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แผนกลยุทธ์คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์  ปี 2561-2565 (ฉบับปรับปรุง ปี 2563) 

 

 
  
            คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ ตระหนักถึงควำมส ำคัญของกำรปรับปรุงและพัฒนำคณะ เพ่ือให้
ได้คุณภำพและมำตรฐำนของกำรจัดกำรศึกษำที่เป็นที่ยอมรับและสำมำรถแข่งขันได้ สอดคล้องกับสถำนกำรณ์  
กำรเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและอนำคตและด้วยพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำร
กิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  หมวด 3 ในมำตรำ 14 ได้ก ำหนดให้ส่วนรำชกำรต้องจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร 
4 ปี เพ่ือแปลงเป็นแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีและก ำหนดแนวในกำรจัดสรรงบประมำณตอบสนองต่อนโยบำย
และยุทธศำสตร์ของรัฐที่ปรับเปลี่ยน ดังนั้นคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ จึงได้ปรับแผนกลยุทธ์เพ่ือใช้
ระหว่ำงปี  พ.ศ. 2561-2565  เพ่ือให้คณะมีแผนแม่บทที ่สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-
2579) นโยบำยไทยแลนด์ 4.0 แผนพัฒนำ เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) กรอบ
แผนอุดมศึกษำระยะยำว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) แผนกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2560-2579 
ยุทธศำสตร์กระทรวง นโยบำยกำรปรับ ยุทธศำสตร์ใหม่มหำวิทยำลัยรำชภัฏ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) 
และยุทธศำสตร์ต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่ จะใช้เป็นกรอบแนวทำงกำรพัฒนำหน่วยงำนระดับคณะ และได้ด ำเนินกำร
ตำมแผนกลยุทธ์ในปีงบประมำณ 2561 จนถึงปัจจุบัน 

 คณะหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำ  เอกสำรแผนกลยุทธ์คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ ประจ ำปี พ.ศ. 2561-
2565 (ฉบับปรับปรุง 2563)  นี้ จะช่วยส่งเสริมควำมเข้ำใจเกี่ยวกับทิศทำงกำรปฏิบัติและกำรพัฒนำคณะเป็น
แนวทำงให้บุคลำกรและหน่วยงำนต่ำง ๆ  ใช้เป็นเครื่องมือส ำหรับกำรด ำเนินงำนกำรแปลงยุทธศำสตร์สู่กำร
ปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมที่จะส่งผลให้คณะประสบควำมส ำเร็จตำมมุ่งหวังไว้ต่อไป 

 

              
                                   (ผศ.ดร.สุชิน  รอดก ำเหนิด) 

คณบดีคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค าน า 
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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
   
1. บทน า 

              กำรจัดแผนกลยุทธ์ส ำหรับองค์กรเป็นสิ่งที่มีควำมส ำคัญและจ ำเป็นอย่ำงยิ่งส ำหรับกำรบริหำรจัดกำร
องค์กรภำครัฐแนวใหม่  เป็นกระบวนกำรเชิงวิเครำะห์สังเครำะห์ที่ผ่ำนกระบวนกำรจัดท ำอย่ำงมีส่วนร่วมในกำร
ก ำหนดทิศทำงและแนวทำงกำรพัฒนำองค์กรให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยที่ตั้งไว้  สอดคล้องกับ
สถำนภำพภำยใต้บริบทแวดล้อมทำงสังคม  เศรษฐกิจ  กำรเมือง  เทคโนโลยี  และอ่ืน ๆ  ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่ำง
ต่อเนื่อง  เป็นเครื่องมือที่ใช้เป็นกรอบกำรก ำหนดทิศทำงกำรปฏิบัติและกำรพัฒนำองค์กร  และเป็นแนวทำงให้
บุคลำกรและหน่วยงำนต่ำงๆ ในองค์กรใช้เป็นเครื่องมือส ำหรับกำรแปลงแผนยุทธศำสตร์สู่กำรปฏิบัติต่อไป 
 สืบเนื่ องตำมพระรำชกฤษฎีกำว่ ำด้ วยหลักเกณฑ์และวิธี กำรบริหำรกิจกำรบ้ำน เมื องที่ ดี    
พ.ศ. 2546   หมวด 3   มำตรำ 14  ก ำหนดให้ส่วนรำชกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร  5  ปี  ได้ก ำหนดให้ส่วน
รำชกำรต้องจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร 5 ปี เพ่ือแปลงเป็นแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีและก ำหนดแนวในกำร
จัดสรรงบประมำณตอบสนองต่อนโยบำยและยุทธศำสตร์ของรัฐที่ปรับเปลี่ยน ประกอบกับแผนกลยุทธ์คณะ
มนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ พ.ศ. 2556-2560 ได้สิ้นสุดลง  ดังนั้นคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ จึงได้
ปรับแผนกลยุทธ์เพ่ือใช้ระหว่ำงปี  พ.ศ. 2561-2565 (ฉบับปรับปรุง 2563) เพ่ือให้คณะมีแผนแม่บทที ่สอดคล้อง
กับยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) นโยบำยไทยแลนด์ 4.0 แผนพัฒนำ เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชำติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) กรอบแผนอุดมศึกษำระยะยำว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) 
แผนกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2560-2579 ยุทธศำสตร์กระทรวง นโยบำยกำรปรับ ยุทธศำสตร์ใหม่มหำวิทยำลัย
รำชภัฏ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) และยุทธศำสตร์ต่ำงๆ ที่เก่ียวข้อง ตลอดจนยุทธศำสตร์อ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง
ที่จะใช้เป็นกรอบแนวทำงกำรพัฒนำคณะ ส ำหรับหน่วยงำนระดับโปรแกรมวิชำ ศูนย์ ส ำนัก  ตลอดจนหน่วยงำน
ต่ำงๆในคณะ ช่วยส่งเสริมควำมเข้ำใจเกี่ยวกับทิศทำงกำรพัฒนำคณะและแนวทำงกำรปฏิบัติร่วมกันของ
บุคลำกรที่เกี่ยวข้องใช้เป็นเครื่องมือส ำหรับกำรด ำเนินงำน กำรแปลงยุทธศำสตร์สู่กำรปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมที่จะ
ส่งผลให้คณะประสบควำมส ำเร็จตำมวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ 
 
2. สาระส าคัญของแผนกลยุทธ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจ าปี พ.ศ.2561-2565            
(ฉบับปรับปรุง 2563) 

   2.1 วิสัยทัศน์  พันธกิจ วัตถุประสงค์  ค่านิยมหลัก  อัตลักษณ์  เอกลักษณ์   

 
วิสัยทัศน์ 
 เป็นผู้น ำในกำรสร้ำงสรรค์องค์ควำมรู้  และนวัตกรรมเพ่ือพัฒนำท้องถิ่นอย่ำงยั่งยืน 

พันธกิจ 
 1. ผลิตบณัฑิตทีม่ีคุณภำพมำตรฐำน 
            2. สร้ำงองค์ควำมรู้ งำนวิจัย งำนสร้ำงสรรค์และนวตักรรมเพื่อพัฒนำท้องถิ่น 
            3. เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับชุมชนอย่ำงยั่งยืน 
            4. ท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นและอำเซยีน 

ข 
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            5. บริหำรจัดกำรอย่ำงมปีระสิทธิภำพ 
 
วัฒนธรรมของหน่วยงาน 

       H    =   Humanity             มนุษยธรรม 
 U  =   Unity                   มีน้ ำหนึ่งใจเดียว 
 S =   Society                มุ่งสู่เพื่อสังคม  
 O   =   Orignity              สร้ำงสรรค์สิ่งใหม่/ภมูิปัญญำ  

“มีมนุษยธรรม  มีน้ ำหนึ่งใจเดียว  มุ่งสู่เพื่อสังคม  สร้ำงสรรคส์ิ่งใหม่/ภูมิปัญญำอย่ำงยั้งยืน” 
 

อัตลักษณ์   บัณฑิตมีจิตอำสำ สร้ำงสรรค์ปัญญำ พัฒนำท้องถิ่น 
 
เอกลักษณ์   “มุ่งเน้นท้องถิ่น สำนศิลป์วัฒนธรรม”   
  เอกลักษณ์ หมำยถึง ควำมส ำเร็จตำมจุดเน้นและจุดเด่นที่สะท้อนให้เห็นเป็นลักษณะเด่น
เป็นที่หนึ่งของสถำบัน โดยคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ได้น ำเสนอผ่ำนกำรเห็นชอบจำกคณะ
กรรมกำรบริหำรคณะและคณะกรรมกำรประจ ำคณะ โดยใช้ค ำว่ำ “มุ่งเน้นท้องถิ่น  สำนศิลป์วัฒนธรรม”  

 “มุ่งเน้นท้องถิ่น” เนื่องจำก คณะมีสำขำที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่นด้ำนต่ำงๆ รวมทั้งมีกิจกรรม/
โครงกำร ที่หลำกหลำยสำมำรถผลิตบุคลำกรและให้กำรบริกำรวิชำกำรแก่ชุมชนท้องถิ่นได้อย่ำงกว้ำงขวำง ประกอบด้วย
สำขำต่ำงๆ ได้แก่ สำขำกำรพัฒนำสังคม บรรณำรักษศำสตร์และสำรสนเทศศำสตร์ นิติศำสตร์ รัฐประศำสนศำสตร์ 
ภำษำไทย ภำอังกฤษ ภำษำจีน สำรสนเทศภูมิศำสตร์ วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ 
     “สานศิลป์วัฒนธรรม” คณะมีศำสตร์ที่เชี่ยวชำญเฉพำะด้ำนในกำรอนุรักษ์ เผยแพร่ ท ำนุ บ ำรุง
ศิลปวัฒนธรรม ประกอบด้วย สำขำวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ ตนตรีศึกษำ นำฏศิลป์และกำรละคร ปรัชญำและศำสนำ 
 
คุณลักษณะบัณฑิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มีควำมรู้คู่คุณธรรม พร้อมน ำสังคม 
นิยมควำมเปน็ไทย  ใส่ใจวิถีโลก 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 

      1. พัฒนำคุณภำพบัณฑติ ภำยใต้เครือข่ำยควำมร่วมมือชุมชน/ท้องถิ่น 
      2. สร้ำงและพัฒนำเครือข่ำยทำงวิชำกำรและศลิปวัฒนธรรม 
      3. พัฒนำระบบบริหำรและสมรรถนะบุคลำกร     

      
 
 
 

 

ค่านิยมหลัก   
 K – Knowledge – สร้ำงสรรค์ควำมรู้ใหม่ 
 P – Public Service and Productivity – ให้บริกำรชุมชน สังคมและมีผลิตภำพที่ดี 
 R – Responsibility – ยึดถือควำมรับผิดชอบต่อหน้ำที่ 
 U – Unity – มีควำมรัก สำมัคคีในองค์กร 
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ความเชื่อมโยงประเด็นยุทธศาสตร์   เป้าประสงค์   กลยุทธ์ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 
1. พัฒนำคุณภำพบัณฑิต 
ภำยใต้เครือข่ำยควำม
ร่วมมือชุมชน/ท้องถิ่น 

1.1 สร้ำงเครือข่ำยในกำรจัดกำร
เรียนกำรสอนกับชุมชน/ท้องถิ่น/
องค์กรทั้งภำครัฐและเอกชนใน
ลักษณะบรูณำกำรพันธกิจ 
1.2 พัฒนำองค์ควำมรู้ งำนวิจัย 
งำนสร้ำงสรรค์และนวัตกรรมท่ี
น ำไปใช้ประโยชน์กับชุมชน สังคม 
1.3  บัณฑิตมีคณุภำพตำมเกณฑ์
มำตรฐำนเป็นที่ยอมรบัใน
ระดับชำต ิ
1.4   เพิม่ประสิทธิภำพและ
พัฒนำกำรบริหำรงำนโดยใช้
เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรจดั
สภำพแวดล้อม 
1.5   ชุมชนท้องถิ่นอยู่ดีมีสุข 
เข้มแข็ง พ่ึงพำตนเองได ้
 

กลยุทธ์ที่ 1.1.1  สร้ำงระบบกำรบริหำรงำนวิจัย ให้มี
มูลค่ำเพิม่กับชุมชนและท้องถิ่น   
กลยุทธ์ที่ 1.2.1 พัฒนำหลักสูตรทีส่นองตอบต่อกำร
พัฒนำท้องถิ่น แนวทำงกำรพัฒนำประเทศ และ
นักศึกษำต่ำงชำติ 
กลยุทธ์ที ่1.3.1 พัฒนำบัณฑิตใหม้ีทักษะส ำคญัเพื่อเข้ำสู่
ตลำดแรงงำนโดยเน้นศำสตร์พระรำชำ 
กลยุทธ์ที่ 1.4.1 พัฒนำกำรบริหำรจัดกำรสื่อและ
เทคโนโลยีที่ครอบคลุมกับทุกพันธกิจให้มีประสิทธิภำพ
และทันสมัย 
กลยุทธ์ที ่ 1.5.1 พัฒนำเครือข่ำยกำรวิจัย กับชุมชน/
ท้องถิ่น/ต่ำงประเทศ  
 

2. สร้ำงและพัฒนำ
เครือข่ำยทำงวิชำกำรและ
ศิลปวัฒนธรรม 

2.1  สร้ำงเครือข่ำยกำรบริกำร
วิชำกำรโดยบรูณำกำรศำสตร์ใน
สำขำมนุษยศำสตร์และ
สังคมศำสตร ์
2.2  สร้ำงแหล่งเรียนรู้
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญัญำ
ท้องถิ่น 

กลยุทธ์ที่ 2.1.1 สรำ้งเครือข่ำยควำมร่วมมือกับองค์กร
ภำยในและต่ำงประเทศเพื่อเสริมสร้ำงประสิทธิผลตำม
วิสัยทัศน์และพันธกิจของคณะ 
กลยุทธ์ที่ 2.2.1ส่งเสริมกำรเรียนรูแ้ละท ำนุบ ำรุงศลิปะ
และวัฒนธรรมให้แก่ชุมชน 
 

  

เป้าประสงค์ 
       1.1 สร้ำงเครือข่ำยในกำรจดักำรเรยีนกำรสอนกับชุมชน/ท้องถิ่น/องค์กรทั้งภำครัฐและเอกชนในลักษณะบรูณำกำรพันธกิจ 

1.2 พัฒนำองค์ควำมรู้ งำนวิจัย งำนสร้ำงสรรคแ์ละนวตักรรมที่น ำไปใช้ประโยชน์กับชุมชน สังคม 
1.3  บัณฑิตมีคณุภำพตำมเกณฑ์มำตรฐำนเป็นท่ียอมรับในระดับชำติ 
1.4   เพิ่มประสิทธิภำพและพัฒนำกำรบริหำรงำนโดยใช้เทคโนโลยสีำรสนเทศและกำรจัดสภำพแวดล้อม 
1.5   ชุมชนท้องถิ่นอยู่ดีมีสุข เข้มแข็ง พ่ึงพำตนเองได้ 
2.1  สร้ำงเครือข่ำยกำรบริกำรวิชำกำรโดยบูรณำกำรศำสตร์ในสำขำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 
2.2  สร้ำงแหล่งเรียนรู้ศลิปวัฒนธรรมและภูมิปัญญำท้องถิ่น 
3.1   พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำร กำรบรหิำรงำนบุคคลและปรับภำระงำนอำจำรย์ 
3.2   เพิ่มปริมำณและคณุภำพงำนวิจัย งำนสร้ำงสรรค์ และนวัตกรรม พร้อมทั้งเผยแพร่ผลงำนในระดับชำติ 
3.3  สมรรถนะในกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรสำยวิชำกำรและสำยสนับสนุน 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 
3. พัฒนำระบบบริหำรและ
สมรรถนะบุคลำกร     

3.1   พัฒนำระบบกำรบริหำร
จัดกำร กำรบริหำรงำนบุคคลและ
ปรับภำระงำนอำจำรย ์
3.2   เพิ่มปริมำณและคณุภำพ
งำนวิจัย งำนสร้ำงสรรค์ และ
นวัตกรรม พร้อมทั้งเผยแพร่
ผลงำนในระดับชำต ิ
3.3  สมรรถนะในกำรปฏิบัติงำน
ของบุคลำกรสำยวิชำกำรและสำย
สนับสนุน 

กลยุทธ์ที่ 3.1.1 พัฒนำกำรบริหำรจัดกำรให้มี
ประสิทธิภำพโดยน ำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมำรองรับพันธ
กิจของคณะ 
กลยุทธ์ที่ 3.2.1 พัฒนำศักยภำพอำจำรย์ให้เป็นมืออำชีพ 
กลยุทธ์ที่ 3.3.1 พัฒนำระบบบริหำรบุคลำกรสำย
วิชำกำรและสำยสนับสนุนเอื้อต่อกำรรักษำคนดคีนเก่ง 
และพัฒนำศักยภำพบุคลำกรให้ปฏิบัติภำรกิจคณะให้
บรรลเุป้ำหมำย 
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ง 
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ส่วนที ่1 

กรอบแนวคิด 
 หลักการและเหตุผล 

 กำรจัดท ำแผนกลยุทธ์ส ำหรับองค์กรเป็นสิ่งที่มีควำมส ำคัญและจ ำเป็นอย่ำงยิ่งส ำหรับกำรบริหำรจัดกำร
องค์กรภำครัฐแนวใหม่  เป็นกระบวนกำรเชิงวิเครำะห์สังเครำะห์ที่ผ่ำนกระบวนกำรจัดท ำอย่ำงมีส่วนร่วมในกำร
ก ำหนดทิศทำงและแนวทำงกำรพัฒนำองค์กรให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยที่ตั้งไว้  สอดคล้องกับ
สถำนภำพภำยใต้บริบทแวดล้อมทำงสังคม  เศรษฐกิจ  กำรเมือง  เทคโนโลยี  และอ่ืน ๆ  ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่ำง
ต่อเนื่อง  เป็นเครื่องมือที่ใช้เป็นกรอบกำรก ำหนดทิศทำงกำรปฏิบัติและกำรพัฒนำองค์กร  และเป็นแนวทำงให้
บุคลำกรและหน่วยงำนต่ำงๆ ในองค์กรใช้เป็นเครื่องมือส ำหรับกำรแปลงแผนยุทธศำสตร์สู่กำรปฏิบัติต่อไป 
 สืบเนื่ องตำมพระรำชกฤษฎีกำว่ ำด้ วยหลักเกณฑ์และวิธี กำรบริหำ รกิจกำรบ้ำน เมื องที่ ดี    
พ.ศ. 2546   หมวด 3   มำตรำ 14  ก ำหนดให้ส่วนรำชกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร  4  ปี  เพ่ือแปลงเป็น
แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี  และก ำหนดแนวทำงในกำรจัดสรรงบประมำณตอบสนองต่อนโยบำยและ
ยุทธศำสตร์ของรัฐบำลที่ เปลี่ ยนแปลง  ประกอบกับแผนกลยุทธ์มหำวิทยำลั ยรำชภัฏก ำแพงเพชร   
พ.ศ.2552-2565  ได้สิ้นสุดลงจำกเหตุที่กล่ำวมำ  มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชรจึงมีควำมจ ำเป็นต้องปรับ
แผนกลยุทธ์เพ่ือใช้ระหว่ำงปีงบประมำณ  พ.ศ.2556-2560   เพ่ือให้มหำวิทยำลัยมีแผนแม่บทที่สอดคล้องกับ
ยุทธศำสตร์ชำติ  ยุทธศำสตร์กระทรวง  แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ  ฉบับที่  11 (พ.ศ.2555-2559)     
กรอบแผนอุดมศึกษำระยะยำว  15  ปี  ฉบับที่  2 (พ.ศ.2551-2565)  ตลอดจนยุทธศำสตร์อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องที่
จะใช้เป็นกรอบแนวทำงกำรพัฒนำมหำวิทยำลัยส ำหรับหน่วยงำนระดับคณะ  ส ำนัก  สถำบัน  ตลอดจน
หน่วยงำนต่ำง ๆ ในมหำวิทยำลัย  ช่วยส่งเสริมควำมเข้ำใจเกี่ยวกับทิศทำงกำรพัฒนำมหำวิทยำลัยและแนว
ทำงกำรปฏิบัติร่วมกันของบุคลำกรที่เกี่ยวข้องใช้เป็นเครื่องมือส ำหรับกำรด ำเนินงำน กำรแปลงแผนกลยุทธ์สู่กำร
ปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมที่จะส่งผลให้มหำวิทยำลัยประสบควำมส ำเร็จตำมวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ 
 
นโยบาย สถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

กำรขับเคลื่อนมหำวิทยำลัยให้ก้ำวไปข้ำงหน้ำและบรรลุเป้ำหมำยนั้น จ ำเป็นอย่ำงยิ่งที่จะต้องพิจำรณำ
ปัจจัยต่ำงๆ ในด้ำนนโยบำย สถำนกำรณ์ควำมเปลี่ยนแปลงที่เป็นผลกระทบรอบด้ำน ดังต่อไปนี้ 

1. นโยบำยรัฐบำล  (ค ำแถลงนโยบำยของรัฐบำล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี วันที่ 10 
กันยำยน 2557) 

2. กรอบยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) 
3. ไทยแลนด์ 4.0 
4. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12  (พ.ศ. 2560 – 2564) 
5. กรอบแผนอุดมศึกษำระยะยำว 15 ปี ฉบับที่ 2  (พ.ศ. 2551 – 2565) 
6. นโยบำยรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร (นำยแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์) 
7. แผนกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2560 – 2579 
8. แผนพัฒนำกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำร ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 
9. นโยบำยกำรปรับยุทธศำสตร์ใหม่มหำวิทยำลัยรำชภัฏ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) 



10 
 

แผนกลยุทธ์คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์  ปี 2561-2565 (ฉบับปรับปรุง ปี 2563) 

 

10. แผนพัฒนำจังหวัดก ำแพงเพชร ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 – 2564 
11. แผนพัฒนำจังหวัดตำก ปีงบประมำณ พ.ศ. 2557 – 2560 
12. นโยบำยกำรพัฒนำเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด  จังหวัดตำก 
13. กรอบกำรประเมินสถำบันอุดมศึกษำจำกหน่วยงำนภำยนอก 

 
1. นโยบายรัฐบาล  (ค าแถลงนโยบายของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี วันที่ 10 
กันยายน 2557)  

รัฐบำลได้น ำยุทธศำสตร์กำรพัฒนำประเทศว่ำด้วยกำรเข้ำใจ เข้ำถึง และพัฒนำตำมแนวพระรำชด ำริ
ของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวมำเป็นหลักส ำคัญ ใช้ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งทรงเน้นควำมพอดีพอ
สมพอควรแก่ฐำนะควำมมีเหตุมีผล และกำรมีภูมิคุ้มกันมำเป็นแนวคิด  ใช้แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชำติ ฉบับที่ 11  แนวทำงของคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติและควำมต้องกำรของประชำชน ซึ่งแสดงออกมำ
โดยตลอดและน่ำจะชัดเจนขึ้นในช่วงเวลำแห่งกำรออกแบบกำรปฏิรูปประเทศ  รัฐบำลมีนโยบำยในเรื่องต่ำงๆ 
จ ำแนกเป็น 11 ด้ำน ดังนี้ 

1) กำรปกป้องและเชิดชูสถำบันพระมหำกษัตริย์ 
2) กำรรักษำควำมมั่นคงของรัฐและกำรต่ำงประเทศ 
3) กำรลดควำมเหลื่อมล้ ำของสังคม และกำรสร้ำงโอกำสกำรเข้ำถึงบริกำรของรัฐ 
4) กำรศึกษำและเรียนรู้ กำรทะนุบ ำรุงศำสนำ ศิลปะและวัฒนธรรม 
5) กำรยกระดับคุณภำพบริกำรด้ำนสำธำรณสุขและสุขภำพของประชำชน 
6) กำรเพ่ิมศักยภำพทำงเศรษฐกิจของประเทศ 
7) กำรส่งเสริมบทบำทและกำรใช้โอกำสในประชำคมอำเซียน 
8) กำรพัฒนำและส่งเสริมกำรใช้ประโยชน์จำกวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี กำรวิจัย และพัฒนำ และ

นวัตกรรม 
9) กำรรักษำควำมมั่นคงของฐำนทรัพยำกร และกำรสร้ำงสมดุลระหว่ำงกำรอนุรักษ์ กับกำรใช้ประโยชน์

อย่ำงยั่งยืน 
10) กำรส่งเสริมกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินที่มีธรรมำภิบำล และกำรป้องกันปรำบปรำมกำรทุจริต และ

ประพฤติมิชอบในภำครัฐ 
11) กำรปรับปรุงกฎหมำยและกระบวนกำรยุติธรรม 
 

2. กรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) 
วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีควำมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนำแล้วด้วยกำรพัฒนำตำมหลัก

ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง”หรือเป็นคติพจน์ประจ ำชำติว่ำ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ทั้งนี้ วิสัยทัศน์ดังกล่ำว
จะต้องสนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชำติ อันได้แก่ กำรมีเอกรำช อธิปไตย และบูรณภำพแห่งเขตอ ำนำจรัฐ 
กำรด ำรงอยู่อย่ำงมั่นคง ยั่งยืนของสถำบันหลักของชำติ กำรด ำรงอยู่อย่ำงมั่นคงของชำติและประชำชนจำกภัย
คุกคำมทุกรูปแบบ กำรอยู่ร่วมกันในชำติอย่ำงสันติสุขเป็นปึกแผ่น มีควำมมั่นคงทำงสังคมท่ำมกลำงพหุสังคม
และกำรมีเกียรติและศักดิ์ศรีของควำมเป็นมนุษย์ ควำมเจริญเติบโตของชำติ ควำมเป็นธรรมและควำมอยู่ดีมีสุข
ของประชำชน ควำมยั่งยืนของฐำนทรัพยำกรธรรมชำติสิ่งแวดล้อม ควำมมั่นคงทำงพลังงำนและอำหำร 
ควำมสำมำรถในกำรรักษำผลประโยชน์ของชำติภำยใต้กำรเปลี่ยนแปลงของสภำวะแวดล้อมระหว่ำงประเทศและ
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กำรอยู่ร่วมกันอย่ำงสันติประสำนสอดคล้องกัน ด้ำนควำมมั่นคงในประชำคมอำเซียนและประชำคมโลกอย่ำงมี
เกียรตแิละศักดิ์ศรีไม่เป็นภำระของโลกและสำมำรถเกื้อกูลประเทศที่มีศักยภำพทำงเศรษฐกิจที่ด้อยกว่ำ 

“ม่ันคง” หมำยถึง กำรที่ประเทศจะต้องเกิดควำมสงบสุข สันติ ประชำชนมีควำมปลอดภัยในชีวิต และ
ทรัพย์สิน ไม่ใช้ควำมรุนแรง หรือวิถีทำงนอกกฎหมำย มีควำมรักใคร่สำมัคคีกัน 

“ม่ังคั่ง” หมำยถึง กำรท ำให้ประชำชนมีควำมเป็นอยู่ที่ดีขึ้นตำมสมควรแก่ฐำนะ กำรท ำให้เศรษฐกิจมี
ควำมเชื่อมโยงระหว่ำงกันมำกขึ้น โดยให้ควำมส ำคัญกับกำรค้ำขำยกับประเทศเพ่ือนบ้ำน มำกกว่ำที่จะพ่ึงพำแต่
เฉพำะกำรส่งออกไปขำยยังประเทศที่อยู่ไกล บริหำรจัดกำรภำยในประเทศอย่ำงบูรณำกำร ทั้งกำรทรัพยำกรน้ ำ 
กำรประกอบอำชีพ กำรศึกษำ และ สิ่งแวดล้อมให้ด ำเนินไปอย่ำงสมดุล 

“ยั่งยืน” หมำยถึง กำรค ำนึงถึงกำรพัฒนำที่ยั่งยืน ไม่ด ำเนินกำรโครงกำรใดๆ ที่อำจก่อให้เกิดภำระแก่
ลูกหลำนในอนำคตข้ำงหน้ำ ใช้ทรัพยำกรที่มีอยู่อย่ำงเหมำะสมตำมก ำลังควำมสำมำรถของตนเอง ใช้หลักเหตุ
และผล และกำรรู้เท่ำทันควำมเปลี่ยนแปลง หรือกำรมีภูมิคุ้มกันตำมแนวทำงปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงของ
พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวฯ 

ในกำรที่จะบรรลุวิสัยทัศน์และท ำให้ประเทศไทยพัฒนำไปสู่อนำคตที่พึงประสงค์นั้น จ ำเป็นจะต้องมีกำร
วำงแผนและก ำหนดยุทธศำสตร์กำรพัฒนำในระยะยำว และก ำหนดแนวทำงกำรพัฒนำของทุกภำคส่วนให้
ขับเคลื่อนไปในทิศทำงเดียวกัน ดังนั้น จึงจ ำเป็นจะต้องก ำหนดยุทธศำสตร์ชำติในระยะยำว เพ่ือถ่ำยทอดแนว
ทำงกำรพัฒนำสู่กำรปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลำอย่ำงต่อเนื่องและมีกำรบูรณำกำร และสร้ำงควำมเข้ำใจถึงอนำคต
ของประเทศไทยร่วมกัน และเกิดกำรรวมพลังของทุกภำคส่วนในสังคมทั้งประชำชน เอกชน ประชำสังคม ในกำร
ขับเคลื่อนกำรพัฒนำเพ่ือกำรสร้ำงและรักษำไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชำติและบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีควำม
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนำแล้ว ด้วยกำรพัฒนำตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือคติพจน์
ประจ ำชำติ “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” เพ่ือให้ประเทศมีขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน มีรำยได้สูงอยู่ในกลุ่มประเทศ
พัฒนำแล้ว คนไทยมีควำมสุข อยู่ดี กินดี สังคมมีควำมมั่นคง เสมอภำคและเป็นธรรม ซึ่งยุทธศำสตร์ชำติที่จะใช้
เป็นกรอบแนวทำงกำรพัฒนำในระยะ 20 ปีต่อจำกนี้ไป จะประกอบด้วย 6 ยุทธศำสตร์ ได้แก่ (1) ยุทธศำสตร์ 
ด้ำนควำมมั่นคง  (2) ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน  (3) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำและ
เสริมสร้ำงศักยภำพคน  (4) ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสควำมเสมอภำคและเท่ำเทียมกันทำงสังคม  (5) 
ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  และ (6) ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรปรับ
สมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 

 
3. ไทยแลนด์ 4.0 

“ไทยแลนด์ 4.0”  เป็นวิสัยทัศน์เชิงนโยบำยกำรพัฒนำเศรษฐกิจของประเทศไทย หรือโมเดลพัฒนำ
เศรษฐกิจของรัฐบำล ภำยใต้กำรน ำของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรีและหัวหน้ำคณะรักษำควำม
สงบแห่งชำติ (คสช.) ที่เข้ำมำบริหำรประเทศบนวิสัยทัศน์ที่ ว่ำ “มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ที่มีภำรกิจส ำคัญใน
กำรขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศด้ำนต่ำงๆ เพ่ือปรับแก้ จัดระบบ ปรับทิศทำง และสร้ำงหนทำงพัฒนำประเทศให้
เจริญ สำมำรถรับมือกับโอกำสและภัยคุกคำมแบบใหม่ๆ ที่เปลี่ยนแปลงอย่ำงเร็ว รุนแรงในศตวรรษที่ 21 ได้ 

ประเทศไทยในอดีตที่ผ่ำนมำมีกำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจเป็นไปอย่ำงต่อเนื่องตั้งแต่ยุคแรก หรือ 
“ประเทศไทย 1.0” เน้นกำรเกษตรเป็นหลัก เช่น ผลิตและขำย พืชไร่ พืชสวน เลี้ยงสัตว์ เป็นต้น ยุคสอง หรือ 
“ประเทศไทย 2.0” เน้นอุตสำหกรรมเพ่ิมขึ้นแต่เป็นอุตสำหกรรมขนำดเล็ก เช่น กำรผลิตและขำยรองเท้ำ  
เครื่องหนัง เครื่องดื่ม เครื่องประดับ เครื่องเขียน กระเป๋ำ เครื่องนุ่งห่ม เป็นต้น และปัจจุบัน (พ.ศ.2559) จัดอยู่
ในยุคที่สำม หรือ ”ประเทศไทย 3.0”  เป็นอุตสำหกรรมหนักและกำรส่งออก เช่น กำรผลิตและขำย ส่งออก
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เหล็กกล้ำ รถยนต์ กลั่นน้ ำมัน แยกก๊ำซธรรมชำติ ปูนซีเมนต์ เป็นต้น แต่ไทยในยุค 1.0  2.0 และ 3.0 รำยได้
ประเทศยังอยู่ในระดับปำนกลำง จึงต้องเร่งพัฒนำเศรษฐกิจสร้ำงประเทศ จึงเป็นเหตุให้น ำไปสู่ยุคที่สี่ ให้รหัสใหม่
ว่ำ ”ประเทศไทย 4.0” ให้เป็นเศรษฐกิจใหม่ (New Engines of Growth) มีรำยได้สูง โดยวำงเป้ำหมำยให้เกิด
ภำยใน 5-6 ปีนี้  เป็นกำรกำรวำงภำพอนำคตทำงเศรษฐกิจที่ชัดเจนของประเทศท่ีพัฒนำ เช่น สหรัฐอเมริกำ “A 
Nation of Makers”  อังกฤษ “Design of Innovation”  อินเดีย “Made in India” หรือ เกำหลีใต้ “Creative 
Economy” เป็นต้น 

“ประเทศไทย 4.0” ต้องกำรปรับเปลี่ยนโครงสร้ำงเศรษฐกิจไปสู่ “Value–Based Economy” หรือ 
“เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม”  โดยมีฐำนคิดหลัก คือ เปลี่ยนจำกกำรผลิตสินค้ำ “โภคภัณฑ์” ไปสู่
สินค้ำเชิง “นวัตกรรม” เปลี่ยนกำรขับเคลื่อนประเทศด้วยภำคอุตสำหกรรมไปสู่กำรขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี 
ควำมคิดสร้ำงสรรค์ และนวัตกรรม  และเปลี่ยนจำกกำรเน้นภำคกำรผลิตสินค้ำไปสู่กำรเน้นภำคบริกำรมำกข้ึน 

ดังนั้น จึงควรมีกำรเปลี่ยนวิธีกำรที่มีลักษณะส ำคัญ คือ เปลี่ยนจำกกำรเกษตรแบบดั้งเดิมในปัจจุบัน 
ไปสู่กำรเกษตรสมัยใหม่ที่เน้นกำรบริหำรจัดกำรและเทคโนโลยี (Smart Farming)  โดยเกษตรกรต้องมีฐำนะที่
มั่นคง และเป็นเกษตรกรแบบเป็นผู้ประกอบกำร (Entrepreneur)  เปลี่ยนจำก Traditional SMEs หรือ SMEs 
ที่มีอยู่และรัฐต้องให้ควำมช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลำ ไปสู่กำรเป็น Smart Enterprises และ Startups  บริษัทเกิด
ใหม่ที่มีศักยภำพสูง เปลี่ยนจำก Traditional Services ซึ่งมีกำรสร้ำงมูลค่ำค่อนข้ำงต่ ำ ไปสู่  High Value 
Services และเปลี่ยนจำกแรงงำนทักษะต่ ำไปสู่แรงงำนที่มีควำมรู้ ควำมเชี่ยวชำญ และทักษะสูง 

เพ่ือให้เกิดผลจริงต้องมีกำรพัฒนำวิทยำกำร ควำมคิดสร้ำงสรรค์ นวัตกรรม วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี 
และกำรวิจัยและพัฒนำ แล้วต่อยอดในกลุ่มเทคโนโลยีและอุตสำหกรรมเป้ำหมำย ดังนี้ 

1. กลุ่มอำหำร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภำพ เช่น สร้ำงเส้นทำงธุรกิจใหม่ (New Startups) ด้ำน
เทคโนโลยีกำรเกษตร  เทคโนโลยีอำหำร  เป็นต้น 

2. กลุ่มสำธำรณสุข สุขภำพ และเทคโนโลยีทำงกำรแพทย์ เช่น พัฒนำเทคโนโลยีสุขภำพ  เทคโนโลยี
กำรแพทย์  สปำ  เป็นต้น 

3. กลุ่มเครื่องมือ อุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบเครื่องกลที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุม เช่น 
เทคโนโลยีหุ่นยนต์ เป็นต้น 

4. กลุ่มดิจิตอล เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่ำงๆ ปัญญำประดิษฐ์และ
เทคโนโลยีสมองกลฝังตัว เช่น เทคโนโลยีด้ำนกำรเงิน  อุปกรณ์เชื่อมต่อออนไลน์โดยไม่ต้องใช้คน  เทคโนโลยี
กำรศึกษำ  E-MargetPlace  E-Commerce  เป็นต้น 

5. กลุ่มอุตสำหกรรมสร้ำงสรรค์ วัฒนธรรม และบริกำรที่มีมูลค่ำสูง  เช่น เทคโนโลยีกำรออกแบบ ธุรกิจ
ไลฟ์สไตล์  เทคโนโลยีกำรท่องเที่ยว  กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริกำร  เป็นต้น 

กำรพัฒนำประเทศภำยใต้โมเดล “ประเทศไทย 4.0” จะใช้แนวทำง “สำนพลังประชำรัฐ” เป็นตัวกำร
ขับเคลื่อน โดยมุ่งเน้นกำรมีส่วนร่วมของภำคเอกชน ภำคกำรเงินกำรธนำคำร ภำคประชำชน ภำค
สถำบันกำรศึกษำ มหำวิทยำลัยและสถำบันวิจัยต่ำงๆ ร่วมกันระดมควำมคิด ผนึกก ำลังกันขับเคลื่อน ผ่ำน
โครงกำร  บันทึกควำมร่วมมือ  กิจกรรม หรือ งำนวิจัยต่ำงๆ  โดยกำรด ำเนินงำนของ ”ประชำรัฐ” กลุ่มต่ำงๆ 
อันได้แก่ กลุ่มที่ 1 กำรยกระดับนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์กำรปรับแก้กฎหมำยและกลไกภำครัฐ พัฒนำคลัสเตอร์
ภำคอุตสำหกรรมแห่งอนำคต และกำรดึงดูดกำรลงทุน และกำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน  กลุ่มที่ 2 กำร
พัฒนำกำรเกษตรสมัยใหม่และกำรพัฒนำเศรษฐกิจฐำนรำกและประชำรัฐ  กลุ่มที่ 3 กำรส่งเสริมกำรท่องเที่ยว
และไมล์ กำรสร้ำงรำยได้ และกำรกระตุ้นกำรใช้จ่ำยภำครัฐ  กลุ่มที่ 4 กำรศึกษำพ้ืนฐำนและพัฒนำผู้น ำ 
(โรงเรียนประชำรัฐ) รวมทั้งกำรยกระดับคุณภำพวิชำชีพ  และกลุ่มที่ 5 กำรส่งเสริมกำรส่งออกและกำรลงทุนใน
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ต่ำงประเทศ รวมทั้งกำรส่งเสริมกลุ่ม SMEs และผู้ประกอบกำรใหม่ (Start Up) ซึ่งแต่ละกลุ่มก ำลังวำงระบบ
และก ำหนดแนวทำงในกำรขับเคลื่อนนโยบำยอย่ำงเข้มข้น 
4. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12  (พ.ศ. 2560 – 2564) 

จำกสถำนะของประเทศและบริบทกำรเปลี่ยนแปลงต่ำงๆ ที่ประเทศก ำลังประสบอยู่ ท ำให้กำรก ำหนด
วิสัยทัศน์แผนพัฒนำฯ ฉบับที่ 12 ยังคงมีควำมต่อเนื่องจำกวิสัยทัศน์แผนพัฒนำฯ ฉบับที่ 11 และกรอบหลักกำร
ของกำรวำงแผนที่น้อมน ำและประยุกต์ใช้หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเป็นศูนย์กลำงของกำรพัฒนำ
อย่ำงมีส่วนร่วม กำรพัฒนำที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศน์ของกำรพัฒนำในแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ 12 ต้องให้
ควำมส ำคัญกับกำรก ำหนดทิศทำงกำรพัฒนำที่มุ่งสู่กำรเปลี่ยนผ่ำนประเทศไทยจำกประเทศที่มีรำยได้ปำนกลำง
ไปสู่ประเทศที่มีรำยได้สูง มีควำมมั่นคง และยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่ำงมีควำมสุข และน ำไปสู่กำรบรรลุ
วิสัยทัศน์ระยะยำว “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” ของประเทศ โดยมีแนวทำงในกำรพัฒนำ ดังนี้ 

1. กำรยกระดับศักยภำพกำรแข่งขันและกำรหลุดพ้นกับดักรำยได้ปำนกลำงสู่รำยได้สูง 
1.1) กำรส่งเสริมด้ำนกำรวิจัยและพัฒนำ 
1.2) กำรพัฒนำผลิตภำพแรงงำน 
1.3) กำรส่งเสริมผู้ประกอบกำรที่เข้มแข็งและพำณิชย์ดิจิตอล 
1.4) กำรลงทุนโครงสร้ำงพื้นฐำน 
1.5) กำรปรับโครงสร้ำงกำรผลิต 

2. กำรพัฒนำศักยภำพคนตำมช่วงวัยและกำรปฏิรูประบบเพื่อสร้ำงสังคมสูงวัยอย่ำงมีคุณภำพ 
2.1) กำรพัฒนำศักยภำพคนในทุกช่วงวัยให้สนับสนุนกำรเจริญเติบโตของประเทศ 
2.2) กำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ให้มีคุณภำพ เท่ำเทียมและท่ัวถึง 
2.3) กำรพัฒนำด้ำนสุขภำพ 
2.4) กำรสร้ำงสภำพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อกำรดำรงชีพในสังคมสูงวัย 

3. กำรลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงสังคม 
3.1) กำรยกระดับรำยได้และสร้ำงโอกำสในกำรประกอบอำชีพ 
3.2) กำรจัดบริกำรทำงสังคมให้ทุกคนตำมสิทธิขั้นพ้ืนฐำน และเน้นกำรสร้ำงภูมิคุ้มกันระดับปัจเจก 
3.3) กำรสร้ำงควำมเสมอภำคในกำรเข้ำถึงทรัพยำกร 
3.4) กำรเข้ำถึงกระบวนกำรยุติธรรมอย่ำงเสมอภำค 

4. กำรรองรับกำรเชื่อมโยงภูมิภำคและควำมเป็นเมือง 
4.1) กำรลงทุนด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำนและสิ่งอำนวยควำมสะดวกของเมือง 
4.2) กำรพัฒนำด้ำนกำรขนส่งและโลจิสติกส์เชื่อมโยงกับเพื่อนบ้ำน 
4.3) กำรส่งเสริมกำรลงทุน กำรค้ำชำยแดน และกำรจัดตั้งเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษ 

5. กำรสร้ำงควำมเจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจและสังคมอย่ำงเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
5.1) กำรรักษำทุนทำงธรรมชำติเพ่ือกำรเติบโตสีเขียว 
5.2) กำรส่งเสริมกำรบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
5.3) กำรส่งเสริมกำรผลิต กำรลงทุน และกำรสร้ำงงำนสีเขียว  
5.4) กำรจัดกำรมลพิษและรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อม 
5.5) กำรพัฒนำควำมร่วมมือด้ำนสิ่งแวดล้อมระหว่ำงประเทศ  
5.6) กำรเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรปรับตัวเพ่ือรองรับกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศและกำร

บริหำรจัดกำรเพื่อลดควำมเสี่ยงด้ำนภัยพิบัติ 
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6. กำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินที่มีประสิทธิภำพ 
6.1) กำรสร้ำงควำมโปร่งใสในทุกขั้นตอนของกำรปฏิบัติรำชกำร 
6.2) กำรพัฒนำบุคลำกรภำครัฐ 
6.3) กำรสร้ำงรูปแบบกำรพัฒนำ อปท. ให้เหมำะสม  
6.4) กำรสร้ำงระบบตรวจสอบ ติดตำมและประเมินผลที่มีประสิทธิภำพ 
 

5. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับท่ี 2  (พ.ศ. 2551 – 2565) 
 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ ได้จัดท ำกรอบแผนอุดมศึกษำระยะยำว 15 ปี  ฉบับที่ 2  (พ.ศ. 
2551 – 2565) ขึ้น เพ่ือเป็นกรอบและแนวทำงกำรพัฒนำกำรศึกษำที่ชัดเจนร่วมกันของอุดมศึกษำไทย  โดยมี
เป้ำหมำยของกรอบแผนอุดมศึกษำระยะยำว ฉบับที่ 2 เมื่อสิ้นสุดแผนในปี พ.ศ. 2565 คือ “ยกระดับคุณภำพ
อุดมศึกษำไทย เพ่ือผลิตและพัฒนำบุคลำกรที่มีคุณภำพสำมำรถปรับตัวสำหรับงำนที่เกิดขึ้นตลอดชีวิตพัฒนำ
ศักยภำพอุดมศึกษำในกำรสร้ำงควำมรู้และนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศใน
โลกำภิวัฒน์ สนับสนุนกำรพัฒนำที่ยั่งยืนของท้องถิ่นไทยโดยใช้กลไกของธรรมำภิบำลกำรเงินกำรก ำกับมำตรฐำน
และเครือข่ำยอุดมศึกษำบนพ้ืนฐำนของเสรีภำพทำงวิชำกำรควำมหลำกหลำยและเอกภำพเชิงระบบ ” 
ประกอบด้วย 
 1) ยกระดับคุณภำพอุดมศึกษำไทยเพ่ือผลิตและพัฒนำบุคลำกรที่มีคุณภำพ 
 2) พัฒนำศักยภำพอุดมศึกษำในกำรสร้ำงควำมรู้ และนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
ของประเทศ 
 3) สนับสนุนกำรพัฒนำที่ยั่งยืนของท้องถิ่นไทย โดยใช้กลไกธรรมำภิบำล กำรเงิน กำรก ำกับมำตรฐำน
และเครือข่ำยอุดมศึกษำบนพ้ืนฐำนของเสรีภำพทำงวิชำกำร ควำมหลำกหลำย และเอกภำพเชิงระบบ 
 มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร ได้ด ำเนินงำนตำมกรอบแผนอุดมศึกษำโดยได้จัดท ำยุทธศำสตร์ให้
สอดคล้องกับทิศทำงและกรอบกำรด ำเนินงำนตำมแผนอุดมศึกษำระยะยำว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 – 
2565)  เช่น  ด้ำนกำรเรียนกำรสอนมีกำรลดเลิกหลักสูตรที่ไม่เป็นควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน  สร้ำง
กระบวนกำรพัฒนำนักศึกษำเพ่ือควำมแข็งแกร่งทำงวิชำกำรและคุณภำพชีวิตที่ยั่งยืนให้แก่นักศึกษำตำมอัต
ลักษณ์ของมหำวิทยำลัย  สร้ำงหลักสูตรเพ่ือพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  สนับสนุนและส่งเสริมกำรท ำ
ผลงำนวิจัย งำนสร้ำงสรรค์ และนวัตกรรม  มีกองทุนสนับสนุนกำรพัฒนำอำจำรย์และบุคลำกร  มีกำรจัดวำง
ระบบกำรเงิน งบประมำณ  ภำยใต้กำรบริหำรจัดกำรที่มีประสิทธิภำพตำมหลักธรรมำภิบำล 
 
6. นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์) 

กระทรวงศึกษำธิกำรจะด ำเนินกำรตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) ภำยใต้
วิสัยทัศน์ “ประเทศมีควำมมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนำแล้ว ด้วยกำรพัฒนำตำมปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียง” ซึ่งได้ก ำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญฯ โดยมียุทธศำสตร์ด้ำนกำรศึกษำท่ีจะด ำเนินกำร 6 ด้ำน ดังนี้ 

1) ความม่ันคง  ตัวอย่ำงกิจกรรมในกำรจัดศึกษำของสถำนศึกษำในพ้ืนที่ 3 จังหวัดชำยแดนภำคใต้ 
หำกในพ้ืนที่ชำยแดนภำคใต้ไม่สงบก็จะส่งผลถึงคุณภำพกำรศึกษำ หรือกรณีปัญหำโรงเรียนในเขตพ้ืนที่สูงจังหวัด
ชำยแดนภำคเหนือ (โรงเรียนชำยขอบ) ซึ่งที่ผ่ำนมำพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช ทรงให้
ควำมส ำคัญกับกำรศึกษำของโรงเรียนในจังหวัดชำยแดนภำคใต้และโรงเรียนชำยขอบด้วยเช่นกัน ทั้งกำรให้
ควำมส ำคัญกับภำษำที่ใช้ในพ้ืนที่ หรือสิ่งที่เรียนสถำนศึกษำ ฯลฯ ดังนั้น ยุทธศำสตร์ด้ำนควำมมั่นคงจึงมี
ควำมส ำคัญกับนโยบำยด้ำนกำรศึกษำเป็นอย่ำงมำก 
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2) การสร้างความสามารถในการแข่งขัน  โดยส่งเสริมให้มีคนไทยมีควำมสำมำรถในกำรแข่งขันกับ
นำนำประเทศได้ อำทิ กำรส่งเสริมด้ำนภำษำอังกฤษหรือกำรอำชีวศึกษำแนวใหม่ที่มีควำมร่วมมือกับภำคเอกชน 
ซึ่งจะทำให้กำรอำชีวศึกษำของไทยมีควำมสำมำรถในกำรแข่งขันกับนำนำประเทศมำกขึ้น ก็ถือเป็นตัวอย่ำง
กิจกรรมโครงกำรของยุทธศำสตร์ด้ำนนี้ 

3) การลงทุนในทรัพยากรมนุษย์  โดยเฉพำะกำรลงทุนกับเด็กเล็กในระดับ Pre-school เป็นสิ่งส ำคัญ
มำก เพรำะเป็นกำรลงทุนที่ได้ผลมำกที่สุด นอกจำกนี้ กำรลงทุนในทรัพยำกรมนุษย์ หมำยถึง กำรพัฒนำครูด้วย 

4) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและการลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม  อำทิ กำรประเมินผล
นักเรียนร่วมกับนำนำชำติ หรือ PISA ซึ่งคะแนนเฉลี่ยในแต่ละวิชำของเด็กไทยยังไม่อยู่ในระดับที่น่ำพอใจ แต่
หำกดูคะแนนสูงสุดของเด็กไทยในแต่ละวิชำ พบว่ำมีคะแนนมำกกว่ำนักเรียนสิงคโปร์ที่ได้อันดับหนึ่งจำกกำร
ประเมินผล PISA แต่กำรที่คะแนนเฉลี่ย PISA ของเด็กไทยได้อันดับต่ ำ เพรำะไทยส่งทุกโรงเรียนเข้ำรับกำร
ประเมิน รวมถึงโรงเรียนขนำดเล็กและโรงเรียนขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำ ซึ่งหลำยโรงเรียนยังคงมีคะแนนต่ ำ
ด้วย จึงท ำให้ค่ำเฉลี่ยของประเทศต่ ำลง ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่ำเป็นตัวอย่ำงของควำมเหลื่อมล้ ำทำงกำรศึกษำ
ระหว่ำง โรงเรียนที่มีควำมพร้อมกับโรงเรียนในชนบทที่ยังขำดกำรสนับสนุนในด้ำนต่ำงๆ ดังนั้น เรำต้องกลับไป
พิจำรณำว่ำโรงเรียนเหล่ำนั้นยังขำดอะไรบ้ำง เช่น ขำดครูกี่คน มีครูครบชั้นหรือไม่ ครูสอนไม่ตรงสำขำ เป็นต้น 
เพ่ือท ำกำรสนับสนุนและแก้ปัญหำได้ตรงจุด  

5) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีหลำกหลำยโครงกำรที่ส ำคัญ อำทิ 
โครงกำรเศรษฐกิจพอเพียง นโยบำยโรงเรียนคุณธรรม เป็นต้น  

6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เช่น กำรด ำเนินกำรด้ำนต่ำงๆ ของ
คณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัด (กศจ.) เป็นต้น 

สิ่งที่ส ำคัญอีกประกำร คือ "กระทรวงศึกษำธิกำรต้องกำรสร้ำงเด็กให้โตขึ้นมำ เกลียดกำรโกง หรือเติบโต
ขึ้นมำกับควำมไม่โกง ด้วยกำรปลูกฝังกำรไม่โกงไว้ในบรรยำกำศ ระบบ และกำรสนทนำ เพรำะกำรไม่โกงมี
วิธีกำรเดียว ก็คือ ให้เกลียดกำรโกง และจะได้ไม่ท ำ" 

 
7. แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 

เนื่องจำกแผนกำรศึกษำแห่งชำติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2552 – 2559) จะสิ้นสุดในปี พ.ศ.2559 ดังนั้น 
ส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำกำรศึกษำจึงได้จัดท ำแผนกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2560 – 2579 ซึ่งเป็นแผนระยะยำว 
20 ปี เพ่ือเป็นแผนแม่บทส ำหรับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องน ำไปใช้เป็นกรอบแนวทำงในกำรพัฒนำ โดยก ำหนด
วิสัยทัศน์ จุดมุ่งหมำย เป้ำหมำย ตัวชี้วัด และยุทธศำสตร์ของแผนกำรศึกษำแห่งชำติ ดังนี้ 

วิสัยทัศน์ (Vision)  
“คนไทยทุกคนได้รับกำรศึกษำและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่ำงมีคุณภำพ  ด ำรงชีวิตอย่ำงเป็นสุข 

สอดคล้องกับหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง และกำรเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21” 
วัตถุประสงค์ในกำรจัดกำรศึกษำ  4 ประกำร คือ  

1) เพ่ือพัฒนำระบบและกระบวนกำรจัดกำรศึกษำท่ีมีคุณภำพและมีประสิทธิภำพ  
2) เพ่ือพัฒนำคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้องกับ

บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทยพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ และยุทธศำสตร์ชำติ  
3) เพ่ือพัฒนำสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งกำรเรียนรู้ และคุณธรรม จริยธรรม รู้รักสำมัคคี และ

ร่วมมือผนึกก ำลังมุ่งสู่กำรพัฒนำประเทศอย่ำงยั่งยืน ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง และ 
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4) เพ่ือน ำประเทศไทยก้ำวข้ำมกับดักประเทศที่มีรำยได้ปำนกลำง  และควำมเหลื่อมล้ ำ
ภำยในประเทศลดลงเพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์และจุดมุ่งหมำยในกำรจัดกำรศึกษำดังกล่ำวข้ำงต้น  

แผนกำรศึกษำแห่งชำติได้วำงเป้ำหมำยไว้ 2 ด้ำน คือ  
1) เป้ำหมำยด้ำนผู้เรียน (Learner Aspirations) โดยมุ่งพัฒนำผู้เรียนทุกคนให้มีคุณลักษณะและ

ทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 (3Rs8Cs) ประกอบด้วย ทักษะและคุณลักษณะต่อไปนี้ 
- 3Rs ได้ แก่  กำร อ่ำนออก  (Reading) กำร เขียนได้  (Writing) และกำรคิด เลขเป็น

(Arithmetics) 
- 8Cs ได้แก่ ทักษะด้ำนกำรคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ และทักษะในกำรแก้ปัญหำ (Critical 

Thinking and Problem Solving) ทักษะด้ำนกำรสร้ำงสรรค์และนวัตกรรม  (Creativity and Innovation) 
ทักษะด้ำนควำมเข้ำใจต่ำงวัฒนธรรม ต่ำงกระบวนทัศน์ (Cross – cultural Understanding) ทักษะด้ำนควำม
ร่วมมือ กำรท ำงำนเป็นทีม และภำวะผู้น ำ (Collaboration,Teamwork and Leadership) ทักษะด้ำนกำร
สื่อสำร สำรสนเทศ และกำรรู้เท่ำทันสื่อ (Communications, Information and Media Literacy) ทักษะด้ำน
คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร (Computing and ICT Literacy) ทักษะอำชีพ และ
ทักษะกำรเรียนรู้  (Career and Learning Skills) และควำมมีเมตตำ กรุณำ มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม
(Compassion) 

2) เป้ำหมำยของกำรจัดกำรศึกษำ (Aspirations) 5 ประกำร ดังนี้ 
2.1) ประชำกรทุกคนเข้ำถึงกำรศึกษำที่มีคุณภำพและมีมำตรฐำนอย่ำงทั่วถึง (Access) 
2.2) ผู้เรียนทุกคน ทุกกลุ่มเป้ำหมำยได้รับบริกำรกำรศึกษำที่มีคุณภำพตำมมำตรฐำนอย่ำง

เท่ำเทียม (Equity)  
2.3) ระบบกำรศึกษำที่มีคุณภำพ สำมำรถพัฒนำผู้เรียนให้บรรลุขีดควำมสำมำรถเต็มตำม

ศักยภำพ (Quality)  
2.4) ระบบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำที่มีประสิทธิภำพ เพ่ือกำรลงทุนทำงกำรศึกษำที่คุ้มค่ำ

และบรรลุเป้ำหมำย (Efficiency)  
2.5) ระบบกำรศึกษำที่สนองตอบและก้ำวทันกำรเปลี่ยนแปลงของโลกที่เป็นพลวัตและ

บริบทที่เปลี่ยนแปลง (Relevancy) มี 
แผนกำรศึกษำแห่งชำติได้ก ำหนดยุทธศำสตร์ในกำรพัฒนำกำรศึกษำภำยใต้  6 ยุทธศำสตร์หลักที่

สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคงของสังคมและประเทศชำติ มีเป้ำหมำย ดังนี้ 

2.1 คนทุกช่วงวัยมีควำมรักในสถำบันหลักของชำติ  และยึดมั่นกำรปกครองระบอบ
ประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีตัวชี้วัดที่ส ำคัญ  

2.2 คนทุกช่วงวัยในเขตพัฒนำพิเศษเฉพำะกิจจังหวัดชำยแดนภำคใต้และพ้ืนที่พิเศษได้รับ
กำรศึกษำและเรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพ มีตัวชี้วัดที่ส ำคัญ  

2.3 คนทุกช่วงวัยได้รับกำรศึกษำ กำรดูแลและป้องกันจำกภัยคุกคำมในชีวิตรูปแบบใหม่ 
มีตัวชี้วัดที่ส ำคัญ  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : กำรผลิตและพัฒนำก ำลังคน  กำรวิจัย และนวัตกรรรม เพ่ือสร้ำงขีด
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ มีเป้ำหมำย ดังนี้ 

2.1 ก ำลังคนมีทักษะที่ส ำคัญจ ำเป็นและมีสมรรถนะตรงตำมควำมต้องกำรของตลำดงำน
และกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ มีตัวชี้วัดที่ส ำคัญ  
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2.2 สถำบันกำรศึกษำและหน่วยงำนที่จัดกำรศึกษำผลิตบัณฑิตที่มีควำมเชี่ยวชำญและ
เป็นเลิศเฉพำะด้ำน มีตัวชี้วัดที่ส ำคัญ  

2.3 กำรวิจัยและพัฒนำเพ่ือสร้ำงองค์ควำมรู้ และนวัตกรรมที่สร้ำงผลผลิตและมูลค่ำเพ่ิม
ทำงเศรษฐกิจ มีตัวชี้วัดที่ส ำคัญ  

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : กำรพัฒนำศักยภำพคนทุกช่วงวัย และกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้มี
เป้ำหมำยดังนี้ 

3.1 ผู้เรียนมีทักษะและคุณลักษณะพ้ืนฐำนของพลเมืองไทย และทักษะและคุณลักษณะที่
จ ำเป็นในศตวรรษที ่21 มี 

3.2 คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ควำมรู้ควำมสำมำรถ และสมรรถนะตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ
และมำตรฐำนวิชำชีพ และพัฒนำคุณภำพชีวิตได้ตำมศักยภำพ มี 

3.3 สถำนศึกษำทุกระดับกำรศึกษำสำมำรถจัดกิจกรรม/กระบวนกำรเรียนรู้ตำมหลักสูตร
อย่ำงมีคุณภำพและมำตรฐำน มีตัวชี้วัดที่ส ำคัญ  

3.4 แหล่งเรียนรู้ สื่อต ำรำเรียน นวัตกรรม และสื่อกำรเรียนรู้มีคุณภำพและมำตรฐำน และ
ประชำชนสำมำรถเข้ำถึงได้โดยไม่จ ำกัดเวลำและสถำนที่  

3.5 ระบบและกลไกกำรวัด กำรติดตำม และประเมินผลมีประสิทธิภำพ มี 
3.6 ระบบกำรผลิตครู อำจำรย์ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ได้มำตรฐำนระดับสำกล  
3.7 คร ูอำจำรย์ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ได้รับกำรพัฒนำสมรรถนะตำมมำตรฐำน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : กำรสร้ำงโอกำส ควำมเสมอภำค และควำมเท่ำเทียมทำงกำรศึกษำ มีเป้ำหมำย 
ดังนี้ 

4.1 ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกำสและควำมเสมอภำคในกำรเข้ำถึงกำรศึกษำที่มีคุณภำพ  
4.2 กำรเพ่ิมโอกำสทำงกำรศึกษำผ่ำนเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือกำรศึกษำส ำหรับคนทุกช่วงวัย 
4.3 ระบบข้อมูลรำยบุคคลและสำรสนเทศทำงกำรศึกษำที่ครอบคลุม ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน

เพ่ือกำรวำงแผนกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ กำรติดตำมประเมิน และรำยงำนผล 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  มี

เป้ำหมำย ดังนี้ 
5.1 คนทุกช่วงวัย มีจิตส ำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และน ำแนวคิดตำม

หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงสู่กำรปฏิบัติ มี 
5.2 หลักสูตร แหล่งเรียนรู้ และสื่อกำรเรียนรู้ที่ส่งเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม คุณธรรม จริยธรรม และกำรน ำแนวคิดตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ 
กำรปฏิบัติ  
5.3 กำรวิจัยเพ่ือพัฒนำองค์ควำมรู้และนวัตกรรมด้ำนกำรสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็น

มิตรกับสิ่งแวดล้อม  
ยุทธศาสตร์ที่ 6 : กำรพัฒนำประสิทธิภำพของระบบบริหำรจัดกำรศึกษำ มีเป้ำหมำยดังนี ้

6.1 โครงสร้ำง บทบำท และระบบกำรบริหำรจัดกำรกำรศึกษำมีควำมคล่องตัวชัดเจน 
และสำมำรถตรวจสอบได้ มีตัวชี้วัดที่ส ำคัญ  

6.2 ระบบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำมีประสิทธิภำพและประสิทธิผลส่งผลต่อคุณภำพและ
มำตรฐำนกำรศึกษำ  
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6.3 ทุกภำคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำที่ตอบสนองควำมต้องกำรของ
ประชำชนและพ้ืนที่ มี 

6.4 กฎหมำยและรูปแบบกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรทำงกำรศึกษำรองรับลักษณะที่
แตกต่ำงกันของผู้เรียน สถำนศึกษำ และควำมต้องกำรก ำลังแรงงำนของประเทศ 

6.5 ระบบบริหำรงำนบุคคลของครู อำจำรย์ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีควำมเป็นธรรม 
สร้ำงขวัญก ำลังใจ และส่งเสริมให้ปฏิบัติงำนได้อย่ำงเต็มตำมศักยภำพ มี 

 
8. แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 

แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ถือเป็นแผนแม่บทหลักในกำร
พัฒนำประเทศ มีหลักกำรส ำคัญคือ “ยึดคนเป็นศูนย์กลำงของกำรพัฒนำ” มุ่งสร้ำงคุณภำพชีวิตที่ดีส ำหรับคน
ไทย พัฒนำคนให้มีควำมเป็นคนที่สมบูรณ์มีวินัย ใฝ่รู้มีควำมรู้ มีทักษะ  มีควำมคิดสร้ำงสรรค์มีทัศนคติที่ดี 
รับผิดชอบต่อสังคม มีคุณธรรมและจริยธรรม ซึ่งกระทรวงศึกษำธิกำรในฐำนะหน่วยงำนหลักในภำคกำรจัด
กำรศึกษำเพ่ือพัฒนำคุณภำพคนของประเทศ ได้ตระหนักถึงควำมส ำคัญดังกล่ำว ดังนั้น ภำยใต้วิสัยทัศน์ “มุ่ง
พัฒนำผู้เรียนให้มีควำมรู้คู่คุณธรรม มีคุณภำพชีวิตที่ดี มีควำมสุขในสังคม” ของแผนพัฒนำกำรศึกษำฉบับนี้จึงได้
มีกำรก ำหนดยุทธศำสตร์และวำงเป้ำหมำยที่สำมำรถตอบสนองกำรพัฒนำที่ส ำคัญในด้ำนต่ำงๆ คือ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนำหลักสูตร กระบวนกำรเรียนกำรสอน กำรวัดและประเมินผล ที่มุ่งหวังให้คนไทย
มีคุณธรรมจริยธรรม มีภูมิคุ้มกันต่อกำรเปลี่ยนแปลงและกำรพัฒนำประเทศในอนำคต ซึ่งตอบสนองกำรพัฒนำ
ในด้ำนคุณภำพและด้ำนกำรตอบโจทย์บริบทที่เปลี่ยนแปลง 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ผลิต พัฒนำครู คณำจำรย์และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ที่มุ่งหวังให้มีกำรผลิตครูได้
สอดคล้องกับควำมต้องกำรในกำรจัดกำรศึกษำทุกระดับ ทุกประเภท และมีสมรรถนะตำมมำตรฐำนวิชำชีพ 
สำมำรถใช้ศักยภำพในกำรสอนได้อย่ำงเต็มที่ ซึ่งตอบสนองกำรพัฒนำในด้ำนคุณภำพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ผลิตและพัฒนำก ำลังคน รวมทั้งงำนวิจัยที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของกำรพัฒนำ
ประเทศ ที่มุ่งหวังให้ก ำลังคนได้รับกำรผลิตและพัฒนำเพ่ือเสริมสร้ำงศักยภำพกำรแข่งขันของประเทศ และมีองค์
ควำมรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม สนับสนุนกำรพัฒนำประเทศอย่ำงยั่งยืน ซึ่งตอบสนองกำรพัฒนำในด้ำนคุณภำพ 
และด้ำนกำรตอบโจทย์บริบทที่เปลี่ยนแปลง 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยำยโอกำสกำรเข้ำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำและกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต ที่
มุ่งหวังให้กำรบริกำรกำรศึกษำแก่ผู้เรียนทุกกลุ่มทุกวัยในระดับที่เหมำะสมกับสภำพบริบทและสภำพพ้ืนที่ ซึ่ง
ตอบสนองกำรพัฒนำในด้ำนกำรเข้ำถึงกำรให้บริกำรและด้ำนควำมเท่ำเทียม 

ยุทธศาสตร์ 5 ส่งเสริมและพัฒนำระบบเทคโนโลยีดิจิตอลเพื่อกำรศึกษำ ที่มุ่งหวังให้คนไทยได้รับโอกำส
ในกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิตโดยใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ ซึ่งตอบสนองกำรพัฒนำในด้ำนกำรเข้ำถึงกำร
ให้บริกำร ด้ำนควำมเท่ำเทียม และด้ำนประสิทธิภำพ 

ยุทธศาสตร์ 6 พัฒนำระบบบริหำรจัดกำร และส่งเสริมให้ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ ที่
มุ่งหวังให้มีกำรใช้ทรัพยำกรทั้งด้ำนงบประมำณและบุคลำกรได้อย่ำงคุ้มค่ำ ไม่เกิดกำรสูญเปล่ำ และมีควำม
คล่องตัว ซึ่งตอบสนองกำรพัฒนำในด้ำนประสิทธิภำพ 

 
9. นโยบายการปรับยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏทั่วประเทศได้ร่วมหำรือและก ำหนดแนวทำงกำรยกระดับมหำวิทยำลัยรำชภัฏ 
ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) มุ่งเน้นให้มหำวิทยำลัยรำชภัฏเป็นสถำบันอุดมศึกษำเพ่ือพัฒนำท้องถิ่น โดย
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ก ำหนดวิสัยทัศน์ คือ “มหำวิทยำลัยรำชภัฏเน้นกำรผลิตบัณฑิตที่มีคุณภำพเป็นเลิศ โดยกระบวนกำรจัดกำรเรียน
กำรสอนเพ่ือกำรพัฒนำชุมชนและท้องถิ่นให้มีควำมเข้มแข็งและยั่งยืน” ซึ่งมีรำยละเอียดพอสังเขป ดังนี้ 

1. พันธกิจ 
1.1) ผลิตบัณฑิต 
1.2) วิจัย สร้ำงควำมรู้และนวัตกรรมให้มีคุณภำพและได้มำตรฐำนสำกล  
1.3) ให้บริกำรทำงวิชำกำร ถ่ำยทอดเทคโนโลยี น้อมน ำแนวพระรำชด ำริ และท ำนุบ ำรุง

ศิลปวัฒนธรรม  
1.4) สร้ำงเครือข่ำยและควำมร่วมมือกับภำคประชำชน ชุมชน ท้องถิ่น และผู้ประกอบกำรในกำร

จัดกำรศึกษำ 
1.5) บริหำรจัดกำรมหำวิทยำลัยให้มีควำมคล่องตัว ยืดหยุ่น โปร่งใส ด้วยหลักธรรมำภิบำล สู่กำร

เปลี่ยนแปลงและกำรพัฒนำก้ำวหน้ำอย่ำงต่อเนื่องและยั่งยืน 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1) จัดกำรศึกษำสอดคล้องกับแผนกำรศึกษำแห่งชำติฉบับปัจจุบันและผลิตก ำลังคน เพ่ือ
ตอบสนองกำรพัฒนำประเทศ 

2.2) กำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ แก่สังคม ท้องถิ่นและประชำชน 
2.3) กำรบูรณำกำรงำนวิจัย บริกำรวิชำกำร และท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม เข้ำกับกระบวนกำร

กำรจัดกำรเรียนรู้ และกำรมีส่วนร่วมกับชุมชน และท้องถิ่น โดยเน้น คุณภำพ สู่ควำมเป็นเลิศ 
2.4) กำรยกคุณภำพชีวิต กำรลดช่องว่ำงและเหลื่อมล้ ำทำงสังคม และสร้ำงประชำชนใน ท้องถิ่น

ให้มีควำมเข้มแข็งอย่ำงยั่งยืน สู่ประเทศไทย 4.0 
3. ยุทธศำสตร์ 

3.1) กำรพัฒนำท้องถิ่น 
3.2) กำรผลิตและพัฒนำครู 
3.3) กำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ 
3.4) กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำร 

 
10. แผนพัฒนาจังหวัดก าแพงเพชร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 

10.1) กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมของจังหวัด 
1. ด้ำนเศรษฐกิจ 
ปี 2557 จังหวัดก ำแพงเพชร มีผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด ณ รำคำประจ ำปี มูลค่ำ 113,006 ล้ำน

บำท (ล ำดับที่ 2 ของภำคเหนือ  ล ำดับที่ 21 ของประเทศ) ลดลงจำกปี 2556 ที่มีมูลค่ำ 121,972 ล้ำนบำท 
เท่ำกับ 8,966  ล้ำนบำท หรือลดลงร้อยละ 7.4   

ผลิตภัณฑ์มวลรวมสำขำย่อยที่ส ำคัญของจังหวัด 3 ล ำดับแรก ที่ท ำรำยได้ให้แก่จังหวัด ได้แก่  
สำขำกำรเกษตร ร้อยละ 27.02 สำขำกำรท ำเหมืองแร่และเหมืองหิน ร้อยละ 24.97 และสำขำกำรผลิต
อุตสำหกรรม ร้อยละ 20.78 

จังหวัดก ำแพงเพชรมีอัตรำกำรเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดแบบปริมำณลูกโซ่    
(CVM) ในปี 2557 เท่ำกับ 60,228 ล้ำนบำท ต่ ำกว่ำปี 2556 ที่มีจ ำนวน 64,806 ล้ำนบำท ร้อยละ -7.1 สูงกว่ำ
ค่ำเฉลี่ยของประเทศ ซึ่งอยู่ในอัตรำร้อยละ -0.41  โดยอัตรำกำรเปลี่ยนแปลงเฉลี่ย 5 ปี (พ.ศ.2553 - 2557) ที่
ร้อยละ +3.94 
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ผลิตภัณฑ์มวลรวมต่อหัว (GPP per capita) ของจังหวัดก ำแพงเพชร ในปี พ.ศ. 2557 จ ำนวน 
144,269 บำท/คน/ปี (ล ำดับที่ 2 ของภำคเหนือ ล ำดับที่ 22 ของประเทศ) ซึ่งต่ ำกว่ำในปี พ.ศ. 2556 เท่ำกับ 
10,753  บำท/คน/ปี คิดเป็นร้อยละ 6.9  แต่หำกพิจำรณำค่ำเฉลี่ย 5 ปี (พ.ศ.2553-2557) มีอัตรำกำรขยำยตัว 
ร้อยละ 10.4 

โดยในสำขำกำรเกษตร ในปี 2557 มีมูลค่ำ 30,536 ล้ำนบำท ต่ ำกว่ำในปี พ.ศ. 2556 ร้อยละ 
12.2 โดยมีอัตรำกำรขยำยตัวเฉลี่ย 5 ปี (พ.ศ.2553 - พ.ศ.2557) ขยำยตัวร้อยละ 18.8 สำขำกำรท ำเหมืองแร่
และเหมืองหินในปี พ.ศ. 2557 มีมูลค่ำ 28,221 ล้ำนบำท ลดลงจำกปี พ.ศ.2556 ร้อยละ 13.0 โดยมีอัตรำกำร
ขยำยตัวเฉลี่ย 5 ปี (พ.ศ. 2553 - พ.ศ.2557) ร้อยละ 13.6 ส่วนในสำขำกำรผลิตอุตสำหกรรม ในปี พ.ศ. 2557 
มีมูลค่ำ 23,477 ล้ำนบำท ลดลงจำกปี พ.ศ. 2556 ร้อยละ 4.9 โดยมีอัตรำกำรขยำยตัวเฉลี่ย 5 ปี (พ.ศ. 2553 - 
พ.ศ.2557) ร้อยละ 2.6 

2. ด้ำนเกษตรกรรม 
โครงสร้ำงกำรผลิตภำคเกษตรในปี พ.ศ.2557 เท่ำกับร้อยละ 27.02 ของผลิตภัณฑ์มวลรวม

จังหวัด ณ รำคำประจ ำปี มีมูลค่ำเท่ำกับ 30,536 ล้ำนบำท  
ผลิตภัณฑ์ภำคกำรเกษตรที่มีมูลค่ำเพ่ิมมำกที่สุดตำมล ำดับ ได้แก่ ข้ำว อ้อย  มันส ำปะหลัง  เมื่อ

พิจำรณำอัตรำกำรขยำยตัว ณ รำคำประจ ำปีจะพบว่ำในห้วง 5 ปี ที่ผ่ำนมำ (ปี พ.ศ.2553 - พ.ศ.2557) มีอัตรำ
ขยำยตัวเฉลี่ยเพิ่มขึ้น +18.85%   

จังหวัดเป็นแหล่งผลิตข้ำวเปลือกที่ส ำคัญแห่งหนึ่ง มีกำรพัฒนำไปสู่กำรเป็นแหล่งอุตสำหกรรม
แปรรูปข้ำวที่ส ำคัญของกลุ่มจังหวัดภำคเหนือตอนล่ำงและในภูมิภำคนี้ก็ว่ำได้ นอกจำกนี้ยังเป็นแหล่งส่งออก
ข้ำวสำร  ที่ส ำคัญของกลุ่มภำคเหนือตอนล่ำง จังหวัดมีโรงสีที่ทันสมัยครอบคลุมทั่วพ้ืนที่ มีก ำลังกำรผลิตมำก 
สำมำรถรองรับผลผลิตจำกจังหวัดอ่ืนได้อย่ำงเพียงพอ รวมทั้งกำรรับจ้ำงผลิตข้ำวส่งออกไปต่ำงประเทศเป็น
จังหวัดที่มีศักยภำพน ำไปสู่กำรพัฒนำเป็นผู้ส่งออกระดับประเทศได้เอง และขณะนี้มีกำรส่งออกไปต่ำงประเทศที่
ส ำคัญ คือ ประเทศจีน สิงคโปร์ ฮ่องกง ไต้หวัน อเมริกำ ฝรั่งเศส อิสรำเอล รัสเซีย อิหร่ำน เป็นต้น ชนิ ดข้ำว
ส่งออกได้แก่ ข้ำวขำว ปลำยข้ำว และข้ำวนึ่ง 

3. ด้ำนอุตสำหกรรม 
โครงสร้ำงกำรผลิตภำคอุตสำหกรรม (สำขำกำรท ำเหมืองแร่และเหมืองหิน และสำขำกำรผลิต

อุตสำหกรรม) เท่ำกับร้อยละ 45.75 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด มีมูลค่ำ ณ รำคำประจ ำปี 2557 เท่ำกับ 
51,698 ล้ำนบำท อัตรำกำรขยำยตัวในห้วง 5 ปี (พ.ศ.2553 – 2557) เฉลี่ยเท่ำกับ +7.64% 

จ ำนวนสถำนประกอบกำรอุตสำหกรรม ในรอบปี พ.ศ.2555 - พ.ศ.2558 พบว่ำในปี 2558                  
มีโรงงำนประเภทต่ำงๆ 698 แห่ง ปี 2557 มีโรงงำน 654 แห่ง มีกำรเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.73 

ส ำหรับโครงสร้ำงกำรผลิตภำคกำรท ำเหมืองแร่และเหมืองหินเท่ำกับ 24.97  ของผลิตภัณฑ์มวล
รวมจังหวัด มีมูลค่ำ ณ รำคำประจ ำปี 2557 เท่ำกับ 28,221 ล้ำนบำท เป็นสำขำกำรผลิตที่ท ำรำยได้ให้กับ
จังหวัดเป็นล ำดับที่ 2  โดยมีอัตรำกำรขยำยตัวในห้วง 5 ปี (พ.ศ.2553 – 2557) เฉลี่ยเท่ำกับ +13.6% 

4. ด้ำนกำรท่องเที่ยว 
สถำนกำรณ์ท่องเที่ยวโดยรวมของจังหวัดก ำแพงเพชร พบว่ำนักท่องเที่ยวในปี พ.ศ.2558 มีกำร

ขยำยตัวเพ่ิมขึ้นจำกปีก่อนร้อยละ 5.96 เมื่อเทียบกับปีที่ 2557 ซึ่งหำกจ ำแนกจำกจ ำนวนนักท่องเที่ยวแล้วจะมี
กำรขยำยตัวเพ่ิมขึ้นมำกถึงร้อยละ 5.52 เมื่อเทียบกับปี 2557 หรืออัตรำกำรเปลี่ยนแปลงเฉลี่ย   ร้อยละ 16.08 
ส่วนนักทัศนำจรมีจ ำนวนน้อยกว่ำ แต่ก็มีอัตรำกำรเพ่ิมขึ้นเช่นกันคือร้อยละ 6.63 เมื่อเทียบกับปี 2557 หรือมี
อัตรำกำรเปลี่ยนแปลงเฉลี่ยร้อยละ 6.52 ปัจจัยที่ท ำให้นักท่องเที่ยวเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมมำเป็นนักทัศนำจร 



21 
 

แผนกลยุทธ์คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์  ปี 2561-2565 (ฉบับปรับปรุง ปี 2563) 

 

มำกกว่ำนักท่องเที่ยวพักค้ำง เนื่องจำกเส้นทำงกำรคมนำคมมีควำมสะดวกสบำยมำกขึ้น รวมทั้งจังหวัด
ก ำแพงเพชรมีพ้ืนที่ติดต่อกับจังหวัดหลัก เช่น พิษณุโลก และสุโขทัย จึงท ำให้นักท่องเที่ยวแวะมำท่องเที่ยวและ
เดินทำงกลับไปพักค้ำงที่จังหวัดหลักแทน นอกจำกนี้จำกกำรไม่มีกิจกรรมยำมค่ ำคืนที่น่ำสนใจท ำให้ไม่สำมำรถ
ดึงดูดควำมสนใจนักท่องเที่ยวคนไทยให้มีกำรพักค้ำง 

ส ำหรับปัจจัยที่สนับสนุนให้ชำวต่ำงชำติเดินทำงมำเที่ยว อำทิ อุทยำนประวัติศำสตร์ก ำแพงเพชร
ที่ได้รับกำรยกย่องให้เป็นมรดกโลก รวมถึงแหล่งท่องเที่ยวตำมธรรมชำติที่ยังคงมีควำมสมบูรณ์ จึงท ำให้มี
ชำวต่ำงชำติเดินทำงเข้ำมำท่องเที่ยว โดยนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มีกำรจัดกำรเดินทำงมำเอง ซึ่งด้ำนพำหนะที่
นักท่องเที่ยวนิยมใช้มำกท่ีสุด คือรถยนต์ส่วนตัว 

ในกำรเดินทำงเข้ำมำท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวจะมีระยะเวลำพ ำนักเฉลี่ยประมำณ 2.09 วัน 
เพ่ิมขึ้นจำกเดิมเล็กน้อย ซึ่งนักท่องเที่ยวพักค้ำงมีกำรใช้จ่ำยต่อคนต่อวัน 1,132.79 บำท ส่วนนักทัศนำจรมีกำร
ใช้จ่ำยเฉลี่ยต่อวัน 738.90 บำท ท ำให้เกิดรำยได้เฉลี่ยในจังหวัดจ ำนวน 1,252.58 ล้ำนบำท ทั้งนี้ในส่วนของ
รำยได้และค่ำใช้จ่ำยเฉลี่ยของจังหวัดก ำแพงเพชรมีอัตรำกำรเติบโตเพิ่มข้ึน 

5. ด้ำนกำรศึกษำ  
จ ำนวนประชำกรอำยุ 15 ปีขึ้นไปที่มีงำนท ำ จ ำแนกตำมระดับกำรศึกษำที่ส ำเร็จ  ระดับ

กำรศึกษำของผู้มีงำนท ำเปรียบเทียบปี พ.ศ.2553–2558 จะเห็นได้ว่ำผู้ที่ท ำงำนส่วนใหญ่มีระดับกำรศึกษำที่
ส ำเร็จต่ ำกว่ำประถมศึกษำสูงที่สุด รองลงมำเป็นผู้มีระดับกำรศึกษำที่ส ำเร็จชั้นประถมศึกษำ  ระดับกำรศึกษำที่
ส ำเร็จมัธยมศึกษำตอนต้น  ระดับกำรศึกษำที่ส ำเร็จมัธยมศึกษำตอนปลำย  และระดับกำรศึกษำที่ส ำเร็จ     
มหำวิทยำลัย ทีเ่หลือกระจำยอยู่ในกำรศึกษำอ่ืนๆ  

จำกควำมเปลี่ยนแปลงในรอบ 5 ปีที่ผ่ำนมำ ผู้มีงำนท ำส่วนใหญ่เป็นผู้ไม่ได้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับ
ใด และผู้ที่ส ำเร็จกำรศึกษำระดับต่ ำกว่ำประถมศึกษำมำกที่สุด ซึ่งจำกกำรเปรียบเทียบพบว่ำ ผู้มีงำนท ำที่ไม่ได้
ส ำเร็จกำรศึกษำระดับใด  ผู้ที่ส ำเร็จระดับต่ ำกว่ำประถมศึกษำ  ระดับประถมศึกษำ และระดับมัธยมศึกษำ
ตอนต้น จะมีจ ำนวนลดลงเรื่อยๆ ในขณะเดียวกันผู้มีงำนท ำที่มีกำรศึกษำในระดับมัธยมศึกษำตอนปลำยและ
ระดับอุดมศึกษำมีกำรเปลี่ยนแปลงในลักษณะเพ่ิมขึ้น ทัศนคติของคนรุ่นใหม่ที่นิยมศึกษำต่อในระดับอุดมศึกษำ
และประกอบอำชีพอิสระมีมำกข้ึน 

จ ำนวนปีกำรศึกษำเฉลี่ยของประชำกรกลุ่มอำยุ 15-59 ปี ของจังหวัดที่ได้รับกำรศึกษำในระบบ
โรงเรียนหรือเทียบเท่ำ ในปี 2557 เท่ำกับ 7.70 ปี ซึ่งต่ ำกว่ำค่ำเฉลี่ยของประเทศในปีเดียวกัน จ ำนวน 8.90 ปี 
รวมทั้งตั้งแต่ปี 2554 – 2557 มีแนวโน้มที่ลดลงทุกปีอย่ำงต่อเนื่อง 

จำกบริบทดังกล่ำว จึงมีกำรจัดท ำแผนพัฒนำจังหวัดฉบับนี้ เพ่ือสนองตอบกำรแก้ไขปัญหำและพัฒนำ
จังหวัดก ำแพงเพชร โดยมีวิสัยทัศน์ เป็นเป้ำหมำยในเชิงผลลัพธ์ที่จังหวัดต้องกำรให้เกิดขึ้น โดยแสดงถึงจุดเน้น
หรือสิ่งที่จังหวัดต้องกำรจะเป็นในอนำคตอย่ำงชัดเจน รวมทั้งมีควำมเป็นไปได้ สอดคล้องกับกำรวิเครำะห์
สภำวกำรณ์และโอกำสของพ้ืนที่ และมีกำรระบุต ำแหน่งกำรพัฒนำของจังหวัดอย่ำงชัดเจน โดยผลกำรสัมมนำ
เชิงปฏิบัติกำรจำกทุกภำคส่วนของจังหวัดได้ก ำหนดต ำแหน่งกำรพัฒนำจังหวัด (Positioning) ที่ให้ควำมส ำคัญ
กับประเด็นดังต่อไปนี้ (1) แหล่งผลิตและแปรรูปสินค้ำเกษตรปลอดภัย (2) แหล่งผลิตพืชพลังงำนทดแทน และ 
(3) กำรท่องเที่ยวมรดกโลก โดยได้ก ำหนดวิสัยทัศน์ไว้ดังนี้ “แหล่งผลิต แปรรูปสินค้ำเกษตรปลอดภัย ฐำนผลิต
พืชพลังงำนทดแทน และเมืองท่องเที่ยวมรดกโลก” 

10.2) พันธกิจ (Mission) 
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เพ่ือให้กำรพัฒนำจังหวัดก ำแพงเพชรมุ่งสู่กำรเป็น “แหล่งผลิต แปรรูปสินค้ำเกษตรปลอดภัย 
ฐำนผลิตพืชพลังงำนทดแทน และเมืองท่องเที่ยวมรดกโลก”ภำรกิจหลักและกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วน ซึ่งจะ
น ำไปสู่กำรพัฒนำเพื่อประโยชน์สุขของประชำชนและกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน มีดังนี้  

1. ยกระดับกำรผลิต กำรแปรรูป กำรตลำดสินค้ำเกษตรปลอดภัย และส่งเสริมกำรผลิตพืช
พลังงำนทดแทนอย่ำงมีประสิทธิภำพ  

2. ส่งเสริมและบริหำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวให้มีคุณภำพตำมเกณฑ์มำตรฐำนกำรท่องเที่ยว  
3. พัฒนำคุณภำพชีวิตประชำชน สร้ำงสังคมที่เข้มแข็ง และบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติ

อย่ำงยั่งยืน 
10.3) เป้ำประสงค์รวม (Overall Goals) 

เพ่ือให้สอดคล้องกับศักยภำพและโอกำสในกำรพัฒนำจังหวัดและสำมำรถปรับตัวให้เข้ำกับ 
กำรเปลี่ยนแปลงในด้ำนต่ำงๆ ทั้งภำยในและภำยนอก ตลอดจนกำรบรรลุตำมวิสัยทัศน์กำรพัฒนำจังหวัด 
ที่พึงปรำรถนำตำมแผนพัฒนำจังหวัด 4 ปี จึงก ำหนดเป้ำประสงค์รวมของกำรพัฒนำไว้ ดังนี้  

1. ปริมำณผลผลิตกำรเกษตรปลอดภัยเพ่ิมข้ึน    
2. รำยได้จำกกำรจ ำหน่ำยสินค้ำเกษตรแปรรูปเพิ่มข้ึน 
3. จ ำนวนแปลง/ฟำร์ม ที่ผ่ำนกำรรับรองมำตรฐำนเกษตรปลอดภัย (GAP) เพ่ิมข้ึน 
4. สัดส่วนปริมำณพืชพลังงำนต่อสินค้ำเกษตรทั้งหมดเพ่ิมข้ึน  
5. รำยได้จำกกำรท่องเที่ยวเพ่ิมขึ้น และแหล่งท่องเที่ยวได้รับกำรพัฒนำตำมเกณฑ์มำตรฐำนกำร

ท่องเที่ยวเพิ่มข้ึน 
6. ประชำชนมีระดับคุณภำพชีวิตสูงขึ้น มีควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และมีกำรบริหำร

จัดกำรสิ่งแวดล้อมอย่ำงยั่งยืน 
 

10.4) ประเด็นยุทธศำสตร์ (Strategic Issues) 
1. พัฒนำห่วงโซ่คุณค่ำสินค้ำเกษตรปลอดภัย และส่งเสริมกำรผลิตพืชพลังงำนทดแทนอย่ำงมี

ประสิทธิภำพ  
2. บริหำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวให้มีคุณภำพตำมเกณฑม์ำตรฐำน 
3. พัฒนำคุณภำพชีวิต ควำมมั่นคงทำงสังคม และสิ่งแวดล้อมอย่ำงยั่งยืน 

 
11. แผนพัฒนาจังหวัดตาก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2560 

11.1) ข้อมูลสถิติปัญหำส ำคัญของจังหวัด 
1. ปัญหำด้ำนควำมยำกจนและปัญหำทำงกำรพัฒนำในระดับหมู่บ้ำน  จังหวัดตำกยังคงมีปัญหำ

ควำมยำกจน และปัญหำกำรพัฒนำในระดับหมู่บ้ำน โดยมีข้อมูลจ ำนวนครัวเรือนที่มีรำยได้ต่ ำกว่ำ 23,000 บำท
ต่อคนต่อปี ตั้งแต่ พ.ศ.2552-2554 พบว่ำ อ ำเภอแม่สอดเท่ำนั้นที่มีรำยได้ผ่ำนเกณฑ์ ส่วนอ ำเภอที่เหลือทั้งหมด 
ได้แก่เมืองตำก บ้ำนตำก สำมเงำ แม่ระมำด ทำ่สองยำง แม่สอด พบพระ อุ้มผำง วังเจ้ำ มีรำยได้ต่ ำกว่ำเกณฑ ์

2. ปัญหำด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติ  โดยภำพรวมจังหวัดตำกยังคงมีปัญหำด้ำนควำมเสื่อมโทรม
ของทรัพยำกรธรรมชำติ และปัญหำด้ำนสิ่งแวดล้อมที่ต้องเร่งแก้ไข เพ่ือให้คงควำมเป็นฐำนทรัพยำกรป่ำไม้ ต้น
น้ ำ และแหล่งบริกำรท่องเที่ยว โดยมีปัญหำที่ส ำคัญ ได้แก่ 
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- ปัญหำดินขำดควำมอุดมสมบูรณ์ อันเนื่องมำจำกกำรใช้ดินเกินสมรรถนะ และมีกำรใช้
สำรเคมีจ ำนวนมำก ตลอดจนขำดกำรฟื้นฟูทรัพยำกรดิน รวมทั้งมีกำรชะล้ำงพังทลำยของดินเนื่องจำกสภำพภูมิ
ประเทศเป็นภูเขำ มีควำมลำดชันสูง เนื้อดินเป็นเนื้อดินร่วนปนทรำย 

- ปัญหำควำมเสื่อมโทรมของทรัพยำกรป่ำไม้ เนื่องมำจำกผลกำรพัฒนำที่ใช้กำรขยำย
พ้ืนที่เพ่ือท ำกำรเกษตร และกำรลักลอบตัดไม้ท ำลำยป่ำ ท ำให้จ ำนวนพื้นที่ป่ำไม้ลดลง 

- ปัญหำด้ำนทรัพยำกรน้ ำ มีสภำพปัญหำทั้งในด้ำนของควำมไม่พอเพียงต่อกำรใช้
ประโยชน์เพ่ือกำรอุปโภค บริโภค และกำรเกษตร และในด้ำนควำมเสื่อมโทรมของคุณภำพน้ ำอันเนื่องมำจำก
กำรตื้นเขินของแหล่งน้ ำที่มีอยู่เดิม และข้อจ ำกัดด้ำนสภำพพ้ืนที่ที่ยำกต่อกำรพัฒนำแหล่งกักเก็บน้ ำขนำดใหญ่
เพ่ิมเติม ตลอดจนมีกำรท้ิงสิ่งปฏิกูลและกำรชะล้ำงของสำรเคมีจำกกำรท ำกำรเกษตรลงสู่แหล่งน้ ำ 

3. ปัญหำด้ำนสังคม 
- ปัญหำยำเสพติด  ที่ยังคงประสบปัญหำมำอย่ำงต่อเนื่อง เป็นผลมำจำกพ้ืนที่ชำยแดนที่

ติดต่อกับประเทศพม่ำถึง 580 กิโลเมตร โดยผลกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรปรำบปรำมยำเสพติด พ.ศ.2548 -2554 
พบว่ำ ยำบ้ำ เป็นยำเสพติดที่ถูกจับกุมมำกท่ีสุด ซึ่งมีผู้ต้องหำเฉลี่ยที่โดนจับกุม 1,093 รำยต่อปี 

- ปัญหำแรงงำนต่ำงด้ำว  มีแรงงำนต่ำงด้ำวลักลอบเข้ำเมืองแบบผิดกฎหมำยส่วนใหญ่เป็น
ชำวพม่ำ เนื่องจำกมีเขตติดต่อกันกว่ำ 580 กิโลเมตร ส่งผลกระทบต่อควำมม่ันคงในชีวิตและทรัพย์สิน ตลอดจน
ปัญหำด้ำนสำธำรณสุข  ซึ่งมีค่ำเฉลี่ยกำรจับกุมแรงงำนต่ำงด้ำว พ.ศ.2549-2554 จ ำนวน 86,855 คนต่อปี 

- ปัญหำด้ำนสำธำรณสุข  จังหวัดตำกมีปัญหำด้ำนควำมไม่เพียงพอ และควำมทั่วถึงของ
กำรให้บริกำรทำงด้ำนสำธำรณสุข และปัญหำด้ำนสุขภำพอนำมัยของประชำชน อันเป็นผลมำจำกพฤติกรรมด้ำน
กำรบริโภคและกำรด ำรงชีวิตของประชำชน ตลอดจนยังมีแนวโน้มสูงที่จะได้รับผลกระทบทำงด้ำนกำรแพร่
ระบำดของโรคท่ีเกิดจำกกำรมีพ้ืนที่ชำยแดนที่ติดต่อกับประเทศพม่ำ 

- ปัญหำด้ำนควำมม่ันคงและควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  จังหวัดมีควำมเสี่ยงที่จะ
ได้รับผลกระทบจำกปัญหำควำมมั่นคงในรูปแบบใหม่เพ่ิมข้ึน ไม่ว่ำจะเป็นปัญหำจำกผลของควำมเสื่อมโทรมของ
ทรัพยำกรธรรมชำติ ปัญหำต่อเนื่องจำกกำรมีพ้ืนที่ติดแนวชำยแดนเป็นระยะทำงกว่ำ 580 กิโลเมตร ปัญหำจำก
กำรแผ่ขยำยของวัฒนธรรม และค่ำนิยมแบบตะวันตก 

กำรพัฒนำจังหวัดตำกในช่วงที่ผ่ำนมำ จังหวัดสำมำรถจัดท ำค ำของบประมำณเองได้เพ่ือแก้ไขปัญหำ
ควำมเดือดร้อนและพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน ด้ำนอำชีพ กำรท่องเที่ยว กำรค้ำชำยแดนครอบคลุมทุกด้ำน 
ทั้งนี้ปัญหำควำมต้องกำรของประชำชนได้ผ่ำนกำรรับฟังควำมคิดเห็นจำกทุกภำคส่วน สรุปปัญหำควำมต้องกำร
ที่สอดรับกับศักยภำพในพ้ืนที่จังหวัด จึงก ำหนดวิสัยทัศน์ในแผนพัฒนำจังหวัดตำก ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2557-
2560) คือ “เมืองน่าอยู่ ประตูการค้าชายแดน” 

11.2) พันธกิจ/เป้ำประสงค์รวม 
1. พัฒนำคุณภำพชีวิตประชำชน และเพ่ิมรำยได้ 
2. อนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
3. พัฒนำผลผลิตเพิ่มมูลค่ำทำงกำรเกษตร 
4. ส่งเสริมกำรท่องเที่ยว สินค้ำ OTOP กำรค้ำชำยแดน 
5. ป้องกันรักษำควำมมั่นคง ควำมสงบเรียบร้อยและควำมสงบสุขของสังคม 
6. ส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำรที่ดี 

11.3) ประเด็นยุทธศำสตร์ 
1. กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตประชำชน และแก้ไขปัญหำควำมยำกจน 
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2. กำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
3. กำรพัฒนำผลิตภำพทำงกำรเกษตร 
4. กำรส่งเสริมกำรท่องเที่ยว สินค้ ำ OTOP และกำรคำ้ชำยแดน 
5. กำรรักษำควำมม่ันคงชำยแดนและควำมสงบเรียบร้อย 
6. กำรบริหำรจัดกำรที่ด ี 

11.4) เป้ำประสงค์ 
1. เพ่ือให้ประชำชน ผู้ด้อยโอกำส มีคุณภำพชีวิตดีขึ้น 
2. อนุรักษ์และพัฒนำทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมอย่ำงยั่งยืน 
3. เพ่ือพัฒนำประสิทธิภำพกำรผลิตทำงกำรเกษตรและเพ่ิมมูลค่ำสินค้ำทำงกำรเกษตร 
4. เพ่ือเพ่ิมรำยได้จำกกำรท่องเที่ยว สินค้ำ OTOP และกำรค้ำชำยแดน 
5. กำรบริหำรจัดกำรเพ่ือป้องกันรักษำควำมมั่นคงชำยแดน กำรรักษำควำมสงบเรียบร้อยมี

ประสิทธิภำพ 
6. พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรภำครัฐให้มีประสิทธิภำพ 

12. นโยบายการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด  จ.ตาก 
ตำมท่ีคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ได้เข้ำมำบริหำรประเทศ และก ำหนดแนวทำงในกำรด ำเนิน

นโยบำยด้ำนเศรษฐกิจโดยมุ่งเน้นกำรส่งเสริมกำรค้ำชำยแดนผ่ำนกำรจัดตั้งเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษในพ้ืนที่ที่มี
ศักยภำพ  โดยมีค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรนโยบำยเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษ ลงวันที่ 19 มิถุนำยน 2557 ซึ่ง
ก ำหนดจัดกำรประชุมคณะกรรมกำรนโยบำยเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันอังคำรที่ 
15 กรกฎำคม 2557 โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้พ้ืนที่ที่มีศักยภำพเหมำะสมในกำรจัดตั้งเป็นเขตพัฒนำ
เศรษฐกิจพิเศษระยะแรกของไทยใน 5 พื้นที่ชำยแดน รวมถึงพ้ืนที่อ ำเภอแม่สอด จังหวัดตำก 

12.1) แผนงำนเพื่อเตรียมควำมพร้อมกำรเป็นเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษชำยแดนจังหวัดตำก 
1) แผนงำนระยะเร่งด่วน  

1) กำรเตรียมควำมพร้อมโครงสร้ำงพ้ืนฐำนด้ำนคมนำคม  ดังนี้ 
1. แผนกำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและด่ำนศุลกำกร ซึ่งมีแผนด ำเนินกำรในปี 2557 – 

2564 แบง่เป็นโครงสร้ำงพื้นฐำนคมนำคม 40 โครงกำร วงเงิน 120,294.94 ล้ำนบำท และโครงสร้ำงพ้ืนฐำนด่ำน
ศุลกำกร 10 โครงกำร 5,146.87 ล้ำนบำท ซึ่งรวมถึงกำรก่อสร้ำงด่ำนศุลกำกรแม่สอดแห่งที่ 2 ด้วย 

2. แผนงำนโครงสร้ำงพื้นฐำนคมนำคม จ.ตำก วงเงิน 9,097 ล้ำนบำท ดังนี้ 
- ถนนเชิงเขำตะนำวศรี กอกะเร็ก ระยะทำง 46.6 กิโลเมตร 
- ทำงหลวงหมำยเลข 12 ตำก-แม่สอด ตอน 2 ระยะทำง 13.3 กิโลเมตร 
- ทำงหลวงหมำยเลข 12 ตำก-แม่สอด ตอน 3 ระยะทำง 25.5 กิโลเมตร 
- ทำงหลวงหมำยเลข 12 ตำก-แม่สอด ตอน 4 ระยะทำง 25.5 กิโลเมตร 

2) กำรจัดหำแหล่งน้ ำดิบเพ่ือรองรับกำรจัดตั้งเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษชำยแดน  รำษฎรอ ำเภอ
แม่สอด จังหวัดตำก ประสบปัญหำวิกฤติน้ ำทั้งน้ ำแล้งและน้ ำท่วมเป็นประจ ำทุกปี คือในช่วงฤดูแล้งประสบ
ปัญหำกำรขำดแคลนน้ ำเพ่ือท ำกำรเกษตร ในเขตต ำบลพระธำตุผำแดง ต ำบลแม่ตำวและต ำบลแม่กุ ในช่วงฤดู
ฝนประสบปัญหำน้ ำท่วมในเขตเทศบำลแม่สอด ประกอบกับ จังหวัดได้เร่งรัดพัฒนำเขตเศรษฐกิจพิเศษชำยแดน 
และแหล่งน้ ำดิบในกำรจัดท ำน้ ำประปำที่มีอยู่ยังไม่เพียงพอรองรับกำรเจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจ จึงมีควำม
จ ำเป็นในกำรสร้ำงอ่ำงเก็บน้ ำ ขนำดควำมจุ 13.30 ล้ำนลูกบำศก์เมตร เพ่ิมพ้ืนที่ชลประทำน จ ำนวน 6 ,740 ไร่ 
ในพ้ืนที่ หมู่ที่ 6 บ้ำนขุนห้วยแม่สอด ต.พระธำตุผำแดง อ.แม่สอด จ.ตำก เนื้อที่ 1,068 ไร่ 
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2) แผนระยะกลำง และระยะยำว  
1) จัดหำพ้ืนที่ส ำหรับรองรับกำรจัดตั้งเป็นเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษชำยแดน  เร่งรัดให้มีกำร

พิจำรณำเพิกถอนป่ำไม้ถำวร “ป่ำแม่สอด” เนื้อที่ 5,603 ไร่ เพ่ือให้จังหวัดเป็นผู้บริหำรจัดกำรและใช้ประโยชน์
ในกำรพัฒนำเป็นศูนย์บริกำรจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) คลังสินค้ำทัณฑ์บน ศูนย์โลจิสติกส์และ
นิคมอุตสำหกรรม เป็นพ้ืนที่ก่อสร้ำงสะพำนข้ำมแม่น้ ำเมย แห่งที่ 2 พร้อมโครงข่ำย และใช้ประโยชน์ด้ำนอ่ืนๆ 
เพ่ือรองรับกำรจัดตั้งเป็นเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษชำยแดนต่อไป 

2) โครงกำรก่อสร้ำงสะพำนข้ำมแม่น้ ำเมยแห่งที่ 2 พร้อมโครงข่ำย และศูนย์ให้บริกำรแบบจุด
เดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)  กำรก่อสร้ำงสะพำนข้ำมแม่น้ ำเมยแห่งที่ 2 พร้อมโครงข่ำย สถำนที่ตั้งบ้ำน
วังตะเคียน ต.ท่ำสำยลวด อ.แม่สอด จ.ตำก  

3) กำรขยำยสนำมบินแม่สอดให้มีกำรเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้ำน  กรมกำรบินพลเรือนคำด
ว่ำจะได้รับงบประมำณด ำเนินโครงกำรปรับปรุงขยำยสนำมบินแม่สอด เป็นกำรปรับปรุงขยำยทำงวิ่งสนำมบินแม่
สอดเดิมกว้ำง 30 เมตร ยำว 1,500 เมตร ให้มีทำงวิ่งกว้ำง 45 เมตร ยำว 2,100 เมตร วิ่งขึ้น -ลงด้ำนทิศ
ตะวันออก มีควำมปลอดภัยตำมมำตรฐำนกำรบิน งบประมำณปี 2559 – 2561 จ ำนวน 1,073.52 ล้ำนบำท 

4) กำรพัฒนำเส้นทำงคมนำคมในอ ำเภอแม่สอด  มีโครงกำรขยำยเส้นทำงคมนำคม และกำร
ซ่อมแซมเส้นทำงรอบเมืองแม่สอดหลำยจุด เพ่ือเชื่อมโยงเส้นทำงกำรคมนำคมขนส่งให้ครอบคลุมพ้ืนที่เขต
พัฒนำเศรษฐกิจพิเศษชำยแดนมำกข้ึน งบประมำณ 1,533.57 ล้ำนบำท ได้แก่ 

- ถนนสำย ง 3 ผังเมืองรวมแม่สอด จ.ตำก ของกรมทำงหลวงชนบท (ทช.) 
- ถนนสำย ง 2 ผังเมืองรวมแม่สอด จ.ตำก ของกรมทำงหลวงชนบท (ทช.) 
- ถนนสำย ค 1 และ ค 2 ผังเมืองรวม แม่สอด จ.ตำก ของกรมทำงหลวงชนบท (ทช.) 

5) กำรพัฒนำเส้นทำงเชื่อมโยง อ.พบพระ – อ.อุ้มผำง  พัฒนำเส้นทำงเข้ำเขตแดนเมียนมำร์ 
บริเวณบ้ำนวำเล่ย์เหนือ ต.วำเล่ย์ อ.พบพระ ถึงบ้ำนหนองบัว ต.หนองบัว อ.อุ้มผำง ระยะทำง 28 กม. 
งบประมำณ 650 ล้ำนบำท เพ่ือเพ่ิมช่องทำงกำรค้ำชำยแดนกับเมียนมำร์ และส่งเสริมกำรท่องเที่ยวทำง
ธรรมชำติ เนื่องจำกสำมำรถลดระยะเวลำในกำรเดินทำงจำกอ ำเภอ แม่สอดถึงอ ำเภออุ้มผำงให้เหลือเพียง
ครึ่งหนึ่งของกำรใช้เส้นทำงปกติ 

6) โครงกำรขุดเจำะอุโมงค์ถนนสำยตำก – แม่สอด (ทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข 12)  จังหวัดตำก
ร่วมหำรือถึงแนวทำงกำรกำรขุดเจำะอุโมงค์ถนนสำยตำก – แม่สอด รวมถึงกำรสร้ำงสะพำนเชื่อมในบำงจุดเพ่ือ
ลดควำมคดเคี้ยวและลำดชันของเส้นทำง และออกแบบเส้นทำงดังกล่ำวให้สำมำรถใช้แนวเส้นทำงและอุ โมงค์
ร่วมกับเส้นทำงรถไฟได้ ทั้งนี้ เพ่ือให้เกิดควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชำชนในกำรใช้เส้นทำง เพ่ิม
ควำมสะดวกสบำยและลดเวลำในกำรเดินทำงจำกเดิมที่ต้องใช้เวลำ 60 – 90 นำที ให้เหลือเพียง 30 – 40 นำที 
และส่งเสริมให้เกิดกำรค้ำกำรลงทุนตำมแนวเส้นทำงระเบียงเศรษฐกิจ East – West Economic Corridor 
(EWEC) รองรับกำรเข้ำสู่ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน และกำรเป็นเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษชำยแดนซึ่งจะ
เกิดขึ้นในอนำคตอันใกล้นี้ โดยจังหวัดจะได้มีหนังสือถึงกระทรวงคมนำคมเพ่ือขอรับกำรสนับสนุนแนวคิดและ
จัดสรรงบประมำณกำรขุดเจำะอุโมงค์ถนนและเส้นทำงรถไฟสำยตำก – แม่สอด ต่อไป 

12.2) กำรวำงผังเมืองรองรับเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตำก 
รัฐบำลมีนโยบำยเสริมสร้ำงศักยภำพและเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรเข้ำสู่ AEC โดยพัฒนำเมือง

ชำยแดนเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ (SEZ : Special Economic Zones)  ในกำรน ำประเทศเข้ำสู่ประชำคม
อำเซียน กระตุ้นเศรษฐกิจ กระจำยควำมเจริญสู่ภูมิภำค ลดควำมเหลื่อมล้ ำ ยกระดับคุณภำพชีวิตของประชำชน 
และเสริมควำมมั่นคงของประเทศ   
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ส ำหรับจังหวัดตำก กรมโยธำธิกำรและผังเมืองได้ก ำหนดแนวคิดกำรวำงผังพัฒนำพ้ืนที่เฉพำะเพ่ือ
รองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดตำก โดยวำง Positioning คือ “เมืองคู่แฝดเขตกำรค้ำเมียวดี สหภำพเมียน
มำร์ มีระยะทำงไปยังท่ำเรือมะละแหม่ง และเมืองย่ำงกุ้งที่ใกล้ที่สุด ” โดยมีแนวทำงกำรพัฒนำเป็นเขต
อุตสำหกรรมสิ่งทอ เฟอร์นิเจอร์ ศูนย์ขนส่งต่อเนื่องหลำยรูปแบบ คลังสินค้ำ ที่อยู่อำศัยส ำหรับแรงงำนและ
ประกอบกำร ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนำฝีมือแรงงำน  

โดยด ำเนินกำรเร่งรัดวำงและปรับปรุงผังเมืองรวมจังหวัด ผังพัฒนำพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ ผัง
เมืองรวมเมือง และผังเมืองรวมชุมชนชำยแดน เพ่ือจัดระเบียบกำรใช้ประโยชน์ที่ดินและระบบคมนำคมขนส่งให้
สอดคล้องกับกำรพัฒนำพ้ืนที่เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ ออกแบบวำงผังพ้ืนที่เฉพำะชุมชนชำยแดนวำงผังโซนนิ่ง
กำรใช้ประโยชน์ที่ดิน วำงระบบสำธำรณูปโภค – สำธำรณูปกำร และออกแบบรำยละเอียดโครงกำรพัฒนำต่ำงๆ 
เพ่ือสนับสนุนกำรพัฒนำเขตเศรษฐกิจพิเศษ ให้เป็นระเบียบ สวยงำม และปลอดภัย 

12.3) สิทธิประโยชน์และกำรส่งเสริมกำรค้ำ กำรลงทุนในเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตำก 
มติที่ประชุมคณะกรรมกำรนโยบำยเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษ เรื่องนโยบำยส่งเสริมกำรลงทุนใน

เขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษ มีสำระส ำคัญของกำรใช้สิทธิประโยชน์ จ ำแนกเป็น 2 กรณี ดังนี ้
1) กรณีเป็นกิจกำรทั่วไปในประเภทกิจกำรที่อยู่ในข่ำยให้กำรส่งเสริมและตั้งในเขตพัฒนำ

เศรษฐกิจพิเศษ 
2) กรณีเป็นกิจกรรมเป้ำหมำยส ำหรับเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษให้ได้รับสิทธิประโยชน์ อำทิ 

ยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคล 8 ปี โดยจ ำกัดเวลำไม่เกินร้อยละ 100 ของเงินลงทุน ไม่รวมค่ำที่ดินและทุน
หมุนเวียน ลดหย่อนภำษีเงินได้นิติบุคคลฯ ร้อยละ 50 ของอัตรำปรกติ เป็นระยะเวลำ 5 ปี หักค่ำขนส่ง ค่ำไฟฟ้ำ 
และค่ำประปำ 2 เท่ำ เป็นเวลำ 10 ปี 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ (สศช.) ได้ก ำหนดบทบำท ของ
เขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตำก เป็น “ศูนย์เปลี่ยนถ่ำยสินค้ำระหว่ำงประเทศ/เครือข่ำยอุตสำหกรรมที่ใช้
แรงงำนเข้มข้น” โดยก ำหนดโครงสร้ำงเศรษฐกิจ บริกำร 51.47 % เกษตร 24.94 % อุตสำหกรรม 16.93 % มี
ผลผลิตในพ้ืนที่ ได้แก่ ข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ ข้ำว ถั่วเขียวผิวมัน ถั่วเหลือง พืชผัก ประมงน้ ำจืด อุตสำหกรรมส่ วน
ใหญ่เกี่ยวกับเครื่องแต่งกำย เกษตร และสิ่งทอ ในขณะที่ภำคบริกำรเป็นขำยส่ง/ขำยปลีก โดยมีอุตสำหกรรมและ
บริกำรเป้ำหมำย ได้แก่ 

- อุตสำหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม  
- อุตสำหกรรมแปรรูปสินค้ำเกษตรและประมง เช่น อุตสำหกรรมแป้งข้ำวโพด น้ ำมันข้ำวโพด  
- กำรผลิตอำหำรสัตว์ 
- กำรผลิตผลิตภัณฑ์เซรำมิกส์  
- อุตสำหกรรมผลิตเครื่องเรือนจำกไม้  
- อุตสำหกรรมเครื่องหนัง 
- อุตสำหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ  
- อุตสำหกรรมชิ้นส่วนประกอบยำนยนต์  
- นิคมหรือเขตอุตสำหกรรม และนิคมอุตสำหกรรมบริกำร 
- กิจกำรด้ำนโลจิสติกส์ อำทิ คลังสินค้ำ ศูนย์เปลี่ยนถ่ำยสินค้ำ 
กำรเชื่อมโยงภูมิภำค มูลค่ำกำรค้ำชำยแดนเพ่ิมสูงขึ้น ส่วนใหญ่มำจำกกำรที่เมียนมำร์น ำเข้ำ

สินค้ำอุปโภคบริโภคจำกฐำนกำรผลิตส่วนกลำงของประเทศไทย เศรษฐกิจระดับท้องถิ่นยังไม่มีรูปแบบเครือข่ำย
กำรผลิตระหว่ำงประเทศ แต่มีโอกำสเชื่อมโยงกับเขตเศรษฐกิจพิเศษในเมืองเมียวดี ผะอัน ย่ำงกุ้งได้ 
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13. กรอบการประเมินสถาบันอุดมศึกษาจากหน่วยงานภายนอก 
ปัจจุบันมหำวิทยำลัยของรัฐทุกแห่งถูกประเมินโดยองค์กรภำยนอกอย่ำงเป็นทำงกำร  2 หน่วยงำน

ประกอบด้วย  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ (สกอ.)   และส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำระบบ
รำชกำร (ก.พ.ร.)  ทั้งสองหน่วยงำนมีหน้ำที่ประเมินมหำวิทยำลัยเหมือนกันเพียงแต่มีเกณฑ์ที่แตกต่ำงกันขึ้นอยู่
กับวัตถุประสงค ์

1) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ (สกอ.) ก ำหนด ตัวบ่งชี้และเกณฑ์กำรประเมินคุณภำพ
กำรศึกษำภำยใน 

2) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำร (ก.พ.ร.) ก ำหนดเกณฑ์ประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร
ตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร  ซึ่งในปีงบประมำณ พ.ศ. 2560  ทำง ก.พ.ร. จะใช้ผลกำรประเมินคุณภำพ
กำรศึกษำจำก สกอ. เป็นหลัก 
    1) ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 

ส ำนักมำตรฐำนและประเมินผลอุดมศึกษำ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ  ก ำหนดตัวบ่งชี้และ
เกณฑ์กำรประเมินกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในระดับสถำบัน  และได้น ำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศมำ
ใช้ในกำรเก็บข้อมูล ที่รู้จักกันในชื่อฐำนข้อมูล CHE QA Online ของ สกอ. โดยมุ่งเน้นในเรื่องของกำรสร้ำงปัจจัย
น ำเข้ำและกระบวนกำรที่ดี เพ่ือน ำไปสู่ผลผลิตและผลลัพธ์ที่มีคุณภำพตำมควำมเชี่ยวชำญของแต่ละกลุ่มสถำบัน
และสำมำรถรองรับกำรประเมินคุณภำพภำยนอกจำกหน่วยงำนต่ำงๆ  ได้ ตัวบ่งชี้และเกณฑ์กำรประเมิน มี
จ ำนวน 5 องค์ประกอบ  13 ตัวบ่งชี้  โดยสำมำรถจ ำแนกตัวชี้วัดรำยองค์ประกอบไดด้ังนี้ 

องค์ประกอบที่ 1 : กำรผลิตบัณฑิต 
1.1 ผลกำรบริหำรจัดกำรหลักสูตรโดยรวม 
1.2 อำจำรย์ประจ ำสถำบันที่มีคุณวุฒิปริญญำเอก 
1.3 อำจำรย์ประจ ำสถำบันที่ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำร 
1.4 กำรบริกำรนักศึกษำระดับปริญญำตรี 
1.5 กิจกรรมนักศึกษำระดับปริญญำตรี 

องค์ประกอบที่ 2 : กำรวิจัย 
2.1 ระบบและกลไกกำรบริหำรและพัฒนำงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ 
2.2 เงินสนับสนุนงำนวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์ 
2.3 ผลงำนทำงวิชำกำรของอำจำรย์ประจ ำและนักวิจัย 

องค์ประกอบที่ 3 : กำรบริกำรวิชำกำรแก่ชุมชน 
3.1 กำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม 

องค์ประกอบที่ 4 : กำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
4.1 ระบบและกลไกกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

องค์ประกอบที่ 5 : กำรบริหำรจัดกำร 
5.1 กำรบริหำรของสถำบันเพ่ือกำรก ำกับติดตำมผลลัพธ์ตำมพันธกิจกลุ่มสถำบัน และ

เอกลักษณ์ของสถำบัน 
5.2 ผลกำรบริหำรงำนของคณะ 
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5.3 ระบบก ำกับกำรประกันคุณภำพหลักสูตรและคณะ 
 

 
ส่วนที ่2 

การวิเคราะห์ศักยภาพการพฒันา 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 
1. สถานการณ์ปัจจุบันของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
    ความเป็นมาของคณะ 
 คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์   มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร เดิม คือ คณะวิชำ
มนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์  จัดตั้ งขึ้นตำมพระรำชบัญญัติวิทยำลัยครู  พ .ศ .2518 และประกำศ
กระทรวงศึกษำธิกำร ซึ่งออกตำมพระรำชบัญญัติฉบับดังกล่ำว หัวหน้ำหน่วยงำนเรียกว่ำ หัวหน้ำคณะ ต่อเมื่อมี
พระรำชบัญญัติสถำบันรำชภัฏ พ.ศ.2538 คณะวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์  จึงเปลี่ยนเป็นคณะ
มนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ หัวหน้ำหน่วยงำน เรียกว่ำคณบดี ปัจจุบันเป็นหน่วยงำนระดับคณะตำม
กฎกระทรวงจัดตั้งส่วนรำชกำรในมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร กระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. 2548 ออกตำม
พระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยรำชภัฏ พ.ศ. 2547    
  ด้วยเหตุนี้ ผู้ด ำรงต ำแหน่งผู้บริหำร  ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งเป็นคณะวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์  
จนถึงในปี พ.ศ. 2522 เปลี่ยนเป็นคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ ในปี พ.ศ. 2538 มำถึงปัจจุบัน มีผู้บริหำร
ได้พัฒนำองค์กรมำถึงขณะนี้ จ ำนวน  9  คน  ตำมรำยนำมต่อไปนี้ 
 1. อำจำรย์สุนทร หิรัญวงศ์ เข้ำด ำรงต ำแหน่งหัวหน้ำคณะวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 
วิทยำลัยครูก ำแพงเพชร ระหว่ำงปี พ.ศ. 2522 - 2528 
  2. อำจำรย์สมชำย ตันติสันติสม หัวหน้ำคณะวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์วิทยำลัยครู
ก ำแพงเพชร  ระหว่ำงปี พ.ศ. 2528 – 2528 ลำออกจำกต ำแหน่งเพ่ือไปด ำรงต ำแหน่งรองอธิกำรฝ่ำยวำงแผน
และพัฒนำ 
 3. อำจำรย์บุญมี  ปำละวงศ์  เข้ำด ำรงต ำแหน่งหัวหน้ำคณะวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 
วิทยำลัยครูก ำแพงเพชร  แทนอำจำรย์สมชำย ตันติสันติสม ระหว่ำงปี พ.ศ. 2528 - 2533   
  4. อำจำรย์เอมอร เนียมน้อย เข้ำด ำรงต ำแหน่งหัวหน้ำคณะวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์  
วิทยำลัยครูก ำแพงเพชร ระหว่ำงปี พ.ศ. 2533 - 2533   
  5.  อำจำรย์วิทยำ เดชอุดม เข้ำด ำรงต ำแหน่งหัวหน้ำคณะวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์  
วิทยำลัยครูก ำแพงเพชร  ระหว่ำงปี  พ.ศ. 2533 - 2536 
  6. ดร.ภำคภูมิ  อินทวงศ์  เข้ำด ำรงต ำแหน่งหัวหน้ำคณะวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์  วิทยำลัย
ครูก ำแพงเพชร  ระหว่ำงปี พ.ศ. 2536 - 2538 และปี พ.ศ. 2538 - 2542   
  7. รองศำสตรำจำรย์ศรีรัตน์  เจิงกลิ่นจันทร์  เข้ำด ำรงต ำแหน่งคณบดีคณะมนุษยศำสตร์และ
สังคมศำสตร์  สถำบันรำชภัฏก ำแพงเพชร  โดยด ำรงต ำแหน่งดังกล่ำว ระหว่ำงปี  พ.ศ. 2542 - 2546   
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  8. รองศำสตรำจำรย์ ดร.ศรัณย์ วงศ์ค ำจันทร์  เข้ำด ำรงต ำแหน่งคณบดีคณะมนุษยศำสตร์และ
สังคมศำสตร์  สถำบันรำชภัฏก ำแพงเพชร  ระหว่ำงปี พ.ศ. 2546 - 2548   
  9. รองศำสตรำจำรย์ ดร.สุวิทย์ วงษ์บุญมำก เข้ำด ำรงต ำแหน่งคณบดีคณะมนุษยศำสตร์และ
สังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร ระหว่ำงปี พ.ศ. 2548 - 2552 
 10. รองศำสตรำจำรย์มัย  ตะติยะ  เข้ำด ำรงต ำแหน่งคณบดีคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร ปี พ.ศ. 2552 – 2555 
 11. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สุชิน  รอดก ำเหนิด  เข้ำด ำรงต ำแหน่งคณบดีคณะมนุษยศำสตร์และ
สังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร ปี พ.ศ. 2556 – ปัจจุบัน 

ประวัติความเป็นมา 
  ในปีกำรศึกษำ  2522  วิทยำลัยครูก ำแพงเพชรเปิดรับนักศึกษำระดับประกำศนียบัตร วิชำกำรศึกษำ
ขั้นสูง (ป.กศ. สูง) เป็นรุ่นที่สอง ในกลุ่มวิชำเอก คือ ภำษำไทย  ภำษำอังกฤษ  คณิตศำสตร์  วิทยำศำสตร์  
สังคมศำสตร์  พลศึกษำ  อุตสำหกรรมศิลป์  ศิลปะ คหกรรมศำสตร์และเกษตรศำสตร์  โดยอำจำรย์สุนทร หิรัญ
วงศ์ เป็นหัวหน้ำคณะวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ วิทยำลัยครูก ำแพงเพชร  ปี พ.ศ. 2522 – 2528  
 ในปี พ.ศ.2528 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ปรีชำ เศรษฐีธร ย้ำยไปด ำรงต ำแหน่งอธิกำรวิทยำลัยครูเพชรบูรณ์ 
และผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ไพรถ เลิศพิริยกมล  อธิกำรวิทยำลัยครูร ำไพพรรณี  ย้ำยมำด ำรงต ำแหน่งอธิกำรวิทยำลัย
ครูก ำแพงเพชรแทน ในช่วงนี้ อำจำรย์บุญมี  ปำละวงศ์  เข้ำด ำรงต ำแหน่งหัวหน้ำคณะวิชำมนุษยศำสตร์และ
สังคมศำสตร์ วิทยำลัยครูก ำแพงเพชร  แทนอำจำรย์สมชำย ตันติสันติสม ซึ่งพ้นจำกต ำแหน่งหัวหน้ำคณะวิชำ
มนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์  วิทยำลัยครูก ำแพงเพชร  เพ่ือไปด ำรงต ำแหน่งรองอธิกำรฝ่ำยวำงแผนและ
พัฒนำ  วิทยำลัยครูก ำแพงเพชร   
  หลักสูตรวิทยำลัยครู 2528 ระบุว่ำ คณะวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ประกอบด้วยภำควิชำ
ดังต่อไปนี้ (1) ภำควิชำภำษำไทย (2) ภำควิชำภำษำอังกฤษ (3) ภำควิชำบรรณำรักษศำสตร์ (4) ภำควิชำศิลปะ 
(5) ภำควิชำดนตรีศึกษำ (6) ภำควิชำนำฏศิลป์ (7) ภำควิชำปรัชญำและศำสนำ (8) ภำควิชำมำนุษยวิทยำและ
สังคมวิทยำ (9) ภำควิชำประวัติศำสตร์ (10) ภำควิชำภูมิศำสตร์ (11) ภำควิชำรัฐศำสตร์และนิติศำสตร์ (12) 
ภำควิชำภำษำญี่ปุ่น (13) ภำควิชำภำษำจีน (14) ภำควิชำภำษำมำเลย์ (15) ภำควิชำภำษำฝรั่งเศส (16) ภำควิชำ
ภำษำเยอรมัน (17) ภำควิชำภำษำอิตำเลี่ยน 
 รำยวิชำในภำควิชำรัฐศำสตร์และนิติศำสตร์  ประกอบด้วย (1) พ้ืนฐำนกำรเมืองและกำรปกครองของ
ไทย (2) กำรปกครองท้องถิ่น (3) ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประเทศ (4) ลัทธิกำรเมืองและลัทธิเศรษฐกิจ (5) กำรจัด
องค์กรท้องถิ่น (6) พัฒนำกำรทำงกำรเมือง (7) ควำมรู้ เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมำย  (8) กฎหมำยเกี่ยวกับ
ชีวิตประจ ำวัน (9) กฎหมำยธุรกิจ (10) กฎหมำยธุรกิจเกษตร (11) นิติกรรมและสัญญำ (12) กฎหมำยเกี่ยวกับ
สหกรณ์ (13) กฎหมำยเกี่ยวกับกำรก่อสร้ำง (14) ควำมรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมำยสื่อมวลชน (15) กฎหมำย
รัฐธรรมนูญและกฎหมำยส ำหรับประชำชน 
  ในปี พ.ศ.2533  อำจำรย์เอมอร เนียมน้อย เป็นหัวหน้ำคณะวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์  
วิทยำลัยครูก ำแพงเพชร ในปีนี้ คณะวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ วิทยำลัยครูก ำแพงเพชร ประกอบด้วย
ภำควิชำ 11 ภำควิชำ  คือ (1) ภำควิชำภำษำไทย (2) ภำควิชำภำษำต่ำงประเทศ  (3) ภำควิชำศิลปะ (4) 
ภำควิชำบรรณำรักษศำสตร์ (5) ภำควิชำปรัชญำและศำสนำ (6) ภำควิชำสังคมวิทยำ (7) ภำควิชำประวัติศำสตร์ 
(8) ภำควิชำดนตรี  (9) ภำควิชำนำฏศิลป์ (10) ภำควิชำภูมิศำสตร์ (11) ภำควิชำรัฐศำสตร์และนิติศำสตร์  ในปี
เดียวกันคณะวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ วิทยำลัยครูก ำแพงเพชร ได้เป็นแกนน ำในกำรจัดกำรสัมมนำ
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เกี่ยวกับประวัติศำสตร์เมืองก ำแพงเพชร ครั้งที่ 2  ขึ้นในวันที่ 27-30  สิงหำคม พ.ศ. 2533 ใช้ชื่อเรื่องกำร
สัมมนำว่ำ “ก ำแพงเพชร: อดีต ปัจจุบัน อนำคต” โดยมุ่งเน้นเฉพำะเรื่องเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของ
จังหวัดก ำแพงเพชร ต่อมำ อำจำรย์วิทยำ เดชอุดม ด ำรงต ำแหน่งหัวหน้ำคณะวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์  
วิทยำลัยครูก ำแพงเพชร  จนถึงปี  พ.ศ.2536 ในระหว่ำงนี้ ภำควิชำที่สังกัดคณะวิชำมนุษยศำสตร์ และ
สังคมศำสตร์  วิทยำลัยครูก ำแพงเพชร  ยังคงมี 11 ภำควิชำดังเดิมในปี พ.ศ.2534 คณะวิชำวิทยำศำสตร์ 
วิทยำลัยครูก ำแพงเพชรได้เปิดโปรแกรมวิชำคอมพิวเตอร์ ส่งผลให้วิทยำลัยครูก ำแพงเพชรเป็นสถำบันที่ใช้
เทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ พร้อมทั้งสอนทำงด้ำนเทคโนโลยีกำรศึกษำเต็มรูปแบบ ในปี พ.ศ.2535 คณะวิชำ
มนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ วิทยำลัยครูก ำแพงเพชรได้มีส่วนร่วมในกำรจัดงำนฉลอง 100 ปี กำรฝึกหัดครู
ไทย วันที่ 3 กุมภำพันธ์ พ.ศ.2535 วิทยำลัยครูก ำแพงเพชร ได้รับมอบที่ดิน ซึ่งเป็นป่ำเสื่อมโทรม ในพ้ืนที่อ ำเภอ
แม่สอด จังหวัดตำก จำกกรมป่ำไม้ เดิมวำงแผนให้เป็น ศูนย์ปฏิบัติกำรและวิจัยธรรมชำติ แต่ต่อมำได้พัฒนำเป็น  
มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร ศูนย์อุดมศึกษำแม่สอด ปัจจุบัน คือ ส ำนักมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร  
แม่สอด 
  ในปี  พ.ศ.2536  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์เจนวิทย์  ผำสุข ได้ด ำรงต ำแหน่งอธิกำรวิทยำลัยครูก ำแพงเพชร 
และได้ด ำรงต ำแหน่งดังกล่ำวจนถึงปี พ.ศ. 2538 ในขณะเดียวกัน ดร.ภำคภูมิ  อินทวงศ์  ได้ด ำรงต ำแหน่ง
หัวหน้ำคณะวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์  วิทยำลัยครูก ำแพงเพชร  (พ.ศ.2536-2538)  โดยมีภำควิชำ
สังกัดในคณะวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์  วิทยำลัยครูก ำแพงเพชร จ ำนวน 11 ภำควิชำ  เหมือนเดิม  
และดร.ภำคภูมิ  อินทวงศ์  ในปี พ.ศ. 2538-2542 
  ในปี พ.ศ. 2542 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์รัตนำ  รักกำร ได้ด ำรงต ำแหน่งอธิกำรบดีสถำบันรำชภัฏ
ก ำแพงเพชร และผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ศรีรัตน์  เจิงกลิ่นจันทร์  ด ำรงต ำแหน่งคณบดี คณะมนุษยศำสตร์และ
สังคมศำสตร์  สถำบันรำชภัฏก ำแพงเพชร โดยด ำรงต ำแหน่งดังกล่ำวตั้งแต่ปี  พ.ศ.2542 - 2546  ในช่วงนี้ คณะ
มนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์  สถำบันรำชภัฏก ำแพงเพชร ได้จัดโครงสร้ำงใหม่ในรูปแบบโปรแกรมวิชำ 
ประกอบด้วย โปรแกรมวิชำ  11  โปรแกรมวิชำ กล่ำวคือ (1) โปรแกรมวิชำภำษำอังกฤษ (ค.บ.) (2) โปรแกรม
วิชำดนตรีศึกษำ   (3) โปรแกรมวิชำสั งคมศึกษำ   (4) โปรแกรมวิชำศิลปศึกษำ   (5) โปรแกรมวิชำ
บรรณำรักษศำสตร์  (6) โปรแกรมวิชำภำษำอังกฤษ (ศศ.บ.)  (7) โปรแกรมวิชำภำษำอังกฤษธุรกิจ (8) โปรแกรม
วิชำบรรณำรักษศำสตร์และสำรนิเทศศำสตร์ (9) โปรแกรมวิชำพัฒนำชุมชน (10) โปรแกรมวิชำศิลปกรรม (11) 
โปรแกรมวิชำรัฐประศำสนศำสตร์    
  ในปี พ.ศ. 2546-2547  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ดร.ศรัณย์ วงศ์ค ำจันทร์  ด ำรงต ำแหน่งคณบดีคณะ
มนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2546-2548 อนึ่ง ในปีกำรศึกษำ 2546 นี้ คณะมนุษยศำสตร์และ
สังคมศำสตร์ ได้จัดตั้งโปรแกรมวิชำนิติศำสตร์ ขึ้น  โดยมีผู้ช่วยศำสตรำจำรย์วินัย บุษบำ เป็นประธำนโปรแกรม
วิชำนิติศำสตร์   
  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำได้จัดเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรระดับอุดมศึกษำ  พ.ศ.2548  
และแนวทำงกำรบริหำรเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรระดับอุดมศึกษำ  พ.ศ.2548 เพ่ือใช้เป็นแนวทำงในกำรพัฒนำ
หลักสูตรให้สถำบันอุดมศึกษำ  ตลอดจนสถำบันและหน่วยงำนที่จัดกำรเรียนกำรสอนในระดับปริญญำน ำไปใช้ใน
กำรจัดกำรศึกษำให้สอดคล้องกับเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรระดับอุดมศึกษำในระดับต่ำงๆ อย่ำงมีคุณภำพและ
มำตรฐำน  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำจึงได้จัดพิมพ์เอกสำรเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษำ  พ.ศ.2548 เพ่ือเป็นประโยชน์แก่สถำบันอุดมศึกษำและหน่วยงำนต่ำงๆ ที่จัดหลักสูตรในระดับ
ปริญญำในกำรน ำไปใช้เป็นแนวทำงในกำรพัฒนำหลักสูตรระดับอุดมศึกษำให้มีคุณภำพและมำตรฐำนอย่ำง
ต่อเนื่องต่อไป 
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  กำรประกำศใช้พระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยรำชภัฏ พ.ศ.2547 ส่งผลสถำบันรำชภัฏก ำแพงเพชร ยก
ฐำนะเป็นมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนำยน พ.ศ.2547 ด้วยเหตุนี้มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
ก ำแพงเพชร  จึงต้องปรับเปลี่ยนบทบำทและวิธีกำรด ำเนินกำรตำมควำมเหมำะสม ประกอบกับ  ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำได้ประกำศใช้เกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรระดับอุดมศึกษำ พ.ศ.2548  ดังนั้นหลังจำก
ที่ได้ปรับเปลี่ยนเป็นมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร  โปรแกรมวิชำต่ำง ๆ ในคณะมนุษยศำสตร์และ
สังคมศำสตร์ได้ทยอยปรับปรุงหลักสูตรเพ่ือให้เป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรอุดมศึกษำ พ.ศ.2548 
หลังจำกได้รับควำมเห็นชอบจำก สกอ. ในปีพ.ศ. 2550  โปรแกรมวิชำต่ำงๆ จึงเริ่มใช้หลักสูตรใหม่เพ่ือให้มีควำม
สมบูรณ์และทันสมัย  มีข้อมูลต่ำง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้บริหำรและคณำจำรย์ 
  ในช่วงปี พ.ศ. 2551  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์รัตนำ  รักกำร ได้เข้ำด ำรงต ำแหน่งอธิกำรบดีมหำวิทยำลัย
รำชภัฏก ำแพงเพชรอีกวำระหนึ่ง  และต่อมำในปี พ.ศ. 2552  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์สุวิทย์ วงษ์บุญมำก หมดวำระ
กำรด ำรงต ำแหน่งคณบดีคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร ไปด ำรงต ำแหน่ง
รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิทยบริกำร  บริกำรวิชำกำร และศิลปวัฒนธรรม  โดยที่ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์มัย ตะติยะ รอง
คณบดีคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ ฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำ เข้ำด ำรงต ำแหน่งคณบดีคณะมนุษยศำสตร์และ
สังคมศำสตร์ ในวำระต่อมำจนถึงปัจจุบัน 

ในปีกำรศึกษำ 2553 จัดกำรศึกษำ แบ่งเป็น  8 โปรแกรมวิชำ  ประกอบด้วย โปรแกรมวิชำรัฐ
ประศำสนศำสตร์ โปรแกรมวิชำกำรพัฒนำชุมชน โปรแกรมวิชำนิติศำสตร์ โปรแกรมวิชำภำษำไทย  โปรแกรม
วิชำภำษำอังกฤษธุรกิจ โปรแกรมวิชำสำรสนเทศศำสตร์ โปรแกรมวิชำวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ โปรแกรม
วิชำอัญมณีและเครื่องประดับ และมีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษำ คือ รัฐประศำสนศำสตรมหำบัณฑิต สำขำกำร
ปกครองท้องถิ่น บริหำรจัดกำรในรูปแบบอนุกรรมกำรประจ ำสำขำ ประสำนกำรบริหำรโดยหน่วยประสำนกำร
จัดบัณฑิตศึกษำ สถำบันวิจัยและพัฒนำ นอกจำกนี้ยังมีศูนย์สำรสนเทศทำงภูมิศำสตร์ (GIS)  ศูนย์ส่งเสริมและ
พัฒนำเครือข่ำยชุมชนท้องถิ่นด้ำนประชำธิปไตย ศูนย์คอมพิวเตอร์ประจ ำคณะ และห้องสมุดกฎหมำย เป็นแหล่ง
ทรัพยำกรกำรเรียนรู้ที่อยู่ในควำมรับผิดชอบของคณะ  โดยในปีกำรศึกษำ 2553 คณะฯ ได้มีกำรปรับปรุง
หลักสูตรและผ่ำนควำมเห็นชอบจำก สกอ. ซึ่งน ำมำใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน  ปีกำรศึกษำ 2554 จ ำนวน 5 
หลักสูตร ได้แก่  1) หลักสูตรศิลปกรรมศำสตรบัณฑิต (สำขำวิชำวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์) 2) หลักสูตรนิติ
ศำสตรบัณฑิต (สำขำวิชำนิติศำสตร์) 3) หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต (สำขำวิชำกำรพัฒนำสังคม) 4) หลักสูตร
ศิลปศำสตรบัณฑิต (สำขำวิชำภำษำไทย) 5) หลักสูตรรัฐประศำสนศำสตรบัณฑิต (สำขำวิชำรัฐประศำสนศำสตร์) 
 ในปีกำรศึกษำ 2554 จัดกำรศึกษำ แบ่งเป็น 7 โปรแกรมวิชำ  ประกอบด้วย โปรแกรมวิชำ
ภำษำอังกฤษธุรกิจ โปรแกรมวิชำบรรณำรักษศำสตร์สำรสนเทศศำสตร์ และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554  
จ ำนวน 5  โปรแกรมวิชำ  ได้แก่  โปรแกรมวิชำวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์  โปรแกรมวิชำนิติศำสตร์  โปรแกรม
วิชำกำรพัฒนำสังคม  โปรแกรมวิชำภำษำไทย  โปรแกรมวิชำรัฐประศำสนศำสตร์  และยังมีหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษำ คือ รัฐประศำสนศำสตรมหำบัณฑิต สำขำกำรปกครองท้องถิ่น โดยในปีกำรศึกษำ 2554 คณะฯ ได้
ด ำเนินกำรพัฒนำหลักสูตรใหม่ เพ่ือใช้ในปีกำรศึกษำ 2555 โดยผ่ำนควำมเห็นชอบจำกสภำมหำวิทยำลัยแล้ว 
จ ำนวน 3 หลักสูตร ได้แก่ 1) หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต (สำขำวิชำภำษำอังกฤษ) 2) หลักสูตรศิลปศำสตร
บัณฑิต (สำขำวิชำบรรณำรักษศำสตรและสำรสนเทศศำสตร์)  3) หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต (สำขำวิชำ
สำรสนเทศภูมิศำสตร์) และด ำเนินกำรปรับปรุงหลักสูตรหลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต (สำขำวิชำภำษำจีน) เพ่ือใช้
ในปีกำรศึกษำ 2555    
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 นับตั้งแต่มีกำรประกำศใช้พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ  พ.ศ.2542 เป็นต้นมำ คณะ
มนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์  มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร  ได้ด ำเนินกำรปฏิรูปและพัฒนำกำรศึกษำ ใน
ระดับท่ีรวดเร็วและต่อเนื่อง  ดังนี้ 
 1. กำรเรียนกำรสอน คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร ได้
พัฒนำกำรเรียนกำรสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ ตลอดจนกำรพัฒนำหลักสูตรและกระบวนกำรเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
 2. กำรบริหำรและกำรจัดกำร คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์  มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร
ใช้หลักธรรมำภิบำลที่เน้นประสิทธิภำพ โปร่งใส  มีควำมรับผิดชอบ  และตรวจสอบได้  สำมำรถแข่งขันได้ใน
ระดับชำติ และระดับนำนำชำติ  เน้นกำรจัดกำรควำมเสี่ยง กำรพัฒนำคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์  
มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร ให้เป็นองค์กรเรียนรู้ ตลอดจนกำรปฏิบัติรำชกำรตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติ
รำชกำร 
 3.  กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ  คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์  มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
ก ำแพงเพชรได้ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรประกันคุณภำพภำยใน อีกทั้ง กำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบแรก 
(พ.ศ. 2544-2548) กำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบที่สอง (พ.ศ. 2549-2553) และกำรประเมินคุณภำพ
ภำยนอกรอบที่สำม (พ.ศ. 2554-2558) โดยส ำนักรับรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ  (องค์กำร
มหำชน) 
 4. กำรพัฒนำอำจำรย์ อำจำรย์ของคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์  มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
ก ำแพงเพชร  มีวุฒิทำงกำรศึกษำสูงขึ้นในระดับปริญญำเอกซึ่งส ำเร็จกำรศึกษำทั้งในและต่ำงประเทศ อำจำรย์ของ
คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร ด ำรงต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ และ     
รองศำสตรำจำรย์มำกขึ้น อนึ่ง คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร ได้ส่งเสริม
ส่งเสริมกำรปฏิบัติตำมจรรยำบรรณวิชำชีพของคณำจำรย์  ตลอดจนสนับสนุนให้อำจำรย์ประจ ำท ำกำรวิจัยเพ่ือ
พัฒนำกำรเรียนกำรสอน  และด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำรที่สูงขึ้น 
 5. งบประมำณ คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร ได้รับ
งบประมำณเพ่ิมขึ้นทุกปี โดยได้รับทั้งงบประมำณกำรพัฒนำอำจำรย์ และงบประมำณส ำหรับเป็นค่ำใช้จ่ำยด้ำน
กำรเรียนกำรสอน กำรวิจัย กำรบริกำรวิชำกำร และกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม  นอกจำกนี้ ยังมีระบบและ
กลไกในกำรจัดสรรทรัพยำกรทำงกำรเงินและกำรวิเครำะห์ค่ำใช้จ่ำย ตลอดจนกำรตรวจสอบกำรเงินและ
งบประมำณ 
 6. เทคโนโลยีกำรศึกษำ คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร ได้
พัฒนำระบบสำรสนเทศ E-Learning พัฒนำ Website ระบบฐำนข้อมูล เพ่ือกำรเรียนกำรสอนและวิจัย ตลอดจน
ข้อมูลพื้นฐำน (Common Data Set)  
 7. กำรพัฒนำวำรสำรทำงวิชำกำร คณำจำรย์ในคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัย  
รำชภัฏก ำแพงเพชร ได้ร่วมมือกันพัฒนำวำรสำร “พิกุล” ซึ่งเป็นวำรสำรทำงวิชำกำรของคณะมนุษยศำสตร์และ
สังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร เพ่ือให้เป็นวำรสำรที่ได้มำตรฐำน และได้รับกำรรับรองจำก
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ 
 8. กำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนในระดับบัณฑิตศึกษำ คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์  
มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร ได้พัฒนำกำรเรียนกำรสอนไปสู่ระดับบัณฑิตศึกษำโดยเปิดกำรเรียนกำรสอนใน
ระดับปริญญำโท ภำคพิเศษ หลักสูตรรัฐประศำสนศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรปกครองท้องถิ่น   
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 9. กำรพัฒนำแหล่งเรียนรู้ภำยในคณะ ในช่วงทศวรรษที่ผ่ำนมำคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร ได้พัฒนำศูนย์คอมพิวเตอร์ประจ ำคณะ จ ำนวน 2 ห้อง ห้องสมุดกฎหมำย ศูนย์
สำรสนเทศทำงภูมิศำสตร์  (GIS) ห้องปฏิบัติกำรทำงดนตรี ห้องปฏิบัติกำรศิลปะ และห้องปฏิบัติกำรนำฏศิลป์
และกำรละคร จนใช้กำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 10. กำรผลิตบัณฑิต  คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชรได้เร่งรัด
กำรผลิตบัณฑิตในด้ำนมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ที่เน้นพัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนทำงกำรศึกษำ 
 
    สถานภาพปัจจุบัน ปีการศึกษา 2564 

คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ มี 10 โปรแกรมวิชำ 2 กลุ่มวิชำ  ได้แก่ 
1. โปรแกรมวิชำนิติศำสตร์        
2. โปรแกรมวิชำกำรพัฒนำสังคม 
3. โปรแกรมวิชำรัฐประศำสนศำสตร์       
4. โปรแกรมวิชำสำรสนเทศภูมิศำสตร์ 
5. โปรแกรมวิชำบรรณรักษ์ศำสตร์และสำรสนเทศศึกษำ 
6. โปรแกรมวิชำภำษำไทย 
7. โปรแกรมวิชำภำษำจีน         
8. โปรแกรมวิชำภำษำอังกฤษ 
9. โปรแกรมวิชำวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์                 
10. โปรแกรมวิชำดนตรีศึกษำ 
กลุ่มวิชา 
1. นำฏศิลป์และกำรละคร 
2. ปรัชญำและศำสนำ 

จัดกำรเรียนกำรสอนทั้งระดับปริญญำตรีและระดับบัณฑิตศึกษำ มีหลักสูตรที่เปิดเรียน  ได้แก่ 
  ระดับปริญญาตรี   
    1.  หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต 
    2.  หลักสูตรนิติศำสตรบัณฑิต    
    3.  หลักสูตรรัฐประศำสนศำสตรบัณฑิต 
    4.  หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต 
    5.  หลักสูตรศิลปกรรมศำสตรบัณฑิต 
    6.  หลักสูตรครุศำสตรบัณฑิต 
     
    
   จ ำนวนบุคลำกรทั้งหมด  93 คน  จ ำแนกเป็นสำยวิชำกำร  จ ำนวน  78 คน (ร้อยละ 83.88)  ข้ำรำชกำร 14 
คน  พนักงำนมหำวิทยำลัย 36  คน  อำจำรย์ตำมสัญญำจ้ำง 28 คน  และสำยสนับสนุน  จ ำนวน 15 คน (ร้อยละ 
16.12)  พนักงำนมหำวิทยำลัย 6 คน พนักงำนรำชกำร 1 คน ลูกจ้ำงชั่วครำว 8 คน   (ข้อมูล ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 
2563) 
 
2. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ศักยภาพ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  (SWOT Analysis) 
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กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมศักยภำพคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ ด้ำนต่ำง ๆ รวมทั้งกำร
วิเครำะห์วิสัยทัศน์ประเด็นยุทธศำสตร์ ปัญหำและควำมต้องกำรของประชำกรและมีส่วนได้เสีย ท ำให้สำมำรถ
เข้ำใจบริบทของมหำวิทยำลัยและปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำนทั้งในปัจจุบันและอนำคต กำรวิเครำะห์
ศักยภำพอันประกอบด้วยปัจจัยแวดล้อมทั้งภำยในและภำยนอก  (Internal and external factors) เป็น
องค์ประกอบส ำคัญของควำมส ำเร็จเพรำะกำรวิเครำะห์ดังกล่ำวจะถูกน ำไปใช้เป็นข้อมูลส ำหรับกำรวำงแผน
ยุทธศำสตร์และแนวทำงด ำเนินกำร 

กรอบกำรวิเครำะห์ศักยภำพกำรพัฒนำมหำวิทยำลัยเบื้องต้น คือ กำรวิเครำะห์ปัจจัยแวดล้อมรอบด้ำน 
(SWOT Analysis) ซึ่งได้แก่ 
     1) กำรวิเครำะห์ปัจจัยภำยใน (สำมำรถก ำกับได้-ปรับเปลี่ยนให้เหมำะสม) 
           - ปัจจัยที่เป็นบวก ซึ่งเป็นจุดเด่น ควำมเข้มแข็ง ส่วนที่ส่งเสริมควำมส ำเร็จ (Strengths) 
           - ปัจจัยที่เป็นลบ คือ จุดด้อย ควำมไม่พร้อม (Weaknesses) 
     2) กำรวิเครำะห์ปัจจัยภำยนอก (ไม่สำมำรถก ำกับได้-เตรียมตัวรับมือ) 
           - ปัจจัยภำยนอกที่เป็นบวกหรือกำรเปลี่ยนแปลงที่เป็นประโยชน์ต่อกำรพัฒนำก่อให้เกิดสถำนกำรณ์ที่
เป็นโอกำส (Opportunities) 
          - ปัจจัยภำยนอกที่เป็นลบก่อให้เกิดสถำนกำรณ์ท่ีเป็นอุปสรรคเป็นภำวะคุกคำมต่อกำรพัฒนำ (Threats) 
 
  1) การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน  
 
 จุดแข็ง (Strengths) 
1. บุคลำกรของคณะ มีควำมรักควำมสำมัคคี ร่วมมือร่วมใจควำมสัมพันธ์อันดีต่อกัน 
2. คณะมีบุคคลำกรที่มีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญ ครอบคลุมกำร 
ด ำเนินงำนด้ำน ภำษำ ปรัชญำ กฎหมำย ศิลปวัฒนธรรม และบริกำรวิชำกำร แก่ชุมชนท้องถิ่นและสังคม 
3. คณะมีบุคลำกรที่สร้ำงสรรค์หลักสูตรกำรเรียนกำรสอนและหลักสูตรบริกำรวิชำกำรท่ีตอบสนองต่อควำม
ต้องกำรของชุมชนท้องถิ่นอย่ำงหลำกหลำย ทั้งด้ำนมนุษยศำสตร์และด้ำนสังคมศำสตร์ 
4. คณะมีกำรสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือกับชุมชนท้องถิ่นครอบคลุมทุกพันธกิจ และด ำเนินกิจกรรมร่วมกัน
อย่ำงต่อเนื่อง 
5. คณะมีมองที่ระบบ กลไก ส่งเสริมให้ท ำวิจัยและน ำผลกำรวิจัยไปใช้ประโยชน์ในท้องถิ่น 
6. บุคลำกรของคณะมีควำมพร้อมในกำรน ำเทคโนโลยีกำรสื่อสำรภำยในองค์กรที่ทันสมัยและหลำกหลำย
ช่องทำง 
7. บุคลำกรสำยสนับสนุนทุกคน มีจิตสำธำรณะในกำรบริกำรวิชำกำรแก่ชุมชนและกำรท ำวิจัยเพื่อท้องถิ่น 
8. คณะมีเครือข่ำยควำมร่วมมือกับสถำบันอุดมศึกษำในต่ำงประเทศ เช่น จีน ญี่ปุ่น เป็นต้น ส่งผลให้เกิดกำร
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทำงด้ำนภำษำ ศิลปวัฒนธรรม กำรเรียนกำรสอน และกำรวิจัย 
9. คณะมีบุคลำกรที่มีควำมเชี่ยวชำญและมีผลงำนด้ำนศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับมำตรฐำนและเผยแพร่สู่สำกล 
10. คณะมีสื่ออุปกรณ์ เทคโนโลยี แหล่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ที่ทันสมัย เอื้อต่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
11. มีแหล่งค้นคว้ำเอกสำรและงำนวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์ท่ีทันสมัยพร้อมให้บริกำรข้อมูลแก่นักวิจัย 

 
 จุดอ่อน (Weaknesses) 
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1. คณะมีกำรส่งเสริมและพัฒนำทักษะส ำคัญในกำรท ำงำน ให้กับนักศึกษำ โดยเน้นกระบวนกำรเรียนรู้แบบ
บูรณำกำรศำสตร์ 
2. คณะมีผลงำนวิจัยตีพิมพ์ เผยแพร่ ในฐำนข้อมูลระดับชำติ และนำนำชำติจ ำนวนน้อย 
3. คณะยังไม่มีกำรวำงแผนในกำรบริหำรจัดกำรดูแลรักษำ ซ่อมบ ำรุง อุปกรณ์ สื่ออุปกรณ์เทคโนโลยี แหล่ง
สนับสนุนกำรเรียนรู้ อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
4. อำจำรย์ขำดทักษะกำรสื่อสำรภำษำอังกฤษ 
5. คณะมีสัดส่วนของอำจำรย์ประจ ำที่ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำรอยู่ในระดับต่ ำ 
6. กำรก ำกับติดตำม กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรบุคคลของคณะยังไม่ชัดเจนที่ส่งผลต่อกำรบรรลุวิสัยทัศน์ 
(ประเด็นมำตรกำรด้ำนงบประมำณ ภำระงำนของสำยสนับสนุน ควำมเท่ำเทียม ระบบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติ
รำชกำร) 
7. ระบบบริหำรจัดกำรให้ได้เด็กเพ่ิมที่ท ำให้จ ำนวนนักศึกษำของคณะมีเพ่ิมขึ้น ยังไม่มีประสิทธิภำพเพียงพอ 
8. บุคลำกรที่เขียนของบประมำณทุนสนับสนุนจำกหน่วยงำนภำยนอกมีน้อย 
9. คณะยังไม่มีฐำนข้อมูลด้ำนศิลปวัฒนธรรมที่จะให้ทุกหลักสูตรได้เรียนรู้ร่วมกันที่จะส่งเสริมเอกลักษณ์ของคณะ 
10. จ ำนวนผลกำรวิจัยเพื่อพัฒนำกำรเรียนกำรสอน  ผลงำนวิชำกำรและงำนสร้ำงสรรค์ของคณำจำรย์มีจ ำนวน
น้อย 
11. จ ำนวนผลงำนวิจัยที่น ำไปใช้ประโยชน์และก่อให้เกิดมูลค่ำเพ่ิมต่อชุมชน  ท้องถิ่น  และสังคมยังมีน้อย 
12. ระบบกำรก ำกับ ติดตำม ตรวจสอบกำรด ำเนินงำนโครงกำรยังไม่มีประสิทธิภำพ ส่งผลให้เกิดกำรใช้เงินไม่
เป็นไปตำมไตรมำตร 
13. คณะมีผลงำนวิจัยตีพิมพ์ เผยแพร่ ในฐำนข้อมูลระดับชำติ เพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง 
14. คณะมีกำรส่งเสริมและพัฒนำทักษะส ำคัญในกำรท ำงำน ให้กับนักศึกษำ โดยเน้นกระบวนกำรเรียนรู้แบบ
บูรณำกำรศำสตร์ 
 
 2) การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก  
 

โอกาส (Opportunities) 
1. ทรัพยำกรในท้องถิ่นเอ้ืออ ำนวยต่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยใช้ชุมชนเป็นฐำน ซึ่งสำมำรถให้นักศึกษำใน
สำขำวิชำของคณะใช้เป็นแหล่งกำรเรียนรู้ภำยนอกห้องเรียน รวมถึงเป็นแหล่งฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพที่ตรง
สำขำวิชำได้เป็นอย่ำงดี 
2. สภำพปัญหำเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบันท ำให้มีโอกำสรองรับนักศึกษำในท้องถิ่นมำกข้ึน 
3. ควำมก้ำวหน้ำของระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ ท ำให้เอื้อต่อกำรปฏิบัติงำน และกำรสื่อสำรอำจำรย์และผู้เรียน
มีแหล่งทรัพยำกรกำรเรียนรู้เพ่ิมข้ึน 
4. รัฐบำลมีนโยบำยกำรกระจำยอ ำนำจสู่ท้องถิ่นและกำรเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน ท ำให้มีขอบเขตกำรให้บริกำร
วิชำกำรกว้ำงขวำงข้ึน 
5. รัฐบำลมีนโยบำยกำรสนับสนุนกำรวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์   
6. พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติก ำหนดให้มหำวิทยำลัยท ำกำรวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์เพ่ือพัฒนำองค์
ควำมรู้และพัฒนำสังคมและมีระบบประกันคุณภำพ กำรศึกษำภำยใน 
7.  ชุมชนและหน่วยงำนภำยนอกมีควำมต้องกำรในกำรสร้ำงเครือข่ำยเพ่ือพัฒนำองค์กร 
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8. มหำวิทยำลัย/จังหวัด มีนโยบำยและให้ควำมส ำคัญต่อกำรส่งเสริมด้ำนศิลปะและวัฒนธรรม โดยมีศูนย์กำร
เรียนรู้เรือนไทยที่สำมำรถใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ภำยนอกได้ 
9. จังหวัดก ำแพงเพชร มีเขตโบรำณสถำนที่ได้รับกำรยกย่องเป็นเมืองมรดกโลกซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อกำร
อนุรักษ์ ส่งเสริม สืบสำนเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปัญญำและสิ่งแวดล้อม 
10. องค์กร/หน่วยงำนในท้องถิ่นให้กำรส่งเสริมและสนับสนุนด้ำนศิลปะและวัฒนธรรม 
11. ควำมก้ำวหน้ำของระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศท ำให้เอ้ือต่อกำรปฏิบัติงำน 
12. นโยบำยของรัฐบำล ยุทธศำสตร์ชำติ ยุทธศำสตร์กลุ่มจังหวัด ยุทธศำสตร์จังหวัด กำรปฏิรูประบบรำชกำร 
กำรพัฒนำระบบรำชกำรรวมถึงนโยบำยกำรกระจำยอ ำนำจสู่ท้องถิ่น  ท ำให้บุคลำกรของคณะสำมำรถใช้
ศักยภำพในกำรด ำเนินงำนตำมพันธกิจดังกล่ำวได้อย่ำงดี 
13. สภำพท้องถิ่นมีควำมหลำกหลำยท ำให้เกิดกำรบูรณำกำรควำมร่วมมือของศำสตร์ต่ำง ๆ ในกำรพัฒนำและ
แก้ไขปัญหำของชุมชนท้องถิ่น 
14. กลุ่มมหำวิทยำลัยรำชภัฏได้ร่วมมือกันก ำหนดเกณฑ์กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำที่สอดคล้องกับบริบทของ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏในกำรพัฒนำท้องถิ่น 
15. ยุทธศำสตร์ 20 ปี ตำมพระรำโชบำยท ำให้มหำวิทยำลัยรำชภัฏมีบทบำทในกำรพัฒนำชุมชนท้องถิ่นมำก
เด่นชัดยิ่งขึ้น 
 

อุปสรรค (Threats) 
1. นโยบำยลดอัตรำก ำลังข้ำรำชกำรของรัฐบำล ส่งผลให้พนักงำนมหำวิทยำลัยและพนักงำนรำชกำรขำดควำม
มั่นคงในต ำแหน่งงำนท ำงำนสูงเพ่ิมมำกขึ้น 
2. บัณฑิตสำขำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ในประเทศมีจ ำนวนมำก ท ำให้มีกำรแข่งขันสูงในกำรเข้ำสู่
ตลำดแรงงำน 
3. หน่วยงำนภำยนอกและแหล่งทุนแจ้งเงื่อนไขกำรรับทุนสนับสนุนกำรวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์กระชั้นชิด 
4. ชุมชนและท้องถิ่นขำดควำมเข้ำใจถึงเป้ำหมำยกำรให้บริกำรวิชำกำรของคณะท ำให้มีผลต่อกำรขยำยพื้นที่กำร
ให้บริกำรวิชำกำร 
5. ภำวะกำรแข่งขันของสถำบันกำรศึกษำที่สูงขึ้น ท ำให้เกิด กำรแย่งชิงนักศึกษำและบุคลำกรที่มีควำมสำมำรถ 
6. รัฐบำลมีนโยบำยส่งเสริมกำรศึกษำต่อในสำขำอำชีวศึกษำมำกขึ้น ท ำให้จ ำนวนนักศึกษำในสถำบันกำร
อุดมศึกษำลดลง 
7. ค่ำนิยมของสังคมไทยทำงด้ำนกำรอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมเปลี่ยนไป เนื่องจำกได้รับอิทธิพลทำง
วัฒนธรรมต่ำงชำติและกำรปลูกฝังจิตส ำนึกกำรอนุรักษ์ควำมเป็นไทยน้อยลง 
8. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับกำรเบิกจ่ำยงบประมำณในระดับมหำวิทยำลัยยังไม่ชัดเจน ท ำให้กำรปฏิบัติงำนของ
บุคลำกรไม่ถูกต้อง 
9. สภำวะเศรษฐกิจในปัจจุบันก่อให้เกิดอุปสรรคในกำรบริหำรจัดกำร อำทิ ด้ำนงบประมำณ ปัจจัยที่ส่งผลต่อ
กำรพัฒนำบุคลำกร กำรสนับสนุนครุภัณฑ์ที่ทันสมัย 
10. งบประมำณแผ่นดินสนับสนุนจำกรัฐบำลน้อยเกินไปไม่เพียงพอต่อกำรบริหำร 
11. ประชำกรมีจ ำนวนลดลงท ำให้ผู้เข้ำศึกษำต่อระดับอุดมศึกษำมีจ ำนวนลดลง 
12. ประชำชนนิยมส่งบุตรหลำนเข้ำศึกษำในมหำวิทยำลัยใหญ่ 
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  ส่วนที ่3 
แผนกลยุทธ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ประจ าป ีพ.ศ.2561-2565 (ฉบับปรับปรุง 2563) 
 
ปรัชญา : 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร มุ่งเน้นให้โอกำสทำงกำรศึกษำแก่ประชำชน สร้ำงศักยภำพให้เป็นขุม
พลังแห่งปัญญำ พัฒนำท้องถิ่น ผลิตก ำลังคนที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถและมีคุณธรรม โดยเน้นที่จิตส ำนึกในกำร
รับใช้ท้องถิ่นและประเทศชำติ 
 
ภารกิจ : 

ตำมมำตรำ 8  ในกำรด ำเนินงำนเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ตำมมำตรำ 7 ให้ก ำหนดภำระหน้ำที่ของ
มหำวิทยำลัยดังต่อไปนี้ 
 (1) แสวงหำควำมจริงเพ่ือสู่ควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำรบนพ้ืนฐำนของภูมิปัญญำท้องถิ่น ภูมิปัญญำไทย  
และภูมิปัญญำสำกล 
 (2) ผลิตบัณฑิตที่มีควำมรู้คู่คุณธรรม ส ำนึกในควำมเป็นไทย มีควำมรักและผูกพันต่อท้องถิ่นอีกทั้ง
ส่งเสริมกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน  เพ่ือช่วยให้คนในท้องถิ่นรู้เท่ำทันกำรเปลี่ยนแปลง  กำรผลิตบัณฑิต
ดังกล่ำว  จะต้องให้มีจ ำนวนและคุณภำพสอดคล้องกับแผนกำรผลิตบัณฑิตของประเทศ 
 (3) เสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจในคุณค่ำ ควำมส ำนึก และควำมภูมิใจในวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของ
ชำติ 
 (4) เรียนรู้และเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของผู้น ำชุมชน ผู้น ำศำสนำและนักกำรเมืองท้องถิ่นให้มีจิตส ำนึก
ประชำธิปไตย คุณธรรม จริยธรรม และควำมสำมำรถในกำรบริหำรงำนพัฒนำชุมชนและท้องถิ่นเพ่ือประโยชน์
ของส่วนรวม 
 (5) เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของวิชำชีพครู ผลิตและพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้มีคุณภำพ
และมำตรฐำนที่เหมำะสมกับกำรเป็นวิชำชีพชั้นสูง 
 (6) ประสำนควำมร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่ำงมหำวิทยำลัย ชุมชน องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและองค์กรอื่นทั้งในและต่ำงประเทศ  เพื่อกำรพัฒนำท้องถิ่น 
 (7) ศึกษำและแสวงหำแนวทำงพัฒนำเทคโนโลยีพ้ืนบ้ำนและเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้เหมำะสมกับกำร
ด ำรงชีวิตและกำรประกอบอำชีพของคนในท้องถิ่น  รวมทั้งกำรแสวงหำแนวทำง  เพ่ือส่งเสริมให้เกิดกำรจัดกำร  
กำรบ ำรุงรักษำ  และกำรใช้ประโยชน์จำกทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมอย่ำงสมดุลยั่งยืน 
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 (8) ศึกษำ วิจัย ส่งเสริมและสืบสำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกแนวพระรำชด ำริในกำรปฏิบัติภำรกิจของ
มหำวิทยำลัยเพื่อกำรพัฒนำท้องถิ่น 
 
วิสัยทัศน์ 
 เป็นผู้น ำในกำรสร้ำงสรรค์องค์ควำมรู้  และนวัตกรรมเพ่ือพัฒนำท้องถิ่นอย่ำงยั่งยืน 
 

 

พันธกิจ 
 1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภำพมำตรฐำน 
            2. สร้ำงองค์ควำมรู้ งำนวิจัย งำนสร้ำงสรรค์และนวัตกรรมเพ่ือพัฒนำท้องถิ่น 
            3. เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับชุมชนอย่ำงยั่งยืน 
            4. ท ำนุบ ำรุงศิลปะวัฒนธรรมของท้องถิ่นและอำเซียน 
            5. บริหำรจัดกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 
วัฒนธรรมของหน่วยงาน 

       H    =   Humanity             มนุษยธรรม 
 U  =   Unity                   มีน้ ำหนึ่งใจเดียว 
 S =   Society                มุ่งสู่เพ่ือสังคม  
 O   =   Orignity              สร้ำงสรรค์สิ่งใหม่/ภูมิปัญญำ  

“มีมนุษยธรรม  มีน้ ำหนึ่งใจเดียว  มุ่งสู่เพ่ือสังคม  สร้ำงสรรค์สิ่งใหม่/ภูมิปัญญำอย่ำงยั้งยืน” 
 

อัตลักษณ์   บัณฑิตมีจิตอำสำ สร้ำงสรรค์ปัญญำ พัฒนำท้องถิ่น 
 
เอกลักษณ์   “มุ่งเน้นท้องถิ่น สำนศิลป์วัฒนธรรม”   
  เอกลักษณ์ หมำยถึง ควำมส ำเร็จตำมจุดเน้นและจุดเด่นที่สะท้อนให้เห็นเป็นลักษณะเด่น
เป็นที่หนึ่งของสถำบัน โดยคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ได้น ำเสนอผ่ำนกำรเห็นชอบจำกคณะ
กรรมกำรบริหำรคณะและคณะกรรมกำรประจ ำคณะ โดยใช้ค ำว่ำ “มุ่งเน้นท้องถิ่น  สำนศิลป์วัฒนธรรม”  

 “มุ่งเน้นท้องถิ่น” เนื่องจำก คณะมีสำขำที่เก่ียวข้องกับท้องถิ่นด้ำนต่ำงๆ รวมทั้งมีกิจกรรม/
โครงกำร ที่หลำกหลำยสำมำรถผลิตบุคลำกรและให้กำรบริกำรวิชำกำรแก่ชุมชนท้องถิ่นได้อย่ำงกว้ำงขวำง 
ประกอบด้วยสำขำต่ำงๆ ได้แก่ สำขำกำรพัฒนำสังคม บรรณำรักษศำสตร์และสำรสนเทศศำสตร์ นิติศำสตร์ รัฐ
ประศำสนศำสตร์ ภำษำไทย ภำอังกฤษ ภำษำจีน สำรสนเทศภูมิศำสตร์ วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ 

ค่านิยมหลัก   
                K – Knowledge – สร้ำงสรรค์ควำมรู้ใหม่ 
                P – Public Service and Productivity – ให้บริกำรชุมชน สังคมและมีผลิตภำพที่ดี 
                R – Responsibility – ยึดถือควำมรับผิดชอบต่อหน้ำที่ 
                U – Unity – มีควำมรัก สำมัคคีในองค์กร 

 



39 
 

แผนกลยุทธ์คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์  ปี 2561-2565 (ฉบับปรับปรุง ปี 2563) 

 

     “สานศิลป์วัฒนธรรม” คณะมีศำสตร์ที่เชี่ยวชำญเฉพำะด้ำนในกำรอนุรักษ์ เผยแพร่ ท ำนุ 
บ ำรุงศิลปวัฒนธรรม ประกอบด้วย สำขำวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ ตนตรีศึกษำ นำฏศิลป์และกำรละคร ปรัชญำ
และศำสนำ 
 
คุณลักษณะบัณฑิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มีควำมรู้คู่คุณธรรม พร้อมน ำสังคม 
นิยมควำมเป็นไทย  ใส่ใจวิถีโลก 
 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 

      1. พัฒนำคุณภำพบัณฑิต ภำยใต้เครือข่ำยควำมร่วมมือชุมชน/ท้องถิ่น 
      2. สร้ำงและพัฒนำเครือข่ำยทำงวิชำกำรและศิลปวัฒนธรรม 
      3. พัฒนำระบบบริหำรและสมรรถนะบุคลำกร     

ความเชื่อมโยงประเด็นยุทธศาสตร์   เป้าประสงค์   กลยุทธ์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 

1. พัฒนำคุณภำพ
บัณฑิต ภำยใต้
เครือข่ำยควำมร่วมมือ
ชุมชน/ท้องถิ่น 

1.1 สร้ำงเครือข่ำยในกำร
จัดกำรเรียนกำรสอนกับ
ชุมชน/ท้องถิ่น/องค์กรทั้ง
ภำครัฐและเอกชนในลักษณะ
บูรณำกำรพันธกิจ 
1.2 พัฒนำองค์ควำมรู้ 
งำนวิจัย งำนสร้ำงสรรค์และ

กลยุทธ์ที่ 1.1.1  สร้ำงระบบกำรบริหำรงำนวิจัย 
ให้มีมูลค่ำเพ่ิมกับชุมชนและท้องถิ่น   
กลยุทธ์ที่ 1.2.1 พัฒนำหลักสูตรที่สนองตอบต่อ
กำรพัฒนำท้องถิ่น แนวทำงกำรพัฒนำประเทศ 
และนักศึกษำต่ำงชำติ 
กลยุทธ์ที่ 1.3.1 พัฒนำบัณฑิตให้มีทักษะส ำคัญ
เพ่ือเข้ำสู่ตลำดแรงงำนโดยเน้นศำสตร์พระรำชำ 

เป้าประสงค์ 
         1.1 สร้ำงเครือข่ำยในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนกับชุมชน/ท้องถิ่น/องค์กรทั้งภำครัฐและเอกชนในลักษณะ
บูรณำกำรพันธกิจ 

1.2 พัฒนำองค์ควำมรู้ งำนวิจัย งำนสร้ำงสรรค์และนวัตกรรมที่น ำไปใช้ประโยชน์กับชุมชน สังคม 
1.3  บัณฑิตมีคุณภำพตำมเกณฑ์มำตรฐำนเป็นที่ยอมรับในระดับชำติ 
1.4   เพ่ิมประสิทธิภำพและพัฒนำกำรบริหำรงำนโดยใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรจัดสภำพแวดล้อม 
1.5   ชุมชนท้องถิ่นอยู่ดีมีสุข เข้มแข็ง พึ่งพำตนเองได้ 
2.1  สร้ำงเครือข่ำยกำรบริกำรวิชำกำรโดยบูรณำกำรศำสตร์ในสำขำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 
2.2  สร้ำงแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญำท้องถิ่น 
3.1   พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำร กำรบริหำรงำนบุคคลและปรับภำระงำนอำจำรย์ 
3.2   เพ่ิมปริมำณและคุณภำพงำนวิจัย งำนสร้ำงสรรค์ และนวัตกรรม พร้อมทั้งเผยแพร่ผลงำนใน

ระดับชำติ 
         3.3  สมรรถนะในกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรสำยวิชำกำรและสำยสนับสนุน    
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นวัตกรรมที่น ำไปใช้ประโยชน์
กับชุมชน สังคม 
1.3  บัณฑิตมีคุณภำพตำม
เกณฑ์มำตรฐำนเป็นที่ยอมรับ
ในระดับชำติ 
1.4   เพ่ิมประสิทธิภำพและ
พัฒนำกำรบริหำรงำนโดยใช้
เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำร
จัดสภำพแวดล้อม 
 

กลยุทธ์ที่ 1.4.1 พัฒนำกำรบริหำรจัดกำรสื่อและ
เทคโนโลยีที่ครอบคลุมกับทุกพันธกิจให้มี
ประสิทธิภำพและทันสมัย 
กลยุทธ์ที่  1.5.1 พัฒนำเครือข่ำยกำรวิจัย กับ
ชุมชน/ท้องถิ่น/ต่ำงประเทศ  
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 
 1.5   ชุมชนท้องถิ่นอยู่ดีมีสุข 

เข้มแข็ง พึ่งพำตนเองได้ 
 

 

2. สร้ำงและพัฒนำ
เครือข่ำยทำงวิชำกำร
และศิลปวัฒนธรรม 

2.1  สร้ำงเครือข่ำยกำร
บริกำรวิชำกำรโดยบูรณำกำร
ศำสตร์ในสำขำมนุษยศำสตร์
และสังคมศำสตร์ 
2.2  สร้ำงแหล่งเรียนรู้
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญำ
ท้องถิ่น 

กลยุทธ์ที่ 2.1.1 สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือกับ
องค์กรภำยในและต่ำงประเทศเพ่ือเสริมสร้ำง
ประสิทธิผลตำมวิสัยทัศน์และพันธกิจของคณะ 
กลยุทธ์ที่ 2.2.1ส่งเสริมกำรเรียนรู้และท ำนุบ ำรุง
ศิลปะและวัฒนธรรมให้แก่ชุมชน 
 

3. พัฒนำระบบบริหำร
และสมรรถนะบุคลำกร     

3.1   พัฒนำระบบกำรบริหำร
จัดกำร กำรบริหำรงำนบุคคล
และปรับภำระงำนอำจำรย์ 
3.2   เพ่ิมปริมำณและ
คุณภำพงำนวิจัย งำน
สร้ำงสรรค์ และนวัตกรรม 
พร้อมทั้งเผยแพร่ผลงำนใน
ระดับชำติ 
3.3  สมรรถนะในกำร
ปฏิบัติงำนของบุคลำกรสำย
วิชำกำรและสำยสนับสนุน 

กลยุทธ์ที่ 3.1.1 พัฒนำกำรบริหำรจัดกำรให้มี
ประสิทธิภำพโดยน ำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมำ
รองรับพันธกิจของคณะ 
กลยุทธ์ที่ 3.2.1 พัฒนำศักยภำพอำจำรย์ให้เป็น
มืออำชีพ 
กลยุทธ์ที่ 3.3.1 พัฒนำระบบบริหำรบุคลำกรสำย
วิชำกำรและสำยสนับสนุนเอื้อต่อกำรรักษำคนดี
คนเก่ง และพัฒนำศักยภำพบุคลำกรให้ปฏิบัติ
ภำรกิจคณะให้บรรลุเป้ำหมำย 
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แผนกลยุทธ์คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์  ปี 2561-2565 (ฉบับปรับปรุง ปี 2563) 

 

 
 
 
 
 



 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพบัณฑิต ภายใต้เครือข่ายความร่วมมือชุมชน/ท้องถิน่ 
เป้าประสงค์ที่ 1.1 สร้างเครือข่ายในการจัดการเรียนการสอนกับชุมชน/ท้องถิ่น/องค์กรท้ังภาครัฐและเอกชนในลกัษณะบูรณาการพันธกิจ 
กลยุทธ์  1.1.1  สร้ำงระบบกำรบริหำรงำนวิจัย ให้มมีูลคำ่เพิ่มกับชุมชนและท้องถิ่น   
มาตรการ : 
1. ก ำหนดนโยบำยให้ทุกหลักสตูรจัดท ำวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนำสังคมหรือชุมชน  
2. สร้ำงมูลคำ่เพิ่มจำกงำนวิจยัและนวัตกรรม                    
 

 
      
 

 

 

ที ่ ตัวชี้วัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

เป้าหมาย 
63 

ค่าเป้าหมาย 2561 - 2565 เกณฑ์การให้คะแนน 
ค าอธิบาย/ประเด็นการประเมิน 

2561 2562 2563 2564 2565 1 2 3 4 5 
1 ร้อยละของหลักสูตรที่มี

งำนวิจัยและนวัตกรรมซึ่ง
น ำไปใช้พัฒนำชุมชน/ท้องถิ่น 
 

7 75 - - 75 80 80 60 65 70 75 80 ประเด็นกำรประเมินผล 
       เป็นผลงำนวิจัยหรืองำนสรำ้งสรรค์ที่

ชุมชน ท้องถิ่นสังคมได้รับประโยชน์หรือ
น ำไปใช้และเกดิกำรพัฒนำต่อบุคคล ชุมชน 
ท้องถิ่น 

2 จ ำนวนงำนวิจัยหรือนวัตกรรม
ที่น ำไปใช้ประโยชน์ในกำร
พัฒนำสังคม/ชุมชน  
 

7 15 5 10 15 20 20 11 12 13 14 15 ประเด็นกำรประเมินผล 
     เป็นผลงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ท่ี

ชุมชน ท้องถิ่นสังคมได้รับประโยชน์หรือ
น ำไปใช้และเกดิกำรพัฒนำต่อบุคคล ชุมชน 
ท้องถิ่น 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ และผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับปรับปรุง 2563) 
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แผนกลยุทธ์คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์  ปี 2561-2565 (ฉบับปรับปรุง ปี 2563) 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพบัณฑิต ภายใต้เครือข่ายความร่วมมือชุมชน/ท้องถิน่ 
เป้าประสงค์ที่ 1.2 พัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมที่น าไปใช้ประโยชน์กบัชุมชน สังคม 
กลยุทธ ์1.2.1 พัฒนำหลักสูตรที่สนองตอบต่อกำรพัฒนำท้องถิ่น แนวทำงกำรพัฒนำประเทศ และนักศึกษำต่ำงชำติ 
มาตรการ : 
1. จัดกำรกำรเรียนกำรสอนโดยใช้กำรวิจัยเป็นฐำนเพื่อผลติบณัฑิตและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในกำรพัฒนำสังคม/ชุมชน 
 

 

ที ่ ตัวชี้วัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

เป้าหมาย 
63 

ค่าเป้าหมาย 2561 - 2565 เกณฑ์การให้คะแนน 
ค าอธิบาย/ประเด็นการประเมิน 

2561 2562 2563 2564 2565 1 2 3 4 5 
3 จ ำนวนหลักสตูรทีส่นองตอบ

ต่อกำรพัฒนำท้องถิ่น แนว
ทำงกำรพัฒนำประเทศ และ
นักศึกษำต่ำงชำติ  

7 7 - - 7 7 7 3 4 5 6 7 ประเด็นกำรประเมิน : 
1) ก ำหนดชุมชนหรือองค์กำรเป้ำหมำยของ
กำรให้บริกำรทำงวิชำกำรแกส่ังคมโดยมี
ควำมร่วมมือ 
ระหว่ำงคณะหรือหน่วยงำนเทียบเท่ำ 
2) จัดท ำแผนบริกำรวิชำกำรโดยมสี่วนร่วม
จำกทุกหลักสตูร และองค์กำรเปำ้หมำยที่
ก ำหนดใน ข้อ 1 
3) จัดกิจกรรม/โครงกำรบริกำรวิชำกำรสู่
ชุมชนเป้ำหมำยโดยมุ่งเน้นกำรบูรณำกำรกับ
พันธกิจอื่น 
4) ชุมชนหรือองค์กำรเป้ำหมำยด ำเนินกำร
พัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่อง 
5) คณะมีหลักสูตรควำมร่วมมือกับหน่วยงำน
ภำยนอกในกำรพัฒนำชุมชนหรือองค์กร
เป้ำหมำยอยำ่งต่อเนื่อง 
6) ทุกโปรแกรมวิชำมีส่วนร่วมในกำร
ด ำเนินกำรตำมแผนบริกำรทำงวิชำกำรแก่
สังคมของคณะ 
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แผนกลยุทธ์คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์  ปี 2561-2565 (ฉบับปรับปรุง ปี 2563) 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพบัณฑิต ภายใต้เครือข่ายความร่วมมือชุมชน/ท้องถิน่ 
เป้าประสงค์ที่ 1.3  บัณฑิตมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ 
กลยุทธ์ 1.3.1 พัฒนำบัณฑิตให้มทีักษะส ำคัญเพื่อเข้ำสูต่ลำดแรงงำนโดยเน้นศำสตร์พระรำชำ 
มาตรการ : 
1. จัดกำรกำรเรียนกำรสอนโดยใช้กำรวิจัยเป็นฐำนเพื่อผลติบณัฑิตและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในกำรพัฒนำสังคม/ชุมชน 
  

 
 
 

 

 

 

 

ที ่ ตัวชี้วัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

เป้าหมาย 
63 

ค่าเป้าหมาย 2561 - 2565 เกณฑ์การให้คะแนน 
ค าอธิบาย/ประเด็นการประเมิน 

2561 2562 2563 2564 2565 1 2 3 4 5 
4  ร้อยละของหลักสูตรที่น ำ

ศำสตร์พระรำชำไปใช้
ประกอบกำรเรียนกำรสอน 
 

7 80 - - ร้อยละ
80 

ร้อยละ
90 

ร้อยละ
90 

ร้อยละ 
60 

ร้อยละ 
65 

ร้อยละ 
70 

ร้อยละ 
75 

ร้อยละ 
80 

ประเด็นกำรประเมิน 
   ร้อยละ 60 - 65  =  (1 คะแนน) 
   ร้อยละ 65 - 70  =  (2 คะแนน) 
   ร้อยละ 70 - 75  =  (3 คะแนน) 
   ร้อยละ 75 – 80 =  (4 คะแนน) 
   ร้อยละ 80 ข้ึนไป = (5 คะแนน) 

 
5 ภำวกำรณ์มีงำนท ำของบัณฑติ 5 100 100 100 100 100 100 80 85 90 95 100 ประเด็นกำรประเมินผล 

1) พิจำรณำจำกจ ำนวนร้อยละของ
นักศึกษำท่ีได้รับงำนท ำหลังส ำเร็จกำรศึกษำ
ภำยใน 1 ป ี
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แผนกลยุทธ์คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์  ปี 2561-2565 (ฉบับปรับปรุง ปี 2563) 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพบัณฑิต ภายใต้เครือข่ายความร่วมมือชุมชน/ท้องถิน่ 
เป้าประสงค์ที่ 1.4   เพ่ิมประสิทธิภาพและพัฒนาการบริหารงานโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดสภาพแวดล้อม 
กลยุทธ์ 1.4.1 พัฒนำกำรบริหำรจัดกำรสื่อและเทคโนโลยีที่ครอบคลุมกับทุกพันธกิจให้มีประสิทธิภำพและทันสมยั 
มาตรการ : 
1. จัดระบบกำรบริหำรจัดกำรสื่อกำรเรยีนรู้ให้มีประสิทธิภำพ 
2. ส ำรวจอุปกรณ์ สื่ออุปกรณ์ เทคโนโลยี แหล่งสนับสนุนกำรเรยีนรู้                     
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

ที ่ ตัวชี้วัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

เป้าหมาย 
63 

ค่าเป้าหมาย 2561 - 2565 เกณฑ์การให้คะแนน 
ค าอธิบาย/ประเด็นการประเมิน 

2561 2562 2563 2564 2565 1 2 3 4 5 
6  ร้อยละควำมพึงพอใจจำก

ผู้ใช้บริกำรสื่ออุปกรณ์ 
เทคโนโลยี แหล่งสนับสนุนกำร
เรียนรู ้
 

5 80 - - ร้อยละ
80 

ร้อยละ
90 

ร้อยละ
95 

60 65 70 75 80 ประเด็นกำรประเมิน 
   ร้อยละ 60 - 65  =  (1 คะแนน) 
   ร้อยละ 65 - 70  =  (2 คะแนน) 
   ร้อยละ 70 - 75  =  (3 คะแนน) 
   ร้อยละ 75 – 80 =  (4 คะแนน) 
   ร้อยละ 80 ข้ึนไป = (5 คะแนน) 
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แผนกลยุทธ์คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์  ปี 2561-2565 (ฉบับปรับปรุง ปี 2563) 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพบัณฑิต ภายใต้เครือข่ายความร่วมมือชุมชน/ท้องถิน่ 
เป้าประสงค์ที่ 1.5   ชุมชนท้องถิน่อยู่ดีมีสขุ เข้มแข็ง พ่ึงพาตนเองได้ 
กลยุทธ ์1.5.1 พัฒนำเครือข่ำยกำรวิจัย กับชุมชน/ท้องถิ่น/ต่ำงประเทศ  
มาตรการ : 
1. สร้ำงควำมร่วมมือด้ำนวิจยักับชุมชน/ท้องถิ่น/ต่ำงประเทศ                     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ ตัวชี้วัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

เป้าหมาย 
63 

ค่าเป้าหมาย 2561 - 2565 เกณฑ์การให้คะแนน 
ค าอธิบาย/ประเด็นการประเมิน 

2561 2562 2563 2564 2565 1 2 3 4 5 
7  จ ำนวนของชุมชน/ท้องถิ่น/

ประเทศ ท่ีคณะได้ร่วมมือท ำ
กำรวิจัย 
 

7 8 
ผลงำน 

- - 8 
ผลงำน 

8 
ผลงำน 

8 
ผลงำน 

2 
ผลงำน 

4 
ผลงำน 

6 
ผลงำน 

8 
ผลงำน 

10 
ผลงำน 

ประเด็นกำรประเมิน 
    เป็นผลงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ที่

ชุมชน ท้องถิ่นสังคมได้รับประโยชน์หรือ
น ำไปใช้และเกดิกำรพัฒนำต่อบุคคล ชุมชน 
ท้องถิ่น 
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แผนกลยุทธ์คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์  ปี 2561-2565 (ฉบับปรับปรุง ปี 2563) 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างและพัฒนาเครือข่ายทางวิชาการและศิลปวัฒนธรรม 
เป้าประสงค์ที่ 2.1  สร้างเครือข่ายการบริการวิชาการโดยบูรณาการศาสตร์ในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
กลยุทธ์ที่ 2.1.1 สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือกับองค์กรภำยในและต่ำงประเทศเพื่อเสริมสรำ้งประสิทธิผลตำมวสิัยทัศน์และพันธกิจของคณะ 
มาตรการ : 
1. สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือจำกต่ำงประเทศโดยผ่ำนอำจำรย์และนักศึกษำแลกเปลี่ยน 
2. พัฒนำควำมร่วมมือ เพ่ือเพิ่มพ้ืนท่ีเครือข่ำยให้บริกำรวิชำกำรกับชุมชนท้องถิ่น              
 

ที ่ ตัวชี้วัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

เป้าหมาย 
63 

ค่าเป้าหมาย 2561 - 2565 เกณฑ์การให้คะแนน 
ค าอธิบาย/ประเด็นการประเมิน 

2561 2562 2563 2564 2565 1 2 3 4 5 
8 จ ำนวนเครือข่ำยควำมร่วมมือ

ทั้งภำยในและตำ่งประเทศ 
7 4 ข้อ 3 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 5 ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 5-6 ข้อ ประเด็นกำรประเมิน : 

1) ก ำหนดชุมชนหรือองค์กำรเป้ำหมำยของ
กำรให้บริกำรทำงวิชำกำรแกส่ังคมโดยมี
ควำมร่วมมือ 
ระหว่ำงคณะหรือหน่วยงำนเทียบเท่ำ 
2) จัดท ำแผนบริกำรวิชำกำรโดยมสี่วนร่วม
จำกทุกหลักสตูร และองค์กำรเปำ้หมำยที่
ก ำหนดใน ข้อ 1 
3) จัดกิจกรรม/โครงกำรบริกำรวิชำกำรสู่
ชุมชนเป้ำหมำยโดยมุ่งเน้นกำรบูรณำกำรกับ
พันธกิจอื่น 
4) ชุมชนหรือองค์กำรเป้ำหมำยด ำเนินกำร
พัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่อง 
5) คณะมีหลักสูตรควำมร่วมมือกับหน่วยงำน
ภำยนอกในกำรพัฒนำชุมชนหรือองค์กร
เป้ำหมำยอยำ่งต่อเนื่อง 
6) ทุกโปรแกรมวิชำมีส่วนร่วมในกำร
ด ำเนินกำรตำมแผนบริกำรทำงวิชำกำรแก่
สังคมของคณะ 
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แผนกลยุทธ์คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์  ปี 2561-2565 (ฉบับปรับปรุง ปี 2563) 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างและพัฒนาเครือข่ายทางวิชาการและศิลปวัฒนธรรม 
เป้าประสงค์ที่ 2.2  สร้างแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมและภมูิปัญญาท้องถิ่น 
กลยุทธ์ที่ 2.2.1ส่งเสริมกำรเรียนรูแ้ละท ำนุบ ำรุงศลิปะและวัฒนธรรมให้แก่ชุมชน 
มาตรการ : 
1. ส่งเสรมิและสนับสนุนกำรจดัท ำฐำนข้อมูลด้ำนศิลปวัฒนธรรม 
2. ส่งเสรมิกำรเรียนรูแ้ละท ำนุบ ำรงุศิลปวัฒนธรรม  
3. ส่งเสรมิให้เกิดกำรสร้ำงมำตรฐำนด้ำนศิลปะและวัฒนธรรม              
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ ตัวชี้วัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

เป้าหมาย 
63 

ค่าเป้าหมาย 2561 - 2565 เกณฑ์การให้คะแนน 
ค าอธิบาย/ประเด็นการประเมิน 

2561 2562 2563 2564 2565 1 2 3 4 5 
9 จ ำนวนโครงกำร/กิจกรรมที่

ส่งเสริมกำรเรียนรู้และท ำนุ
บ ำรุงศิลปวัฒนธรรม 
 
 

7 6 
โครงกำร 

- - 6 
โครงกำ

ร 

7 
โครงกำ

ร 

8 
โครงกำ

ร 

2 
โครงกำร 

3 
โครงกำร 

4 
โครงกำร 

5 
โครงกำร 

6 
โครงกำร 

ประเด็นกำรประเมินผล :  
1) มีโครงกำร/กิจกรรม  
ที่ส่งเสรมิคุณธรรม จริยธรรม ให้เกิดแก่

นักศึกษำ 
2) นักศึกษำทุกหลักสูตรไดเ้ข้ำร่วมโครงกำร/
กิจกรรม ท่ีส่งเสรมิคณุธรรม จริยธรรม 

10 จ ำนวนนวัตกรรมควำมรู้ด้ำน
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญัญำ
ท้องถิ่น 
 

7 5  4 5 5 6 6 2 3 4 5 6 ประเด็นกำรประเมิน : 
พิจำรณำจำกจ ำนวนองค์ควำมรู้ดำ้น
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญัญำท้องถิ่น 
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แผนกลยุทธ์คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์  ปี 2561-2565 (ฉบับปรับปรุง ปี 2563) 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบบริหารและสมรรถนะบุคลากร 
เป้าประสงค์ที่ 3.1   พัฒนาระบบการบริหารจัดการ การบริหารงานบุคคลและปรับภาระงานอาจารย์ 
กลยุทธ์ที่ 3.1.1 พัฒนำกำรบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพโดยน ำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมำรองรับพันธกิจของคณะ 
มาตรการ : 
1. พัฒนำระบบฐำนข้อมูลที่มีอยู่ในระบบ 
2. พัฒนำระบบ Application ในกำรบริหำรจัดกำรเทคโนโลยีเพื่อกำรเรยีนกำรสอนและกำรวิจัยบริกำร             
 

 
 
 
 
 

ที ่ ตัวชี้วัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

เป้าหมาย 
63 

ค่าเป้าหมาย 2561 - 2565 เกณฑ์การให้คะแนน 
ค าอธิบาย/ประเด็นการประเมิน 

2561 2562 2563 2564 2565 1 2 3 4 5 
11 ร้อยละของผลสัมฤทธ์ิของงำน 

 
 

5 85 - - 85 90 95 70 75 80 85 90 ประเด็นกำรประเมิน 
   ร้อยละ 70 - 75  =  (1 คะแนน) 
   ร้อยละ 75 - 80  =  (2 คะแนน) 
   ร้อยละ 80 - 85  =  (3 คะแนน) 
   ร้อยละ 85 – 90 =  (4 คะแนน) 
   ร้อยละ 90 ข้ึนไป = (5 คะแนน) 
 

12 ระดับควำมพึงพอใจของ
บุคลำกรที่มตี่อระบบบริหำร
จัดกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ
ของคณะ 

5 4.00 3.50 3.75 4.00 4.25 4.50 3.50 3.75 4.00 4.25 4.50 ประเด็นกำรประเมิน 
   - 3.50  =  (1 คะแนน) 
   - 3.75  =  (2 คะแนน) 
   - 4.00  =  (3 คะแนน) 
   - 4.25  =  (4 คะแนน) 
   - 4.50 ข้ึนไป = (5 คะแนน) 
 



50 
 

แผนกลยุทธ์คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์  ปี 2561-2565 (ฉบับปรับปรุง ปี 2563) 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบบริหารและสมรรถนะบุคลากร 
เป้าประสงค์ที่ 3.2   เพ่ิมปริมาณและคุณภาพงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรม พร้อมทั้งเผยแพร่ผลงานในระดับชาติ 
กลยุทธ์ที่ 3.2.1 พัฒนำศักยภำพอำจำรย์ให้เป็นมืออำชีพ  
มาตรการ : 
1. พัฒนำอำจำรย์ให้มีวุฒิกำรศึกษำและต ำแหน่งทำงวิชำกำรสูงขึ้นตำมเกณฑ์มำตรฐำน สกอ. 
2. พัฒนำอำจำรย์ให้มีศักยภำพกำรท ำวิจัยเพื่อพัฒนำกำรเรียนกำรสอน 
3. พัฒนำอำจำรย์ให้มีศักยภำพกำรท ำวิจัยเพื่อผลิต/พัฒนำนวัตกรรมส ำหรับน ำไปใช้พัฒนำสังคมและชุมชน 
4. พัฒนำบุคลำกรให้มีศักยภำพทำงด้ำนทักษะ             

 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ ตัวชี้วัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

เป้าหมาย 
63 

ค่าเป้าหมาย 2561 - 2565 เกณฑ์การให้คะแนน 
ค าอธิบาย/ประเด็นการประเมิน 

2561 2562 2563 2564 2565 1 2 3 4 5 
13 ร้อยละของอำจำรย์ที่ได้รับกำร

พัฒนำศักยภำพ 
 
 

5 55 40 50 60 70 80 ร้อยละ 
40 

ร้อยละ 
50 

ร้อยละ 
60 

ร้อยละ 
70 

ร้อยละ 
80 

ประเด็นกำรประเมิน : 
พิจำรณำจำกจ ำนวนบุคลำกรทีไ่ดร้ับกำร
พัฒนำทักษะและกำรสื่อสำร
ภำษำต่ำงประเทศ ซึ่งหมำยรวมถึงภำษำของ
กลุ่มอำเซยีน (+3) ที่มีผลงำนกำรสื่อสำร
ภำษำต่ำงประเทศเกี่ยวกับกำรจัดกำรเรยีน
กำรสอนหรือกำรปฏิบตัิงำน เช่น กำรผลิต
สื่อกำรเรียนกำรสอนด้วยภำษำต่ำงประเทศ 
กำรน ำเสนอผลงำนเป็นภำษำต่ำงประเทศ 
เป็นต้น 
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แผนกลยุทธ์คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์  ปี 2561-2565 (ฉบับปรับปรุง ปี 2563) 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบบริหารและสมรรถนะบุคลากร 
เป้าประสงค์ที่ 3.3  สมรรถนะในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน 
กลยุทธ์ที่ 3.3.1 พัฒนำระบบบริหำรบุคลำกรสำยวิชำกำรและสำยสนับสนุนเอื้อต่อกำรรักษำคนดีคนเก่ง และพัฒนำศักยภำพบุคลำกรให้ปฏิบัตภิำรกิจคณะให้บรรลุเป้ำหมำย 
มาตรการ : 
1. พัฒนำระบบกำรวัดและประเมนิผลตำมสมรรถนะและควำมสำมำรถระดับคณะ 
2. สร้ำงแรงจูงใจในกำรพัฒนำบุคลำกรตำมเส้นทำงควำมก้ำวหน้ำทำงสำยวิชำชีพ 
3. ยกย่องเชิดชูคนดีคนเก่ง             

 
 
 

ที ่ ตัวชี้วัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

เป้าหมาย 
63 

ค่าเป้าหมาย 2561 - 2565 เกณฑ์การให้คะแนน 
ค าอธิบาย/ประเด็นการประเมิน 

2561 2562 2563 2564 2565 1 2 3 4 5 
14 ร้อยละบคุลำกรที่มีสมรรถนะ

ตำมเกณฑ์ที่มหำวิทยำลัย
ก ำหนด 
 

7 5 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 5 ข้อ  5 ข้อ 1 
ข้อ 

2 
ข้อ 

3 
ข้อ 

4 
ข้อ 

5 
ข้อ 

ประเด็นกำรประเมิน : 
    1 มีแผนพัฒนำบุคลำกร   
    2 มีกิจกรรมพัฒนำบุคลำกรที่จดัโดย

หน่วยงำนท้ังภำยในและภำยนอก 
    3 มีกำรก ำกับติดตำมผลกำรพฒันำ

บุคลำกร 
    4 มีกำรประเมินผลแผนพัฒนำบุคลำกร 
    5 มีกำรน ำผลกำรพัฒนำบุคลำกรไปใช้
ประโยชน ์

15 ร้อยละของบุคลำกรที่มีคณุวุฒิ
กำรศึกษำเพิ่มขึ้น 

7 21 17 19 21 23 25 ร้อยละ 
17 

ร้อยละ 
19 

ร้อยละ 
21 

ร้อยละ 
23 

ร้อยละ 
25 

ประเด็นกำรประเมิน  
พิจำรณำจำกจ ำนวนอำจำรย์ประจ ำที่มี
คุณวุฒิกำรศึกษำปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ  
เปรียบเทยีบกับจ ำนวนอำจำรย์ประจ ำ
ทั้งหมด  แสดงผลเป็นร้อยละเปรยีบเทียบ
กับจ ำนวนอำจำรย์ประจ ำทั้งหมด  แสดงผล
เป็นร้อยละ 
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แผนกลยุทธ์คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์  ปี 2561-2565 (ฉบับปรับปรุง ปี 2563) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ ตัวชี้วัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

เป้าหมาย 
63 

ค่าเป้าหมาย 2561 - 2565 เกณฑ์การให้คะแนน 
ค าอธิบาย/ประเด็นการประเมิน 

2561 2562 2563 2564 2565 1 2 3 4 5 
16 ร้อยละของบุคลำกรที่มี

ต ำแหน่งทำงวิชำกำรเพิ่มขึ้น 
7 21 17 19 21 23 25 ร้อยละ 

17 
ร้อยละ 

19 
ร้อยละ 

21 
ร้อยละ 

23 
ร้อยละ 

25 
ประเด็นกำรประเมิน  
พิจำรณำจำกจ ำนวนอำจำรย์ประจ ำที่ด ำรง
ต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ (ผศ.) รอง
ศำสตรำจำรย์ (รศ.)  และศำสตรำจำรย์ (ศ.)  
แสดงผลเป็นร้อยละ เปรียบเทียบกับจ ำนวน
อำจำรย์ประจ ำทั้งหมด  แสดงผลเป็นร้อยละ 
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แผนกลยุทธ์คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์  ปี 2561-2565 (ฉบับปรับปรุง ปี 2563) 

 

 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 

1. พัฒนำคุณภำพ
บัณฑิต ภำยใต้เครือข่ำย
ควำมร่วมมือชุมชน/
ท้องถิ่น 

1.1 สร้ำงเครือข่ำยในกำรจัดกำร
เรียนกำรสอนกับชุมชน/ท้องถิ่น/
องค์กรทั้งภำครัฐและเอกชนใน
ลักษณะบรูณำกำรพันธกิจ 
1.2 พัฒนำองค์ควำมรู้ งำนวิจัย 
งำนสร้ำงสรรค์และนวัตกรรมท่ี
น ำไปใช้ประโยชน์กับชุมชน สังคม 
1.3  บัณฑิตมีคณุภำพตำมเกณฑ์
มำตรฐำนเป็นที่ยอมรบัใน
ระดับชำต ิ
1.4   เพิม่ประสิทธิภำพและ
พัฒนำกำรบริหำรงำนโดยใช้
เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรจดั
สภำพแวดล้อม 
1.5   ชุมชนท้องถิ่นอยู่ดีมีสุข 
เข้มแข็ง พ่ึงพำตนเองได ้

กลยุทธ์ที่ 1.1.1  สร้ำงระบบกำรบริหำรงำนวิจัย ให้มมีูลคำ่เพิ่มกับชุมชนและท้องถิ่น   
กลยุทธ์ที่ 1.2.1 พัฒนำหลักสูตรทีส่นองตอบต่อกำรพัฒนำท้องถิ่น แนวทำงกำรพัฒนำ
ประเทศ และนักศึกษำต่ำงชำต ิ
กลยุทธ์ที ่1.3.1 พัฒนำบัณฑิตใหม้ีทักษะส ำคญัเพื่อเข้ำสู่ตลำดแรงงำนโดยเน้นศำสตร์
พระรำชำ 
กลยุทธ์ที่ 1.4.1 พัฒนำกำรบริหำรจัดกำรสื่อและเทคโนโลยีที่ครอบคลุมกับทุกพันธกิจให้มี
ประสิทธิภำพและทันสมัย 
กลยุทธ์ท่ี  1.5.1 พัฒนำเครือข่ำยกำรวิจัย กับชุมชน/ท้องถิ่น/ต่ำงประเทศ  
 

- รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำรและวิจัย 
 

2. สร้ำงและพัฒนำ
เครือข่ำยทำงวิชำกำรและ
ศิลปวัฒนธรรม 

 

2.1  สร้ำงเครือข่ำยกำรบริกำร
วิชำกำรโดยบรูณำกำรศำสตร์ใน
สำขำมนุษยศำสตร์และ
สังคมศำสตร ์
2.2  สร้ำงแหล่งเรียนรู้
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญัญำ
ท้องถิ่น 
 

กลยุทธ์ที่ 2.1.1 สรำ้งเครือข่ำยควำมร่วมมือกับองค์กรภำยในและต่ำงประเทศเพื่อเสริม
สร้ำงประสิทธิผลตำมวิสยัทัศน์และพันธกิจของคณะ 
กลยุทธ์ที่ 2.2.1ส่งเสริมกำรเรียนรูแ้ละท ำนุบ ำรุงศลิปะและวัฒนธรรมให้แก่ชุมชน 
 

- รองคณบดีฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำ 
บริกำรวิชำกำรและศิลปวัฒนธรรม 
 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ และผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ฉบับปรับปรุง 2563) 
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ประเด็นยุทธศำสตร ์ เป้ำประสงค ์ กลยุทธ์ ผู้รับผิดชอบตัวช้ีวัด 
3. พัฒนำระบบบริหำรและ
สมรรถนะบุคลำกร     

3.1 พัฒนำระบบกำรบริหำร
จัดกำร กำรบริหำรงำนบุคคลและ
ปรับภำระงำนอำจำรย ์
3.2  เพิ่มปริมำณและคณุภำพ
งำนวิจัย งำนสร้ำงสรรค์ และ
นวัตกรรม พร้อมทั้งเผยแพร่
ผลงำนในระดับชำต ิ
3.3  สมรรถนะในกำรปฏิบัติงำน
ของบุคลำกรสำยวิชำกำรและสำย
สนับสนุน 

กลยุทธ์ที่ 3.1.1 พัฒนำกำรบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพโดยน ำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมำ
รองรับพันธกิจของคณะ 
กลยุทธ์ที่ 3.2.1 พัฒนำศักยภำพอำจำรย์ให้เป็นมืออำชีพ 
กลยุทธ์ที่ 3.3.1 พัฒนำระบบบริหำรบุคลำกรสำยวิชำกำรและสำยสนับสนุนเอื้อต่อกำรรักษำ
คนดีคนเก่ง และพัฒนำศักยภำพบคุลำกรให้ปฏิบัตภิำรกิจคณะให้บรรลุเป้ำหมำย 

- รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำรและวิจัย 
- หัวหน้ำส ำนักงำนคณบดีฯ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ และผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ฉบับปรับปรุง 2563) 



แผนภูมิแผนกลยุทธ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจ าปี พ.ศ.2561-2565  
(ฉบับปรับปรุง 2563) 

 
 

 
 
 
 

 
            
             
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิสัยทัศน์ 
เป็นผู้น ำในกำรสร้ำงสรรค์องค์ควำมรู้  และนวัตกรรมเพ่ือพัฒนำท้องถิ่นอย่ำงยั่งยืน 

พันธกิจ 1 
ผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภำพ

มำตรฐำน 

พันธกิจ 2 
สร้ำงองค์ควำมรู้ งำนวจิัย 

งำนสร้ำงสรรคแ์ละ
นวัตกรรมเพือ่พัฒนำ

ท้องถิ่น 

พันธกิจ 3 
เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็ง
ให้กับชุมชนอยำ่งยั่งยืน 

พันธกิจ 4 
ท ำนุบ ำรุงศิลปะ 
และวัฒนธรรม 

 

ประเด็นยทุธศาสตร ์1 
1. พัฒนำบัณฑิต ภำยใต้เครือข่ำย

ควำมร่วมมือชุมชน/ท้องถิ่น 
 

เป้าประสงค์ 1 
1.1 สร้ำงเครอืข่ำยในกำรจัดกำรเรียนกำร
สอนกับชุมชน/ทอ้งถิน่/องค์กรทั้งภำครัฐ
และเอกชนในลกัษณะบรูณำกำรพันธกจิ 
1.2 พัฒนำองค์ควำมรู ้งำนวจิัย งำน
สร้ำงสรรค์และนวัตกรรมที่น ำไปใช้
ประโยชนก์ับชุมชน สังคม 
1.3  บัณฑิตมีคุณภำพตำมเกณฑ์
มำตรฐำนเป็นที่ยอมรับในระดับชำต ิ
1.4   เพิม่ประสิทธิภำพและพฒันำกำร
บริหำรงำนโดยใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ
และกำรจัดสภำพแวดล้อม 
1.5   ชุมชนทอ้งถิน่อยู่ดีมีสขุ เข้มแข็ง 
พึ่งพำตนเองได ้

กลยุทธ ์1 
กลยุทธท์ี่ 1.1.1  สร้ำงระบบกำร
บริหำรงำนวจิัย ให้มีมูลค่ำเพิม่กับ
ชุมชนและท้องถิน่   
กลยุทธท์ี่ 1.2.1 พัฒนำหลักสูตรที่
สนองตอบต่อกำรพฒันำท้องถิ่น แนว
ทำงกำรพัฒนำประเทศ และนักศกึษำ
ต่ำงชำต ิ
กลยุทธท์ี ่1.3.1 พัฒนำบัณฑิตให้มี
ทักษะส ำคญัเพือ่เขำ้สู่ตลำดแรงงำน
โดยเน้นศำสตร์พระรำชำ 
กลยุทธท์ี่ 1.4.1 พัฒนำกำรบริหำร
จัดกำรสื่อและเทคโนโลยีที่ครอบคลุม
กับทกุพันธกิจให้มีประสทิธิภำพและ
ทันสมัย 
กลยุทธท์ี ่ 1.5.1 พัฒนำเครือข่ำยกำร
วิจัย กับชุมชน/ท้องถิ่น/ต่ำงประเทศ  
 

ประเด็นยทุธศาสตร ์2 
2. สร้ำงและพัฒนำเครือข่ำยทำง

วิชำกำรและศิลปวัฒนธรรม 
 

ประเด็นยทุธศาสตร ์3 
3. พัฒนำระบบบริหำรและ

สมรรถนะบุคลำกร 
 

เป้าประสงค์ 2 
    2.1  สร้ำงเครอืข่ำยกำรบรกิำร
วิชำกำรโดยบูรณำกำรศำสตร์ในสำขำ
มนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร ์
2.2  สร้ำงแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปัญญำทอ้งถิน่ 
 

 

เป้าประสงค์ 3 
3.1 พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำร กำร
บริหำรงำนบุคคลและปรับภำระงำน
อำจำรย์ 
3.2  เพิ่มปริมำณและคุณภำพงำนวิจัย 
งำนสร้ำงสรรค์ และนวัตกรรม พร้อมทั้ง
เผยแพร่ผลงำนในระดับชำต ิ
3.3  สมรรถนะในกำรปฏิบัติงำนของ
บุคลำกรสำยวิชำกำรและสำยสนับสนุน 
 

กลยุทธ ์2 
 กลยุทธท์ี่ 2.1.1 สร้ำงเครือข่ำยควำม
ร่วมมอืกับองค์กรภำยในและ
ต่ำงประเทศเพือ่เสริมสรำ้งประสทิธิผล
ตำมวิสัยทัศน์และพนัธกิจของคณะ 
กลยุทธท์ี่ 2.2.1ส่งเสริมกำรเรียนรู้และ
ท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรมให้แก่
ชุมชน 
 
 

กลยุทธ ์3 
กลยุทธท์ี่ 3.1.1 พัฒนำกำรบริหำร
จัดกำรให้มีประสทิธิภำพโดยน ำ
เทคโนโลยีทีท่ันสมัยมำรองรับพนัธ
กิจของคณะ 
กลยุทธท์ี่ 3.2.1 พัฒนำศักยภำพ
อำจำรย์ให้เป็นมืออำชีพ 
กลยุทธท์ี่ 3.3.1 พัฒนำระบบบริหำร
บุคลำกรสำยวิชำกำรและสำย
สนับสนุนเอือ้ตอ่กำรรกัษำคนดีคน
เก่ง และพัฒนำศักยภำพบุคลำกรให้
ปฏิบัติภำรกิจคณะให้บรรลเุป้ำหมำย 

กลยุทธ์ (รวม 10 กลยุทธ์) 

พันธกิจ 5 
บริหำรจัดกำรอย่ำงมี

ประสิทธิภำพ 
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ตัวชี้วัด(รวม 16 ตัวชี้วัด) 

 กลยุทธ์ 1.1.1 ม ี 2   มำตรกำร 
กลยุทธ์ 1.2.1 มี  1   มำตรกำร 
กลยุทธ์ 1.3.1 มี  1   มำตรกำร 
กลยุทธ์ 1.4.1 มี  2   มำตรกำร 
กลยุทธ์ 1.5.1 มี  1   มำตรกำร 

 
 (รวม 7 มำตรกำร) 

 
 

กลยุทธ์ 2.1.1  มี  2  มำตรกำร 
กลยุทธ์ 2.2.1  มี  3  มำตรกำร 

 
 (รวม 5 มำตรกำร) 

 
 

กลยุทธ์ 3.1.1 มี  2  มำตรกำร 
กลยุทธ์ 3.2.1 มี  4  มำตรกำร 
กลยุทธ์ 3.3.1 มี  3  มำตรกำร 

 
 (รวม 9 มำตรกำร) 

 
 

มาตรการ (รวม  21  มาตรการ) 

 กลยุทธ์ 1.1.1   มี  2   ตัวชี้วดั 
กลยุทธ์ 1.2.1   มี  1   ตัวชีว้ัด 
กลยุทธ์ 1.3.1   มี  2   ตัวชีว้ัด 
กลยุทธ์ 1.4.1   มี  1   ตัวชีว้ัด 
กลยุทธ์ 1.5.1   มี  1   ตัวชีว้ัด 

 
 (รวม 7  ตวัชี้วัด) 

 

กลยุทธ์ 2.1.1   ม ี 1   ตัวชีว้ัด 
กลยุทธ์ 2.2.1   มี  2   ตัวชีว้ัด 

 
 (รวม  3  ตัวชี้วัด) 

 
 

กลยุทธ์ 3.1.1 มี   2  ตัวชี้วดั 
กลยุทธ์ 3.2.1 มี   1  ตัวชี้วดั 
กลยุทธ์ 3.3.1 มี   3  ตัวชี้วดั 

 
(รวม 6   ตวัชี้วัด) 

 

 
 





ส่วนที่  4 
การแปลงแผนกลยุทธ์สูก่ารปฏบิัติ 

 
กำรแปลงแผนกลยุทธ์ ระยะ 5 ปี สู่กำรปฏิบัติ  หมำยถึง  กำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำร  กำรสื่อสำร  

ถ่ำยทอดตัวชี้วัดและค่ำเป้ำหมำย  ไปสู่ระดับหน่วยงำนปฏิบัติต่ำงๆ  โดยก ำหนดเป้ำประสงค์และกลยุทธ์ทั้งใน
ระดับกระทรวง  กรม  ไปจนถึงระดับบุคคลที่สำมำรถปฏิบัติได้จริงและมีควำมสอดคล้องเชื่อมโยงระหว่ำงกัน  
รวมทั้งมีควำมสมดุลระหว่ำงมิติประสิทธิผล  มิติคุณภำพ  มิติประสิทธิภำพ  และมิติกำรพัฒนำองค์กร  โดยมี
รำยละเอียดดังนี้ 
 

1.  หลักการ 
 กำรปฏิรูประบบรำชกำรไทยเป็นควำมพยำยำมในกำรเปลี่ยนแปลงกำรบริหำรของภำครัฐขนำดใหญ่  
โดยอำศัยแนวคิดเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนภำครัฐแนวใหม่  (New  Public  Management) โดยแนวคิดดังกล่ำว
ต้องกำรให้มีกำรปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์และวิธีกำรบริหำรภำครัฐโดยเปลี่ยนมำเน้นถึงวัตถุประสงค์และสัมฤทธิ์
ผลของกำรด ำเนินงำน  ทั้งในแง่ของผลผลิต (Output)  และผลลัพธ์  (Outcome)  ควำมคุ้มค่ำของเงิน  รวมทั้ง
กำรพัฒนำคุณภำพและสร้ำงควำมพึงพอใจให้แก่ประชำชนผู้รับบริกำร  โดยน ำเอำเทคนิคกำรบริหำรจัดกำร
สมัยใหม่เข้ำมำประยุกต์ใช้  เช่น  กำรวำงแผนเชิงกลยุทธ์  กำรวัดและกำรประเมินผลงำน  กำรบริหำรคุณภำพ
โดยรวม  เป็นต้น 
 เทคนิควิธีกำรบริหำรจัดกำรสมัยใหม่  “การบริหารงานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์” หรือ  RBM  (Results  
Based Management) เป็นกำรบูรณำกำรหรือเชื่อมโยงเรื่องของกำรวำงแผนเชิงกลยุทธ์  ระบบกำรงบประมำณ  
และระบบกำรวัดผลงำนเข้ำด้วยกันอย่ำงครบวงจร   โดยก ำหนดวัตถุประสงค์ขององค์กรและเป้ำหมำยของกำร
ปฏิบัติงำนอย่ำงชัดเจนและสำมำรถวัดผลได้อย่ำงเป็นรูปธรรม   โดยกำรจัดท ำตัวชี้วัดผลกำรด ำเนินงำนหลัก 
(Key  Performance  Indicator)  และเกณฑ์มำตรฐำนไว้ล่วงหน้ำ  รวมทั้งกำรใช้ประโยชน์ของข้อมูล
สำรสนเทศเกี่ยวกับผลกำรด ำเนินงำนในกำรปรับปรุงประสิทธิภำพ  คุณภำพและประสิทธิภำพของกำร
ด ำเนินงำน  ในส่วนของระบบกำรงบประมำณเป็นกำรเชื่อมโยงผลงำนของหน่วยงำนภำครัฐในแผนระดับ
ยุทธศำสตร์กับค ำของบประมำณ   กล่ำวคือ  ผลผลิตหลักในแผนยุทธศำสตร์กับเม็ดเงินงบประมำณจะต้องสอด
รับกัน  เรียกว่ำ  กำรวำงแผน  “กำรงบประมำณที่มุ่งเน้นผลงำนตำมยุทธศำสตร์”  หรือ  SPBB  (Strategic  
Performance  Based  Budgeting)    หน่วยงำนภำครัฐจะต้องแสดงต้นทุนกิจกรรม  (Activity  based  
costing)   และต้นทุนต่อหน่วย  (Unit  cost)  อันจะเป็นประโยชน์ในกำรปรับปรุงประสิทธิภำพกำรด ำเนินงำน   
โดยสรุปแล้วกรอบกำรบริหำรยุทธศำสตร์อย่ำงครบวงจร  มี  5  ขั้นตอนดังนี้   
 1) การพัฒนายุทธศาสตร์   คือ  กำรก ำหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจ  และประเด็นยุทธศำสตร์  โดยอำจใช้
เครื่องมือในกำรวิเครำะห์จุดแข็งจุดอ่อนขององค์กรและสภำพแวดล้อมภำยนอก (SWOT  Analysis)   กำร
วิเครำะห์ควำมต้องกำรของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  (Stakeholder  Analysis)  ทั้งนี้ยุทธศำสตร์ต้องสอดคล้องกับ
แผนกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินและพันธกิจขององค์กร 
 2) การแปลงยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ  คือ  กำรสื่อสำร  ถ่ำยทอด  และแปลงยุทธศำสตร์ไปสู่กำร
ปฏิบัติ  โดยต้องก ำหนดเป้ำประสงค์และกลยุทธ์ทั้งในระดับกระทรวง  กรม  ไปจนถึงระดับบุคคลที่สำมำรถ
ปฏิบัติได้จริง   และมีควำมสอดคล้องเชื่อมโยงระหว่ำงกัน  รวมทั้งมีควำมสมดุลระหว่ำงมิติประสิทธิผล   มิติ
คุณภำพ  มิติประสิทธิภำพ  และมิติกำรพัฒนำองค์กรด้วย    ซึ่งหน่วยงำนอำจใช้  Balanced  Scorecard และ
แผนที่ยุทธศำสตร์ (Strategy  Map)  ในกำรวำงแผนและสื่อสำรกลยุทธ์ได้ 
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 3) การปฏิบัติการ  คือ  กำรบริหำรโครงกำรตำมกลยุทธ์ที่ได้วำงไว้ 
 4) การติดตามและเรียนรู้  คือ  กำรติดตำมประเมินประสิทธิภำพและประสิทธิผลของกำรด ำเนินงำน
ตำมยุทธศำสตร์ที่ได้วำงไว้    ซึ่งหลำยๆ  หน่วยงำนได้ประยุกต์ใช้รำยงำนกำรประเมินตนเอง (Self Assessment  
Report - SAR)  และ  War  Room  เป็นเครื่องมือในกำรติดตำมประเมินผลได้ 
 5) การทดสอบและปรับยุทธศาสตร์  คือ  กำรปรับยุทธศำสตร์ให้เข้ำกับสถำนกำรณ์หรือควำมต้องกำร
ของประชำชนผู้รับบริกำรที่เปลี่ยนแปลงไป  โดยต้องมีกำรประเมินควำมเสี่ยงด้ำนยุทธศำสตร์  (Strategic  Risk)  
เพ่ือป้องกันมิให้ยุทธศำสตร์คลำดเคลื่อนและไม่ตรงต่อสถำนกำรณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไป 
 

2.  การแปลงแผนกลยุทธ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ประจ าปี พ.ศ.  2561-2565  สู่การปฏิบัติ 
 ในกำรแปลงแผนกลยุทธ์ ประจ ำปี  พ.ศ.  2561-2565  ไปสู่กำรปฏิบัตินั้น  ในที่นี้หมำยถึงกำรน ำแผน
กลยุทธ์ ไปจัดท ำเป็นแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี  โดยกำรถ่ำยทอดนโยบำย  ผลผลิต  ผลลัพธ์  และค่ำเป้ำหมำย
ให้แก่  ผู้บริหำร/โปรแกรมวิชำ/ศูนย์/ส ำนัก/หน่วยงำนต่ำง ๆ   ภำยในคณะเพ่ือใช้เป็นแนวทำงปฏิบัติผู้บริหำร/
โปรแกรมวิชำ/ศูนย์/ส ำนัก/หน่วยงำนต่ำง ๆ   ให้เป็นไปอย่ำงสอดประสำนกันทั้งในแง่ทิศทำงและจังหวะเวลำ  
โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

 กำรถ่ำยทอดแผนกลยุทธ์ประจ ำปี  พ.ศ.  2561-2565  ผู้บริหำร/โปรแกรมวิชำ/ศูนย์/ส ำนัก/
หน่วยงำนต่ำง ๆ   โดยกำรชี้แจง  ท ำควำมเข้ำใจและควำมชัดเจนในแต่ละประเด็น   จัดกำรสัมมนำเพ่ือจัดท ำ
แผนกลยุทธ์ ประจ ำปี  พ.ศ.  2561- 2565   เพ่ือก ำหนดค่ำเป้ำหมำย   แผนงำน-งำน/โครงกำร  ตลอดจน
ทรัพยำกรที่ต้องกำรส ำหรับจัดท ำงบประมำณประจ ำปี   กำรก ำกับผลกำรปฏิบัติงำนต่อไป 

 สนับสนุนให้ ผู้บริหำร/โปรแกรมวิชำ/ศูนย์/ส ำนัก/หน่วยงำนต่ำง ๆ  ชี้แจง  ท ำควำมเข้ำใจ  และ
ควำมชัดเจนในแต่ละประเด็นที่หน่วยงำนตัวเองรับผิดชอบสู่ระดับหน่วยงำนย่อยและบุคลำกรในสังกัดในรูปแบบ
ต่ำง ๆ   เช่น  กำรประชุม  สัมมนำ  เป็นต้น 

 พิจำรณำสนับสนุนเพ่ือให้โครงกำรที่ก ำหนดไว้สำมำรถด ำเนินกำรไปได้  ทั้งนี้ คณะต้องให้กำร
สนับสนุนในด้ำนกำรปรับโครงสร้ำง  กำรปรับระบบงำนหรือระเบียบ  กำรจัดหรือปรับบุคลำกร  กำรจัดสรรหรือ
จัดหำงบประมำณ  กำรสนับสนุนสถำนที่  วัสดุ  อุปกรณ์ 

 กำรสร้ำงพลังและควำมร่วมมือเพ่ือน ำไปสู่ผลที่ตั้งเป้ำหมำยไว้ตำมแผนงำนและโครงกำร  เรื่องที่
ยำกที่สุด  คือ  กำรเปลี่ยนแปลงและกำรให้บุคลำกรยอมรับกำรเปลี่ยนแปลง  ดังนั้น  วิธีที่จะน ำมำใช้
ประกอบด้วย   กำรพัฒนำศักยภำพและภำวะผู้น ำผู้บริหำรระดับต่ำง ๆ    กำรมีส่วนร่วม  กำรท ำงำนเป็นทีม   
ควำมผูกพันและกำรยอมรับ   กำรจูงใจ 

 คณะจะจัดระบบกำรสื่อสำรองค์กรอย่ำงทั่วถึงและต่อเนื่องแก่สำธำรณะและบุคลำกรในทุกระดับ  
กำรวำงระบบสนับสนุนต่ำงๆ  เช่น   กำรบริหำรกำรเปลี่ยนแปลง  กำรพัฒนำบุคลำกร   กำรบริหำรแบบมีส่วน
ร่วม    เพ่ือถ่ำยทอดวิสัยทัศน์  พันธกิจ  และค่ำเป้ำหมำยที่ส ำคัญให้แก่  โปรแกรมวิชำ/ศูนย์/ส ำนัก/หน่วยงำน
ต่ำง ๆ  ตลอดจนภำคส่วนต่ำงๆ  ที่เกี่ยวข้อง 

 คณะจะจัดให้มีระบบกำรจัดกำรควำมรู้ในองค์กรโดยจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบกำรณ์ที่ดี  
(Best Practice)    กำรสร้ำงระบบแรงจูงใจต่ำงๆ  เพ่ือเสริมสร้ำงขีดควำมสำมำรถ  ขวัญและก ำลังใจของ
บุคลำกร  หน่วยงำนและองค์กรให้มีควำมเข้มแข็ง  และมีระบบกำรวิเครำะห์ติดตำมสถำนกำรณ์  เพ่ือให้สำมำรถ
สนองตอบต่อกำรเปลี่ยนแปลงได้ดี 

 กำรบริหำรผลกำรด ำเนินงำน  คณะจะจัดระบบกำรบริหำรผลกำรด ำเนินงำนให้มีกลไกเพ่ือเฝ้ำระวัง
และตรวจสอบผลกำรด ำเนินงำนที่มีควำมคลำดเคลื่อนจำกแผน เพ่ือประกอบกำรตัดสินใจว่ำจะต้องมีกำรแก้ไข
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อย่ำงไร โดยให้มีกำรรำยงำนตำมล ำดับขั้นของควำมรับผิดชอบเป็นรำยเดือนหรือรำยไตรมำส  ขึ้นอยู่กับลักษณะ
งำน วิธีกำรติดตำม จะใช้กำรก ำหนดกิจกรรมและขั้นตอนกิจกรรม   กำรก ำหนดตำรำงเวลำเริ่มต้นและสิ้นสุด
กำรท ำกิจกรรมเป็นกลไกก ำกับ 

 กำรติดตำม ประเมินผลกำรด ำเนินงำน ของงำน/โครงกำรและควำมส ำเร็จขององค์กร  คณะจะจัด
ให้มีกลไกเพ่ือควบคุมกำรปฏิบัติงำนตำมกลยุทธ์ และก่อให้เกิดกำรปรับปรุงอย่ำงต่อเนื่อง  ตลอดจนกำรเรียนรู้
ในองค์กร  โดยด ำเนินกำรเปรียบเทียบผลกำรปฏิบัติงำนที่ได้จริงกับเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ทั้งในรูปผลผลิต  
(Output)  และผลลัพธ์  (Outcome)  ภำยใต้กำรบูรณำกำรระบบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรตำมค ำ
รับรองกำรปฏิบัติรำชกำรของ ก.พ.ร.  สกอ.  สมศ. ส ำนักงบประมำณและหน่วยงำนกลำงต่ำง ๆ ให้เป็นเอกภำพ 
 

การแปลงแผนกลยุทธ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจ าปี พ.ศ.2561-2565   
(ฉบับปรับปรุง 2563)  สู่การปฏิบัติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- กำรสื่อสำรใน 
  องค์กร 
- กำรพัฒนำภำวะ   
  ผู้น ำ 
- กำรพัฒนำ 
  บุคลำกร 
- กำรจัดกำร 
  ควำมรู้ 
- กำรบริหำรกำร 
  เปลี่ยนแปลง 
- กำรบริหำรแบบมี 
  ส่วนร่วม 
-  กำรท ำงำนเป็น
ทีม 
-  ระบบสนับสนุน
ต่ำงๆ 

แผนกลยุทธ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
ประจ าปี พ.ศ.2561-2565 

(ฉบับปรับปรุง 2563) 

กำรถ่ำยทอดและแปลงแผนระดับ
โปรแกรมวิชำ/ศูนย์/หน่วยงำนต่ำง ๆ    

กำรถ่ำยทอดและแปลงแผนระดับ
หน่วยงำนย่อย 

แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี
ของหน่วยงำนย่อย/บุคลำกร 

-  กำรบริหำรผล 
   กำรด ำเนินงำน 
 
-  กำรก ำกับติดตำม 
   และประเมินผล 
 
-  กำรวิเครำะห์ 
   สถำนกำรณ์ 
 
-  ระบบแรงจูงใจ 
 

งำน/โครงกำร/กิจกรรม 

ติดตำม ประเมินผล กำร
ด ำเนินงำน/โครงกำร/กิจกรรม 

ทบทวนแผน 



ตารางการวิเคราะห์ความสอดคล้องของแผนกลยุทธ์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับปรับปรุง 2563) 

ยุทธศาสตร์ชาติ 
ระยะ 20 ปี 

(พ.ศ.2560 - 2579) 

แผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 
12 (พ.ศ.2560-2564) 

แผนการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2560 - 2579 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สงัคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 

(ปี 2560 - 2564) 

กรอบแผนอุดมศึกษา
ระยะยาว 15 ปี ฉบับท่ี 2 

(พ.ศ.2551 – 2565) 

แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย
ราชภัฏก าแพงเพชร 

แผนกลยุทธ์คณะ
มนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ 
วิสัยทัศน์ “ประเทศ
ไทยมีควำมมั่นคง มั่ง
คั่ง ยั่งยืน 

“มั่นคง” 
หมำยถึง กำรที่
ประเทศจะต้องเกิด
ควำมสงบสุข สันติ 
ประชำชนมีควำม
ปลอดภัยในชีวิต และ
ทรัพย์สิน ไม่ใช้ควำม
รุนแรง หรือวิถีทำง
นอกกฎหมำย มี
ควำมรักใครส่ำมัคคี
กัน 

“มั่งคั่ง” 
หมำยถึง กำรท ำให้
ประชำชนมีควำม
เป็นอยู่ท่ีดีขึ้นตำม
สมควรแก่ฐำนะ กำร
ท ำให้เศรษฐกิจมี
ควำมเชื่อมโยง
ระหว่ำงกันมำกขึ้น 
โดยให้ควำมส ำคญักับ

วิสัยทัศน์ “มุ่งพัฒนำ
ผู้เรยีนให้มีควำมรู้คู่
คุณธรรม มีคณุภำพชีวิตที่
ดี มีควำมสุขในสังคม” 
ของแผนพัฒนำกำรศึกษำ
ฉบับน้ีจึงได้มีกำรก ำหนด
ยุทธศำสตร์และ
วำงเป้ำหมำยทีส่ำมำรถ
ตอบสนองกำรพัฒนำท่ี
ส ำคัญในดำ้นต่ำงๆ คือ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนำ
หลักสตูร กระบวนกำร
เรียนกำรสอน กำรวดัและ
ประเมินผล ท่ีมุ่งหวังให้คน
ไทยมีคณุธรรมจรยิธรรม มี
ภูมิคุ้มกันต่อกำร
เปลี่ยนแปลงและกำร
พัฒนำประเทศในอนำคต 
ซึ่งตอบสนองกำรพัฒนำใน
ด้ำนคุณภำพและด้ำนกำร
ตอบโจทย์บริบทท่ี
เปลี่ยนแปลง 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำ
กำรศึกษำจึงไดจ้ัดท ำ
แผนกำรศึกษำแห่งชำต ิ
พ.ศ. 2560 – 2579 ซึ่ง
เป็นแผนระยะยำว 20 ปี 
เพื่อเป็นแผนแม่บทส ำหรบั
หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง
น ำไปใช้เป็นกรอบแนวทำง
ในกำรพัฒนำ โดยก ำหนด
วิสัยทัศน์ จุดมุ่งหมำย 
เป้ำหมำย ตัวช้ีวัด และ
ยุทธศำสตร์ของแผนกำร
ศึกษำแห่งชำติ ดังนี ้
วิสัยทัศน์ (Vision)  
“คนไทยทุกคนไดร้ับ
กำรศึกษำและเรยีนรู้
ตลอดชีวิตอย่ำงมคีุณภำพ 
ด ำรงชีวติอย่ำงเป็นสุข 
สอดคล้องกับหลักปรัชญำ
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
และกำรเปลีย่นแปลงของ
โลกศตวรรษท่ี 21” 

วิสัยทัศน์แผนพัฒนำฯ ฉบับ
ที่ 12 ยังคงมีควำมต่อเนื่อง
จำกวิสัยทัศน์แผนพัฒนำฯ 
ฉบับท่ี 11 และกรอบ
หลักกำรของกำรวำงแผนที่
น้อมน ำและประยุกต์ใช้หลัก
ปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียง ยึดคนเป็น
ศูนย์กลำงของกำรพัฒนำ
อย่ำงมีส่วนร่วม กำรพัฒนำ
ที่ยึดหลักสมดลุ ยั่งยืน โดย
วิสัยทัศน์ของกำรพัฒนำใน
แผนพัฒนำฯ ฉบับที่ 12 
ต้องให้ควำมส ำคญักับกำร
ก ำหนดทิศทำงกำรพัฒนำท่ี
มุ่งสู่กำรเปลี่ยนผ่ำนประเทศ
ไทยจำกประเทศท่ีมรีำยได้
ปำนกลำงไปสู่ประเทศท่ีมี
รำยได้สูง มีควำมมั่นคง และ
ยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่ำง
มีควำมสุข และน ำไปสู่กำร
บรรลุวสิัยทัศนร์ะยะยำว 
“มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ของ

ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรอุดมศึกษำ ได้จดัท ำ
กรอบแผนอุดมศึกษำ
ระยะยำว 15 ปี  ฉบับท่ี 2  
(พ.ศ. 2551 – 2565) ขึน้ 
เพื่อเป็นกรอบและแนว
ทำงกำรพัฒนำกำรศึกษำท่ี
ชัดเจนร่วมกันของ
อุดมศึกษำไทย  โดยมี
เป้ำหมำยของกรอบแผน
อุดมศึกษำระยะยำว ฉบับ
ที่ 2 เมื่อสิ้นสุดแผนในปี 
พ.ศ. 2565 คือ “ยกระดับ
คุณภำพอุดมศึกษำไทย 
เพื่อผลิตและพัฒนำ
บุคลำกรที่มคีุณภำพ
สำมำรถปรับตัวสำหรับ
งำนท่ีเกิดขึ้นตลอดชีวิต
พัฒนำศักยภำพอุดมศึกษำ
ในกำรสร้ำงควำมรู้และ
นวัตกรรมเพื่อเพ่ิมขีด
ควำมสำมำรถในกำร
แข่งขันของประเทศใน

มหำวิทยำลยัรำชภฏั
ก ำแพงเพชร มุ่งเน้นให้
โอกำสทำงกำรศึกษำแก่
ประชำชน สร้ำงศักยภำพให้
เป็นขุมพลังแห่งปัญญำ 
พัฒนำท้องถิ่น ผลิตก ำลังคน
ที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถและ
มีคุณธรรม โดยเน้นที่
จิตส ำนึกในกำรรับใช้ท้องถิ่น
และประเทศชำต ิ
ประเด็นยุทศาสตร์ที่ 1. กำร
พัฒนำท้องถิ่นด้วยพันธกิจ
สัมพันธ์มหำวิทยำลัยกับ
สังคมท้องถิ่น 
ประเด็นยุทศาสตร์ที่ 2 กำร
ยกระดับมำตรฐำนกำรผลติ
และพัฒนำคร ูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ 
ประเด็นยุทศาสตร์ที่ 3 กำร
ยกระดับคุณภำพและ
มำตรฐำนกำรผลิตบณัฑติให้
มีคุณภำพสรำ้งสรรค์สังคม 
ประเด็นยุทศาสตร์ที่ 4 

คณะมุ่งเน้นใหโ้อกำส
ทำงกำรศึกษำตำม
เอกลักษณ์ของคณะ
“มุ่งเน้นท้องถิ่น สำน
ศิลป์วัฒนธรรม”   
เอกลักษณ์ หมำยถึง 
ควำมส ำเร็จตำมจดุเน้น
และจุดเด่นท่ีสะท้อนให้
เห็นเป็นลักษณะเด่นเป็น
ที่หน่ึงของสถำบัน โดย
คณะมนุษยศำสตร์และ
สังคมศำสตรไ์ด้น ำเสนอ
ผ่ำนกำรเห็นชอบจำก
คณะกรรมกำรบรหิำร
คณะและคณะกรรมกำร
ประจ ำคณะ โดยใช้ค ำว่ำ 
“มุ่งเนน้ท้องถิ่น  สำน
ศิลป์วัฒนธรรม” 
“มุ่งเน้นท้องถิน่” 
เนื่องจำก คณะมสีำขำท่ี
เกี่ยวข้องกับท้องถิ่นด้ำน
ต่ำงๆ รวมทั้งมีกิจกรรม/
โครงกำร ท่ีหลำกหลำย
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แผนกลยุทธ์คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์  ปี 2561-2565 (ฉบับปรับปรุง ปี 2563) 

 

ยุทธศาสตร์ชาติ 
ระยะ 20 ปี 

(พ.ศ.2560 - 2579) 

แผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 
12 (พ.ศ.2560-2564) 

แผนการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2560 - 2579 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สงัคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 

(ปี 2560 - 2564) 

กรอบแผนอุดมศึกษา
ระยะยาว 15 ปี ฉบับท่ี 2 

(พ.ศ.2551 – 2565) 

แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย
ราชภัฏก าแพงเพชร 

แผนกลยุทธ์คณะ
มนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ 
กำรค้ำขำยกับ
ประเทศเพื่อนบ้ำน 
มำกกว่ำท่ีจะพึ่งพำ
แต่เฉพำะกำรส่งออก
ไปขำยยังประเทศท่ี
อยู่ไกล บรหิำร
จัดกำร
ภำยในประเทศอย่ำง
บูรณำกำร ทั้งกำร
ทรัพยำกรน้ ำ กำร
ประกอบอำชีพ 
กำรศึกษำ และ 
สิ่งแวดล้อมใหด้ ำเนิน
ไปอย่ำงสมดุล 

“ยั่งยืน” 
หมำยถึง กำรค ำนึงถึง
กำรพัฒนำท่ียั่งยืน ไม่
ด ำเนินกำรโครงกำร
ใดๆ ที่อำจก่อให้เกิด
ภำระแกลู่กหลำนใน
อนำคตข้ำงหน้ำ ใช้
ทรัพยำกรที่มีอยู่
อย่ำงเหมำะสมตำม
ก ำลังควำมสำมำรถ
ของตนเอง ใช้หลัก

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ผลิต 
พัฒนำครู คณำจำรย์และ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ท่ี
มุ่งหวังให้มีกำรผลิตครูได้
สอดคล้องกับควำม
ต้องกำรในกำรจัด
กำรศึกษำทุกระดับ ทุก
ประเภท และมสีมรรถนะ
ตำมมำตรฐำนวิชำชีพ 
สำมำรถใช้ศักยภำพในกำร
สอนได้อยำ่งเต็มที่ ซึ่ง
ตอบสนองกำรพัฒนำใน
ด้ำนคุณภำพ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ผลิตและ
พัฒนำก ำลังคน รวมทั้ง
งำนวิจัยท่ีสอดคล้องกับ
ควำมต้องกำรของกำร
พัฒนำประเทศ ท่ีมุ่งหวัง
ให้ก ำลังคนไดร้ับกำรผลติ
และพัฒนำเพื่อเสริมสรำ้ง
ศักยภำพกำรแข่งขันของ
ประเทศ และมีองค์ควำมรู้ 
เทคโนโลยี นวัตกรรม 
สนับสนุนกำรพัฒนำ
ประเทศอย่ำงยั่งยืน ซึ่ง

วัตถุประสงค์ในกำรจัด
กำรศึกษำ  4 ประกำร คือ  
1) เพื่อพัฒนำระบบและ
กระบวนกำรจดักำรศึกษำ
ที่มีคุณภำพและมี
ประสิทธิภำพ  
2) เพื่อพัฒนำคนไทยให้
เป็นพลเมืองด ีมี
คุณลักษณะทักษะและ
สมรรถนะที่สอดคล้องกับ
บทบัญญัติของรัฐธรรมนญู
แห่งรำชอำณำจักรไทย
พระรำชบัญญัติกำรศึกษำ
แห่งชำติ และยุทธศำสตร์
ชำติ  
3) เพื่อพัฒนำสังคมไทยให้
เป็นสังคมแห่งกำรเรยีนรู ้
และคณุธรรม จริยธรรม รู้
รักสำมคัค ีและร่วมมือ
ผนึกก ำลังมุ่งสู่กำรพัฒนำ
ประเทศอย่ำงยั่งยืน ตำม
หลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียง และ 
4) เพื่อน ำประเทศไทยก้ำว
ข้ำมกับดักประเทศท่ีมี

ประเทศ โดยมีแนวทำงใน
กำรพัฒนำ ดังนี ้
1. กำรยกระดับศักยภำพ
กำรแข่งขันและกำรหลดุพ้น
กับดักรำยได้ปำนกลำงสู่
รำยได้สูง 
2. กำรพัฒนำศักยภำพคน
ตำมช่วงวัยและกำรปฏริูป
ระบบเพื่อสร้ำงสังคมสูงวัย
อย่ำงมีคุณภำพ 
3. กำรลดควำมเหลื่อมล้ ำ
ทำงสังคม 
4. กำรรองรับกำรเชื่อมโยง
ภูมิภำคและควำมเป็นเมือง 
5. กำรสร้ำงควำม
เจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจ
และสังคมอย่ำงเป็นมติรกับ
สิ่งแวดล้อม 
6. กำรบริหำรรำชกำร
แผ่นดินท่ีมีประสิทธิภำพ 
 

โลกำภิวัฒน์ สนับสนุนกำร
พัฒนำท่ียั่งยืนของท้องถิ่น
ไทยโดยใช้กลไกของธรร
มำภิบำลกำรเงินกำรก ำกับ
มำตรฐำนและเครือข่ำย
อุดมศึกษำบนพื้นฐำนของ
เสรภีำพทำงวิชำกำรควำม
หลำกหลำยและเอกภำพ
เชิงระบบ” ประกอบด้วย 
 1) ยกระดับ
คุณภำพอุดมศึกษำไทย
เพื่อผลิตและพัฒนำ
บุคลำกรที่มคีุณภำพ 
 2) พัฒนำ
ศักยภำพอุดมศึกษำในกำร
สร้ำงควำมรู้ และ
นวัตกรรมเพื่อเพ่ิมขีด
ควำมสำมำรถในกำร
แข่งขันของประเทศ 
 3) สนับสนุนกำร
พัฒนำท่ียั่งยืนของท้องถิ่น
ไทย โดยใช้กลไกธรรมำภิ
บำล กำรเงิน กำรก ำกับ
มำตรฐำนและเครือข่ำย
อุดมศึกษำบนพื้นฐำนของ

กำรพัฒนำระบบบริหำร
จัดกำรมหำวิทยำลยัให้
ทันสมัย ได้มำตรฐำน มีธรร
มำภิบำล และเป็นองค์กร
แห่งนวัตกรรม 
เป้าประสงค์ ที่ 1. เพิ่มขีด
ควำมสำมำรถ สร้ำงควำม
ได้เปรียบในเชิงแข่งขัน และ
ลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงสังคม 
แก่ชุมชนและท้องถิ่น 
ภำยใต้บริบทของท้องถิ่นโดย
กำรบูรณำกำรพันธกิจ
สัมพันธ์เพื่อเป็นท่ีพึ่งของ
ท้องถิ่น 
เป้าประสงค์ ที ่2. บัณฑิต
ครู ครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำมีคุณภำพ และมี
สมรรถนะตำมมำตรฐำน
เป้าประสงค์ ที่ 3.บัณฑิตมี
คุณภำพสร้ำงสรรค์สังคม. 
เป้าประสงค์ ที่ 4.ระบบ
บริหำรจดักำรที่ทันสมัยตำม
หลักธรรมำภิบำล และเป็น
องค์กรแห่งนวัตกรรม 
กลยุทธ ์1 

สำมำรถผลิตบุคลำกร
และให้กำรบริกำร
วิชำกำรแก่ชุมชนท้องถิ่น
ได้อย่ำงกว้ำงขวำง 
ประกอบด้วยสำขำต่ำงๆ 
ได้แก่ สำขำกำรพัฒนำ
สังคม รรณำรักษศำสตร์
และสำรสนเทศศำสตร์ 
นิติศำสตร์ รัฐประศำสน
ศำสตร์ ภำษำไทย ภำ
อังกฤษ ภำษำจีน 
สำรสนเทศภมูิศำสตร์ 
วิจิตรศลิป์และประยุกต์
ศิลป ์     
“สานศิลป์วัฒนธรรม” 
คณะมศีำสตร์ที่
เชี่ยวชำญเฉพำะดำ้นใน
กำรอนุรักษ์ เผยแพร่ 
ท ำนุ บ ำรุง
ศิลปวัฒนธรรม 
ประกอบด้วย สำขำวิจิตร
ศิลปแ์ละประยุกต์ศิลป์ 
ตนตรีศึกษำ นำฏศิลป์
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แผนกลยุทธ์คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์  ปี 2561-2565 (ฉบับปรับปรุง ปี 2563) 

 

ยุทธศาสตร์ชาติ 
ระยะ 20 ปี 

(พ.ศ.2560 - 2579) 

แผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 
12 (พ.ศ.2560-2564) 

แผนการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2560 - 2579 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สงัคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 

(ปี 2560 - 2564) 

กรอบแผนอุดมศึกษา
ระยะยาว 15 ปี ฉบับท่ี 2 

(พ.ศ.2551 – 2565) 

แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย
ราชภัฏก าแพงเพชร 

แผนกลยุทธ์คณะ
มนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ 
เหตุและผล และกำร
รู้เท่ำทันควำม
เปลี่ยนแปลง หรือ
กำรมีภมูิคุ้มกันตำม
แนวทำงปรัชญำ
เศรษฐกิจพอเพียง
ของพระบำทสมเด็จ
พระเจ้ำอยูห่ัวฯ 

ประกอบ 
ด้วย 6 ยุทธศำสตร์ 
ได้แก่ (1) ยุทธศำสตร์ 
ด้ำนควำมมั่นคง    
(2) ยุทธศำสตร์ด้ำน
กำรสร้ำง
ควำมสำมำรถในกำร
แข่งขัน              
(3) ยุทธศำสตร์กำร
พัฒนำและเสริมสรำ้ง
ศักยภำพคน        
(4) ยุทธศำสตร์ด้ำน
กำรสร้ำงโอกำสควำม
เสมอภำคและเท่ำ
เทยีมกันทำงสังคม  
(5) ยุทธศำสตร์ด้ำน
กำรสร้ำงกำรเติบโต

ตอบสนองกำรพัฒนำใน
ด้ำนคุณภำพ และด้ำนกำร
ตอบโจทย์บริบทท่ี
เปลี่ยนแปลง 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยำย
โอกำสกำรเข้ำถึงบริกำร
ทำงกำรศึกษำและกำร
เรียนรู้อย่ำงต่อเนื่องตลอด
ชีวิต ท่ีมุ่งหวังให้กำร
บริกำรกำรศึกษำแก่ผูเ้รียน
ทุกกลุ่มทุกวัยในระดับที่
เหมำะสมกับสภำพบริบท
และสภำพพื้นที่ ซึ่ง
ตอบสนองกำรพัฒนำใน
ด้ำนกำรเข้ำถึงกำร
ให้บริกำรและด้ำนควำม
เท่ำเทียม 
ยุทธศาสตร์ 5 ส่งเสริม
และพัฒนำระบบ
เทคโนโลยีดิจติอลเพื่อ
กำรศึกษำ ที่มุ่งหวังให้คน
ไทยได้รับโอกำสในกำร
เรียนรู้อย่ำงต่อเนื่องตลอด
ชีวิตโดยใช้เทคโนโลยี
สำรสนเทศ ซึ่งตอบสนอง

รำยได้ปำนกลำง และ
ควำมเหลื่อมล้ ำ
ภำยในประเทศลดลง
เพื่อให้บรรลุวสิัยทัศน์และ
จุดมุ่งหมำยในกำรจัด
กำรศึกษำดังกล่ำวข้ำงต้น  
ยุทธศาสตร์ที ่1 : กำร
จัดกำรศึกษำเพื่อควำม
มั่นคงของสังคมและ
ประเทศชำติยุทธศาสตร์ที ่
2 : กำรผลิตและพัฒนำ
ก ำลังคน กำรวิจัย และน
วัตกรรรม เพื่อสร้ำงขีด
ควำมสำมำรถในกำร
แข่งขันของประเทศ 
ยุทธศาสตร์ที ่3 : กำร
พัฒนำศักยภำพคนทุกช่วง
วัย และกำรสรำ้งสังคม
แห่งกำรเรียนรู้มี
ยุทธศาสตร์ที ่4 : กำร
สร้ำงโอกำส ควำมเสมอ
ภำค และควำมเท่ำเทียม
ทำงกำรศึกษำยุทธศาสตร์
ที ่5 : กำรจัดกำรศึกษำ
เพื่อสร้ำงเสริมคุณภำพ

เสรภีำพทำงวิชำกำร 
ควำมหลำกหลำย และ
เอกภำพเชิงระบบ 
 มหำวิทยำลยั
รำชภัฏก ำแพงเพชร ได้
ด ำเนินงำนตำมกรอบแผน
อุดมศึกษำโดยได้จัดท ำ
ยุทธศำสตร์ให้สอดคล้อง
กับทิศทำงและกรอบกำร
ด ำเนินงำนตำมแผน
อุดมศึกษำระยะยำว 15 ปี 
ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2551 – 
2565)  เช่น  ด้ำนกำร
เรียนกำรสอนมีกำรลดเลิก
หลักสตูรที่ไม่เป็นควำม
ต้องกำรของตลำดแรงงำน  
สร้ำงกระบวนกำรพัฒนำ
นักศึกษำเพื่อควำม
แข็งแกร่งทำงวิชำกำรและ
คุณภำพชีวิตที่ยั่งยืนให้แก่
นักศึกษำตำมอัตลักษณ์
ของมหำวิทยำลัย  สร้ำง
หลักสตูรเพื่อพัฒนำครู
และบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำ  สนับสนุนและ

1. พัฒนำศักยภำพกำร
ให้บริกำรวิชำกำรเพื่อกำร
พัฒนำท้องถิ่น โดยกำรบูร
ณำกำรพันธกิจและสร้ำง
เครือข่ำย 

2. ยกระดับควำมสำมำรถ
ของก ำลังแรงงำนและผูสู้ง
วัยในท้องถิ่น 

3. เพิ่มประสิทธิภำพระบบ
และกลไกกำรบริหำร
จัดกำรงำนวิจัยพัฒนำ
ท้องถิ่น 

4. ขับเคลื่อนกำรน ำงำนวิจัย
ให้ตีพิมพ์ในระดับชำติและ
นำนำชำติและใช้ประโยชน์
ในกำรพัฒนำชุมชนและ
ท้องถิ่นอย่ำงยั่งยืน 

5. ท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม
ให้แก่ชุมชนท้องถิ่นเพื่อเสริม
พลังปัญญำของแผ่นดิน 
กลยุทธ์ที่ 2 
1. พัฒนำอำจำรย์ใน

หลักสตูรครุศำสตรบณัฑติ 
ให้เป็นผู้น ำทำงวิชำกำร

และกำรละคร ปรัชญำ
และศำสนำ 

ประเด็นยุทธศาสตร์      
1. พัฒนำคุณภำพ
บัณฑิต ภำยใต้เครือข่ำย
ควำมร่วมมือชุมชน/
ท้องถิ่น 
 2. สร้ำงและพัฒนำ
เครือข่ำยทำงวิชำกำร
และศลิปวัฒนธรรม 
  3. พัฒนำระบบบริหำร
และสมรรถนะบุคลำกร     
เป้าประสงค์ (Goals) : 
          1.1 สร้ำง
เครือข่ำยในกำรจดักำร
เรียนกำรสอนกับชุมชน/
ท้องถิ่น/องค์กรทั้ง
ภำครัฐและเอกชนใน
ลักษณะบรูณำกำรพันธ
กิจ 
1.2 พัฒนำองค์ควำมรู้ 
งำนวิจัย งำนสร้ำงสรรค์
และนวัตกรรมที่น ำไปใช้
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ยุทธศาสตร์ชาติ 
ระยะ 20 ปี 

(พ.ศ.2560 - 2579) 

แผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 
12 (พ.ศ.2560-2564) 

แผนการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2560 - 2579 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สงัคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 

(ปี 2560 - 2564) 

กรอบแผนอุดมศึกษา
ระยะยาว 15 ปี ฉบับท่ี 2 

(พ.ศ.2551 – 2565) 

แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย
ราชภัฏก าแพงเพชร 

แผนกลยุทธ์คณะ
มนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ 
บนคุณภำพชีวิตที่
เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม  และ   
(6) ยุทธศำสตร์ด้ำน
กำรปรับสมดลุและ
พัฒนำระบบกำร
บริหำรจดักำรภำครัฐ 
 

กำรพัฒนำในด้ำนกำร
เข้ำถึงกำรให้บริกำร ด้ำน
ควำมเท่ำเทียม และด้ำน
ประสิทธิภำพ 
ยุทธศาสตร์ 6 พัฒนำ
ระบบบรหิำรจดักำร และ
ส่งเสริมให้ทุกภำคส่วนมี
ส่วนร่วมในกำรจัด
กำรศึกษำ ที่มุ่งหวังให้มี
กำรใช้ทรัพยำกรทั้งด้ำน
งบประมำณและบุคลำกร
ได้อย่ำงคุ้มคำ่ ไมเ่กิดกำร
สูญเปล่ำ และมีควำม
คล่องตัว ซึ่งตอบสนองกำร
พัฒนำในด้ำน
ประสิทธิภำพ 
 

ชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที ่6 : กำร
พัฒนำประสิทธิภำพของ
ระบบบรหิำรจดักำรศึกษำ 

ส่งเสริมกำรท ำผลงำนวิจยั 
งำนสร้ำงสรรค์ และ
นวัตกรรม  มีกองทุน
สนับสนุนกำรพัฒนำ
อำจำรย์และบุคลำกร  มี
กำรจัดวำงระบบกำรเงิน 
งบประมำณ  ภำยใต้กำร
บริหำรจดักำรที่มี
ประสิทธิภำพตำมหลักธรร
มำภิบำล 
 

ด้ำนกำรยกระดับคุณภำพ
กำรศึกษำของสถำนศกึษำ 

2. พัฒนำกระบวนกำรผลิต
ครูให้ไดค้รูดมีีคณุภำพสูง 
(High Performance 
Teacher) เพื่อเสริมสร้ำง
กำรพัฒนำประเทศท่ียั่งยืน 

3. สร้ำงนวัตกรรมกำร
พัฒนำครูและบคุลำกร
ทำงกำรศึกษำประจ ำกำรให้
มีสมรรถนะสอดคล้องกับ
ควำมต้องกำรในกำรพัฒนำ
คุณภำพกำรจัดกำรเรียนกำร
สอนในสถำนศึกษำ 
กลยุทธ์ที่ 3 
1. พัฒนำบัณฑิตให้มีทักษะ

กำรวิจัยและนวัตกรรมที่
น ำไปใช้พัฒนำชุมชน 

2. สร้ำงเครือข่ำยกำรผลิต
บัณฑิต  

3. พัฒนำศักยภำพทำง
วิชำกำรและพัฒนำ
นักศึกษำให้เป็นคนดี 
คุณธรรม จิตอำสำ 
สร้ำงสรรคส์ังคม 

ประโยชน์กับชุมชน 
สังคม 
1.3  บัณฑิตมีคณุภำพ
ตำมเกณฑ์มำตรฐำนเป็น
ที่ยอมรับในระดับชำต ิ
1.4   เพิ่มประสิทธิภำพ
และพัฒนำกำร
บริหำรงำนโดยใช้
เทคโนโลยีสำรสนเทศ
และกำรจัด
สภำพแวดล้อม 
1.5   ชุมชนท้องถิ่นอยู่ดี
มีสุข เข้มแข็ง พ่ึงพำ
ตนเองได ้
2.1  สร้ำงเครือข่ำยกำร
บริกำรวิชำกำรโดย
บูรณำกำรศำสตร์ใน
สำขำมนุษยศำสตร์และ
สังคมศำสตร ์
2.2  สร้ำงแหล่งเรียนรู้
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญำท้องถิ่น3.1   
พัฒนำระบบกำรบริหำร
จัดกำร กำรบริหำรงำน
บุคคลและปรับภำระ
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ยุทธศาสตร์ชาติ 
ระยะ 20 ปี 

(พ.ศ.2560 - 2579) 

แผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 
12 (พ.ศ.2560-2564) 

แผนการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2560 - 2579 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สงัคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 

(ปี 2560 - 2564) 

กรอบแผนอุดมศึกษา
ระยะยาว 15 ปี ฉบับท่ี 2 

(พ.ศ.2551 – 2565) 

แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย
ราชภัฏก าแพงเพชร 

แผนกลยุทธ์คณะ
มนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ 
4. พัฒนำและปรับปรุง

หลักสตูรให้มมีำตรฐำน
เป็นที่ยอมรับ 

5. พัฒนำศักยภำพอำจำรย ์
กลยุทธ์ที่ 4 
1. พัฒนำระบบบริหำรงำน

บุคคลที่เอื้อต่อกำรรักษำ
คนดี คนเก่ง และพัฒนำ
สมรรถนะบุคลำกรใหเ้ป็น
มืออำชีพ 

2. พัฒนำองค์กำรให้มีระบบ
บริหำรจดักำรทีด่ ี

3. พัฒนำกระบวนกำร
ท ำงำนให้มีประสิทธิภำพ
โดยกำรน ำเทคโนโลยีที่
ทันสมัยรองรับกำรเป็น
มหำวิทยำลยั
อิเล็กทรอนิกส ์

4. สร้ำงวัฒนธรรมองค์กรมุ่ง
กำรเรยีนรู้ ผลิตสื่อ
นวัตกรรมและเทคโนโลย ี

5. พัฒนำมหำวิทยำลัยด้ำน
กำยภำพและสิ่งแวดล้อม
มหำวิทยำลยัสีเขยีว 
(Green University) 

งำนอำจำรย์3.2   เพิ่ม
ปริมำณและคุณภำพ
งำนวิจัย งำนสร้ำงสรรค์ 
และนวัตกรรม พร้อมทั้ง
เผยแพรผ่ลงำนใน
ระดับชำต ิ
3.3  สมรรถนะในกำร
ปฏิบัติงำนของบุคลำกร
สำยวิชำกำรและสำย
สนับสนุน 
กลยุทธ์ 1 
กลยุทธ์ที่ 1.1.1  สร้ำง
ระบบกำรบริหำร
งำนวิจัย ให้มีมูลค่ำเพิ่ม
กับชุมชนและท้องถิ่น   
กลยุทธ์ที่ 1.2.1 พัฒนำ
หลักสตูรที่สนองตอบต่อ
กำรพัฒนำท้องถิ่น แนว
ทำงกำรพัฒนำประเทศ 
และนักศึกษำตำ่งชำติ 
กลยุทธ์ที ่1.3.1 พัฒนำ
บัณฑิตใหม้ีทักษะส ำคญั
เพื่อเข้ำสู่ตลำดแรงงำน
โดยเน้นศำสตร์พระรำชำ 
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ยุทธศาสตร์ชาติ 
ระยะ 20 ปี 

(พ.ศ.2560 - 2579) 

แผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 
12 (พ.ศ.2560-2564) 

แผนการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2560 - 2579 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สงัคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 

(ปี 2560 - 2564) 

กรอบแผนอุดมศึกษา
ระยะยาว 15 ปี ฉบับท่ี 2 

(พ.ศ.2551 – 2565) 

แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย
ราชภัฏก าแพงเพชร 

แผนกลยุทธ์คณะ
มนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ 
6. สร้ำงภำพลักษณ์ของ
มหำวิทยำลยั 

กลยุทธ์ที่ 1.4.1 
พัฒนำกำรบริหำร
จัดกำรสื่อและ
เทคโนโลยีที่ครอบคลุม
กับทุกพันธกิจให้มี
ประสิทธิภำพและ
ทันสมัย 
กลยุทธ์ที ่ 1.5.1 พัฒนำ
เครือข่ำยกำรวิจัย กับ
ชุมชน/ท้องถิ่น/
ต่ำงประเทศ  
กลยุทธ ์2 
กลยุทธ์ที่ 2.1.1 สรำ้ง
เครือข่ำยควำมร่วมมือ
กับองค์กรภำยในและ
ต่ำงประเทศเพื่อ
เสรมิสร้ำงประสิทธิผล
ตำมวิสยัทัศน์และพันธ
กิจของคณะ 
กลยุทธ์ที่ 2.2.1ส่งเสริม
กำรเรยีนรู้และท ำนุบ ำรุง
ศิลปะและวัฒนธรรม
ให้แก่ชุมชน 
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ยุทธศาสตร์ชาติ 
ระยะ 20 ปี 

(พ.ศ.2560 - 2579) 

แผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 
12 (พ.ศ.2560-2564) 

แผนการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2560 - 2579 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สงัคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 

(ปี 2560 - 2564) 

กรอบแผนอุดมศึกษา
ระยะยาว 15 ปี ฉบับท่ี 2 

(พ.ศ.2551 – 2565) 

แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย
ราชภัฏก าแพงเพชร 

แผนกลยุทธ์คณะ
มนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ 
กลยุทธ ์3 
กลยุทธ์ที่ 3.1.1 
พัฒนำกำรบริหำร
จัดกำรให้มีประสิทธิภำพ
โดยน ำเทคโนโลยีที่
ทันสมัยมำรองรับพันธ
กิจของคณะ 
กลยุทธ์ที่ 3.2.1 พัฒนำ
ศักยภำพอำจำรย์ให้เป็น
มืออำชีพ 
กลยุทธ์ที่ 3.3.1 พัฒนำ
ระบบบรหิำรบุคลำกร
สำยวิชำกำรและสำย
สนับสนุนเอื้อต่อกำร
รักษำคนดีคนเก่ง และ
พัฒนำศักยภำพบุคลำกร
ให้ปฏิบัติภำรกิจคณะให้
บรรลเุป้ำหมำย 
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