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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 
(รอบ 12 เดือน : 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564) 

 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 พร้อม
คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  เพ่ือใช้เป็น
กรอบและแนวทางในการปฏิบัติราชการประจ าปีของมหาวิทยาลัย  โดยมีตัวชี้วัดเพ่ือใช้ในการประเมินผลส าเร็จ
ในการด าเนินงาน จ านวน 35 ตัวชี้วัด จ าแนกออกเป็น 4 ประเด็นยุทธศาสตร์  ซึ่งมีผลการด าเนินงานในรอบ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564  ดังนี้ 
 

ที่ ประเด็นยุทธศาสตร ์
จ านวน  

(ตัวชี้วัด) 
บรรลุ 

เป้าหมาย 
ไม่บรรล ุ
เป้าหมาย 

1 การพัฒนาท้องถิ่นด้วยพนัธกิจสมัพันธ์มหาวิทยาลัยกบัสังคมท้องถิ่น
ด้วยศาสตร์พระราชา 

9 7 
(77.78) 

2 
(22.22) 

2 การยกระดับมาตรฐานการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 

9 7 
(77.78) 

2 
(22.22) 

3 การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตบณัฑิตให้มีคุณภาพ
สร้างสรรค์สังคม 

11 10 
(90.91) 

1 
(9.09) 

4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลยัให้ทันสมัย ได้มาตรฐาน  
มีธรรมาภิบาล เปน็องค์กรแห่งนวัตกรรม และมีความมัน่คงทางการเงิน 

6 6 
(100.00) 

- 

รวมทั้งสิ้น 
35 

(100.00) 
30 

(85.71) 
5 

(14.29) 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร โดยกองนโยบายและแผน ได้ด าเนินการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์
ข้อมูลผลการปฏิบัติงานของตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 
2563 – 30 กันยายน 2564 มีผลการด าเนินงานดังนี้ มีตัวชี้วัดที่บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนด 30 ตัวชี้วัด (ร้อยละ 
85.71)  และไม่บรรลุเป้าหมาย 5 ตัวชี้วัด (ร้อยละ 14.29)  โดยมีผลการประเมินในภาพรวมจากคะแนนเต็ม 5 
คะแนน คือ 4.2665 คะแนน หรือร้อยละ 85.33 (ระดับดีมาก) 

 
แผนภูมิที่ 1 แสดงผลส าเร็จของตวัช้ีวัดตามแผนปฏิบัตริาชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 12 เดือน) 

บรรลุตาม
เป้าหมาย
85.71%

ไม่บรรลุตาม
เป้าหมาย
14.29%
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1. ผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 12 เดือน) 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แบ่งผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ 
ออกเป็น 5 ระดบั ดังนี้ 

ผลการประเมิน ช่วงคะแนนที่ได้รับ หมายเหตุ 
ดีมาก 

ดี 
พอใช้ 

80 - 100 
70 – 79.99 
60 – 69.99 

 

ควรเร่งด าเนินการ 0 – 59.99 ต้องมีมาตรการรองรับ 
 

จากการติดตามประเมินผลตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ จ านวนทั้งสิ้น 35 ตัวชี้วัด มีผลการ
ด าเนินงาน จ าแนกเป็น 4 ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่นด้วยพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคมท้องถิ่น
ด้วยศาสตร์พระราชา  จ านวน 9 ตัวชี้วัด  คะแนนเต็ม 1.6000  มีผลคะแนนถ่วงน้ าหนัก 1.3337  คิดเป็น  
ร้อยละ 83.36 (ระดับดีมาก) 

o บรรลุเป้าหมาย 7 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 77.78 ได้แก่ ตัวชี้วัดที่ 1 จ านวนชุมชนหรือ
ประเด็นที่ได้รับการชี้น า แก้ไขปัญหาจากนวัตกรรมที่สร้างสรรค์ขึ้น  ตัวชี้วัดที่ 2 จ านวน
ก าลังแรงงานและผู้สูงวัยกลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนา  ตัวชี้วัดที่ 4 ร้อยละของงบประมาณ
ทุนอุดหนุนการวิจัยพัฒนาชุมชนท้องถิ่นต่องบประมาณทุนอุดหนุนการวิจัยทั้งหมด  ตัวชี้วัด
ที่ 6 จ านวนผลงานวิจัยที่ยื่นจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร หรือได้รับสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร  
ตัวชี้วัดที่ 7 จ านวนชุมชนที่ใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม  
ตัวชี้วัดที่ 8 จ านวนนวัตกรรมหรือมาตรฐานด้านศิลปวัฒนธรรมเพ่ือพัฒนาชุมชนท้องถิ่น  
และตัวชี้วัดที่ 9 ระดับความส าเร็จของการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์เรือนไทยให้ เป็นแหล่ง
เรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม 

o ไม่บรรลุเป้าหมาย 2 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 22.22 ได้แก่ ตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละของอาจารย์ที่
มีผลงานวิจัยพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากการมีส่วนร่วมของชุมชนต่อจ านวนอาจารย์
ประจ า  และตัวชี้วัดที่ 5 จ านวนบทความที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและ
นานาชาติ ซึ่งอยู่ในฐานข้อมูลตามเกณฑ์ประกันคุณภาพ 
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แผนภูมิที่ 2 แสดงผลส าเร็จของตวัช้ีวัดตามแผนปฏิบัตริาชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 12 เดือน) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่นด้วยพันธกิจสัมพันธ์มหาวทิยาลัยกับสังคมท้องถิ่นด้วยศาสตร์พระราชา 

 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การยกระดับมาตรฐานการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  
จ านวน 9 ตัวชี้วัด  คะแนนเต็ม 1.0000  มีผลคะแนนถ่วงน้ าหนัก 0.7593  คิดเป็นร้อยละ 75.93 (ระดบัด)ี 

o บรรลุเป้าหมาย 7 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 77.78 ได้แก่ ตัวชี้วัดที่ 11 ร้อยละของอาจารย์ใน
สถาบันผลิตครูที่จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ (ยกเว้นโปรแกรมวิชาที่สอนเป็น
ภาษาต่างประเทศ)  ตัวชี้วัดที่ 12 ร้อยละของอาจารย์ที่ไม่มีวุฒิครูที่ได้รับการพัฒนาด้าน
สมรรถนะทางวิชาชีพครู  และตัวชี้วัดที่ 13 ร้อยละของนักศึกษาครูที่ผ่านการประเมินระดับ
ความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน CEFR หรือเกณฑ์มาตรฐานอ่ืน  ตัวชี้วัดที่ 
14 ร้อยละของบัณฑิตครูที่ได้รับการคัดเลือกเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็น
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และโครงการพิเศษ  ตัวชี้วัดที่ 15 ร้อยละของ
นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่มีผลงานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่สู่สาธารณะหรือมีการน าไปใช้
ประโยชน์  ตัวชี้วัดที่ 17 ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนเครือข่ายที่
ได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และ
ตัวชี้วัดที่ 18 จ านวนสถานศึกษาที่ได้รับการยกระดับคุณภาพวิชาชีพและสามารถปฏิบัติงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

o ไม่บรรลุเป้าหมาย 2 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 22.22 ได้แก่ ตัวชี้วัดที่ 10 ร้อยละของอาจารย์
ในสถาบันผลิตครูที่สอบผ่านมาตรฐานภาษาอังกฤษ  และตัวชี้วัดที่ 16 ร้อยละของนักศึกษา
ครูชั้นปีสุดท้ายที่สอบผ่าน ภาค ก. ตามเกณฑ์ ก.พ.   

บรรลุตาม
เป้าหมาย
77.78%

ไม่บรรลุตาม
เป้าหมาย
22.22%
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แผนภูมิที่ 3 แสดงผลส าเร็จของตวัช้ีวัดตามแผนปฏิบัตริาชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 12 เดือน) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การยกระดับมาตรฐานการผลติและพัฒนาครูและบคุลากรทางการศึกษา 

 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ

สร้างสรรค์สังคม  จ านวน 11 ตัวชี้วัด  คะแนนเต็ม 1.3000  มีผลคะแนนถ่วงน้ าหนัก 1.1880  คิดเป็นร้อยละ 
91.38 (ระดับดีมาก) 

o บรรลุเป้าหมาย 10 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 91.91 ได้แก่ ตัวชี้วัดที่ 19 ร้อยละของหลักสูตรที่
มีงานวิจัยของนักศึกษาซึ่งน าไปใช้การพัฒนาชุมชนท้องถิ่น หรือมีผลงานตีพิมพ์เผยแพร่จาก
งานวิจัยของนักศึกษา  ตัวชี้วัดที่ 20 ผลการประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  ตัวชี้วัดที่ 21 ร้อยละของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่ผ่านการ
ประเมินคุณภาพตามกรอบ KPRUQF  โดยได้รับคะแนนประเมินไม่น้อยกว่า 3.51 จากระดับ
คะแนน 5  ตัวชี้วัดที่ 22 ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับการขึ้นทะเบียนประกอบวิชาชีพหรือ
ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติที่เกี่ยวข้องกับสาขา  ตัวชี้วัดที่ 23 ร้อยละ
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีปีสุดท้ายที่สอบผ่านในระดับ A2 ตามมาตรฐาน CEFR หรือ
มาตรฐานอ่ืน ๆ ที่เทียบเท่า  ตัวชี้วัดที่ 24 อัตราการได้งานท า/ท างานตรงสาขา/ประกอบ
อาชีพอิสระทั้งตามภูมิล าเนาและนอกภูมิล าเนาของบัณฑิต ภายในระยะเวลา 1 ปี  ตัวชี้วัดที่ 
25 ร้อยละของหลักสูตรระดับอุดมศึกษาที่มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับดี   
ตัวชี้วัดที่ 26 จ านวนหลักสูตรที่ถูกปรับปรุงให้ทันสมัย หรือหลักสูตรใหม่ในรูปแบบสห
วิทยาการที่ตอบสนองต่อการพัฒนาท้องถิ่นและสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ  ตัวชี้วัดที่ 
28 จ านวนหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการปฏิบัติงานจริง   และ
ตัวชี้วัดที่ 29 ร้อยละของอาจารย์ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ 

o ไม่บรรลุเป้าหมาย 1 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 9.09 ได้แก่ ตัวชี้วัดที่ 27 อัตราการศึกษาต่อใน
พ้ืนที่ของประชากรวัยอุดมศึกษาเพ่ิมข้ึน   

บรรลุตาม
เป้าหมาย
77.78%

ไม่บรรลุตาม
เป้าหมาย
22.22%



 - 5 - 

 
แผนภูมิที่ 4 แสดงผลส าเร็จของตวัช้ีวัดตามแผนปฏิบัตริาชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 12 เดือน) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตบัณฑิตใหม้ีคุณภาพสร้างสรรคส์ังคม 
 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้ทันสมัย ได้มาตรฐาน 
มีธรรมาภิบาล เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม และมีความม่ันคงทางการเงิน  จ านวน 6 ตัวชี้วัด  คะแนนเต็ม 
1.1000  มีผลคะแนนถ่วงน้ าหนัก 0.9856  คิดเป็นร้อยละ 89.59 (ระดับดีมาก) 

o บรรลุเป้าหมายครบทั้ง 6 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 100.00 ได้แก่ ตัวชี้วัดที่ 30 จ านวน
หลักสูตรระยะสั้นหรือการให้บริการที่ก่อให้เกิดรายได้  ตัวชี้วัดที่ 31 ระดับความผูกพันของ
ลูกค้าและบุคลากรที่มีต่อมหาวิทยาลัย  ตัวชี้วัดที่ 32 ร้อยละของหน่วยงานที่มีระบบการ
บริหารจัดการที่ได้รับการรับรองตามเกณฑ์มาตรฐานสากล หรือน าแนวคิดเกณฑ์มาใช้ใน
การพัฒนาคุณภาพหน่วยงาน  ตัวชี้วัดที่ 33 ร้อยละของหน่วยงานที่มีการบริหารจัดการที่
สอดคล้องกับมาตรฐานมหาวิทยาลัยอิเล็กทรอนิกส์   ตัวชี้วัดที่ 34 ร้อยละบุคลากรที่มี
สมรรถนะตามเกณฑ์ที่ก าหนด  และตัวชี้วัดที่ 35 จ านวนเครือข่ายที่ด าเนินกิจกรรมความ
ร่วมมือในการพัฒนาองค์กร 

 
แผนภูมิที่ 5 แสดงผลส าเร็จของตวัช้ีวัดตามแผนปฏิบัตริาชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 12 เดือน) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจดัการมหาวิทยาลยัให้ทันสมัย ได้มาตรฐาน มีธรรมาภิบาล  
เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม และมีความมั่นคงทางการเงิน 

 

บรรลุตาม
เป้าหมาย
90.91%

ไม่บรรลุตาม
เป้าหมาย
9.09%

บรรลุตาม
เป้าหมาย
100.00%
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ตารางสรุปผลคะแนนเฉลี่ยจ าแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ 
ตามแผนปฏิบัติราชการปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  (รอบ 12 เดือน) 

 

ที ่ ประเด็นยุทธศาสตร์ 
น้ าหนัก 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

ผลการ
ประเมิน 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

1 การพัฒนาท้องถิ่นด้วยพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับ
สังคมท้องถิ่นด้วยศาสตร์พระราชา 

32.00 26.67 83.34 ดีมาก 

2 การยกระดับมาตรฐานการผลิตและพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

20.00 15.19 75.95 ดี 

3 การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตบัณฑิตให้มี
คุณภาพสร้างสรรค์สังคม 

26.00 23.76 91.38 ดีมาก 

4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้ทันสมัย 
ได้มาตรฐาน มีธรรมาภิบาล เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม 
และมีความม่ันคงทางการเงิน 

22.00 19.71 89.59 ดีมาก 

ผลงานในภาพรวมของมหาวิทยาลัย 100.00 85.33 85.33 ดีมาก 
 
 
 
 
 
 
 

 

แผนภูมิที่ 8 แสดงคะแนนเฉลี่ยจ าแนกตามประเด็นยุทธ์ศาสตร์ตามแผนปฏิบัตริาชการ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 12 เดือน) 

 
 

0.00
10.00
20.00
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100.00 83.34
75.95
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2. จุดเด่น/แนวทางเสริม และจุดที่ควรพัฒนา/แนวทางแก้ไข 
 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่นด้วยพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคมท้องถิ่น
ด้วยศาสตร์พระราชา 

จุดเด่น/แนวทางเสริม 
o มีเครือข่ายกับชุมชนท้องถิ่น ก่อให้เกิดความร่วมมือในการบริการวิชาการและวิชาชีพที่

สามารถตอบสนองปัญหาและความต้องการของชุมชน เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้แก่ท้องถิ่น
และพ่ึงพาตนเองได้ 

o ส ารวจปัญหาและความต้องการของท้องถิ่น เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาและจัดท าหลักสูตรในการ
บริการวิชาการ เพ่ือให้เกิดการพัฒนาคน ชุมชนท้องถิ่นให้มีความรู้และทักษะทั้งด้านการ
วิจัย การบริการวิชาการและวิชาชีพ ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น คุณธรรมจริยธรรม 
และด้านอ่ืน ๆ ที่สามารถสร้างความเข้มแข็งให้แก่ท้องถิ่นและพ่ึงพาตนเองได้ 

o บูรณาการงานบริการวิชาการกับพันธกิจด้านอ่ืน ๆ รวมทั้งการน าความรู้และประสบการณ์ที่
ได้มาพัฒนาต่อยอดสู่การสร้างองค์ความรู้ใหม่ผ่านกระบวนการวิจัยที่ตอบสนองปัญหาและ
ความต้องการของท้องถิ่น 

o สร้างเครือข่ายงานวิจัยร่วมกับหน่วยงานภายนอกทั้งภายในและต่างประเทศ และจัด
ประชุมพัฒนาโครงการวิจัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนในการพัฒนางานวิจัย
และการจัดท าผลงานวิจัยที่สามารถตอบสนองปัญหาและความต้องการของท้องถิ่น  

o มีการสร้างนวัตกรรมและมาตรฐานด้านศิลปวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นการพัฒนา
ส านักศิลปะและวัฒนธรรมให้เป็นที่ยอมรับจากท้องถิ่น มีการจัดระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ
ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างเป็นระบบเพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับนักเรียน 
นักศึกษา และประชาชนทั่วไป 

จุดที่ควรพัฒนา/แนวทางแก้ไข 
o วางแผนในการลงพ้ืนที่ในการบริการวิชาการและวิชาชีพ การท างานวิจัย ตลอดจนการ

ด าเนินงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยสู่ชุมชน ให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
ไวรัสโคโรน่า (COVID-19)  

o ส่งเสริมให้อาจารย์จัดท าผลงานวิจัยซึ่งเกิดจากการมีส่วนร่วมของชุมชน เพ่ือสนับสนุนการ
แก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของชุมชนท้องถิ่น มุ่งเน้นให้มหาวิทยาลัยเป็น
สถาบันทางวิชาการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 

o สนับสนุนให้นักวิจัยน าบทความไปตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ซึ่งอยู่ในฐานข้อมูลตาม
เกณฑ์การประกันคุณภาพ เพ่ือเพ่ิมจ านวนบทความวิจัยที่อยู่ในฐานข้อมูลตามเกณฑ์ประกัน
คุณภาพได้ตามเป้าหมายที่มหาวิทยาลัยก าหนดไว้ 
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 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การยกระดับมาตรฐานการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
จุดเด่น/แนวทางเสริม 
o มีการพัฒนาอาจารย์หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตให้มีสมรรถนะทางวิชาชีพครู โดยใช้เครือข่าย

ความร่วมมือกับโรงเรียนในท้องถิ่น เพ่ือเป็นการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอนให้
มีมาตรฐานสูงและเป็นครูมืออาชีพ 

o มีการพัฒนานักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตให้มีความรู้และทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ 
และสามารถผ่านการประเมินระดับความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน CEFR 
(Common European Framework of Reference for Languages) Level B1 หรือเกณฑ์
มาตรฐานอ่ืน ๆ อาทิ CU-TEP 35 คะแนนขึ้นไป หรือ TOEIC 400 คะแนนขึ้นไปส าหรับ
สาขาวิชาทั่วไป และ CU-TEP 70 คะแนนขึ้นไป หรือ TOEIC 500 คะแนนขึ้นไปส าหรับ
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

o มีระบบการคัดเลือกผู้เข้าเรียนหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตที่มีคุณภาพ ท าให้สามารถผลิต
นักศึกษาครูให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู ซึ่งส่งผลให้มีบัณฑิตครูผ่านการสอบการ
บรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

o มีการจัดท าผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมที่สามารถน าไปใช้แก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนการ
สอนทีก่่อให้เกิดประโยชน์ในกระบวนการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพสูงขึ้น 

o มีโรงเรียนในท้องถิ่นจ านวนมากที่เป็นเครือข่ายของมหาวิทยาลัย ท าให้โรงเรียนเพ่ือให้
นักศึกษาครูได้รับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และมีครูพ่ีเลี้ยงที่คอยให้ค าแนะน าในการ
พัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

จุดที่ควรพัฒนา/แนวทางแก้ไข 
o พัฒนาอาจารย์หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตให้มีความรู้ มีทักษะทางวิชาการและความสามารถ

ในการสื่อสารภาษาอังกฤษ เพ่ือให้สามารถสอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษที่
มหาวิทยาลัยก าหนด และน ามาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้ 

o เร่งรัดและส่งเสริมให้อาจารย์หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตมีการปรับปรุง/พัฒนารายวิชา การ
จัดท าสื่อการสอน เอกสารประกอบการสอน เพ่ือน าไปสู่การจัดการเรียนการสอนเป็น
ภาษาอังกฤษเพ่ิมมากข้ึน 

o อบรมเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต เพ่ือให้สามารถสอบผ่าน 
ภาค ก. ตามเกณฑ์ ก.พ. กรณีที่มีการจัดสอบหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโร
น่า (COVID-19) คลี่คลาย 
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 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ
สร้างสรรค์สังคม 

จุดเด่น/แนวทางเสริม 
o ส่งเสริมให้นักศึกษาทุกหลักสูตร มีการท าผลงานวิจัยเพ่ือน าไปใช้ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 

รวมทั้งส่งเสริมให้ผลงานวิจัยโดยนักศึกษาได้รับตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง 
o หลักสูตรที่มีการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยมีการด าเนินงานตามเกณฑ์การประกัน

คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร โดยหลักสูตรส่วนใหญ่มีคุณสมบัติตามที่ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) หรือมหาวิทยาลัยก าหนด 

o นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายของมหาวิทยาลัยจะต้องผ่านการประเมินคุณภาพตามกรอบ KPRUQF 
โดยจะต้องมีคุณลักษณะสอดคล้องตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
(TQF) ได้แก่ มีจิตสาธารณะ ตระหนักถึงคุณค่าของศิลปวัฒนธรรม มีทักษะการสื่อสารโดย
ใช้ภาษาอังกฤษ มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และสมรรถนะที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 

o นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายของมหาวิทยาลัยได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะเฉพาะสาขา ท าให้
ได้รับการขึ้นทะเบียนประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับสาขา หรือผ่านการทดสอบมาตรฐาน
ฝีมือแรงงานแห่งชาติที่เกี่ยวข้องกับสาขา หรือผ่านการรับรองการทดสอบวัดทักษะการ
ปฏิบัติงานในสาขาจากสถาบันที่ได้รับการรับรอง ส่งผลให้บัณฑิตมีงานท าและสามารถ
แข่งขันได้ในตลาดแรงงาน 

o สนับสนุนให้มีการจัดท าหลักสูตรสหวิทยาการ (Interdisciplinary), หลักสูตรพหุวิทยากร 
(Multidisciplinary) หรือการปรับปรุงหรือพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย โดยน าเอาความรู้
หลายศาสตร์มาใช้ในการเรียนการสอนที่สามารถตอบโจทย์อนาคตของการประกอบอาชีพ 
ความต้องการของตลาดแรงงาน เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์ การวิจัย และมีทักษะพร้อมต่อการประกอบอาชีพได้อย่างเหมาะสม 

o เพ่ิมจ านวนภาคีเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการกับสถาบันการศึกษาและหน่วยงาน
ภายนอกทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพ่ือร่วมกันพัฒนาหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอน
เชิงบูรณาการกับการท างาน (CWIE : Cooperative and Work Integrated Education) 
เพ่ือให้บัณฑิตพร้อมสู่โลกแห่งการท างานจริงได้ทันที มีสมรรถนะตรงกับความต้องการของ
ตลาดงาน สามารถพัฒนาอาชีพในปัจจุบันและเตรียมพร้อมรองรับต าแหน่งงานในอนาคต 

o พัฒนาศักยภาพอาจารย์ในด้านต่าง ๆ ให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เช่น วุฒิการศึกษา ต าแหน่ง
ทางวิชาการ ความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ การจัดท าผลงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ การให้บริการวิชาการ รวมทั้งการบูรณาการไปสู่การจัดการเรียนการสอน เป็น
ต้น โดยมุ่งเน้นไปสู่การจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
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จุดทีค่วรพัฒนา/แนวทางแก้ไข 
o เร่งพัฒนานักศึกษาทุกหลักสูตรให้มีความรู้และทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ และสามารถ

ผ่านการประเมินระดับความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน CEFR (Common 
European Framework of Reference for Languages)  Level A2 ไ ป สู่  Level B1 
(ปริญญาตรี) หรือเกณฑ์มาตรฐานอื่น ๆ เพ่ือให้มีนักศึกษามีความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงานที่
มีการแข่งขันสูง 

o วางแผนในการประชาสัมพันธ์และการแนะแนวเพ่ือรองรับการเข้าสู่ตลาดการศึกษาในเขต
พ้ืนที่เป้าหมาย (จังหวัดก าแพงเพชร จังหวัดตาก จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดพิจิตร) เพ่ือให้
นักเรียนที่ส าเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า มีการรับรู้และสนใจเข้า
ศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรเพ่ิมมากข้ึน 
 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้ทันสมัย ได้มาตรฐาน 
มีธรรมาภิบาล และเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม 

จุดเด่น/แนวทางเสริม 
o มีการน านโยบาย/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารและสภามหาวิทยาลัยมาใช้ในการวางแผนเพ่ือ

น าไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลอย่างเป็นรูปธรรม 
o น าข้อมูลจากผลการประเมินระดับความผูกพันของลูกค้าและบุคลากรที่มีต่อมหาวิทยาลัย 

มาประยุกต์ให้กับการพัฒนาหลักสูตร การบริการวิชาการและวิชาชีพ การให้บริการต่าง ๆ 
ให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าและบุคลากร ตลอดจนการพัฒนากระบวนการ
ประชาสัมพันธ์ให้เกิดประสิทธิภาพ มุ่งเน้นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร กิจกรรมที่โดดเด่น 
และผลงานของมหาวิทยาลัย ด้วยช่องทางที่หลากหลายที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย เพ่ือสร้าง
ความน่าเชื่อถือและมีภาพลักษณ์ที่ดีต่อสังคมภายนอก 

o มีการน าแนวปฏิบัติที่ดี เกณฑ์มาตรฐานสากล เกณฑ์การประเมินที่เป็นที่ยอมรับ มา
ประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย เช่น เกณฑ์ AUN-QA, EdPEx, ISO9001, 
TQA, ส านักงานสีเขียว (Green Office), การประกันคุณภาพการศึกษา, การประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใส เป็นต้น เพ่ือให้เกิดการพัฒนาตามภารกิจต่าง ๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล และได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานสากล 

o มีการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง ท าให้บุคลากรมีสมรรถนะในด้านต่ าง ๆ 
ตรงตามเป้าหมายที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

o มหาวิทยาลัยฯ มีการบริหารจัดการที่สอดคล้องกับมาตรฐานมหาวิทยาลัยอิเล็กทรอนิกส์ ใน
การด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ พันธกิจของมหาวิทยาลัย ได้แก่ ด้านการบริหารจัดการ ด้านการ
เรียนการสอน ด้านการวิจัย การบริการวิชาการและท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดย
มุ่งเน้นให้ประหยัดทรัพยากร มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ 
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จุดที่ควรพัฒนา/แนวทางแก้ไข 
o พัฒนาและสร้างหลักสูตรระยะสั้นเพ่ือให้บริการกับประชาชนทั่วไป โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้

หลักสูตรนั้นสามารถเพ่ิมพูนความรู้ ประสบการณ์ ทักษะ หรือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตาม
ความสนใจ หรือสามารถเพ่ิมมูลค่า (Value added) ให้กับผู้เข้ารับการอบรมได้ เพ่ือส่งเสริม
การพัฒนางานบริการวิชาการและการจัดหารายได้เข้าสู่มหาวิทยาลัย 

o วางแผนการด าเนินงานด้านต่าง ๆ ในอนาคตให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของไวรัสโคโรน่า (COVID-19) เพ่ือให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานได้บรรลุตามเป้าหมายที่
ก าหนดไว้ 

 
 
 
 
 
 
 

 



เป้าหมาย

เศษ ส่วน ผล

32 1.3337

1 จ ำนวนชุมชนหรือประเด็นท่ีได้รับกำรช้ีน ำ แก้ไขปัญหำจำกนวัตกรรมท่ีสร้ำงสรรค์ข้ึน 4 ชุมชน/

ประเด็น

8 8 5 3 4 5 6 7 8 5.0000 0.2000 ส ำนักบริกำรวิชำกำรฯ

2 จ ำนวนก ำลังแรงงำนและผู้สูงวัยกลุ่มเป้ำหมำยได้รับกำรพัฒนำ 3 คน 1,676 340 400 100 250 400 550 700 846 5.0000 0.1500 ส ำนักบริกำรวิชำกำรฯ

3 ร้อยละของอำจำรย์ท่ีมีผลงำนวิจัยพัฒนำชุมชนท้องถ่ิน ซ่ึงเกิดจำกกำรมีส่วนร่วมของ

ชุมชนต่อจ ำนวนอำจำรย์ประจ ำ

4 ร้อยละ 45.54 40.24 45 35 40 45 50 55 120 336 35.71 1.1420 0.0457 สถำบันวิจัยและพัฒนำ

4 ร้อยละของงบประมำณทุนอุดหนุนกำรวิจัยพัฒนำชุมชนท้องถ่ินต่องบประมำณ

ทุนอุดหนุนกำรวิจัยท้ังหมด (ข้อมูลผลกำรด ำเนินกำร : ล้ำนบำท)

3 ร้อยละ 77.18 86.57 50 40 45 50 55 60 17.33 19.53 88.76 5.0000 0.1500 สถำบันวิจัยและพัฒนำ

5 จ ำนวนบทควำมท่ีได้รับกำรตีพิมพ์ในวำรสำรระดับชำติและนำนำชำติ ซ่ึงอยู่ในฐำนข้อมูล

ตำมเกณฑ์ประกันคุณภำพ

4 ผลงำน - 15 55 45 50 55 60 65 51 2.2000 0.0880 สถำบันวิจัยและพัฒนำ

6 จ ำนวนผลงำนวิจัยท่ีย่ืนจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร หรือได้รับสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร 3 ผลงำน 0 7 2 1 - 2 - 3 22 5.0000 0.1500 สถำบันวิจัยและพัฒนำ

7 จ ำนวนชุมชนท่ีใช้ประโยชน์จำกผลงำนวิจัยพัฒนำเทคโนโลยีและนวัตกรรม 4 แห่ง 8 5 2 1 - 2 - 3 3 5.0000 0.2000 สถำบันวิจัยและพัฒนำ

8 จ ำนวนนวัตกรรมหรือมำตรฐำนด้ำนศิลปวัฒนธรรมเพ่ือพัฒนำชุมชนท้องถ่ิน 4 ผลงำน 4 5 5 3 4 5 6 7 15 5.0000 0.2000 ส ำนักศิลปะฯ

9 ระดับควำมส ำเร็จของกำรบริหำรจัดกำรพิพิธภัณฑ์เรือนไทยให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้ำน

ศิลปวัฒนธรรม

3 ระดับ - 5 3 1 2 3 4 5 5 5.0000 0.1500 ส ำนักศิลปะฯ

20 0.7593

10 ร้อยละของอำจำรย์ในสถำบันผลิตครูท่ีสอบผ่ำนมำตรฐำนภำษำอังกฤษ 2 ร้อยละ 24.14 24.69 23 19 21 23 25 27 20 99 20.20 1.6000 0.0320 คณะครุศำสตร์

11 ร้อยละของอำจำรย์ในสถำบันผลิตครูท่ีจัดกำรเรียนกำรสอนเป็นภำษำอังกฤษ (ยกเว้น

โปรแกรมวิชำท่ีสอนเป็นภำษำต่ำงประเทศ)

2 ร้อยละ 19.54 22.67 22 18 20 22 24 26 20 85 23.53 3.7650 0.0753 คณะครุศำสตร์

12 ร้อยละของอำจำรย์ท่ีไม่มีวุฒิครูท่ีได้รับกำรพัฒนำด้ำนสมรรถนะทำงวิชำชีพครู 2 ร้อยละ 81.61 37.50 55 45 50 55 60 65 15 16 93.75 5.0000 0.1000 ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรฯ

ตารางท่ี 1 : สรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร

รอบ 12 เดือน : ต้ังแต่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาท้องถ่ินด้วยพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม

ท้องถ่ินด้วยศาสตร์พระราชา

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 การยกระดับมาตรฐานการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา

เกณฑ์การให้คะแนนข้อมูลพ้ืนฐาน

ผลการด าเนินการตัวช้ีวัดท่ี
น้ าหนัก

(ร้อยละ)
หน่วยวัด

ปี 62 ปี 63 ปี 64 1 2

ผู้รับผิดชอบ

ตัวช้ีวัด3 4 5
ค่าคะแนน

ท่ีได้

คะแนน

ถ่วงน้ าหนัก

ผลการประเมิน 6 เดือน



เป้าหมาย

เศษ ส่วน ผล

เกณฑ์การให้คะแนนข้อมูลพ้ืนฐาน

ผลการด าเนินการตัวช้ีวัดท่ี
น้ าหนัก

(ร้อยละ)
หน่วยวัด

ปี 62 ปี 63 ปี 64 1 2

ผู้รับผิดชอบ

ตัวช้ีวัด3 4 5
ค่าคะแนน

ท่ีได้

คะแนน

ถ่วงน้ าหนัก

ผลการประเมิน 6 เดือน

13 ร้อยละของนักศึกษำครูท่ีผ่ำนกำรประเมินระดับควำมสำมำรถกำรใช้ภำษำอังกฤษตำม

มำตรฐำน CEFR (Common European Framework of Reference for Languages)

 หรือเกณฑ์มำตรฐำนอ่ืน

3 ร้อยละ 9.87 4.54 8 6 7 8 9 10 46 144 31.94 5.0000 0.1500 คณะครุศำสตร์

14 ร้อยละของบัณฑิตครูท่ีได้รับกำรคัดเลือกเพ่ือบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ำรับรำชกำรเป็น

ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ และโครงกำรพิเศษ

3 ร้อยละ 23.80 29.79 25 21 23 25 27 29 109 428 25.47 3.2350 0.0971 คณะครุศำสตร์

15 ร้อยละของนักศึกษำช้ันปีสุดท้ำยท่ีมีผลงำนวิจัยท่ีได้รับกำรเผยแพร่สู่สำธำรณะหรือมีกำร

น ำไปใช้ประโยชน์

2 ร้อยละ - 13.56 13 9 11 13 15 17 71 542 13.10 3.0500 0.0610 คณะครุศำสตร์

16 ร้อยละของนักศึกษำครูช้ันปีสุดท้ำยท่ีสอบผ่ำน ภำค ก. ตำมเกณฑ์ ก.พ. 2 ร้อยละ - - 80 60 70 80 90 100 390 542 71.96 2.1960 0.0439 คณะครุศำสตร์

17 ร้อยละของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในโรงเรียนเครือข่ำย (โรงเรียนฝึกประสบกำรณ์

วิชำชีพ/ครูพ่ีเล้ียง) ท่ีได้รับกำรพัฒนำตำมมำตรฐำนวิชำชีพและสำมำรถปฏิบัติงำนได้

อย่ำงมีประสิทธิภำพ

2 ผลงำน 85.45 100 80 70 75 80 85 90 77 77 100 5.0000 0.1000 คณะครุศำสตร์

18 จ ำนวนสถำนศึกษำท่ีได้รับกำรยกระดับคุณภำพวิชำชีพและสำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงมี

ประสิทธิภำพ

2 ร้อยละ - - 5 3 4 5 6 7 10 5.0000 0.1000 คณะครุศำสตร์

26 1.1880

19 ร้อยละของหลักสูตรท่ีมีงำนวิจัยของนักศึกษำซ่ึงน ำไปใช้กำรพัฒนำชุมชนท้องถ่ิน หรือมี

ผลงำนตีพิมพ์เผยแพร่จำกงำนวิจัยของนักศึกษำ

4 ร้อยละ - 56.25 55 45 50 55 60 65 39 52 75.00 5.0000 0.2000 สถำบันวิจัยและพัฒนำ

20 ผลกำรประเมินคุณภำพบัณฑิตตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ 2 คะแนน - 4.39 3.5 2.5 3 3.5 4 4.5 3.91 3.8200 0.0764 ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรฯ

21 ร้อยละของนักศึกษำช้ันปีสุดท้ำยท่ีผ่ำนกำรประเมินคุณภำพตำมกรอบ KPRUQF  โดย

ได้รับคะแนนประเมินไม่น้อยกว่ำ 3.51 จำกระดับคะแนน 5

3 ร้อยละ 96.12 91.79 80 70 75 80 85 90 1219 1224 99.59 5.0000 0.1500 ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรฯ

22 ร้อยละของนักศึกษำท่ีได้รับกำรข้ึนทะเบียนประกอบวิชำชีพหรือผ่ำนกำรทดสอบ

มำตรฐำนฝีมือแรงงำนแห่งชำติท่ีเก่ียวข้องกับสำขำ

2 ร้อยละ - 44.01 25 15 20 25 30 35 642 816 78.68 5.0000 0.1000 ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรฯ

23 ร้อยละของนักศึกษำระดับปริญญำตรีปีสุดท้ำยท่ีสอบผ่ำนในระดับ A2 ตำมมำตรฐำน 

CEFR หรือมำตรฐำนอ่ืน ๆ ท่ีเทียบเท่ำ

2 ร้อยละ - 9.77 25 15 20 25 30 35 405 405 100 5.0000 0.1000 ศูนย์ภำษำ

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3 การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ

สร้างสรรค์สังคม



เป้าหมาย

เศษ ส่วน ผล

เกณฑ์การให้คะแนนข้อมูลพ้ืนฐาน

ผลการด าเนินการตัวช้ีวัดท่ี
น้ าหนัก

(ร้อยละ)
หน่วยวัด

ปี 62 ปี 63 ปี 64 1 2

ผู้รับผิดชอบ

ตัวช้ีวัด3 4 5
ค่าคะแนน

ท่ีได้

คะแนน

ถ่วงน้ าหนัก

ผลการประเมิน 6 เดือน

24 อัตรำกำรได้งำนท ำ/ท ำงำนตรงสำขำ/ประกอบอำชีพอิสระท้ังตำมภูมิล ำเนำและนอก

ภูมิล ำเนำของบัณฑิต ภำยในระยะเวลำ 1 ปี

2 ร้อยละ - 99.67 75 65 70 75 80 85 693 836 82.89 4.5780 0.0916 ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรฯ

25 ร้อยละของหลักสูตรระดับอุดมศึกษำท่ีมีผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำระดับดี 3 ร้อยละ 96.08 97.73 35 31 33 35 37 39 39 39 100 5.0000 0.1500 ส ำนักประกันคุณภำพฯ

26 จ ำนวนหลักสูตรท่ีถูกปรับปรุงให้ทันสมัย หรือหลักสูตรใหม่ในรูปแบบสหวิทยำกำรท่ี

ตอบสนองต่อกำรพัฒนำท้องถ่ินและสอดคล้องกับกำรพัฒนำประเทศ

2 หลักสูตร - 7 7 5 6 7 8 9 13 5.0000 0.1000 ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรฯ

27 อัตรำกำรศึกษำต่อในพ้ืนท่ีของประชำกรวัยอุดมศึกษำเพ่ิมข้ึน (เศษปี 64 - ส่วนปี 63) 2 ร้อยละ - 0.39 1.25 0.75 1 1.25 1.5 1.75 12.30 12.61 -0.31 1.0000 0.0200 ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรฯ

28 จ ำนวนหลักสูตรท่ีมีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเชิงบูรณำกำรกับกำรปฏิบัติงำนจริง 2 หลักสูตร - 5 7 3 5 7 9 11 16 5.0000 0.1000 ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรฯ

29 ร้อยละของอำจำรย์ท่ีได้รับกำรพัฒนำศักยภำพ 2 ร้อยละ 94.05 92.38 65 55 60 65 70 75 292 341 85.63 5.0000 0.1000 ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรฯ

22 0.9856

30 จ ำนวนหลักสูตรระยะส้ันหรือกำรให้บริกำรท่ีก่อให้เกิดรำยได้ 4 โครงกำร - 15 18 14 16 18 20 22 18 3.0000 0.1200 ส ำนักบริกำรวิชำกำรฯ

31 ระดับควำมผูกพันของลูกค้ำและบุคลำกรท่ีมีต่อมหำวิทยำลัย 4 ระดับ - 4.15 3.5 2.5 3 3.5 4 4.5 4.07 4.1400 0.1656 กองกลำง

32 ร้อยละของหน่วยงำนท่ีมีระบบกำรบริหำรจัดกำรท่ีได้รับกำรรับรองตำมเกณฑ์

มำตรฐำนสำกล หรือน ำแนวคิดเกณฑ์มำใช้ในกำรพัฒนำคุณภำพหน่วยงำน

4 ร้อยละ 14.29 46.67 20 10 15 20 25 30 13 14 92.86 5.0000 0.2000 ส ำนักประกันคุณภำพฯ

33 ร้อยละของหน่วยงำนท่ีมีกำรบริหำรจัดกำรท่ีสอดคล้องกับมำตรฐำนมหำวิทยำลัย

อิเล็กทรอนิกส์

3 ร้อยละ 92.86 93.33 45 35 40 45 50 55 13 14 92.86 5.0000 0.1500 ส ำนักวิทยบริกำรฯ

34 ร้อยละบุคลำกรท่ีมีสมรรถนะตำมเกณฑ์ท่ีก ำหนด 4 ร้อยละ 3.50 90.91 55 45 50 55 60 65 128 144 88.89 5.0000 0.2000 กองกลำง

35 จ ำนวนเครือข่ำยท่ีด ำเนินกิจกรรมควำมร่วมมือในกำรพัฒนำองค์กร 3 เครือข่ำย - 69 30 20 25 30 35 40 51 5.0000 0.1500 ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรฯ

รวม 100 4.2665

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้ทันสมัย ได้

มาตรฐาน มีธรรมาภิบาล และเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม

ข้อมูล  ณ  วันท่ี 30 กันยำยน 2564
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