แผนกลยุทธ์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ประจําปี พ.ศ. 2556 – 2560
(ฉบับปรับปรุง เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2556)

ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะ
ในการประชุมครั้งที่ 2/2556 วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

คํานํา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตระหนักถึงความสําคัญของการปรับปรุงและพัฒนาคณะ เพื่อให้ได้
คุ ณ ภาพและมาตรฐานของการจั ด การศึ ก ษาที่ เ ป็ น ที่ ย อมรั บ และสามารถแข่ ง ขั น ได้ สอดคล้ อ งกั บ
สถานการณ์ การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและอนาคตและด้วยพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 หมวด 3 ในมาตรา 14 ได้กําหนดให้ส่วนราชการต้อง
จัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี เพื่อแปลงเป็นแผนปฏิบัติราชการประจําปีและกําหนดแนวในการจัดสรร
งบประมาณตอบสนองต่อนโยบายและยุทธศาสตร์ของรัฐที่ปรับเปลี่ยน ประกอบกับแผนกลยุทธ์คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พ.ศ. 2552-2555 ได้สิ้นสุดลง ดังนั้นคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จึงได้ ปรั บแผนกลยุ ท ธ์ เพื่ อ ใช้ร ะหว่ างปี พ.ศ. 2556-2560 เพื่อให้ค ณะมีแ ผนแม่ บทที่ ส อดคล้ องกั บ
ยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์กระทรวง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่11 (พ.ศ.25552559) กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) และยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
สามารถใช้เป็นกรอบแนวทางที่แสดงถึงยุทธศาสตร์รวมถึงกลยุทธ์ต่างๆ เพื่อพัฒนาคณะ แผนกลยุทธ์นี้
จัดทําขึ้นโดยการใช้กระบวนการแบบมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกของคณะ
ระดมความคิดเห็นผ่านการประชุมสัมมนา และได้ดําเนินการตามแผนกลยุทธ์ในปีงบประมาณ 2556 จนถึง
ไตรมาศที่ 3 รอบ 9 เดือน จึงได้ดําเนินการทบทวนแผนกลยุทธ์ ประจําปี 2556 – 2560
แผนกลยุทธ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจําปี พ.ศ. 2556-2560 ฉบับนี้ได้ผ่านการ
พิจารณาจากคณะกรรมการ ดังนี้
1. ผ่านการวิพากษ์จากบุคคลเมื่อ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 ที่ทางคณะได้
ระดมความคิดจัดทําแผนกลยุทธ์ในระดับคณะ
2. คณะกรรมการบริหารคณะ ผ่านการเห็นชอบในการประชุม ครั้งที่ 5/2555
วันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2555
3. คณะกรรมการประจําคณะ ผ่านการเห็นชอบในการประชุม ครั้งที่ 2/2555
วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2555
4. ผ่านการวิพากษ์จากคณะกรรมการสังเคราะห์แผนกลยุทธ์คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ 2556 – 2560 เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2556
5. ผ่านการวิพากษ์จากคณาจารย์ภายในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ระหว่างวันที่ 10 – 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2556
6. คณะกรรมการบริหารคณะ ผ่านการเห็นชอบในการประชุม ครั้งที่ 1/2556
วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2556
7. คณะกรรมการประจําคณะ ผ่านการเห็นชอบในการประชุม ครั้งที่ 1/2556
วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2556
คณะหวังเป็นอย่างยิ่งว่า เอกสารแผนกลยุทธ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจําปี
พ.ศ. 2556-2560 นี้ จะช่วยส่งเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับทิศทางการปฏิบัติและการพัฒนาคณะเป็น
แนวทางให้บุคลากรและหน่วยงานต่าง ๆ ใช้เป็นเครื่องมือสําหรับการดําเนินงานการแปลงยุทธศาสตร์สู่
การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมที่จะส่งผลให้คณะประสบความสําเร็จตามมุ่งหวังไว้ต่อไป
(อาจารย์สุชิน รอดกําเหนิด)
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
แผนกลยุทธ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจําปี พ.ศ. 2556-2560

ข
บทสรุปสําหรับผู้บริหาร
1. บทนํา
การจัดแผนกลยุทธ์สําหรับองค์กรเป็นสิ่งที่มีความสําคัญและจําเป็นอย่างยิ่งสําหรับการบริหาร
จัดการองค์กรภาครัฐแนวใหม่ เป็นกระบวนการเชิงวิเคราะห์สังเคราะห์ที่ผ่านกระบวนการจัดทําอย่างมี
ส่วนร่วมในการกําหนดทิศทางและแนวทางการพัฒนาองค์กรให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ตั้งไว้
สอดคล้องกับสถานภาพภายใต้บริบทแวดล้อมทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง เทคโนโลยี และอื่น ๆ ที่
เปลี่ยนแปลงไปอย่างต่อเนื่อง เป็นเครื่องมือที่ใช้เป็นกรอบการกําหนดทิศทางการปฏิบัติและการพัฒนา
องค์กร และเป็นแนวทางให้บุคลากรและหน่วยงานต่างๆ ในองค์กรใช้เป็นเครื่องมือสําหรับการแปลงแผน
ยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติต่อไป
สื บ เนื่ อ งตามพระราชกฤษฎี ก าว่ า ด้ ว ยหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารบริ ห ารกิ จ การบ้ า นเมื อ งที่ ดี
พ.ศ. 2546 หมวด 3 มาตรา 14 กําหนดให้ส่วนราชการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี เพื่อแปลงเป็น
แผนปฏิบัติราชการประจําปี และกําหนดแนวทางในการจัดสรรงบประมาณตอบสนองต่อนโยบายและ
ยุ ทธศาสตร์ ของรั ฐ บาลที่ เปลี่ย นแปลง ประกอบกับ แผนกลยุ ท ธ์ คณะมนุษ ยศาสตร์แ ละสั ง คมศาสตร์
พ.ศ .2552 - 2555 ได้สิ้นสุดลงจากเหตุที่กล่าวมา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จึงมีความ
จําเป็นต้องปรับแผนกลยุทธ์เพื่อใช้ระหว่างปี พ.ศ.2556-2560 เพื่อให้คณะมีแผนแม่บทที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์กระทรวง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.25552559) กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) ตลอดจนยุทธศาสตร์อื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้องที่จะใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาคณะ สําหรับหน่วยงานระดับโปรแกรมวิชา ศูนย์ สํานัก
ตลอดจนหน่วยงานต่างๆในคณะ ช่วยส่งเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับทิศทางการพัฒนาคณะและแนวทางการ
ปฏิบัติร่วมกันของบุคลากรที่เกี่ยวข้องใช้เป็นเครื่องมือสําหรับการดําเนินงาน การแปลงยุทธศาสตร์สู่การ
ปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมที่จะส่งผลให้คณะประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กําหนดไว้
2. สาระสําคัญของแผนกลยุทธ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจําปี พ.ศ.2556-2560
2.1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ ค่านิยมหลัก อัตลักษณ์ เอกลักษณ์
วิสัยทัศน์
สร้างสรรค์องค์ความรู้เชิงบูรณาการ พัฒนางานเพื่อท้องถิ่น สืบสานวัฒนธรรมความเป็นไทยสู่สากล
พันธกิจ
1.ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพมาตรฐานด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2. สร้างองค์ความรู้ งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
3. ให้บริการทางวิชาการแก่ท้องถิ่น
4. ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
5. บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ

แผนกลยุทธ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจําปี พ.ศ. 2556-2560

วัตถุประสงค์
1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน และมีความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
2. เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้กบั ชุมชน
ท้องถิ่นและสังคม
3. เพื่อพัฒนาศักยภาพการบริการวิชาการทีมีคุณภาพแก่ชุมขน ท้องถิ่น และสังคม
4. อนุรักษ์ ส่งเสริม ทํานุบํารุง เผยแพร่ศลิ ปะและวัฒนธรรมไทยสู่สากล และเรียนรูว้ ฒ
ั นธรรม
อาเซียน
5. เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล
ค่านิยมหลัก
สร้างสรรค์ภูมปิ ัญญา
ด้วยจิตบริการ
ทํางานแบบมีส่วนร่วม

พัฒนาท้องถิ่น
เน้นคุณภาพมาตรฐาน
บนฐานคุณธรรม

อัตลักษณ์ “ความรู้คชู่ ุมชน”
อาจารย์ บัณฑิต นักศึกษา มีความรู้ สามารถนําความรู้ไปสร้างชุมชนให้เข้มแข็งและชุมชน
เป็นแหล่งเรียนรู้
เอกลักษณ์ “มุ่งเน้นท้องถิ่น สานศิลป์วัฒนธรรม”
ประเด็นยุทธศาสตร์
1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน และมีความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
2. พัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับชุมชน
ท้องถิ่นและสังคม
3. พัฒนาศักยภาพการบริการวิชาการทีมีคุณภาพแก่ชุมชน ท้องถิ่น และสังคม
4. อนุรักษ์ ส่งเสริม ทํานุบํารุง เผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมไทยสู่สากล และเรียนรู้วัฒนธรรม
อาเซียน
5. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล
เป้าประสงค์
1. บัณฑิตมีคณ
ุ ภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและระดับสากล
2. เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับชุมชน
ท้องถิ่นและสังคม
3. ชุมชน ท้องถิ่น และสังคม ได้รับการบริการที่มีคุณภาพ และสามารถพึง่ พาตนเองได้
4. นักศึกษา คณาจารย์และบุคลากร รวมถึงเยาวชนและประชาชน ทั่วไปรู้ถึงคุณค่าของศิลปะและ
วัฒนธรรมไทย และได้เรียนรูว้ ัฒนธรรมอาเซียน
5. มีระบบบริหารจัดการที่มปี ระสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาลเพื่อเพิ่มคุณภาพของผลผลิตและการ
บริการ
แผนกลยุทธ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจําปี พ.ศ. 2556-2560

ความเชื่อมโยงประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์
ประเด็นยุทธศาสตร์
1. ผลิตบัณฑิตที่มี
คุณภาพตามเกณฑ์
มาตรฐาน และมีความ
พร้อมสู่ประชาคม
อาเซียน

เป้าประสงค์
1. บัณฑิตมีคณ
ุ ภาพตาม
เกณฑ์มาตรฐาน เป็นที่
ยอมรับในระดับชาติและ
ระดับสากล

2. พัฒนาองค์ความรู้
งานวิจัยงานสร้างสรรค์
และนวัตกรรมที่สร้าง
มูลค่าเพิ่มให้กบั ชุมชน
ท้องถิ่นและสังคม

2. เพื่อพัฒนาองค์ความรู้
งานวิจัย งานสร้างสรรค์และ
นวัตกรรมที่สร้างมูลค่าเพิ่ม
ให้กับชุมชน ท้องถิ่นและ
สังคม

3. พัฒนาศักยภาพการ 3. ชุมชน ท้องถิ่น และสังคม
ได้รับการบริการที่มีคุณภาพ
บริการวิชาการทีมี
และสามารถพึง่ พาตนเองได้
คุณภาพแก่ชุมชน
ท้องถิ่น และสังคม
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1.1 สร้างความแข็งแกร่งทางวิชาการให้แก่
บัณฑิตตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยและ
เอกลักษณ์ของคณะ
1.2 พัฒนาความรู้ความสามารถให้บัณฑิตมี
คุณภาพ สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล
1.3 พัฒนาทักษะด้านภาษาต่างประเทศ และ
เทคโนโลยีเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ตลาดแรงงาน
1.4 ปรับปรุงระบบสวัสดิการ การดูแลช่วยเหลือ
นักศึกษาและการพัฒนาวินัยนักศึกษา
2.1 พัฒนาระบบและกลไกบริหารงานและ
สนับสนุนการผลิตงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
2.2 สร้างเสริมสมรรถนะบุคลากรด้านการวิจัย
และงานสร้างสรรค์และการจัดการความรู้ด้าน
การวิจัยและงานสร้างสรรค์ให้กับนักวิจัย
2.3 ส่งเสริมการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่บรู ณา
การด้านการเรียนการสอน การบริการวิชาการ
หรือทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
3.1 พัฒนาระบบและกลไกในการบริการวิชาการ
ทางวิชาการแก่ท้องถิ่น
3.2 ส่งเสริมการบริการวิชาการที่มีการชี้นํา
ป้องกัน หรือแก้ไขปัญหาของสังคมทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย
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ไทยสู่สากล และ
เรียนรู้วัฒนธรรม
อาเซียน
5. พัฒนาระบบบริหาร
จัดการให้มี
ประสิทธิภาพและ
มีธรรมาภิบาล

เป้าประสงค์
4. นักศึกษา คณาจารย์และ
บุคลากร รวมถึงเยาวชนและ
ประชาชน ทั่วไปรู้ถึงคุณค่า
ของศิลปะและวัฒนธรรมไทย
และได้เรียนรู้วัฒนธรรม
อาเซียน
5. มีระบบบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ
และมีธรรมาภิบาลเพื่อเพิ่ม
คุณภาพของผลผลิตและการ
บริการ

กลยุทธ์
4.1 พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการ
ด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
4.2 สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางด้านศิลปะ
และวั ฒ นธรรมเพื่ อ การเผยแพร่ แ ละเรี ย นรู้
วัฒนธรรมอาเซียน
5.1 พัฒนาระบบแผนงาน งบประมาณและการ
ใช้ทรัพยากร
5.2 พัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานและ
การพัฒนาบุคลากร
5.3 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานโดยใช้
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัด
สภาพแวดล้อมเพื่อเอื้อต่อการเรียนรู้
5.4 พัฒนาศักยภาพของคณะเพื่อเตรียมความ
พร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
5.5 พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษา
5.6 เสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กรของคณะ
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หลักการและเหตุผล

สวนที่ 1
กรอบแนวคิด

การจัดทําแผนกลยุทธสําหรับองคกรเปนสิ่งที่มีความสําคัญและจําเปนอยางยิ่งสําหรับการบริหารจัดการ
องคกรภาครัฐแนวใหม เปนกระบวนการเชิงวิเคราะหสังเคราะหที่ผานกระบวนการจัดทําอยางมีสวนรวมในการ
กํา หนดทิ ศ ทางและแนวทางการพั ฒ นาองค ก รให บ รรลุ วั ต ถุ ป ระสงค แ ละเป า หมายที่ ตั้ ง ไว สอดคล อ งกั บ
สถานภาพภายใตบริบทแวดลอมทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง เทคโนโลยี และอื่น ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป
อย างตอเนื่ อง เปน เครื่องมื อที่ ใช เ ปน กรอบการกําหนดทิศทางการปฏิบัติและการพัฒ นาองคกร และเปน
แนวทางใหบุคลากรและหนวยงานตางๆ ในองคกรใชเปนเครื่องมือสําหรับการแปลงแผนยุทธศาสตรสูการปฏิบัติ
ตอไป
สื บ เนื่ อ งตามพระราชกฤษฎี ก าว า ด ว ยหลั ก เกณฑ แ ละวิ ธี ก ารบริ ห ารกิ จ การบ า นเมื อ งที่ ดี
พ.ศ. 2546 หมวด 3 มาตรา 14 กําหนดใหสวนราชการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ป เพื่อแปลงเปน
แผนปฏิ บั ติ ร าชการประจํ า ป และกํ า หนดแนวทางในการจั ด สรรงบประมาณตอบสนองต อ นโยบายและ
ยุ ท ธศาสตร ข องรั ฐ บาลที่ เ ปลี่ ย นแปลง ประกอบกั บ แผนกลยุ ท ธ ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ กํ า แพงเพชร
พ.ศ.2552-2565 ไดสิ้นสุดลงจากเหตุที่กลาวมา มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรจึงมีความจําเปนตองปรับ
แผนกลยุทธเพื่อใชระหวางปงบประมาณ พ.ศ.2556-2560 เพื่อใหมหาวิทยาลัยมีแผนแมบทที่สอดคลองกับ
ยุทธศาสตรชาติ ยุทธศาสตรกระทรวง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559)
กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) ตลอดจนยุทธศาสตรอื่น ๆ ที่เกี่ยวของที่
จะใช เ ป น กรอบแนวทางการพั ฒ นามหาวิทยาลัย สําหรับ หนว ยงานระดั บ คณะ สํานัก สถาบัน ตลอดจน
หนวยงานตาง ๆ ในมหาวิทยาลัย ชวยสงเสริมความเขาใจเกี่ยวกับทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยและแนว
ทางการปฏิบัติรวมกันของบุคลากรที่เกี่ยวของใชเปนเครื่องมือสําหรับการดําเนินงาน การแปลงแผนกลยุทธสูการ
ปฏิบัติที่เปนรูปธรรมที่จะสงผลใหมหาวิทยาลัยประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงคและเปาหมายที่กําหนดไว
นโยบาย สถานการณความเปลี่ยนแปลงที่มีผลตอการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
การขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยใหกาวไปขางหนาและบรรลุเปาหมายนั้น จําเปนอยางยิ่งที่จะตองพิจารณา
ปจจัยตาง ๆ ในดานนโยบาย สถานการณความเปลี่ยนแปลงที่เปนผลกระทบรอบดาน ดังตอไปนี้
1. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565)
2. กรอบแนวคิดแผนยุทธศาสตรการปฏิรูปอุดมศึกษารอบสอง (พ.ศ.2555-2561)
3. ยุทธศาสตร มาตรการ และแนวทางในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงขาติ ฉบับที่ 11
(พ.ศ.2555-2559)
4. แผนการศึกษาแหงชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2552-2559)
5. แผนบริหารราชการแผนดิน พ.ศ.2555-2558 (รัฐบาล น.ส.ยิ่งลักษณ ชินวัตร)
6. แผนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดกําแพงเพชรและจังหวัดตาก (พ.ศ.2553-2556)
7. ศตวรรษแหงเอเชีย การเคลื่อนยายเสรีของสินคาและเงินทุน
8. ความตองการทางเศรษฐกิจและเศรษฐกิจสรางสรรค
9. ความเปลี่ยนแปลงทางสังคมและระบบนิเวศ
10. กรอบการประเมินสถาบันอุดมศึกษาจากหนวยงานภายนอก
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1. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565)
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จัดทํากรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2
(พ.ศ.2551-2565) เพื่อเปนกรอบทิศทางการพัฒนาการอุดมศึกษาระดับประเทศ เปาหมายของกรอบแผน
อุดมศึกษาระยะยาว ฉบับที่ 2 เมื่อสิ้นสุดแผนในป พ.ศ.2565 คือ “ยกระดับคุณภาพอุดมศึกษาไทย เพื่อผลิต
และพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพสามารถปรับตัวสาหรับงานที่เกิดขึ้นตลอดชีวิต พัฒนาศักยภาพอุดมศึกษาในการ
สรางความรูและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศในโลกาภิวัฒน สนับสนุนการ
พัฒนาที่ยั่งยืนของทองถิ่นไทย โดยใชกลไกของธรรมาภิบาลการเงิน การกํากับมาตรฐานและเครือขายอุดมศึกษา
บนพื้นฐานของเสรีภาพทางวิชาการความหลากหลายและเอกภาพเชิงระบบ” ทิศทางนโยบายของกรอบแผน
อุดมศึกษา ฉบับที่ 2 ประกอบดวย
1) รอยตอกับการศึกษาระดับอื่น
ปรับปรุงและทบทวนกระบวนการผลิตครู สถาบันอุดมศึกษาพึงสนับสนุนการศึกษาขั้นพื้นฐานเต็ม
ความสามารถ รัฐบาลสงเสริมการสรางโรงเรียนเฉพาะหรือหองเรียนเฉพาะในโรงเรียนทั่วไป สงเสริมการศึกษา
ของผูมีความสามารถพิเศษ ระบบการเรียนลวงหนา การเปนพี่เลี้ยงในการทําโครงการ ผูสําเร็จการศึกษาจาก
สถาบันอาชีวศึกษาเขาศึกษาตอดวยความยืดหยุน เชน ระบบ Credit Bank และ LLL (Life-Long-Learning
Education) การเปนสถาบันการศึกษาทางเลือก ใหผูที่ขาดโอกาสทางการศึกษาไดเขาเรียนเพื่อเก็บหนวยกิต
ใหครบตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
2) การแกไขปญหาอุดมศึกษาในปจจุบัน
ปญหาหลักของสถาบันอุดมศึกษา คือ การไรทิศทางในการบริหาร การปฏิบัติงานมีความซ้ําซอน
การขาดคุณธรรมและขาดประสิทธิภาพ จึงจําเปนตองสรางกลไกการกํากับ เพื่อลดเลิกหลักสูตรที่ไมเปนที่
ตองการ ลดเลิกคณะและสถาบันที่มีปญหาคุณภาพอยางรุนแรง จัดกลไกการตรวจสอบโดยศูนยขอมูลสถิติ มีการ
ปรับปรุงกลไกการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษา โดยนําผลการประเมินมาใชประโยชน ระบบการรับรอง
วิทยฐานะการจัดสถาบันอุดมศึกษาเปน 4 กลุม ประกอบดวย
(1) กลุมวิทยาลัยชุมชน (Community) ที่เนนจัดการศึกษาระดับอนุปริญญา มีอาจารยปริญญาเอก
10% และสัดสวนนักศึกษาวิทยาศาสตรตอสังคมศาสตรเปนสัดสวน 20 : 80
(2) กลุมมหาวิทยาลัยที่เนนการสอน (Liberal Art) ที่เนนจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและ
ปริญญาโท มีอาจารยปริญญาเอก 50% และสัดสวนนักศึกษาวิทยาศาสตรตอสังคมศาสตรเปนสัดสวน 40 : 60
(3) กลุมมหาวิทยาลัยเฉพาะทางและสมบูรณแบบ (Comprehensive) มหาวิทยาลัยเฉพาะทาง
(Specialized) ที่เนนจัดการศึกษาและวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา มีอาจารยปริญญาเอก 70% และสัดสวนนักศึกษา
วิทยาศาสตรตอสังคมศาสตรเปนสัดสวน 60 : 40
(4) กลุมมหาวิทยาลัยวิจัยและบัณฑิตศึกษา (Research and Graduate) ที่เนนจัดการศึกษาและ
วิจัยระดับบัณฑิตศึกษา มีอาจารยปริญญาเอก 100% และสัดสวนนักศึกษาวิทยาศาสตรตอสังคมศาสตรเปน
90 :10
สถาบันอุดมศึกษาทั้ง 4 กลุม จะบริหารสถาบันแตกตางกันตามพื้นที่บริการ จุดเนนของพันธกิจเพื่อ
สามารถเปนเลิศไดตามพันธกิจของตน ตอบสนองยุทธศาสตรของประเทศทุกระดับ สงผลทางบวกตอนักศึกษา
และอาจารย สถาบันอุดมศึกษาทั้ง 4 กลุม จึงตองมีกลไกการประกันคุณภาพ / นโยบายและแผนที่แตกตางกัน
การจัดกลุมสถาบันตองอาศัยกลไก ดังนี้
(1) สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องคการมหาชน)
(2) การจัดสรรงบประมาณ
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(3) เงินกู กยศ.
(4) คณะกรรมการการอุดมศึกษา(กกอ.) กํากับนโยบาย Pre – Post Audit
(5) ทุนพัฒนาอาจารย
(6) ทุนวิจัย และอื่น ๆ
3) ธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการอุดมศึกษา
การใหความสําคัญกับ “สภามหาวิทยาลัย”การจัดตั้งองคกรกลไกการพัฒนาผูกํากับนโยบายและ
ผูบริหารในลักษณะ Institute of Director (IOD) โดยองคการดังกลาวใหความรูเยี่ยมชมเปดเวทีแลกเปลี่ยน
ความรู และประสบการณ มีการปรับโครงสรางการบริหารธรรมาภิบาลในมหาวิทยาลัยการไดมาซึ่งนายกสภา
มหาวิทยาลัย/อธิการบดี การจัดตั้งสานักงานสภามหาวิทยาลัยรวมทั้งการปรับโครงสราง กกอ.ใหเปนกรรมาธิการ
4) บทบาทของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ
มหาวิทยาลัยตองเชื่อมตอกับภาคการผลิต สรางความรูและนวัตกรรม พัฒนาระบบการประเมิน
“การวิจัย” เพื่อการจัดสรรทรัพยากรและวางตําแหนงของมหาวิทยาลัย เสริมศูนยแหงความเปนเลิศ ใหมีการ
ทํางานรวมกันระหวางมหาวิทยาลัย กลุมมหาวิทยาลัย ภาคอุตสาหกรรม ภาคสังคม และชุมชน ตลอดจน
ผลักดันใหเกิด “ระบบวิจัยแหงชาติ”
5) การเงินอุดมศึกษา
ปรับปรุงระบบการจัดสรรงบประมาณ โดยยังคง Supply-Side Financing ตาม Performance
Based และสอดคลองเปาหมายการพัฒนาประเทศ โดยยังคงกองทุน กยศ. ตามความจําเปน เพิ่มกองทุน
ประเภท Contribution Scheme การจัดตั้งกองทุนพัฒนาอุดมศึกษาในดานการพัฒนาอาจารย การวิจัย และ
สรางรวมมือภาคการผลิต การจัดตั้ง Buffer Organization โดยใหอิสระในการบริหารการเงินแกมหาวิทยาลัย
6) การพัฒนาบุคลากรในอุดมศึกษา
ปรับระบบการพัฒนาอาจารยใหมีความหลากหลายทั้งเชิงวิชาการ ความเปนครูตามชวงวัย จัดใหมี
กระบวนการ Mentoring เนนการพัฒนาจากการทํางานจริง พัฒนาโดยมหาวิทยาลัยในประเทศ มหาวิทยาลัย
ตางประเทศหรือทั้ง 2 ระบบ ตามความจําเปน และใหความสําคัญกับมหาวิทยาลัยใหม
7) การพัฒนาอุดมศึกษา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต
สงเสริมการทํางานในลักษณะเครือขายของสถาบันอุดมศึกษาตามพื้นที่นําไปสูการควบรวมในมิติ
ตางๆ ชวยยกระดับคุณภาพ สรางเครือขายเพื่อพัฒนาชุมชนและเครือขายวิชาการ
8) เครือขายอุดมศึกษา
ตองมองหลายมิติและมุงแกปญหาหลายระดับ หลายระยะ มีการพัฒนาเด็ก เยาวชนและพัฒนาครู
สรางความเขมแข็งใหสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่ และพัฒนาเพื่อเชื่อมโยงสูประชาคม ASEAN
9) โครงสรางพื้นฐานการเรียนรู
การใหความสําคัญกับ “ศิลปวิทยาศาสตร” เนนการเรียนแบบกวางเพื่อแกปญหาไดตนแบบในการ
จัดการศึกษาจากภูมิภาคตะวันตก ใชศักยภาพเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) เพื่อการเรียนรู สรางฐานขอมูล
อุดมศึกษาที่ทันสมัย สรางระบบการเรียนรูตลอดชีวิต ในสถาบันอุดมศึกษา Open Courseware ที่เหมาะสม
สําหรับคนวัยทํางาน อาจเปนการจัดอบรมระยะสั้นหรือระยะยาวเพื่อสามารถปรับใชและเพิ่มความสามารถใน
การปฏิบัติงาน พัฒนาเครือขายหองสมุดและการเรียนรู
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2. กรอบแนวคิดการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.2552-2561)
การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง มี วิสัยทัศน “คนไทยไดเรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ” ซึ่ง
การปฏิรูปครั้งนี้จะเกิดจากความรวมมือของทุกคน ทุกฝาย ภาคการเมือง ภาคราชการ ภาคประชาสังคมทองถิ่น
องคกรศาสนาและภาคธุรกิจเอกชน สนับสนุนการปฏิรูปรอบที่สองที่ตองทําใหคนไทยทุกคนสามารถแขงขัน
เทากันและยืนหยัดอยูภายใตสถานการณความเปลี่ยนแปลงของโลกทุกขณะไดอยางสงางามอีกทั้งเพื่อตอบสนอง
อนาคตลูกหลานไทย ในป 2561 ตองมีการศึกษาทั้งในและนอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยที่มีคุณภาพ
คนไทยทุกคนมีโอกาสการศึกษาที่เทาเทียมและทั่วถึง นําไปสูคุณภาพคนไทย โดยมีเรื่องสําคัญเรงดวนที่ตองทํา
ในการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง มี 3 เรื่อง คือ กําหนดเปาหมายตัวชี้วัดผลการปฏิรูปใหชัดเจน เพื่อ
ประเมินผลการทํางาน สรางขวัญกําลังใจใหครูและบุคลากร จะเกิดแผนกําลังคนดานการศึกษาระดับชาติโดยมี
เปาหมายหลัก 3 ประการ คือ
1) คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและการเรียนรูของคนไทย
2) เพิ่มโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรูอยางทั่วถึงและมีคุณภาพ
3) สงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวนของสังคมและการบริหารจัดการศึกษา
จากกรอบแนวคิดของแผนยุทธศาสตรการปฏิรูปอุดมศึกษารอบสอง (พ.ศ.2552-2561) ซึ่งเปนกรอบ
การพัฒนาการอุดมศึกษาของประเทศ ซึ่งสามารถสรุปยุทธศาสตรและมาตรการการดําเนินงาน ดังนี้
ยุทธศาสตรที่ 1 การผลิตและพัฒนากําลังคนตามความตองการของประเทศ ประกอบดวย 6 มาตรการ
ดังนี้
1. เนนการสรางกําลังคนที่ตอบสนองตอการพัฒนาประเทศ
2. สงเสริมใหมีการเรียนรูบนฐานการทํางานในภาคผลิต
3. เนนการศึกษา Liberal Arts Education ในมหาวิทยาลัย
4. ปฏิรูประบบการผลิตครู
5. ใหความชวยเหลือการศึกษาขั้นพื้นฐาน และอาชีวศึกษา
6. พัฒนาระบบและกลไกการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรทางการอุดมศึกษา
ยุทธศาสตรที่ 2 การสรางขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ ประกอบดวย 6 มาตรการ ดังนี้
1. พัฒนาอุดมศึกษาไทยใหมีคุณภาพมาตรฐานสากล เพื่อรองรับการเปนประชาคมอาเซียน
(ASEAN Community)
2. พัฒนาอุดมศึกษาไทยไปสูการเปนศูนยกลางการศึกษาของภูมิภาค
3. จัดทําฐานขอมูล แนวทางและเกณฑการสงเสริมมาตรฐานการจัดการศึกษานอกที่ตั้งใหไดมาตรฐาน
เดียวกับสถาบันแม
4. ยกระดับมหาวิทยาลัยที่มีความพรอมและศักยภาพดานการวิจัยเปนมหาวิทยาลัยวิจัยแหงชาติ
5. สงเสริมการวิจัยในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อพัฒนาองคความรูที่ครอบคลุมตั้งตนน้ํา กลางน้ํา และ
ปลายน้ํา
6. นําแนวคิดเศรษฐกิจสรางสรรคไปประยุกตใชในการวิจัยและพัฒนา
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ดังนี้

ยุทธศาสตรที่ 3 การปฏิรูประบบการบริหารจัดการภายในระบบอุดมศึกษา ประกอบดวย 10 มาตรการ

1. ประกาศพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา
2. ปรับโครงสรางของคณะกรรมการการอุดมศึกษาใหเปน Higher Education Commission ที่มี
บทบาทในการกระตุนใหสถาบันอุดมศึกษาดําเนินกิจการใหเปนไปตามกรอบนโยบายของรัฐและกํากับการ
ดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาโดยใชกลไกในการกํากับ
3. สงเสริมระบบธรรมาภิบาลในระบบอุดมศึกษา
4. บริหารมหาวิทยาลัยเปน 4 กลุม ไดแก 1) กลุมวิทยาลัยชุมชน 2) กลุมสถาบันที่เนนระดับปริญญาตรี
3) กลุมสถาบันเฉพาะทาง และ 4) กลุมสถาบันที่เนนการวิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิต
5. สรางวัฒนธรรมอุดมศึกษาใหเปนองคกรแหงการเรียนรู (Learning Organization) และเอื้อตอการ
แลกเปลี่ยน แบงปนประสบการณการเรียนรู ดวยวิธีการจัดการความรู (Knowledge Management)
6. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานอุดมศึกษา โดยใหความสําคัญกับการตรวจสอบผลงาน (Post Audit)
7. สนับสนุนใหสถาบันอุดมศึกษารวมกันทํางานในลักษณะเครือขายวิจัยเชิงระบบรวมทั้งปรับโครงสราง
ในสถาบันอุดมศึกษาที่ทําใหนักวิชาการสามารถทํางานเชิงระบบและมีความกาวหนาในอาชีพ
8. ปฏิรูประบบการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
9. ปฏิรูประบบการจัดสรรงบประมาณอุดมศึกษา
10. ใหมีระบบและกลไกการจัดสรรเงินอุดหนุนใหกับสถาบันอุดมศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน
อยางเทาเทียม
ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาอุดมศึกษาเปนสวนหนึ่งในการสรางความสมดุลในสังคม ประกอบดวย
6 มาตรการ ดังนี้
1. กําหนดใหอุดมศึกษาเปนองคกรที่รับผิดชอบสังคม (Social Responsibility)
2. พัฒนาวิชาการสายรับใชสังคม
3. หนึ่งมหาวิทยาลัยหนึ่งจังหวัด
4. จัดตั้งศูนยจัดการความรูเพื่อพัฒนาจังหวัดในทุกสถาบันอุดมศึกษา
5. จัดตั้งศูนยสถิติขอมูลอุดมศึกษาเปนหนวยงานกลางในการจัดเก็บขอมูลอุดมศึกษา
6. จัดทําระบบการใหบริการขอมูลสารสนเทศเพื่อคุมครองผูบริโภค
3. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงขาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559)
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) ประกอบดวย 6 ยุทธศาสตร
ซึ่งเปนทิศทางการพัฒนาประเทศที่เกิดจากกระบวนการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน โดยใหความสําคัญกับ
ยุทธศาสตรที่มีลําดับความสําคัญสูงในมิติของการพัฒนาการศึกษาที่เชื่อมโยงไปสูการเปนเศรษฐกิจสรางสรรค
รวมทั้งยุทธศาสตรอื่นที่มหาวิทยาลัยและสถาบันอุดมศึกษาไดเขาไปมีสวนเกี่ยวเนื่องทั้งทางตรงและทางออม
สรุปดังนี้
1) ยุทธศาสตรการสรางความเปนธรรมในสังคม
1.1 (4) สงเสริมการใชประโยชนเทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาอาชีพและยกระดับคุณภาพชีวิต
1.2 (1) สรางโอกาสอยางเปนธรรมใหกลุมดอยโอกาสสามารถเขาถึงบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ
อยางเทาเทียมและทั่วถึง
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1.3 (2) เสริมสรางความเขมแข็งชุมชนใหสามารถจัดการปญหาตาง ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพและ
พรอมรับกระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอก
1.3 (3) สนับสนุนการพัฒนาสื่อสรางสรรคในการสรางคานิยมใหม ๆ ในสังคมไทย
2) ยุทธศาสตรการพัฒนาคนสูสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิตอยางยั่งยืน
2.2 (4) สรางความเขมแข็งใหสถาบันหลักของสังคมทั้งสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบัน
ศาสนาใหมีบทบาทหลักในการหลอหลอมบมเพาะเด็กและเยาวชนใหเปนคนดี มีคุณธรรม มีจิตสํานึกรับผิดชอบ
ตอสังคม และคํานึงถึงประโยชนตอสวนรวม
2.3 (2) การสรางปจจัยสนับสนุนใหเกิดการเรียนรูตลอดชีวิต
2.3 (3) พัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษาทางเลือกเพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาอยางมีคุณภาพ
ทั้งการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
3) ยุทธศาสตรการสรางสมดุลและความมั่นคงทางอาหารและพลังงาน
3.2 (1) สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาพันธุพืช พันธุสัตวที่สามารถเจริญเติบโตไดอยางมีประสิทธิภาพ
ควบคูกับสงเสริมความรวมมือกับประเทศเพื่อนบานในการผลิต การตลาดการวิจัยพัฒนาสินคาเกษตรที่เปนที่
ตองการของตลาดและบริหารจัดการทรัพยากรที่มีแนวโนมไดรับผลกระทบจากสภาพภูมิอากาศโลกที่
เปลี่ยนแปลง
3.2 (3) เสริมสรางความรูและการใชเทคโนโลยีการผลิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมใหแกเกษตรกรอยาง
ตอเนื่องและทั่วถึง ตลอดจนเพิ่มความสามารถและชองทางในการรับรูขาวสารใหแกเกษตรกรอยางทั่วถึง
3.2 (4) พัฒนาสินคาเกษตรที่มีมูลคาเพิ่มสูงและมีโอกาสทางการตลาดใหคุณภาพตามมาตรฐานความ
ปลอดภัยของสินคาเกษตรและอาหารเพื่อสรางความเชื่อมั่นใหแกผูบริโภค
3.2 (5) รณรงคใหเกษตรกรลดการใชสารเคมีและหันมาใชสารชีวภาพมากขึ้นและพัฒนาระบบการ
ควบคุมและตรวจสอบการผลิตใหรวดเร็วทั่วถึงและประหยัดสําหรับเกษตรกร รวมทั้งสนับสนุนใหมีการรับรอง
สินคาอาหารปลอดภัยที่เปนที่ยอมรับอยางแทจริง
3.2 (6) สงเสริมการผลิตที่ปลอดจากการตัดแตงพันธุกรรมเพื่อคงไวซึ่งความหลากหลายของพันธุพืช
และสัตวที่เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดลอมของประเทศไทย
3.2 (9) สนับสนุนการผลิตและบริการของชุมชนในการสรางมูลคาเพิ่มสินคาเกษตรและอาหาร และ
พลังงาน
3.3 (6) พัฒนาสถาบันเกษตรกรใหมีความเขมแข็งเพื่อใหเปนกลไกในการพึ่งพาตนเองของเกษตรกร
ไดอยางแทจริง
3.4 (1) สงเสริมใหเกษตรกรทําการเกษตรกรรมที่ยั่งยืน เพื่อสรางความมั่นคงและความหลากหลาย
ดานอาหาร รวมทั้งดูแลสุขภาพอนามัยของประชาชน ตลอดจนการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน
3.4 (3) สงเสริมการนําวัตถุดิบเหลือใชจากการเกษตรมาผลิตเปนพลังงานทดแทนใชในระดับ
ครัวเรือนและชุมชน
3.4 (5) สงเสริมและพัฒนาโครงสรางพื้นฐานในพื้นที่ใหเปนเครื่องมือในการสรางความเขมแข็งดาน
อาหารและพลังงานใหกับเกษตรกรและชุมชนอยางเปนระบบ
3.5 (1) วิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพลังงานจากพืชพลังงาน เพื่อลดตนทุนการ
นําเขาจากตางประเทศ และลดมลภาวะแกชุมชน
3.5 (2) สงเสริมการใชพลังงานสะอาดและพัฒนาพลังงานทดแทนทุกรูปแบบอยางจริงจัง รวมทั้ง
สนับสนุนใหมีการผลิตและใชพลังงานหมุนเวียนในระดับชุมชน หมูบาน
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3.5 (3) เพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงานในทุกระดับ และสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมในภาคการผลิตที่กอใหเกิดการประหยัดและใชพลังงานอยางคุมคา
3.5 (4) สรางจิตสํานึกในการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพและคุมคา และการสรางความเขาใจ
เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาพลังงานทางเลือกในอนาคตผานกระบวนการมีสวนรวมของประชาชน
3.6 (4) สรางความรวมมือดานการเกษตรอาหารและพลังงานในเวทีความรวมมือระหวางประเทศทั้ง
ในระดับพหุภาคีและทวิภาคี
4) ยุทธศาสตรการสรางเศรษฐกิจฐานความรูและการสรางปจจัยสิ่งแวดลอม
4.1 (1) พัฒนาสินคาเกษตรแปรรูปที่มีมูลคาเพิ่มสูงและมีโอกาสทางการตลาด
4.1 (2) สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาดานการผลิตและแปรรูปสินคาเกษตร
4.2 (1) พัฒนาคุณภาพทุนมนุษยผานการพัฒนาระบบการศึกษา และการฝกอบรมองคความรูและ
ทักษะอยางตอเนื่อง
4.2 (2) เสริมสรางธรรมาภิบาลดวยการใชกฎระเบียบตาง ๆ ที่โปรงใส ตรวจสอบได
4.2 (3) สงเสริมสนับสนุนใหมีการเชื่อมโยงการผลิตภาคอุตสาหกรรมกับอุตสาหกรรมทองถิ่น
4.2 (4) เพิ่มผลิตภาพและประสิทธิภาพภาคอุตสาหกรรมอยางตอเนื่อง ตลอดจนการสรางนวัตกรรม
เพื่อมุงสูการเปนอุตสาหกรรมเชิงสรางสรรคและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
4.3 (6) เสริมสรางความเขมแข็งของภาคเอกชน ทองถิ่น ชุมชน ผูประกอบการรายยอยและวิสาหกิจ
ชุมชนในอุตสาหกรรมทองเที่ยว
4.5 (2) พัฒนาทักษะและองคความรูของผูประกอบการไทยในภาคการผลิตและการคากระจายการ
พัฒนาอุตสาหกรรมไปสูภูมิภาค
4.6 (2) พัฒนาโครงสรางพื้นฐานทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมใหทั่วถึงและ
เพียงพอ ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพในลักษณะของความรวมมือระหวางภาครัฐและเอกชน
5) ยุทธศาสตรการสรางความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจและความมั่นคงในภูมิภาค
5.1 สํารวจความพรอมในการเขาสูประชาคมอาเซียน
5.2 (1) เสริมสรางศักยภาพชุมชนทองถิ่นใหรับรูและเตรียมรับกระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศ
5.3 (3) สงเสริมศักยภาพดานวิชาการและเครือขายของสถาบันการศึกษาของไทยเพื่อสราง
ความสัมพันธทางสังคมและวัฒนธรรมกับประเทศในอนุภูมิภาค
5.4 (3) รวมมือในการปองกันการติดเชื้อและการแพรระบาดของโรค
5.8 (3) รวมมือในการปองกันการติดเชื้อและแพรระบาดของโรคภัยทั้งประเภทที่เกิดขึ้นใหมในโลก
และที่ระบาดซ้ํา
6) ยุทธศาสตรการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
6.1 (2) พัฒนาระบบฐานขอมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตรและการจัดการองคความรู
6.2 (1) สงเสริมใหประชาชนทุกภาคสวนนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการดําเนินชีวิต
6.2 (2) สรางองคความรูดานการบริโภคที่ยั่งยืนใหกับประชาชนผานกระบวนการศึกษา ในระบบ
รวมทั้งสงเสริมการศึกษาวิจัยและตอยอดเพื่อหาแนวทางการปรับเปลี่ยนสังคมไปสูการบริโภคที่ยั่งยืน
6.2 (3) เพิ่มขีดความสามารถของประชาชนในการเลือกบริโภคสินคาและบริการที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม
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ภูมิอากาศ
ภูมิอากาศ

6.3 (2) สงเสริมการทําการเกษตรที่เกื้อกูลกับระบบนิเวศตามแนวคิดของการทําเกษตรแบบยั่งยืน
6.5 (1) พัฒนาองคความรูและระบบฐานขอมูลเกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง
6.5 (2) พัฒนาเครื่องมือในการบริหารจัดการเพื่อรับมือกับความทาทายจากการเปลี่ยนแปลง
6.5 (4) พัฒนาศักยภาพชุมชนใหเขมแข็งพรอมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
6.5 (5) เพิ่มบทบาทประเทศไทยในเวทีประชาคมโลกและการสรางฐานความรวมมือกับตางประเทศ

4. แผนการศึกษาแหงชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2552-2559)
ปจจุบันแมสถานการณจะเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสโลกาภิวัตน แตเนื่องจากแผนการศึกษาแหงชาติ
ฉบับเดิม(พ.ศ. 2545 - 2559) นั้น เปนแผนระยะยาวที่สอดคลองกับพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การศึกษาแหงชาติ
พ.ศ.2542 จึงเห็นควรใหคงปรัชญาหลัก เจตนารมณ และวัตถุประสงคของแผนฉบับเดิมไว แลวปรับปรุงในสวน
ของนโยบายเปาหมายและกรอบการดําเนินงานใหสอดคลองกับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งสรุปสาระสําคัญ
ไดดังนี้
ปรัชญาหลักและกรอบแนวคิด
การจัดทําแผนการศึกษาแหงชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2552 - 2559) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงยึดทางสายกลางอยูบนพื้นฐานของความสมดุลพอดี รูจักพอประมาณอยางมีเหตุผล มีความรอบรูเทาทัน
โลกเพื่อมุงใหเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนและความอยูดีมีสุขของคนไทย เกิดการบูรณาการแบบองครวมที่ยึด “คน”
เปนศูนยกลางของการพัฒนาอยางมี “ดุลยภาพ” ทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง สิ่งแวดลอม เปนแผนที่
บูรณาการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและกีฬากับการศึกษาทุกระดับ รวมทั้งเชื่อมโยงการพัฒนาการศึกษากับการ
พัฒนาดานตาง ๆ ทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง วัฒนธรรม สิ่งแวดลอม วิทยาศาสตร และ
เทคโนโลยี เปนตน โดยคํานึงถึงการพัฒนาอยางตอเนื่องตลอดชีวิตเจตนารมณของแผน
แผนการศึกษาแหงชาติมีเจตนารมณเพื่อมุง (1)พัฒนาชีวิตใหเปน“มนุษยที่สมบูรณทั้งทางรางกาย จิตใจ
สติปญญา ความรูและคุณธรรม มีจริยธรรม และวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมี
ความสุข” และ (2)พัฒนาสังคมไทยใหเปนสังคมที่มีความเขมแข็งและมีดุลยภาพใน 3 ดาน คือ เปนสังคม
คุณภาพ สังคมแหงภูมิปญญาและการเรียนรู และสังคมสมานฉันทและเอื้ออาทรตอกัน
วัตถุประสงคของแผนที่สําคัญ 3 ประการ ดังนี้
1. พัฒนาคนอยางรอบดานและสมดุลเพื่อเปนฐานหลักของการพัฒนา
2. เพื่อสรางสังคมไทยใหเปนสังคมคุณธรรม ภูมิปญญาและการเรียนรู
3. เพื่อพัฒนาสภาพแวดลอมของสังคมเพื่อเปนฐานในการพัฒนาคน และสรางสังคมคุณธรรมภูมิปญญา
และการเรียนรู
แนวนโยบาย เปาหมาย และกรอบการดําเนินงาน
เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคทั้งสามประการดังกลาว ประกอบกับการคํานึงถึงทิศทางการพัฒนาประเทศใน
อนาคตที่เนนการใชความรูเปนฐานของการพัฒนาทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ประชากร สิ่งแวดลอม
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จึงไดกําหนดแนวนโยบายในแตละวัตถุประสงค ดังนี้
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วัตถุประสงคที่ 1 พัฒนาคนอยางรอบดาน และสมดุล เพื่อเปนฐานหลักของการพัฒนา
1.1 พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูในทุกระดับและประเภทการศึกษา
1.2 ปลูกฝงและเสริมสรางใหผูเรียนมีศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม คานิยม มีจิตสํานึกและมีความภูมิใจ
ในความเปนไทย มีระเบียบวินัย มีจิตสาธารณะ คํานึงถึงประโยชนสวนรวม และยึดมั่นในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และรังเกียจการทุจริต ตอตานการซื้อสิทธิ์ขายเสียง
1.3 เพิ่มโอกาสทางการศึกษาใหประชาชนทุกคนตั้งแตแรกเกิดจนตลอดชีวิตไดมีโอกาสเขาถึงบริการ
การศึกษาและการเรียนรู โดยเฉพาะผูดอยโอกาส ผูพิการ หรือทุพพลภาพยากจน อยูในทองถิ่นหางไกล
ทุรกันดาร
1.4 ผลิตและพัฒนากําลังคนใหสอดคลองกับความตองการของประเทศ และเสริมสรางศักยภาพการ
แขงขันและรวมมือกับนานาประเทศ
1.5 พัฒนามาตรฐานและระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ทั้งระบบประกันคุณภาพภายในและ
ระบบการประกันคุณภาพภายนอก
1.6 ผลิตและพัฒนาครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษาใหมีคุณภาพและมาตรฐานมีคุณธรรม
และมีคุณภาพชีวิตที่ดี
วัตถุประสงคที่ 2 สรางสังคมไทยใหเปนสังคมคุณธรรม ภูมิปญญาและการเรียนรู
2.1 สงเสริมการจัดการศึกษา อบรม และเรียนรูของสถาบันศาสนา และสถาบันทางสังคม ทั้งการศึกษา
ในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
2.2 สงเสริมสนับสนุนเครือขายภูมิปญญา และการเรียนรูประวัติศาสตร ศิลปวัฒนธรรม พลศึกษา กีฬา
เปนวิถีชีวิตอยางมีคุณภาพและตลอดชีวิต
2.3 สงเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อสรางองคความรู นวัตกรรม และทรัพยสินทางปญญา พัฒนาระบบ
บริหารจัดการความรู และสรางกลไกการนําผลการวิจัยไปใชประโยชน
วัตถุประสงคที่ 3 พัฒนาสภาพแวดลอมของสังคม เพื่อเปนฐานในการพัฒนาคนและสรางสังคมคุณธรรม
ภูมิปญญาและการเรียนรู
3.1 พัฒนาและนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชเพื่อการพัฒนาคุณภาพ เพิ่มโอกาสทางการศึกษา และการ
เรียนรูตลอดชีวิต
3.2 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ โดยเรงรัดกระจายอํานาจการบริหารและจัดการศึกษาไปสู
สถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา และองคกรปกครองสวนทองถิ่น
3.3 สงเสริมการมีสวนรวมของภาคเอกชน ประชาชน ประชาสังคม และทุกภาคสวนของสังคมในการ
บริหารจัดการศึกษา และสนับสนุนสงเสริมการศึกษา
3.4 ระดมทรัพยากรจากแหลงตางๆ และการลงทุนเพื่อการศึกษา ตลอดจนบริหารจัดการและใช
ทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ
3.5 สงเสริมความรวมมือระหวาประเทศดานการศึกษา พัฒนาความเปนสากลของการศึกษา เพื่อ
รองรับการเปนประชาคมอาเซียน และเพิ่มศักยภาพการแขงขันของประเทศภายใตกระแสโลกาภิวัตน ขณะ
เดียวกันสามารถอยูรวมกันกับพลโลกอยางสันติสุข มีการพึ่งพาอาศัยและเกื้อกูลกัน
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การบริหารแผนสูการปฏิบัติ
แผนการศึกษาแหงชาติฉบับนี้ใหความสําคัญกับการนําแผนสูการปฏิบัติเพื่อเปนกลไกขับเคลื่อนขอเสนอ
ปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง ที่เนนเปาหมาย 3 ดาน คือ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา การขยายโอกาสทาง
การศึกษา และการสงเสริมการมีสวนรวมในการบริการและจัดการศึกษา ตลอดจนคํานึงถึงความสอดคลองกับ
ระยะเวลาของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ จึงเห็นควรกําหนดระยะเวลาดําเนินงานบริหารแผนสูการ
ปฏิบัติเปน 2 ระยะ ดังนี้
ระยะที่ 1 แผนงานรีบดวน ระหวางป 2552-2554 ใหเรงดําเนินการตามขอเสนอการปฏิรูปการศึกษา
ในทศวรรษที่สอง โดยใหมีการจัดทําแผนเพื่อพัฒนาการศึกษาตามประเด็นเปาหมายการปฏิรูปการศึกษา ไดแก
1) แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2) แผนขยายโอกาสทางการศึกษา และ 3) แผนสงเสริมการมีสวนรวมในการ
บริหารและจัดการศึกษา รวมทั้งควรมีการสรางกลไกเพื่อขับเคลื่อนการดําเนินงานตามแผนการศึกษาแหงชาติ
ระยะที่ 2 ระหวางป 2555-2559 ใหเรงดําเนินการตามนโยบายทั้ง 14 ดานใหบรรลุผลตามเปาหมาย
ที่กําหนดไว และติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนฯ เมื่อสิ้นสุดระยะที่ 1 และระยะที่ 2 รวมทั้งการ
เตรียมการรางแผนการศึกษาแหงชาติฉบับใหมตอไป นอกจากนี้ใหมีการจัดทํากรอบทิศทางการพัฒนาการศึกษา
ในชวงระยะเวลา 5 ป เพื่อเปนกรอบแนวทางในการพัฒนาการศึกษาในภาพรวม และแผนพัฒนาการศึกษาแตละ
ระดับ/ประเภทการศึกษา ที่สอดคลองกับแผนการศึกษาแหงชาติและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ไดแก แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน แผนพัฒนาการอาชีวศึกษา แผนพัฒนาการอุดมศึกษา เปนตน ในระดับ
จังหวัด/กลุมจังหวัด ใหมีการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด/กลุมจังหวัด และในระดับเขตพื้นที่การศึกษา
องคกรปกครองสวนทองถิ่น สถานศึกษา ใหมีการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษา แผนพัฒนา
การศึกษาองคกรปกครองสวนทองถิ่นและสถานศึกษา
5. แผนบริหารราชการแผนดิน พ.ศ.2555-2558 (รัฐบาล น.ส.ยิ่งลักษณ ชินวัตร)
หลักการของนโยบายการบริหารราชการแผนดินของรัฐบาล จะยึดหลักการบริหารที่มีความยืดหยุนที่
คํานึงถึงพลวัตรการเปลี่ยนแปลงของปจจัยภายนอกที่มีผลกระทบตอการดําเนินนโยบายของรัฐบาล โดยรัฐบาล
จะรายงานตอรัฐสภาเมื่อมีความจําเปนตองปรับปรุงนโยบายใหเกิดประโยชนตอประเทศใหมากที่สุด นโยบาย
ของรัฐบาลมีจุดมุงหมาย 3 ประการ คือ
ประการที่หนึ่ง เพื่อนําประเทศไทยไปสูโครงสรางเศรษฐกิจที่สมดุลมีความเขมแข็งของเศรษฐกิจภายใน
ประเทศมากขึ้น ซึ่งจะเปนพื้นฐานที่สําคัญของการสรางการเติบโตอยางมีคุณภาพและยั่งยืน การพัฒนาคุณภาพ
และสุขภาพคนไทยในทุกชวงวัยถือเปนปจจัยชี้ขาดความสามารถในการอยูรอดและแขงขันไดของเศรษฐกิจไทย
ประการที่สอง เพื่อนําประเทศไทยสูสังคมที่มีความปรองดองสมานฉันทและอยูบนพื้นฐานของหลัก
นิติธรรมที่เปนมาตรฐานสากลเดียวกันและมีหลักปฏิบัติที่เทาเทียมกันตอประชาชนคนไทยทุกคน
ประการที่สาม เพื่อนําประเทศไทยไปสูการเปนประชาคมอาเซียนในป 2558 อยางสมบูรณโดยสราง
ความพรอมและความเขมแข็งทั้งทางดานเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม และ การเมืองและความมั่นคง เพื่อให
การบริหารราชการแผนดินสามารถบรรลุถึงภารกิจและดําเนินไปดวยแนวทางที่กลาวมา รัฐบาลจึงไดกําหนด
นโยบายการบริหารราชการแผนดินไวโดยแบงการดําเนินการเปน 2 ระยะ คือ ระยะเรงดวนที่จะเริ่มดําเนินการ
ในปแรก และระยะการบริหารราชการ 4 ปของรัฐบาล เพื่อใหมีการพัฒนาอยางมีคุณภาพ สมดุล ยั่งยืนและมี
ภูมิคุมกันตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดังตอไปนี้
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1. นโยบายเรงดวนที่จะเริ่มดําเนินการในปแรก
1.1 สรางความปรองดองสมานฉันทของคนในชาติและฟนฟูประชาธิปไตย
1.2 กําหนดใหการแกไขและปองกันปญหายาเสพติดเปน“วาระแหงชาติ”
1.3 ปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐอยางจริงจัง
1.4 สงเสริมใหมีการบริหารจัดการน้ําอยางบูรณาการและเรงรัดขยายเขตพื้นที่ชลประทาน
1.5 เรงนําสันติสุขและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชนกลับมาสูพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต
1.6 เรงฟนฟูความสัมพันธและพัฒนาความรวมมือกับประเทศเพื่อนบานและนานาประเทศ
1.7 แกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนและผูประกอบการเนื่องจากภาวะเงินเฟอและราคา
น้ํามันเชื้อเพลิง
1.8 ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเพิ่มกําลังซื้อภายในประเทศ สรางสมดุลและความ
เขมแข็งอยางมีคุณภาพใหแกระบบเศรษฐกิจมหภาค
1.9 ปรับลดภาษีเงินไดนิติบุคคล ใหเหลือรอยละ 23 ในป พ.ศ. 2555 และลดลงเหลือรอยละ 20 ใน
ป พ.ศ. 2556
1.10 สงเสริมใหประชาชนเขาถึงแหลงเงินทุน
1.11 ยกระดับราคาสินคาเกษตรและใหเกษตรกรเขาถึงแหลงเงินทุน
1.12 เรงเพิ่มรายไดจากการทองเที่ยวทั้งในและนอกประเทศ
1.13 สนับสนุนการพัฒนางานศิลปหัตถกรรมและผลิตภัณฑชุมชนเพื่อการสรางเอกลักษณและการผลิต
สินคาในทองถิ่น
1.14 พัฒนาระบบประกันสุขภาพ เพิ่มประสิทธิภาพของระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนา 30 บาท
รักษาทุกโรค
1.15 จัดหาเครื่องคอมพิวเตอรแท็บเล็ตใหแกโรงเรียน โดยเริ่มทดลองดําเนินการในโรงเรียนนํารอง
สําหรับระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ปการศึกษา พ.ศ. 2555
1.16 เรงรัดและผลักดันการปฏิรูปการเมืองที่ประชาชนมีสวนรวมอยางกวางขวาง โดยมีสภาราง
รัฐธรรมนูญที่เปนอิสระยกรางรัฐธรรมนูญฉบับใหม
ในสวนของนโยบายที่จะดําเนินการภายในชวงระยะ 4 ปของรัฐบาลชุดนี้รัฐบาลจะดําเนินนโยบายหลัก
ในการบริหารประเทศซึ่งปรากฏตามนโยบายขอที่ 2 ถึงขอที่ 8 โดยมหาวิทยาลัยมีสวนที่เกี่ยวของ ยกเวน
นโยบายขอที่ 7 ดังตอไปนี้
2. นโยบายความมั่นคงแหงรัฐ
2.1 เทิดทูนและพิทักษรักษาไวซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย
2.2 เรงดําเนินการแกไขปญหายาเสพติด
3. นโยบายเศรษฐกิจ
3.1 นโยบายสรางรายได
3.1.1 สงเสริมการทองเที่ยวจากทั้งภายนอกและภายในประเทศ
3.1.2 ขยายบทบาทใหธุรกิจการเกษตรและอาหาร
3.1.3 สงเสริมและผลักดันใหอุตสาหกรรมพลังงานปโตรเลียมและพลังงานทดแทน
3.1.4 ยกระดับความสามารถในการแขงขันและขยายชองทางการตลาดของธุรกิจอุตสาหกรรม
ธุรกิจบริการในประเทศ
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3.1.5 สงเสริมใหผูประกอบการขยายการลงทุนไปประเทศเพื่อนบาน
3.1.6 ดึงดูดการลงทุนเขาสูประเทศในสาขาที่เปนการผลิตสินคาและบริการที่มีพื้นฐานทาง
เทคโนโลยีมีมูลคาสูง
3.1.7 เสริมสรางกระบวนการสรางอาชีพ สรางงานที่มีคุณภาพและมีรายไดสูงใหแกประชาชน
3.1.8 สงเสริมการขยายความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจการคา การลงทุน และการเงินภายใต
ประโยชนรวมกันของกรอบความรวมมือและขอตกลงทางการคา
3.2 นโยบายปรับโครงสรางเศรษฐกิจ
3.2.1 ภาคเกษตร
1) สงเสริมสนับสนุนใหสภาเกษตรกรแหงชาติเปนกลไกของเกษตรกรในการสื่อสารกับรัฐบาล
และรวมกันพัฒนาเกษตรกรดวยตนเองตามเจตนารมณของกฎหมาย
2) เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืช โดยการวิจัยและพัฒนาสายพันธุ
3) เพิ่มศักยภาพกระบวนการผลิตดานปศุสัตวใหไดมาตรฐาน ปลอดภัย เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
4) พัฒนาการประมง ทั้งในการเพาะเลี้ยงและในแหลงน้ําธรรมชาติ
5) เสริมสรางฐานรากของครัวเรือนเกษตรกรใหเขมแข็ง
6) จัดทําระบบทะเบียนครัวเรือนเกษตรกรที่มีขอมูลการเกษตรของครัวเรือน
7) เรงรัดพัฒนาธุรกิจการเกษตร
8) พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรมูลคาเพิ่มเพื่อเพิ่มศักยภาพการแขงขัน
9) สงเสริมเกษตรทฤษฎีใหม สงเสริมการวิจัยและพัฒนาพันธุ ดําเนินการฟนฟูสภาพแวดลอม
3.2.2 ภาคการทองเที่ยว การบริการ และการกีฬา
1) การพัฒนาการทองเที่ยว
1.1) สงเสริมการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานที่สนับสนุนการทองเที่ยวและเรงรัดการปรับปรุง
มาตรฐานในเรื่องสิ่งอํานวยความสะดวกความปลอดภัย และสุขอนามัย โดยคํานึงถึงการเขาถึงแหลงทองเที่ยว
ของผูพิการและผูสูงอายุ
1.2) พัฒนา บูรณะ และฟนฟูแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ ประวัติศาสตรและวัฒนธรรมเดิมที่
มีอยูแลว
1.3) ยกระดับและรักษามาตรฐานบริการดานการทองเที่ยว
1.4) สงเสริม สนับสนุนตลาดนักทองเที่ยวคุณภาพทั้งจากตางประเทศและในประเทศ
1.5) สงเสริมกิจกรรมและรูปแบบการทองเที่ยว
1.6) ผลักดันความรวมมือของหนวยงานตาง ๆ เพื่อใหบริการนักทองเที่ยวอยางมีคุณภาพ
2) การพัฒนาภาคบริการ
2.1) เรงรัดพัฒนาผูประกอบการดานบริการใหมีองคความรู เสริมสรางนวัตกรรมและทักษะทั้ง
ดานภาษา มาตรฐานการบริการและการจัดการ
2.2) พัฒนาธุรกิจบริการที่มีศักยภาพเพื่อขยายฐานการผลิตและการตลาดสูระดับภูมิภาค
3) การพัฒนากีฬา
3.1) สงเสริมใหประเทศไทยเปนศูนยกลางกีฬาของภูมิภาคและของโลก
3.2) จัดหาและพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการกีฬาใหเพียงพอ
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3.3) จัดใหมีทุนการศึกษาและทุนสนับสนุนแกเด็กและเยาวชนที่มีความสามารถและมีแนวโนม
วาจะเปนผูมีความสามารถสูงดานกีฬา
3.4) พัฒนากีฬาเพื่อความเปนเลิศ ดวยการนําวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการกีฬามา
ประยุกตใช
3.3 นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ
3.3.1 พัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
3.3.2 สงเสริมการเขาถึงการใชบริการเครือขายอินเทอรเน็ตสาธารณะ
3.3.3 สงเสริมการใชคลื่นความถี่อันเปนทรัพยากรของชาติใหมีประสิทธิภาพสูงสุด
3.3.4 สงเสริมการใชสื่อวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศนทั้งภาครัฐ ภาคประชาชน
3.3.5 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟตแวร ฮารดแวร และอุตสาหกรรมที่
เกี่ยวของ
4. นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต
4.1 นโยบายการศึกษา
4.1.1 เรงพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยการปฏิรูประบบความรูของสังคมไทยอันประกอบดวย
การยกระดับองคความรูใหไดมาตรฐานสากล จัดใหมีโครงการตําราแหงชาติที่บรรจุความรูที่กาวหนาและได
มาตรฐานทั้งความรูที่เปนสากลและภูมิปญญาทองถิ่น สงเสริมการอาน พรอมทั้งสงเสริมการเรียนการสอนภาษา
ตางประเทศและภาษาถิ่น จัดใหมีระบบการจัดการความรู ปฏิรูปหลักสูตรการศึกษาทุกระดับใหรองรับการ
เปลี่ยนแปลงของโลกและทัดเทียมกับมาตรฐานสากลบนความเปนทองถิ่นและความเปนไทยเพิ่มผลสัมฤทธิ์ของ
การศึกษาทุกระดับชั้นโดยวัดผลจากการผานการทดสอบมาตรฐานในระดับชาติและนานาชาติ ขจัดความไมรู
หนังสือใหสิ้นไปจากสังคมไทย จัดใหมีครูดีเพียงพอในทุกหองเรียน ใหมีโรงเรียนและสถาบันอาชีวศึกษาคุณภาพ
สูงในทุกพื้นที่ พัฒนามหาวิทยาลัยเขาสูระดับโลก พัฒนาระบบการศึกษาใหผูเรียนมีความรูคูคุณธรรมมุงการ
สรางจริยธรรมในระดับปจเจก รวมทั้งสรางความตระหนักในสิทธิและหนาที่ความเสมอภาค และดําเนินการให
การศึ กษาเปน พื้น ฐานของสั งคมประชาธิ ปไตยที่แทจ ริงปรับ ปรุงโครงสรางระบบบริหารการศึกษา โดยการ
กระจายอํานาจสูพื้นที่ใหเสร็จสมบูรณโดยเริ่มจากพื้นที่ที่มีความพรอม
4.1.2 สรางโอกาสทางการศึกษา กระจายโอกาสทางการศึกษาในสังคมไทย โดยคํานึงถึงการ
สรางความเสมอภาคและความเปนธรรมใหเกิดขึ้นแกประชากรทุกกลุม ซึ่งรวมถึงผูยากไร ผูดอยโอกาส ผูพิการ
ผูบกพรองทางกายและการเรียนรู รวมทั้งชนกลุมนอย โดยสงเสริมการใหความรูตั้งแตอยูในครรภมารดาถึงแรก
เกิดใหไดรับการดูแลอยางมีประสิทธิภาพทั้งแมและเด็ก สนับสนุนการจัดการศึกษาตามวัยและพัฒนาการอยางมี
คุณภาพตั้งแตกอนวัยเรียนจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยจัดใหมีการเทียบโอนวุฒิการศึกษาสาหรับกลุมที่มี
ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง เชน กลุมแมบาน จัดใหมีระบบสะสมผลการศึกษาและการเทียบโอนเพื่อขยายโอกาส
ใหกวางขวางและลดปญหาคนออกจากระบบการศึกษา นอกจากนี้ จะดําเนินการลดขอจํากัดของการเขาถึง
การศึกษาระดับอุดมศึกษาและอาชีวศึกษาชั้นสูง โดยจัดใหมี “โครงการเงินกูเพื่อการศึกษาที่ผูกพันกับรายได
ในอนาคต” โดยใหผูกูเริ่มใชคืนตอเมื่อมีรายไดเพียงพอที่จะเลี้ยงตัวไดพักชาระหนี้แกผูเปนหนี้กองทุนกูยืมเพื่อ
การศึกษา โดยปรับเปลี่ยนการชําระหนี้เปนระบบที่ผูกพันกับรายไดในอนาคตปรับปรุงระบบการคัดเลือกเขา
ศึกษาตอทุกระดับใหเอื้อตอการกระจายโอกาส โดยเฉพาะอยางยิ่งจะจัดใหมีระบบคัดเลือกกลางเพื่อเขาศึกษา
ตอในมหาวิทยาลัยที่มีประสิทธิภาพและเปนธรรมดําเนิน “โครงการ 1 อําเภอ 1 ทุน” เพื่อเปดโอกาสใหเด็กไทย
ไดไปเรียนตอตางประเทศ จัดการศึกษาชุมชนเพื่อมุงใหเกิดสังคมแหงการเรียนรูและการศึกษาตลอดชีวิต
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4.1.3 ปฏิรูปครู ยกฐานะครูใหเปนวิชาชีพชั้นสูงอยางแทจริงโดยปฏิรูประบบการผลิตครูใหมี
คุณภาพทัดเทียมกับนานาชาติ สรางแรงจูงใจใหคนเรียนดีและมีคุณธรรมเขาสูวิชาชีพครู ปรับปรุงระบบเงินเดือน
และคาตอบแทนครู พัฒนาระบบความกาวหนาของครูโดยใชการประเมินเชิงประจักษที่อิงขีดความสามารถและ
วัดสัมฤทธิผลของการจัดการศึกษาเปนหลัก จัดระบบการศึกษาและฝกอบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพครูอยางตอเนื่อง
แกปญหาหนี้สินครูโดยการพักชําระหนี้และการปรับโครงสรางหนี้ตามนโยบายแกปญหาหนี้ครัวเรือนของรัฐบาล
พั ฒ นาระบบภู มิส ารสนเทศเพื่ อใช ในการกระจายครูขจัดปญ หาการขาดแคลนครูในสาระวิช าหลั ก เช น
คณิตศาสตร วิทยาศาสตร และภาษา
4.1.4 จัดการศึกษาขั้นอุดมศึกษาและอาชีวศึกษาใหสอดคลองกับตลาดแรงงานทั้งในเชิง
ปริมาณและคุณภาพ โดยกระบวนการสรางประสบการณระหวางเรียนอยางเหมาะสม และสนับสนุนการสราง
รายไดระหวางเรียน และสนับสนุนใหผูสําเร็จการศึกษามีงานทําไดทันที โดยความรวมมือระหวางแหลงงานกับ
สถานศึกษาสงเสริมใหมีศูนยอบรมอาชีวศึกษาเพื่อใหนักเรียน นักศึกษา และประชาชนสามารถเรียนรูหา
ประสบการณกอนไปประกอบอาชีพโดยใหสถาบัน อาชีวศึกษาดําเนินการรวมกับผูเชี่ย วชาญในแตละอาชีพ
รวมทั้งจัดใหมีศูนยซอมสรางประจําชุมชนเพื่อฝกฝนชางฝมือและการสรางทักษะในการใหบริการแกประชาชน
ทั้งนี้จะดําเนินการรวมกับภาคเอกชนอยางจริงจังเพื่อสงเสริมการศึกษาในสายอาชีวศึกษาใหเปนที่ยอมรับและ
สามารถมีรายไดสูงตามความสามารถ
4.1.5 เรงพัฒนาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาใหทัดเทียมกับนานาชาติ โดยใชเปน
เครื่องมือในการเรงยกระดับ คุณภาพและการกระจายโอกาสทางการศึกษา จัดใหมีร ะบบการเรียนแบบ
อิเล็กทรอนิกสแหงชาติ เพื่อเปนกลไกในการเปลี่ยนกระบวนทัศนการเรียนรูใหเปนแบบผูเรียนเปนศูนยกลางและ
เอื้อใหเกิดการเรียนรูตลอดชีวิต พัฒนาเครือขายสารสนเทศเพื่อการศึกษา พัฒนาระบบ “ไซเบอรโฮม”ที่สามารถ
สงความรูมายังผูเรียนโดยระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงสงเสริมใหนักเรียนทุกระดับชั้นไดใชอุปกรณคอมพิวเตอร
แท็บเล็ตเพื่อการศึกษา ขยายระบบโทรทัศนเพื่อการศึกษาใหกวางขวาง ปรับปรุงหองเรียนนํารองใหไดมาตรฐาน
หองเรียนอิเล็กทรอนิกสรวมทั้งเรงดําเนินการให “กองทุนเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา” สามารถ
ดําเนินการตามภารกิจได
4.1.6 สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเพื่อสรางทุนปญญาของชาติ พัฒนามหาวิทยาลัยใหมุงสูการ
เปนมหาวิทยาลัยวิจัยระดับโลก ระดมสรรพกําลังเพื่อพัฒนาระบบเครือขายการวิจัยแหงชาติเพื่อสรางทุนทาง
ปญญาและนวัตกรรม ผลักดันใหประเทศสามารถพึ่งตนเองไดทางเทคโนโลยีเพื่อนําไปสูการสรางรากฐานใหม
ของเศรษฐกิจฐานนวัตกรรม จัดตั้งศูนยความเปนเลิศเพื่อการวิจัยสาหรับสาขาวิชาที่จําเปนพัฒนาโครงสรางการ
บริหารงานวิจัยของชาติโดยเนนความสัมพันธอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพระหวางองคกรบริหารงานวิจัย
กับสถาบันอุดมศึกษา
4.1.7 เพิ่มขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษยเพื่อรองรับการเปดเสรีประชาคมอาเซียนโดย
รวมมือกับภาคเอกชนและสถาบันการศึกษาในการวางแผนการผลิตและพัฒนากําลังคนใหมีคุณภาพและปริมาณ
เพียงพอ สอดคลองตามความตองการของภาคการผลิตและบริการ เรงรัดการจัดทํามาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ
รับ รองสมรรถนะการปฏิ บั ติ งานตามมาตรฐานอาชี พ และการจัด ทํ ามาตรฐานฝมื อ แรงงานให ค รบทุ ก
อุตสาหกรรม
4.2 นโยบายแรงงาน
4.2.1 สงเสริมใหผูตองการมีงานทําในระบบสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารตําแหนงงานวางของ
สถานประกอบการไดโดยสะดวก
4.2.2 ใหการคุมครองแรงงานตามกฎหมาย
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4.2.3 สงเสริมระบบแรงงานสัมพันธใหทุกฝายที่เกี่ยวของสามารถแกไขปญหาแรงงาน
4.2.4 เพิ่มสิทธิประโยชนประกันสังคมใหมากขึ้น
4.2.5 เรงยกระดับแรงงานไรฝมือใหเปนแรงงานกึ่งฝมือและแรงงานกึ่งฝมือใหเปนแรงงานมี
4.2.6 เตรียมการรองรับการเปดการเคลื่อนยายแรงงานเสรีภายใตประชาคมอาเซียนในป พ.ศ.

4.2.7 กําหนดมาตรการที่เหมาะสมในการควบคุมการเขามาทางานของแรงงานตางดาว
4.3 นโยบายการพัฒนาสุขภาพของประชาชน
4.3.1 ลงทุนดานบริการสุขภาพ
4.3.2 ผลิตบุคลากรทางดานสาธารณสุข
4.3.3 จัดใหมีมาตรการสรางสุขภาพโดยมีเปาหมายเพื่อลดอัตราปวย ตาย และผลกระทบจาก
โรคไมติดตอ
4.3.4 พัฒนาขีดความสามารถของอาสาสมัครสาธารณสุข
4.3.5 พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนตั้งแตในชวงตั้งครรภ วัยเด็ก วัยเจริญพันธุ วัยบรรลุนิติ
ภาวะ วัยชรา
4.3.6 สงเสริมใหประชาชนทุกระดับมีโอกาสออกกําลังกายและเลนกีฬาเพื่อสรางเสริมสุขภาพ
และพลานามัยที่ดี
4.3.7 ขับเคลื่อนใหประเทศไทยเปนเลิศในผลิตภัณฑและการบริการดานสุขภาพและการ
รักษาพยาบาลในภูมิภาคเอเชีย
4.4 นโยบายศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
4.4.1 เรงดําเนินการใหศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมมีบทบาทนําในการรวมเทิดทูนสถาบัน
หลัก ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย
4.4.2 อุปถัมภ คุมครอง และทํานุบํารุงศาสนา
4.4.3 อนุรักษ ทํานุบํารุง และบูรณปฏิสังขรณแหลงศาสนาศิลปะ วัฒนธรรมโบราณสถาน
โบราณวัตถุ ที่เปนเอกลักษณและมีคุณคาทางประวัติศาสตรรวมถึงอนุรักษและสงเสริมศิลปะการแสดง
4.4.4 สรางสรรคอารยธรรมที่ดีงามสูวิถีชีวิตและสังคมคุณภาพ
4.4.5 นําทุนทางวัฒนธรรมของประเทศมาสรางคุณคาทางสังคมและเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจ
4.4.6 พัฒนาแหลงเรียนรูทางวัฒนธรรมและการนันทนาการเพื่อสงเสริมใหวัยรุนไทยเกิดการ
เรียนรูที่ถูกตอง
4.4.7 ขยายบทบาทและสรางเครือขายความรวมมือของสภาวัฒนธรรมทุกจังหวัดกับภาคีการ
พัฒนาทุกภาคสวน
4.5 นโยบายความมั่นคงของชีวิตและสังคม
4.5.1 สงเสริมการพัฒนาใหครอบครัวและสังคมไทยมีความมั่นคงอบอุน
4.5.2 สรางหลักประกันความมั่นคงในศักดิ์ศรีแหงความเปนมนุษย
4.5.3 สงเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนใหเติบโตเปนพลเมืองที่มีคุณภาพ
4.5.4 สนับสนุนบทบาทของสตรีไทยในการมีสวนรวมพัฒนาประเทศอยางเสมอภาค ดวยการ
ปกปองสิทธิของสตรี ปรับปรุงกฎหมายที่คุมครองสตรีที่ถูกกระทํารุนแรงในครอบครัว
4.5.5 เสริมสรางใหผูสูงอายุ คนพิการ และผูดอยโอกาสมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
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5. นโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม
5.1 เรงพัฒนาใหประเทศไทยเปนสังคมที่อยูบนพื้นฐานขององคความรู
5.2 เรงสรางนักวิทยาศาสตร นักวิจัย และครูวิทยาศาสตรใหเพียงพอตอความตองการของประเทศ
5.3 สนับสนุนและสงเสริมใหเกิดการลงทุนและความรวมมือระหวางภาครัฐและเอกชน รวมทั้ง
สถาบันการศึกษาขั้นสูงใหเกิดการวิจัย
5.4 จัดระบบบริหารงานวิจัยใหเกิดประสิทธิภาพ
5.5 สงเสริมการใชขอมูลเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
6. นโยบายการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
6.1 ประสิทธิภาพการบริหารราชการแผนดิน
6.1.1 พัฒนาระบบราชการอยางตอเนื่อง เนนการบริหารเชิงกลยุทธในระดับชาติอยางมี
วิสัยทัศนและมุงผลสัมฤทธิ์
6.1.2 เสริมสรางประสิทธิภาพของระบบการบริหารงานแบบบูรณาการอยางตอเนื่องยกระดับ
สมรรถนะของสวนราชการและหนวยงานของรัฐ
6.1.3 พัฒนาและสงเสริมระบบการบริหารงานบุคคลภาครัฐโดยยึดหลักการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี
6.1.4 พัฒนาสมรรถนะของขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐอยางตอเนื่องเพื่อใหมีขีด
ความสามารถในการปฏิบัติราชการ
6.1.5 เสริมสรางมาตรฐานดานคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลใหแกขาราชการและ
เจาหนาที่ของรัฐ
6.1.6 สนับสนุนการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหมีระบบที่มีประสิทธิภาพ
โปรงใส
6.1.7 พัฒนาระบบราชการใหเปนระบบที่โปรงใสขึ้นโดยการวางระบบการตรวจสอบและ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรมความคุมคา
6.1.8 สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการบริหารราชการ
6.1.9 สงเสริมกระบวนการบริหารจัดการที่ดีในภาคเอกชน
6. แผนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดกําแพงเพชรและจังหวัดตาก ประจําป พ.ศ.2553-2556
6.1 แผนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดกําแพงเพชร
จั งหวั ดกํ า แพงเพชรได นํ า ทิ ศทางการพัฒ นาประเทศ แผนบริห ารราชการแผน ดิน นโยบายรัฐ บาล
แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐตามรัฐธรรมนูญ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 ยุทธศาสตรการ
พัฒนาภาค แผนพัฒนากลุมจังหวัด (จังหวัดกําแพงเพชร พิจิตร นครสวรรค และอุทัยธานี) ขอมูลพื้นฐานที่สําคัญ
ของจังหวัด และดําเนินการวิเคราะหสรุปสภาวะแวดลอมของจังหวัด (SWOT Analysis) โดยมีการจัดสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็นจากองคกรทั้งภาคราชการและภาคเอกชนทุกภาคสวน จากนั้นจึงมีการกําหนด
วิสัยทัศนการพัฒนาจังหวัดกําแพงเพชรเพื่อใหสอดคลองกับนโยบาย/ยุทธศาสตรรัฐบาลดังกลาวและศักยภาพ
ของจังหวัดกําแพงเพชร ดังนี้
วิสัยทัศน ผูนําการผลิตเกษตรปลอดภัยและการทองเที่ยวถิ่นมรดกโลก
พันธกิจ
1. สงเสริมและพัฒนาการผลิตเกษตรปลอดภัยแบบครบวงจร
2. สงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยวสูสากล
แผนกลยุทธคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ป 2556-2560
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ประเด็นยุทธศาสตร
1. สงเสริมและพัฒนาการผลิต การแปรรูป และการตลาดสินคาเกษตรปลอดภัย
2. สงเสริม พัฒนา และบริหารจัดการการทองเที่ยวใหมีคุณภาพสูสากล
3. พัฒนาโครงสรางและปจจัยพื้นฐานที่เอื้อตอการเกษตรและการทองเที่ยว
เปาประสงคหลัก
1. ขีดความสามารถในการแขงขันดานคุณภาพการผลิต การแปรรูป และการตลาดสินคาเกษตร
ปลอดภัยเพิ่มขึ้น
2. การบริหารจัดการการทองเที่ยวอยางบูรณาการสูสากล
3. โครงสรางพื้นฐานมีศักยภาพและเอื้อตอการเกษตรและการทองเที่ยว
4. สังคม/ชุมชน และปจจัยพื้นฐานมีศักยภาพที่เอื้อตอการพัฒนาการเกษตรและการทองเที่ยว
6.2 แผนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดตาก
วิสัยทัศน : เมืองนาอยู ประตูการคาชายแดน
ประเด็นยุทธศาสตร
1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และแกไขปญหาความยากจน
2. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
3. การพัฒนาผลิตภาพทางการเกษตร
4. การสงเสริมการทองเที่ยว สินคา OTOP และการคาชายแดน
5. การรักษาความมั่นคงชายแดน และความสงบเรียบรอย
6. การบริหารจัดการที่ดี
เปาประสงค
1. เพื่อใหประชาชน ผูดอยโอกาส มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น
2. เพื่ออนุรักษและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
3. เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรและเพิ่มมูลคาสินคาทางการเกษตร
4. เพื่อเพิ่มรายไดจากการทองเที่ยว สินคา OTOP และการคาชายแดน
5. ระบบการจัดการเพื่อปองกันรักษาความมั่นคงชายแดน การรักษาความสงบเรียบรอยมีประสิทธิภาพ
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐใหมีประสิทธิภาพ
7. ศตวรรษแหงเอเซีย การเคลื่อนยายเสรีของสินคาและเงินทุน
การถายเทอํานาจทางเศรษฐกิจจากประเทศอุตสาหกรรมในภูมิภาคตะวันตกมายังภูมิภาคเอเชียเริ่มตน
ในชวงทศวรรษที่ 20 โดยมีสาเหตุหลักจากการเพิ่มบทบาททางดานเศรษฐกิจของประเทศญี่ปุนในเวทีเศรษฐกิจ
โลก และไดเกิดขึ้นอยางตอเนื่องในชวงการขยายตัวทางเศรษฐกิจของกลุมประเทศอุตสาหกรรมใหมหรือ NICS
ไดแก ฮองกง เกาหลี สิงคโปร และไตหวันและกลุมประเทศอาเซียนในชวงกอนวิกฤตเศรษฐกิจ ป พ.ศ.2540
ขณะเดียวกัน นโยบายการเปดประเทศของจีน รัสเซีย และพลวัตการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศบราซิล
และอินเดียในชวงหลายปที่ผานมา ยังเปนปจจัยหลักอีกปจจัยหนึ่งที่ทําใหเศรษฐกิจโลกมีแนวโนมพัฒนาไปสู
ความเปนโลกหลายศูนยกลาง ทั้งในเศรษฐกิจและการเงินในอนาคตอันใกลนี้ แนวโนมการรวมกลุมทาง
เศรษฐกิจของประเทศในภูมิภาคตาง ๆ ของโลกจะมีมากขึ้นอยางตอเนื่อง การรวมกลุมเศรษฐกิจที่สําคัญตอ
ประเทศไทยในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) ไดแก การรวมกลุม
ของประเทศในภูมิภาคเอเชียตามกรอบการคาเสรีของประเทศอาเซียนกับจีน ญี่ปุน และอินเดีย และการ
แผนกลยุทธคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ป 2556-2560
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รวมกลุมประเทศในประชาคมอาเซียน (Asean Community) ในป พ.ศ. 2558 ซึ่งกลุมประเทศอาเซียนใหม
ไดแก ลาว กัมพูชา และเวียดนาม จะไดรับสิทธิการลดภาษีตามกรอบการคาเสรีอาเซียนอยางสมบูรณ และจะมี
ความรวมมือใหมๆ ที่สําคัญเกิดขึ้น เชน ความรวมมือดานการลงทุนดานตาง ๆ การเปดสาขาดานอุตสาหกรรม
บริการดานตาง ๆ และการจัดทํามาตรฐานฝมือแรงงานเพื่อชวยใหมีการเคลื่อนยายแรงงานไดเสรีมากขึ้น ซึ่งสิ่ง
เหลานี้จะมีผลกระทบ ทั้งทางตรงและทางออมตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย และรัฐบาลได
กําหนดใหมีการจัดเตรียมความพรอมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในหลาย ๆ ดาน ตามกรอบแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ระยะที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) เชน
- การพัฒนาทรัพยากรมนุษย จะตองมีการปรับกระบวนการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพผูเรียนให
สามารถแขงขันไดทัดเทียมกับประเทศอื่น ๆ โดยเฉพาะทักษะดานภาษา
- การพัฒนาทักษะแรงงาน จะตองใหมีศักยภาพที่สามารถเคลื่อนยายไปทํางานในประเทศตาง ๆ ได
รวมถึงตองมีการสรางความเขาใจในวัฒนธรรมของประเทศตาง ๆ ที่หลากหลาย
- การพัฒนากลไกการบริหารจัดการดานอื่น เชน การบริหารจัดการเพื่อใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมในระดับภูมิภาค การแกไขปญหาความขัดแยงรวมกันเพื่อนําไปสูการอนุรักษและใชประโยชน
ทรัพยากรอยางยั่งยืนของภูมิภาค เปนตน
8. ความตองการทางเศรษฐกิจและเศรษฐกิจสรางสรรค
1) เศรษฐกิจไทยมีภูมิคุมกันดานการเงินจากการพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงอยางตอเนื่อง
หลังจากวิกฤต ป พ.ศ. 2540 การเพิ่มแรงขับเคลื่อนจากภาคเศรษฐกิจในประเทศ และการใชพลังงาน
ทดแทนเพิ่มขึ้น รัฐบาลไดวางรากฐานการสรางความมั่นคงดานการเงินไดอยางเขมแข็งรองรับการเปลี่ยนแปลง
ของระบบการเงินที่เกิดขึ้นในภูมิภาคตาง ๆ ของโลกในชวงที่ผานมาไดเปนอยางดี ในสวนความมั่นคงดาน
พลังงาน รัฐบาลไดดําเนินการจัดหาแหลงปโตรเลียมเพื่อใชภายในประเทศ จัดหาพลังงานไฟฟาและสงเสริม
พลังงานทดแทน เชน พลังงานแสงอาทิตย พลังงานจากขยะการผลิตกาซชีวภาพ พลังงานชีวมวล การผลิตไฟฟา
พลังน้ํา การพัฒนาและสงเสริมการใชเชื้อเพลิงชีวภาพควบคูกับการสงเสริมการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ
การอนุรักษพลังงานและสงเสริมการใชพลังงานทดแทน เพื่อลดการนําเขาน้ํามันอยางตอเนื่องการกําหนดใหเรื่อง
พลังงานและสิ่งแวดลอมเปนประเด็นยุทธศาสตรที่สําคัญของประเทศ ในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559)
2) ศักยภาพทางเศรษฐกิจตองพึ่งภาคบริการและเศรษฐกิจสรางสรรค
ภาคอุตสาหกรรม เปนภาคเศรษฐกิจของประเทศที่มีการเจริญเติบโตสูง โดยเฉพาะกลุมเครื่องจักรและ
อุปกรณ กลุมสินคาอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอร และกลุมยานยนต เปนผลทําใหภาคอุตสาหกรรมเปนแหลง
จางงานที่สําคัญของประเทศในชวงที่ผานมา แตปญหาหลักคือ ภาคอุตสาหกรรมดังกลาวยังตองพึ่งวัตถุดิบแทน
องคความรูและเทคโนโลยีจากภายนอกประเทศ สงผลใหโครงสรางอุตสาหกรรมไทยมีความเปราะบางตอการ
เปลี่ยนแปลงภายนอกที่ไมสามารถควบคุมได นอกจากนั้น ในชวงที่ผานมาอุตสาหกรรมที่ใชแรงงานเขมขนของ
ประเทศไดสูญเสียความสามารถในการแขงขันใหกับประเทศที่มีตนทุนการผลิตที่ราคาถูกกวา เชน เวียดนาม
เปนตน และเปนสาเหตุหลักทําใหสัดสวนการสงออกสินคาอุตสาหกรรมของประเทศไทยในตลาดโลกไมสามารถ
เพิ่มขึ้นไดมากอยางในอดีต และสุดทายการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมเริ่มมีขอจํากัดจาก กฎระเบียบดาน
สิ่งแวดลอมการยอมรับจากชุมชน และการดําเนินการตามขั้นตอนของรัฐธรรมนูญที่ยังไมมีกลไกที่ครบถวน ทําให
การขยายตัวของการลงทุนทําไดลาชา กอใหเกิดการเสียโอกาสในการลงทุนในโครงการขนาดใหญและสําคัญ
อยางตอเนื่องภาคเกษตรถึงแมประเทศไทยยังเปนผูสงออกสินคาเกษตร แตประสิทธิภาพการผลิตของภาคเกษตร
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ไดรับผลกระทบจากฐานทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรมการพัฒนาและประยุกตใชองคความรูและเทคโนโลยี เพื่อ
ตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงทางดานอุตสาหกรรมการเกษตรที่รวดเร็ว ซึ่งเปนผลทําใหระบบการผลิตภาค
เกษตรไมสามารถพึ่งพาตนเองไดอยางสมบูรณ ตองพึ่งปจจัยการผลิตจากตางประเทศ ทําใหมีตนทุนการผลิตสูง
นอกจากนั้น สวนหนึ่งของปญหาหลักเกิดจากการที่พื้นที่การเกษตรมีจํากัดและถูกใชไปเพื่อกิจการอื่น ๆ เปน
จํานวนมาก ทําใหพื้นที่การเกษตรลดลงอยางตอเนื่องทําใหแรงงานภาคเกษตรมีแนวโนมลดลง และสุดทายการ
เชื่อมโยงผลผลิตทางการเกษตรกับภาคอุตสาหกรรมการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลคายังอยูในวงจํากัดและลาชา เนื่อง
จากการพัฒนาเปนแบบแยกสวนและขาดการรวมกลุมเพื่อทํางานรวมกันอยางเปนระบบ ภาคบริการและการ
ทองเที่ยว ถึงแมในชวงหลายปที่ผานมา ประเทศไทยจะไดรับผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจโลกและความไมสงบ
ภายในประเทศอยางตอเนื่อง แตภาคบริการและการทองเที่ยวก็ยังเปนภาคเศรษฐกิจที่มีบทบาทสําคัญในการ
ขับเคลื่อนและฟนฟูเศรษฐกิจของประเทศ และดวยการที่ประเทศไทยมีศักยภาพและความพรอมในอุตสาหกรรม
การบริการและการทองเที่ยวที่เหนือกวาประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาคอาเซียน ประเทศไทยจึงมีโอกาสพัฒนาเปน
“ศูนยกลางการบริการและการทองเที่ยว” ของภูมิภาค นอกจากนั้นจากปจจัยที่โลกกําลังเกิดการเปลี่ยนแปลง
โครงสรางประชากรโลกสูสังคมผูสูงอายุ (Aging Society) จะเปนโอกาสของไทยอีกสวนหนึ่งในการพัฒนา
อุตสาหกรรมการใหบริการแกกลุมประชากรดังกลาวอยางครบวงจรนอกจากนี้เศรษฐกิจสรางสรรค (Creative
Economy) จะมีบทบาทที่สําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ และจะมีการแขงขันที่รุนแรงมากขึ้น ทั้ง
ในรูปของสินคาและบริการที่มีการสรางสรรคเพื่อเพิ่มมูลคาของสินคาและบริการใหมากขึ้น ดังนั้น จึงมีความ
จําเปนอยางยิ่งที่จะตองพัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศใหเปนเศรษฐกิจสรางสรรค โดยเฉพาะการสนับสนุน
และสงเสริม ในอุตสาหกรรมที่ตองใชความสรางสรรคสูง เชน สาขาภาพยนตร แอนิเมชั่น การเขียนซอฟทแวร
เกมสคอมพิวเตอร แฟชั่น เปนตน
9. การเปลี่ยนแปลงดานสังคมและระบบนิเวศ
1) โครงสรางประชากรไทยมีสัดสวนประชากรวัยสูงอายุเพิ่มขึ้น ประชากรวัยเด็กและวัยแรงงานลดลง ภาวะ
อนามัยเจริญพันธุรวมอยูต่ํากวาระดับทดแทน
2) คนไทยไดรับการพัฒนาศักยภาพ แตมีปญหาดานคุณภาพการศึกษาและสติปญญาของเด็กผลิตภาพในวัย
แรงงานตาง ๆ และประชาชนยังมีพฤติกรรมการดํารงชีวิตที่เสี่ยงตอการเจ็บปวย
3) วิถีชีวิตไทยมีการเปลี่ยนแปลงเชื่อมโยงวิถีชีวิตเขากับวัฒนธรรมจากนานาอารยประเทศที่มีความ
หลากหลาย ปรับเปลี่ยนจาก “สังคมเกษตรกรรม” สู “สังคมอุตสาหกรรม” และ“สังคมฐานความรู”
4) สังคมใหความสําคัญกับการรับผิดชอบตอสังคมและระบบธรรมาภิบาลมากขึ้น สงผลใหภาคเอกชนเริ่ม
ดําเนินการธุรกิจทางสังคมเพิ่มขึ้น
5) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เสี่ยงตอการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ การเกิดภัยพิบัติและ
น้ําทวมฉับพลัน สงผลใหปจจัยการผลิตของภาคเกษตรเสียหายและคุณภาพลดลง
6) ประเทศไทยพึ่งพาพลังงานจากตางประเทศในสัดสวนสูง ทําใหขาดความมั่นคงทางดานพลังงาน
7) ประเทศไทยมีความมั่นคงดานอาหาร แตตองเผชิญกับความทาทายจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและ
ความตองการพืชพลังงาน
10.กรอบการประเมินสถาบันอุดมศึกษาจากหนวยงานภายนอก
ปจจุบันมหาวิทยาลัยของรัฐทุกแหงถูกประเมินโดยองคกรภายนอกอยางเปนทางการ 3 หนวยงาน
ประกอบดวย สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) สํานักงานประเมินและรับรองมาตรฐาน
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การศึกษา (สมศ.) และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ทั้งสามหนวยงานมีหนาที่ประเมิน
มหาวิทยาลัยเหมือนกันเพียงแตมีเกณฑที่แตกตางกันขึ้นอยูกับวัตถุประสงค
1) สกอ. กําหนด ตัวบงชี้และเกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
2) สมศ. กําหนดเกณฑการประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 5 ป
3) ก.พ.ร. กําหนดเกณฑประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ซึ่งใน
ปงบประมาณ พ.ศ.2555 ก.พ.ร.จะใชผลการประเมินคุณภาพการศึกษาจาก สกอ. เปนหลัก
1) สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
ในการประเมินคุณภาพภายนอก สกอ.กําหนดตัวบงชี้และเกณฑการประเมิน และไดนําระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใชในการเก็บขอมูล ที่รูจักกันในชื่อฐานขอมูล CHE QA Online ของ สกอ. โดยมุงเนนในเรื่องของ
การสรางปจจัยนําเขาและกระบวนการที่ดี เพื่อนําไปสูผลผลิตและผลลัพธที่มีคุณภาพตามความเชี่ยวชาญของ
แตละกลุมสถาบันและสามารถรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกจากหนวยงานตาง ๆ ได ตัวบงชี้และเกณฑ
การประเมิน ยังคงมี 9 องคประกอบ มีตัวบงชี้ทั้งหมด 22 ตัว โดยแตละองคประกอบ ซึ่งเปนตัวบงชี้ขั้นต่ํา
มหาวิทยาลัยแตละแหงตองเพิ่มตัวบงชี้ตามอัตลักษณ ดังนี้
องคประกอบที่ 1 : 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน
องคประกอบที่ 2 : 2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร
2.2 อาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
2.3 อาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ
2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารยและบุคลการสายสนับสนุน
2.5 หองสมุด อุปกรณการศึกษา และสภาพแวดลอมการเรียนรู
2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน
2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต
2.8 ระดับความสําเร็จของการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมที่จัดใหกับนักศึกษา
องคประกอบที่ 3 : 3.1 ระบบและกลไกการใหคําปรึกษาและบริการดานขอมูลขาวสาร
3.2 ระบบและกลไกการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา
องคประกอบที่ 4 : 4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค
4.2 ระบบและกลไกจัดการความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรค
4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัย
องคประกอบที่ 5 : 5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคม
5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการใหเกิดประโยชนตอสังคม
องคประกอบที่ 6 : 6.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
องคประกอบที่ 7 : 7.1 ภาวะผูนําของสภาสถาบันและผูบริหารทุกระดับของสถาบัน
7.2 การพัฒนาสถาบันสูสถาบันเรียนรู
7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ
7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง
องคประกอบที่ 8 : 8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ
องคประกอบที่ 9 : 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
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2) สํานักงานประเมินและรับรองมาตรฐานการศึกษา (สมศ.)
การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม สมศ. ไดแบงกลุมสถาบันใหมใหเปนไปตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ โดยเพิ่มประเภทยอยภายใตกลุมสถาบันบางกลุม เพื่อใหตรงกับพันธกิจของสถาบันมากขึ้น
จะใหสถาบันอุดมศึกษาสามารถเลือกกลุมสถาบันไดตรงตามจุดเนนที่มีความแตกตางหลากหลาย เพื่อใหสถาบัน
อุดมศึกษาทุกกลุม สามารถมีความเปนเลิศไดตามจุดเนนและศักยภาพของตนเอง ซึ่งไดแบงออกเปน 3 กลุม คือ
2.1 ตัวบงชี้พื้นฐาน :
ดานคุณภาพบัณฑิต
1) บัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป
2) คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โทและเอกตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแหงชาติ
3) ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร
4) ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร
ดานงานวิจัยและงานสรางสรรค
5) งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร
6) งานวิจัยที่นําไปใชประโยชน
7) ผลงานวิชาการที่ไดรับการรับรองคุณภาพ
ดานการบริการวิชาการแกสังคม
8) ผลการนําความรูและประสบการณจากการใหบริการวิชาการมาใชในการพัฒนาการเรียน
การสอนหรือการวิจัย
9) ผลการเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนหรือองคกรภายนอก
ดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
10) การสงเสริมและสนับสนุนดานศิลปะและวัฒนธรรม
11) การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม
ดานการบริหารและพัฒนาสถาบัน
12) การปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของสภาสถาบัน
13) การปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของผูบริหารสถาบัน
14) การพัฒนาคณาจารย
ดานการพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน
15) ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยตนสังกัด
2.2 ตัวบงชี้อัตลักษณ
16) ผลการพัฒนาใหบรรลุตามปรัชญาและวัตถุประสงคของการจัดตั้งสถาบัน
17) ผลการพัฒนาตามจุดเนนและจุดเดนของสถาบัน
2.3 ตัวบงชี้มาตรการสงเสริม
18) ผลการชี้นําและ/หรือแกปญหาสังคมในดานตางๆ ของสถาบัน
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สวนที่ 2
การวิเคราะหศักยภาพการพัฒนา
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
1. สถานการณปจจุบันของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ความเปนมาของคณะ
คณะมนุ ษ ยศาสตร แ ละสั ง คมศาสตร มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ กํ า แพงเพชร เดิ ม คื อ คณะวิ ช า
มนุ ษ ยศาสตร แ ละสั ง คมศาสตร จั ด ตั้ ง ขึ้ น ตามพระราชบั ญ ญั ติ วิ ท ยาลั ย ครู พ.ศ.2518 และประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งออกตามพระราชบัญญัติฉบับดังกลาว หัวหนาหนวยงานเรียกวา หัวหนาคณะ ตอเมื่อมี
พระราชบั ญ ญั ติ ส ถาบั น ราชภั ฏ พ.ศ.2538 คณะวิ ช ามนุ ษ ยศาสตร แ ละสั ง คมศาสตร จึ ง เปลี่ ย นเป น คณะ
มนุ ษ ยศาสตร แ ละสั ง คมศาสตร หั ว หน า หน ว ยงาน เรี ย กว า คณบดี ป จ จุบั น เป น หน ว ยงานระดั บ คณะตาม
กฎกระทรวงจัดตั้งสวนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2548 ออกตาม
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547
ดวยเหตุนี้ ผูดํารงตํา แหนงผูบริห าร ตั้งแตเริ่มกอตั้งเปน คณะวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
จนถึงในป พ.ศ. 2522 เปลี่ยนเปนคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ในป พ.ศ. 2538 มาถึงปจจุบัน มีผูบริหาร
ไดพัฒนาองคกรมาถึงขณะนี้ จํานวน 9 คน ตามรายนามตอไปนี้
1. อาจารย สุ น ทร หิ รั ญ วงศ เข า ดํ า รงตํ า แหน ง หั ว หน า คณะวิ ช ามนุ ษ ยศาสตร แ ละสั ง คมศาสตร
วิทยาลัยครูกําแพงเพชร ระหวางป พ.ศ. 2522 - 2528
2. อาจารย ส มชาย ตั น ติ สั น ติ ส ม หั ว หน า คณะวิ ช ามนุ ษ ยศาสตร แ ละสั ง คมศาสตร วิ ท ยาลั ย ครู
กําแพงเพชร ระหวางป พ.ศ. 2528 – 2528 ลาออกจากตําแหนงเพื่อไปดํารงตําแหนงรองอธิการฝายวางแผน
และพัฒนา
3. อาจารย บุ ญ มี ปาละวงศ เขาดํารงตําแหนงหัว หนาคณะวิช ามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
วิทยาลัยครูกําแพงเพชร แทนอาจารยสมชาย ตันติสันติสม ระหวางป พ.ศ. 2528 - 2533
4. อาจารยเ อมอร เนีย มน อย เขาดํารงตําแหนงหัว หนาคณะวิช ามนุษยศาสตรและสั งคมศาสตร
วิทยาลัยครูกําแพงเพชร ระหวางป พ.ศ. 2533 - 2533
5. อาจารย วิ ท ยา เดชอุ ด ม เข าดํ า รงตํ าแหน ง หั ว หน า คณะวิ ช ามนุ ษยศาสตรแ ละสั ง คมศาสตร
วิทยาลัยครูกําแพงเพชร ระหวางป พ.ศ. 2533 - 2536
6. ดร.ภาคภูมิ อินทวงศ เขาดํารงตําแหนงหัวหนาคณะวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร วิทยาลัย
ครูกําแพงเพชร ระหวางป พ.ศ. 2536 - 2538 และป พ.ศ. 2538 - 2542
7. ผู ช ว ยศาสตราจารย ศรีรั ตน เจิงกลิ่น จัน ทร เขาดํารงตําแหนงคณบดีคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร สถาบันราชภัฏกําแพงเพชร โดยดํารงตําแหนงดังกลาว ระหวางป พ.ศ. 2542 - 2546
8. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศรัณย วงศคําจันทร เขาดํารงตําแหนงคณบดีคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร สถาบันราชภัฏกําแพงเพชร ระหวางป พ.ศ. 2546 - 2548
9. ผู ช ว ยศาสตราจารย สุ วิ ท ย วงษ บุ ญ มาก เข า ดํ า รงตํ า แหน ง คณบดี ค ณะมนุ ษ ยศาสตร แ ละ
สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ระหวางป พ.ศ. 2548 - 2552
แผนกลยุทธคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ป 2556-2560
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10. ผูชวยศาสตราจารยมัย ตะติยะ เขาดํารงตําแหนงคณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ป พ.ศ. 2552 – ปจจุบัน
ประวัติความเปนมา
ในปการศึกษา 2522 วิทยาลัยครูกําแพงเพชรเปดรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร วิชาการศึกษา
ขั้นสูง (ป.กศ. สูง ) เปนรุน ที่สอง ในกลุมวิชาเอก คือ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร วิทยาศาสตร
สังคมศาสตร พลศึกษา อุตสาหกรรมศิลป ศิลปะ คหกรรมศาสตรและเกษตรศาสตร โดยอาจารยสุนทร หิรัญ
วงศ เปนหัวหนาคณะวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร วิทยาลัยครูกําแพงเพชร ป พ.ศ. 2522 – 2528
ในป พ.ศ.2528 ผู ช ว ยศาสตราจารย ป รี ช า เศรษฐี ธ ร ย า ยไปดํ า รงตํ า แหน ง อธิ ก ารวิ ท ยาลั ย ครู
เพชรบูรณ และผูชวยศาสตราจารยไพรถ เลิศพิริยกมล อธิการวิทยาลัยครูรําไพพรรณี ยายมาดํารงตําแหนง
อธิการวิทยาลัยครูกําแพงเพชรแทน ในชวงนี้ อาจารยบุญมี ปาละวงศ เขาดํารงตําแหนงหัวหนาคณะวิชา
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร วิทยาลัยครูกําแพงเพชร แทนอาจารยสมชาย ตันติสันติสม ซึ่งพนจากตําแหนง
หัวหนาคณะวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร วิทยาลัยครูกําแพงเพชร เพื่อไปดํารงตําแหนงรองอธิการฝาย
วางแผนและพัฒนา วิทยาลัยครูกําแพงเพชร
หลักสูตรวิทยาลัยครู 2528 ระบุวา คณะวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตรประกอบดวยภาควิชา
ดังตอไปนี้ (1) ภาควิชาภาษาไทย (2) ภาควิชาภาษาอังกฤษ (3) ภาควิชาบรรณารักษศาสตร (4) ภาควิชาศิลปะ
(5) ภาควิชาดนตรีศึกษา (6) ภาควิชานาฏศิลป (7) ภาควิชาปรัชญาและศาสนา (8) ภาควิชามานุษยวิทยาและ
สังคมวิทยา (9) ภาควิชาประวัติศาสตร (10) ภาควิชาภูมิศาสตร (11) ภาควิชารัฐศาสตรและนิติศาสตร (12)
ภาควิชาภาษาญี่ปุน (13) ภาควิชาภาษาจีน (14) ภาควิชาภาษามาเลย (15) ภาควิชาภาษาฝรั่งเศส (16)
ภาควิชาภาษาเยอรมัน (17) ภาควิชาภาษาอิตาเลี่ยน
รายวิชาในภาควิชารัฐศาสตรและนิติศาสตร ประกอบดวย (1) พื้นฐานการเมืองและการปกครองของ
ไทย (2) การปกครองทองถิ่น (3) ความสัมพันธระหวางประเทศ (4) ลัทธิการเมืองและลัทธิเศรษฐกิจ (5) การจัด
องคกรทองถิ่น (6) พัฒนาการทางการเมือง (7) ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมาย (8) กฎหมายเกี่ยวกับ
ชีวิตประจําวัน (9) กฎหมายธุรกิจ (10) กฎหมายธุรกิจเกษตร (11) นิติกรรมและสัญญา (12) กฎหมายเกี่ยวกับ
สหกรณ (13) กฎหมายเกี่ยวกับการกอสราง (14) ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมายสื่อมวลชน (15) กฎหมาย
รัฐธรรมนูญและกฎหมายสําหรับประชาชน
ในป พ.ศ.2533 อาจารยเ อมอร เนียมนอย เปนหัวหนาคณะวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
วิทยาลัยครูกําแพงเพชร ในปนี้ คณะวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร วิทยาลัยครูกําแพงเพชร ประกอบดวย
ภาควิชา 11 ภาควิชา คือ (1) ภาควิชาภาษาไทย (2) ภาควิชาภาษาตางประเทศ (3) ภาควิชาศิลปะ (4)
ภาควิชาบรรณารักษศาสตร (5) ภาควิชาปรัชญาและศาสนา (6) ภาควิชาสังคมวิทยา (7) ภาควิชาประวัติศาสตร
(8) ภาควิชาดนตรี (9) ภาควิชานาฏศิลป (10) ภาควิชาภูมิศาสตร (11) ภาควิชารัฐศาสตรและนิติศาสตร ในป
เดียวกันคณะวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร วิทยาลัยครูกําแพงเพชร ไดเปนแกนนําในการจัดการสัมมนา
เกี่ยวกับประวัติศาสตรเมืองกําแพงเพชร ครั้งที่ 2 ขึ้น ในวันที่ 27-30 สิงหาคม พ.ศ. 2533 ใชชื่อเรื่องการ
สัมมนาวา “กําแพงเพชร: อดีต ปจจุบัน อนาคต” โดยมุงเนนเฉพาะเรื่องเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของ
จังหวัดกําแพงเพชร ตอมา อาจารยวิทยา เดชอุดม ดํารงตําแหนงหัวหนาคณะวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
วิ ท ยาลั ย ครู กํ า แพงเพชร จนถึ ง ป พ.ศ.2536 ในระหว า งนี้ ภาควิ ช าที่ สั ง กั ด คณะวิ ช ามนุ ษ ยศาสตร แ ละ
สังคมศาสตร วิทยาลัย ครูกําแพงเพชร ยังคงมี 11 ภาควิช าดังเดิมในป พ.ศ.2534 คณะวิช าวิทยาศาสตร
วิทยาลัย ครูกําแพงเพชรไดเปดโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร สงผลใหวิทยาลัย ครูกําแพงเพชรเปนสถาบันที่ใช
เทคโนโลยีทางการศึกษา พรอมทั้งสอนทางดานเทคโนโลยีการศึกษาเต็มรูปแบบ ในป พ.ศ.2535 คณะวิชา
แผนกลยุทธคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ป 2556-2560
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มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร วิทยาลัยครูกําแพงเพชรไดมีสวนรวมในการจัดงานฉลอง 100 ป การฝกหัดครู
ไทย วันที่ 3 กุมภาพันธ พ.ศ.2535 วิทยาลัยครูกําแพงเพชร ไดรับมอบที่ดิน ซึ่งเปนปาเสื่อมโทรม ในพื้นที่อําเภอ
แมสอด จังหวัดตาก จากกรมปาไม เดิมวางแผนใหเปน ศูนยปฏิบัติการและวิจัยธรรมชาติ แตตอมาไดพัฒนาเปน
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ศูนยอุดมศึกษาแมสอด ปจจุบัน คือ สํานักมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
แมสอด
ในป พ.ศ.2536 ผูชวยศาสตราจารยเจนวิทย ผาสุข ไดดํารงตําแหนงอธิการวิทยาลัยครูกําแพงเพชร
และไดดํารงตําแหนงดังกลาวจนถึงป พ.ศ. 2538 ในขณะเดีย วกัน ดร.ภาคภูมิ อินทวงศ ไดดํารงตําแหนง
หัวหนาคณะวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร วิทยาลัยครูกําแพงเพชร (พ.ศ.2536-2538) โดยมีภาควิชา
สังกัดในคณะวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร วิทยาลัยครูกําแพงเพชร จํานวน 11 ภาควิชา เหมือนเดิม
และดร.ภาคภูมิ อินทวงศ ในป พ.ศ. 2538-2542
ในป พ.ศ. 2542 ผู ช ว ยศาสตราจารย รัต นา รัก การ ไดดํา รงตํ าแหนง อธิก ารบดีส ถาบั น ราชภั ฏ
กําแพงเพชร และผูชวยศาสตราจารยศรีรัตน เจิงกลิ่นจันทร ดํารงตําแหนงคณบดี คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร สถาบันราชภัฏกําแพงเพชร โดยดํารงตําแหนงดังกลาวตั้งแตป พ.ศ.2542 - 2546 ในชวงนี้ คณะ
มนุ ษยศาสตร และสั งคมศาสตร สถาบั น ราชภัฏ กําแพงเพชร ไดจัดโครงสรางใหมในรูป แบบโปรแกรมวิช า
ประกอบดวย โปรแกรมวิชา 11 โปรแกรมวิชา กลาวคือ (1) โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ (ค.บ.) (2) โปรแกรม
วิชาดนตรีศึกษา (3) โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา (4) โปรแกรมวิชาศิลปศึกษา (5) โปรแกรมวิชา
บรรณารักษศาสตร (6) โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.) (7) โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (8) โปรแกรม
วิชาบรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร (9) โปรแกรมวิชาพัฒนาชุมชน (10) โปรแกรมวิชาศิลปกรรม (11)
โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร
ในป พ.ศ. 2546-2547 ผู ชว ยศาสตราจารยดร.ศรัณย วงศคําจันทร ดํารงตําแหนงคณบดีคณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตั้งแตป พ.ศ.2546-2548 อนึ่ง ในปการศึกษา 2546 นี้ คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร ไดจัดตั้งโปรแกรมวิชานิติศาสตร ขึ้น โดยมีผูชวยศาสตราจารยวินัย บุษบา เปนประธานโปรแกรม
วิชานิติศาสตร
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดจัดเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548
และแนวทางการบริหารเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548 เพื่อใชเปนแนวทางในการพัฒนา
หลักสูตรใหสถาบันอุดมศึกษา ตลอดจนสถาบันและหนวยงานที่จัดการเรียนการสอนในระดับปริญญานําไปใชใน
การจัดการศึกษาใหสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาในระดับตางๆ อยางมีคุณภาพและ
มาตรฐาน สํ า นั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษาจึ ง ได จั ด พิ ม พ เ อกสารเกณฑ ม าตรฐานหลั ก สู ต ร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548 เพื่อเปนประโยชนแกสถาบันอุดมศึกษาและหนวยงานตางๆ ที่จัดหลักสูตรในระดับ
ปริญญาในการนําไปใชเปนแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรระดับ อุดมศึกษาใหมีคุณภาพและมาตรฐานอยาง
ตอเนื่องตอไป
การประกาศใชพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 สงผลสถาบันราชภัฏกําแพงเพชร ยก
ฐานะเปนมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ตั้งแตวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2547 ดวยเหตุนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร จึงตองปรับ เปลี่ยนบทบาทและวิธีการดําเนินการตามความเหมาะสม ประกอบกับ สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาไดประกาศใชเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548 ดังนั้นหลังจาก
ที่ ไ ด ป รั บ เปลี่ ย นเป น มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ กํ า แพงเพชร โปรแกรมวิ ช าต า ง ๆ ในคณะมนุ ษ ยศาสตร แ ละ
สั งคมศาสตร ได ท ยอยปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ตรเพื่อ ใหเ ปน ไปตามเกณฑม าตรฐานหลัก สูตรอุดมศึกษา พ.ศ.2548
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หลังจากไดรับความเห็นชอบจาก สกอ. ในปพ.ศ. 2550 โปรแกรมวิชาตางๆ จึงเริ่มใชหลักสูตรใหมเพื่อใหมีความ
สมบูรณและทันสมัย มีขอมูลตาง ๆ ที่เปนประโยชนตอผูบริหารและคณาจารย
ในชวงป พ.ศ. 2551 ผูชวยศาสตราจารยรัตนา รักการ ไดเขาดํารงตําแหนงอธิการบดีมหาวิทยาลัย
ราชภัฏกําแพงเพชรอีกวาระหนึ่ง และตอมาในป พ.ศ. 2552 ผูชวยศาสตราจารยสุวิทย วงษบุญมาก หมดวาระ
การดํารงตําแหนงคณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ไปดํารงตําแหนง
รองอธิการบดีฝายวิทยบริการ บริการวิชาการ และศิลปวัฒนธรรม โดยที่ผูชวยศาสตราจารยมัย ตะติยะ รอง
คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ฝายกิจการนักศึกษา เขาดํารงตําแหนงคณบดีคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร ในวาระตอมาจนถึงปจจุบัน
ในป การศึ กษา 2553 จั ดการศึกษา แบงเปน 8 โปรแกรมวิช า ประกอบดวย โปรแกรมวิ ช ารั ฐ
ประศาสนศาสตร โปรแกรมวิชาการพัฒนาชุมชน โปรแกรมวิชานิติศาสตร โปรแกรมวิชาภาษาไทย โปรแกรม
วิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ โปรแกรมวิชาสารสนเทศศาสตร โปรแกรมวิชาวิจิตรศิลปและประยุกตศิลป โปรแกรม
วิชาอัญมณีและเครื่องประดับ และมีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คือ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการ
ปกครองทองถิ่น บริหารจัดการในรูปแบบอนุกรรมการประจําสาขา ประสานการบริหารโดยหนวยประสานการ
จัดบัณฑิตศึกษา สถาบันวิจัยและพัฒนา นอกจากนี้ยังมีศูนยสารสนเทศทางภูมิศาสตร (GIS) ศูนยสงเสริมและ
พัฒนาเครือขายชุมชนทองถิ่นดานประชาธิปไตย ศูนยคอมพิวเตอรประจําคณะ และหองสมุดกฎหมาย เปน
แหลงทรัพยากรการเรียนรูที่อยูในความรับผิดชอบของคณะ โดยในปการศึกษา 2553 คณะฯ ไดมีการปรับปรุง
หลักสูตรและผานความเห็นชอบจาก สกอ. ซึ่งนํามาใชในการจัดการเรียนการสอน ปการศึกษา 2554 จํานวน 5
หลักสูตร ไดแก 1) หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาวิจิตรศิลปและประยุกตศิลป) 2) หลักสูตรนิติ
ศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชานิติศาสตร) 3) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาการพัฒนาสังคม) 4) หลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาภาษาไทย) 5) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร)
ในป ก ารศึ ก ษา 2554 จั ด การศึ ก ษา แบ ง เป น 7 โปรแกรมวิ ช า ประกอบด ว ย โปรแกรมวิ ช า
ภาษาอังกฤษธุร กิ จ โปรแกรมวิ ช าบรรณารักษศาสตรสารสนเทศศาสตร และหลักสูตรปรับ ปรุง พ.ศ.2554
จํานวน 5 โปรแกรมวิชา ไดแก โปรแกรมวิชาวิจิตรศิลปและประยุกตศิลป
โปรแกรมวิชานิติศาสตร
โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม โปรแกรมวิชาภาษาไทย โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร และยังมีหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา คือ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการปกครองทองถิ่น โดยในปการศึกษา 2554
คณะฯ ไดดําเนินการพัฒนาหลักสูตรใหม เพื่อใชในปการศึกษา 2555 โดยผานความเห็นชอบจากสภา
มหาวิทยาลัยแลว จํานวน 3 หลักสูตร ไดแก 1) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาภาษาอังกฤษ) 2)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร) 3) หลักสูตรวิทยาศาสตร
บั ณ ฑิ ต (สาขาวิ ช าสารสนเทศภู มิ ศ าสตร ) และดํ า เนิ น การปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รหลั ก สู ต รศิ ล ปศาสตรบั ณ ฑิ ต
(สาขาวิชาภาษาจีน) เพื่อใชในปการศึกษา 2555
นั บ ตั้ ง แต มี ก ารประกาศใช พ ระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแห ง ชาติ พ.ศ.2542 เป น ต น มา คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ไดดําเนินการปฏิรูปและพัฒนาการศึกษาใน
ระดับที่รวดเร็วและตอเนื่อง ดังนี้
1. การเรี ย นการสอน คณะมนุ ษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัย ราชภัฏ กําแพงเพชร ได
พัฒนาการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ ตลอดจนการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรูที่เนน
ผูเรียนเปนสําคัญ
2. การบริหารและการจัดการ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
ใชหลักธรรมาภิบาลที่เนนประสิทธิภาพ โปรงใส มีความรับผิดชอบ และตรวจสอบได สามารถแขงขันไดใน
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ระดับชาติ และระดับนานาชาติ เนนการจัดการความเสี่ยง การพัฒนาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ใหเปนองคกรเรียนรู ตลอดจนการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการ
3. การประกั น คุ ณภาพการศึ ก ษา คณะมนุ ษยศาสตร และสั งคมศาสตร มหาวิ ทยาลั ย ราชภั ฏ
กําแพงเพชรไดดําเนินการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน อีกทั้ง การประเมินคุณภาพภายนอกรอบแรก
(พ.ศ. 2544-2548) การประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่สอง (พ.ศ. 2549-2553) และการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบที่สาม (พ.ศ. 2554-2558) โดยสํานักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการ
มหาชน)
4. การพั ฒนาอาจารย อาจารยของคณะมนุ ษยศาสตรและสั งคมศาสตร มหาวิ ทยาลัยราชภั ฏ
กําแพงเพชร มีวุฒิทางการศึกษาสูงขึ้นในระดับปริญญาเอกซึ่งสําเร็จการศึกษาทั้งในและตางประเทศ อาจารยของ
คณะมนุษยศาสตร และสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย และ
รองศาสตราจารยมากขึ้น อนึ่ง คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ไดสงเสริม
สงเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของคณาจารย ตลอดจนสนับสนุนใหอาจารยประจําทําการวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอน และดํารงตําแหนงทางวิชาการที่สูงขึ้น
5. งบประมาณ คณะมนุ ษ ยศาสตร แ ละสั ง คมศาสตร มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ กํ า แพงเพชร ได รั บ
งบประมาณเพิ่มขึ้นทุกป โดยไดรับทั้งงบประมาณการพัฒนาอาจารย และงบประมาณสําหรับเปนคาใชจายดาน
การเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม นอกจากนี้ ยังมีระบบและ
กลไกในการจั ดสรรทรั พยากรทางการเงิ น และการวิเคราะหคาใชจาย ตลอดจนการตรวจสอบการเงิน และ
งบประมาณ
6. เทคโนโลยีการศึกษา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ได
พัฒนาระบบสารสนเทศ E-Learning พัฒนา Website ระบบฐานขอมูล เพื่อการเรียนการสอนและวิจัย
ตลอดจนขอมูลพื้นฐาน (Common Data Set)
7. การพัฒนาวารสารทางวิชาการ คณาจารยในคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกําแพงเพชร ไดรวมมือกันพัฒนาวารสาร “พิกุล” ซึ่งเปนวารสารทางวิชาการของคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร มหาวิทยาลัย ราชภัฏ กําแพงเพชร เพื่อใหเปนวารสารที่ไดมาตรฐาน และไดรับการรับรองจาก
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
8. การพั ฒ นาการเรี ย นการสอนในระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา คณะมนุ ษ ยศาสตร แ ละสั ง คมศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ไดพัฒนาการเรียนการสอนไปสูระดับบัณฑิตศึกษาโดยเปดการเรียนการสอนใน
ระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองทองถิ่น
9. การพัฒนาแหลงเรียนรูภายในคณะ ในชวงทศวรรษที่ผานมาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ไดพัฒนาศูนยคอมพิวเตอรประจําคณะ จํานวน 2 หอง หองสมุดกฎหมาย ศูนย
สารสนเทศทางภูมิศาสตร (GIS) หองปฏิบัติการทางดนตรี หองปฏิบัติการศิลปะ และหองปฏิบัติการนาฏศิลป
และการละคร จนใชการไดอยางมีประสิทธิภาพ
10. การผลิตบัณฑิต คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรไดเรงรัด
การผลิตบัณฑิตในดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรที่เนนพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานทางการศึกษา
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สถานภาพปจจุบัน ปการศึกษา 2555
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีโปรแกรมวิชาทั้งหมด 12 กลุมสาขาวิชา ไดแก
1. นิติศาสตร
2. การพัฒนาสังคม
3. รัฐประศาสนศาสตร
4. สารสนเทศภูมิศาสตร
5. บรรณรักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร
6. ภาษาไทย
7. ภาษาจีน
8. ภาษาอังกฤษ
9. วิจิตรศิลปและประยุกตศิลป
10. นาฏศิลปและการละคร
11. ดนตรีศึกษา
12. ปรัชญาและศาสนา
จัดการเรียนการสอนทั้งระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา มีหลักสูตรที่เปดเรียน ไดแก
ระดับปริญญาตรี
1. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
2. หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
3. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
4. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
5. หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
ระดับบัณฑิตศึกษา
1. ปริญญาโท
1.1 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการปกครองทองถิ่น
จํ า นวนบุ ค ลากรทั้ ง หมด 101 คน จํ า แนกเป น สายวิ ช าการ จํ า นวน 89 คน (ร อ ยละ 88.11)
ขาราชการ 25 คน พนักงานมหาวิทยาลัย 21 คน อาจารยตามสัญญาจาง 45 คน อาจารยชาวตางประเทศ
16 คน และสายสนับสนุน จํานวน 12 คน (รอยละ 11.89) พนักงานมหาวิทยาลัย 4 คน พนักงานราชการ
1 คน ลูกจางประจํา 1 คน ลูกจางชั่วคราว 6 คน
2. การวิเคราะหสภาพแวดลอม ศักยภาพ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (SWOT Analysis)
การวิเคราะหสภาพแวดลอมศักยภาพคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ดานตาง ๆ รวมทั้งการ
วิเคราะหวิสัยทัศนประเด็นยุทธศาสตร ปญหาและความตองการของประชากรและมีสวนไดเสีย ทําใหสามารถ
เขาใจบริบทของมหาวิทยาลัยและปจจัยที่สงผลกระทบตอการดําเนินงานทั้งในปจจุบันและอนาคต การวิเคราะห
ศักยภาพอันประกอบดวยปจจัยแวดลอมทั้งภายในและภายนอก (Internal and external factors) เปน
องคประกอบสําคัญของความสําเร็จเพราะการวิเคราะหดังกลาวจะถูกนําไปใชเปนขอมูลสําหรับการวางแผน
ยุทธศาสตรและแนวทางดําเนินการ
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กรอบการวิเคราะหศักยภาพการพัฒนามหาวิทยาลัยเบื้องตน คือ การวิเคราะหปจจัยแวดลอมรอบดาน
(SWOT Analysis) ซึ่งไดแก
1) การวิเคราะหปจจัยภายใน (สามารถกํากับได-ปรับเปลี่ยนใหเหมาะสม)
- ปจจัยที่เปนบวก ซึ่งเปนจุดเดน ความเขมแข็ง สวนที่สงเสริมความสําเร็จ (Strengths)
- ปจจัยที่เปนลบ คือ จุดดอย ความไมพรอม (Weaknesses)
2) การวิเคราะหปจจัยภายนอก (ไมสามารถกํากับได-เตรียมตัวรับมือ)
- ปจจัยภายนอกที่เปนบวกหรือการเปลี่ยนแปลงที่เปนประโยชนตอการพัฒนากอใหเกิดสถานการณที่
เปนโอกาส (Opportunities)
- ปจจัยภายนอกที่เปนลบกอใหเกิดสถานการณที่เปนอุปสรรคเปนภาวะคุกคามตอการพัฒนา (Threats)
1) การวิเคราะหปจจัยภายใน

ประเทศ

จุดแข็ง (Strengths)
1. คณะ ฯ มี ข อตกลงความร ว มมือทางการเรีย นการสอนกับ มหาวิ ทยาลั ย ทั้งภายในและภายนอก

2. คณะ ฯ มี ห ลั ก สู ต รที่ ต อบสนองต อ การพั ฒ นาบุ ค ลากรในท อ งถิ่ น อย า งหลากหลาย ทั้ ง ด า น
มนุษยศาสตร และดานสังคมศาสตร
3. คณะ ฯ มี ห ลั กสู ตรที่ เ น น ผลิตบัณฑิตที่มีความรูในการใชภาษาตางประเทศเพื่อรองรับการเขาสู
ประชาคมอาเซียน
4. คณะ ฯ ใหความสําคัญในการพัฒนาแหลงเรียนรู
5. คณะ ฯ มีศาสตรที่เกี่ยวของกับการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ทําใหสามารถปฏิบัติพันธกิจดาน
นี้ไดเปนอยางดี
6. มีความรวมมือดานการประกันคุณภาพที่เขมแข็งระหวางบุคลากรในระดับโปรแกรมวิชา คณะ และ
หนวยงานภายในมหาวิทยาลัย
7. มีการสอบถามความตองการของผูมีสวนไดสวนเสียเพื่อประกอบการจัดทําแผนกลยุทธ
8. มีบุคลากรรับผิดชอบงานดานประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะและโปรแกรมวิชา
9. มีการถายทอดตัวชี้วัดจากองคกรสูคณะ โปรแกรมวิชา และบุคคล
10. มีการสํารวจความตองการรับบริการวิชาการและวิชาชีพ
11. คณะมีการใหบริการฝกอบรมกิจกรรมที่ตรงตามตามความตองการของหนวยงานภายนอก
12. มีสาขาวิชาที่หลากหลาย ทําใหสามารถขยายฐานการใหบริการทางวิชาการแกชุมชนไดมากขึ้น
13. บุ คลาการมี ค วามสามารถเฉพาะทางในการใหบ ริ ก ารวิ ช าการดานต างๆ แก บุ ค คลทั่ ว ไปและ
หนวยงานภายนอก
14. มีโครงการบริการวิชาการในดานการเผยแพรศิลปวัฒนธรรมสูสากล
15. ผูบริหารคณะพัฒนาบริหารงานวิจัยและงานสรางสรรคดวยความโปรงใสตรวจสอบได
16. คณะมีการประชาสัมพันธและการประสานงานดานการวิจัยและงานสรางสรรคใหนักวิจัยไดทราบ
ขอมูลดานการวิจัยและงานสรางสรรคอยางตอเนื่อง
17. มีแหลงคนควาเอกสารและงานวิจัยและงานสรางสรรคที่พรอมใหบริการขอมูลแกนักวิจัย
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18. คณะมีอาคารและสถานที่ในการจัดกิจกรรม การอนุรักษ สงเสริมสืบสาน เผยแพรศิลปะและ
วัฒนธรรมตลอดจนภูมิปญญาทองถิ่น
19. คณะมีแผนงานโครงการ/กิจกรรม ดานการอนุรักษ สงเสริมสืบสาน เผยแพรศิลปะและวัฒนธรรม
ในระดับทองถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ
20. มีการบูรณาการความรูดานศิลปะและวัฒนธรรมเขากับพันธกิจอื่น เชน การพัฒนาการเรียนการ
สอน การบริการวิชาการและการวิจัย เปนตน
21. มีการจัดทําแผนงานอยางเปนระบบและมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสีย
22. มีการใชทรัพยากรรวมกันเพื่อเปนการลดคาใชจาย มีระบบการแบงหนาที่งานกันอยางชัดเจน
23. บุคลากรไดรับการมอบหมายภาระงานที่ชัดเจนและเปนลายลักษณอักษร
24. บุคคลากรไดรับการพัฒนาทักษะความรูในการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง
จุดออน (Weaknesses)
1. จํานวนบัณฑิตที่ไดงานทําภายใน 1 ป อยูในระดับที่ต่ํากวาเกณฑ
2. สัดสวนของอาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญาเอกตออาจารยประจําต่ํากวาเกณฑมาตรฐาน
3. สัดสวนของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการต่ํากวาเกณฑมาตรฐาน
4. จํานวนผลการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ผลงานวิชาการระดับชาติ ผลงานวิชาการและงาน
สรางสรรคของคณามีจํานวนนอย
5. ยังไมมีการกําหนดคูเปรียบเทียบ (Benchmarking)
6. ฐานขอมูลแตละงานยังไมถูกเชื่อมโยงเปนระบบเดียวกันอยางสมบูรณ
7. ความรูความเขาใจในระบบงานประกันคุณภาพการศึกษาอยูกับคนจํานวนจํากัด
8. ขาดการประชาสัมพันธตอผูมีสวนไดสวนเสียดานการประเมินการสํารวจการบริการทางวิชาการอยาง
ทั่วถึง
9. รูปแบบการประชาสัมพันธการจัดการบริการวิชาการไมหลากหลาย
10. ขาดการนําการบริการวิชาการไปบูรณาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย
11. เครือขายความรวมมือ(MOU)การบริการวิชาการสวนใหญยังไมเปนระบบ
12. คณาจารยมีประสบการณการทําวิจัยนอย
13. อาจารยสวนใหญมีภาระงานสอนและภาระงานดานอื่นๆ มาก ทําใหไมมีเวลาทําวิจัย
14. คณะมีการจัดการความรูดานการวิจัยและงานสรางสรรคยังไมครบขั้นตอน
15. สื่อสิ่งพิมพและสื่ออิเล็กทรอนิกส ดานศิลปะและวัฒนธรรม ยังมีจํานวนนอย
16. ฐานขอมูลดานศิลปะและวัฒนธรรม ยังไมเปนระบบ
17. การดําเนินงานดานศิลปะและวัฒนธรรมของหนวยงานภายใน ยังไมเปนไปในทิศทางเดียวกัน
18. การประสานงาน การเผยแพรขอมูลขาวสารตางๆ ไปยังโปรแกรมวิชาและคณาจารยแตละทานยัง
ไมทั่วถึงเทาที่ควร
19.การประชาสัมพันธเผยแพรขอมูลขาวสารของคณะยังไมตอเนื่อง
20. ดําเนินโครงการไมเปนไปตามแผนระยะเวลา
21. ขาดระบบการกํากับ ติดตาม ตรวจสอบการดําเนินงานโครงการ
22. งบประมาณมีจํานวนจํากัดทุกดานไมเพียงพอตอความตองการ
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2) การวิเคราะหปจจัยภายนอก
โอกาส (Opportunities)
1. หนวยงานที่เกี่ยวของกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย เชน สํานักงาน ก.พ. มหาวิทยาลัยตาง ๆ ฯลฯ มี
หลักสูตรการฝกอบรมผานเครือขายอินเทอรเน็ต
2. ทรัพยากรในทองถิ่นเอื้ออํ านวยตอการจัดการเรียนการสอนโดยใชชุมชนเปนฐาน ซึ่งสามารถให
นักศึกษาในสาขาวิชาของคณะใชเปนแหลงการเรียนรูภายนอกหองเรียน รวมถึงเปนแหลงฝกประสบการวิชาชีพ
ที่ตรงสาขาวิชาไดเปนอยางดี
3. นโยบายการกระจายอํานาจสูทองถิ่น ทําใหคณะมีโอกาสในการสรางเครือขายเพิ่มมากขึ้น
4. มีกรอบแผนการอุดมศึกษาระยะยาว โดยคณะกรรมการการอุดมศึกษาทําใหคณะมีทิศทางในการทํา
แผนพัฒนาไดชัดเจน
5. สกอ.มียุทธศาสตรสรางความเชื่อมั่นในคุณภาพของสถาบันการศึกษา
6. มีเครือขายประกันคุณภาพการศึกษาภาคเหนือตอนลาง (มหาวิทยาลัยนเรศวรเปนผูประสานงาน)
7. สกอ. สนับสนุนการดําเนินการประกันคุณภาพ เชน การจัดฝกอบรมผูประเมิน เปนตน
8. มหาวิทยาลัยมีระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาและบริหารจัดการ
10. รัฐบาลมีการสนับสนุนงบประมาณดานการบริการวิชาการแกบุคคลทั่วไป
11. มีเครือขายความรวมมือกับชุมชนและหนวยงานภายนอกในการดําเนินงานดานตางๆ
12. มี ภ าพลั ก ษณ ใ นการเป น ที่ พึ่ ง ให กั บ ชุ ม ชนและหน ว ยงานภายนอกในการบริ ก ารวิ ช าการด า น
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
13. รัฐบาลมีนโยบายที่ชัดเจน และมีการสนับสนุนการวิจัยและงานสรางสรรค
14. รัฐบาลมีนโยบายการกระจายอํานาจสูทองถิ่นและการเขาสูประชาคมอาเซียน
15. พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติกําหนดใหมหาวิทยาลัยทําการวิจัยและงานสรางสรรคเพื่อพัฒนา
องคความรูและพัฒนาสังคมและมีระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
16. มหาวิทยาลัย/จังหวัด มีนโยบายและใหความสําคัญตอการสงเสริมดานศิลปะและวัฒนธรรม
17. จังหวัดกําแพงเพชร มีเขตโบราณสถาน ที่ไดรับการยกยองเปนเมืองมรดกโลกซึ่งเปนแหลงเรียนรูที่
เอื้อตอการอนุรักษ สงเสริม สืบสาน เผยแพรศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปญญาและสิ่งแวดลอม
18. องคกร/หนวยงานในทองถิ่นใหการสงเสริมและสนับสนุนดานศิลปะและวัฒนธรรม
19. นโยบายกระจายอํานาจสูทองถิ่น ทําใหคณะมีโอกาสในการสรางเครือขาย
20. นโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตรชาติ ยุทธศาสตรกลุมจังหวัด ยุทธศาสตรจังหวัด การปฏิรูประบบ
ราชการ การพัฒนาระบบราชการรวมถึงนโยบายการกระจายอํานาจสูทองถิ่น ทําใหบุคลากรของคณะสามารถ
ใชศักยภาพเพื่อตอบสนองเรื่องตางๆดังกลาวไดอยางดี
21. ความกาวหนาของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทําใหเอื้อตอการปฏิบัติงาน
22. คณะมีเครือขายกับหนวยงานภายนอกทําใหเอื้อตอการประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร
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อุปสรรค (Threats)
1. นโยบายลดอัตรากําลังขาราชการของรัฐบาล สงผลใหพนักงานมหาวิทยาลัยและพนักงานราชการ
ขาดความมั่นคงในตําแหนงงาน
2. บัณฑิตสาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตรในประเทศมีจํานวนมาก ทําใหมีการแขงขันในการเขา
ทํางานสูง
3. ผูประกอบการตองการแรงงานระดับการศึกษาระดับตอนปลายหรือเทียบเทาเพิ่มมากขึ้น
4. คูมือการประเมินของ สกอ. ยังมีแนวปฏิบัติตามเกณฑบางตัวชี้วัดไมชัดเจน
5. ผูประเมินมีความเขาใจไมตรงกันในเกณฑแตละตัวชี้วัด จําเปนตองอาศัยดุลยพินิจ
6. ชุมชนบางสวนขาดความเขาใจศาสตรในดานการบริการวิชาการสาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
7. มีหนวยงานอื่นๆเปนคูแขงที่มีบทบาทในการบริการวิชาการและวิชาชีพในลักษณะเดียวกัน
8. สภาวะการเปลี่ยนแปลงดานเศรษฐกิจสังคม การเมือง และสิ่งแวดลอม ทําใหการดําเนินนโยบายดาน
งานบริการทางวิชาการไมตอเนื่อง
9. เกณฑมาตรฐานการประเมินทั้งภายในและภายนอกมีการปรับเปลี่ยน ทําใหมีปญหาตอการ
ดําเนินงานบริการทางวิชาการ
10. นโยบายพรรคการเมืองใหความสําคัญและสนับสนุนการวิจัยและงานสรางสรรคไมชัดเจน
11. ประเทศมีความผันผวนทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอมทางธรรมชาติสงผลใหรัฐบาลจัดสรร
งบประมาณใหกับมหาวิทยาลัยดานการวิจัยและงานสรางสรรคลดลง
12. หนวยงานภายนอกและแหลงทุนแจงเงื่อนไขการรับทุนสนับสนุนการวิจัยและงานสรางสรรคกระชั้นชิด
13. หนวยงานทองถิ่นภายนอก บางหนวยงาน ขาดความรูความเขาใจ และใหความสําคัญตองานดาน
ศิลปะและวัฒนธรรม จึงทําใหไดรับงบประมาณสนับสนุนจากหนวยงานภายนอกไมเพียงพอ
14. คานิยมของสังคมไทยทางดานการอนุรักษศิลปะและวัฒนธรรมเปลี่ยนไป เนื่องจากไดรับอิทธิพล
ทางวัฒนธรรมตางชาติ และการปลูกฝงจิตสํานึกการอนุรักษความเปนไทยนอยลง
15. สภาวะเศรษฐกิจในปจจุบันกอใหเกิดอุปสรรคในการบริหารจัดการ อาทิ ดานงบประมาณ ปจจัยที่
สงผลตอการพัฒนาบุคลากร การสนับสนุนครุภัณฑทันสมัย
16. กฎ ระเบียบ ขอบังคับเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลมีการเปลี่ยนแปลง จึงทําใหเกิดการทํางานที่
ลาชา
17. งบประมาณแผนดินสนับสนุนจากรัฐบาลนอยเกินไปไมเพียงพอตอการบริหาร
18. ขั้นตอนการจัดทําแผนและงบประมาณทั้งของรัฐบาลและมหาวิทยาลัยมีระยะเวลากระชั้นชิดเปน
ผลใหคณะมีขอจํากัดในเรื่องของเวลาสําหรับกระบวนการจัดการทําแผนและงบประมาณของคณะ
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WO-กลยุทธเชิงรับ/แกไข
1.1 พัฒนาความรูความสามารถ
ใหบัณฑิตมีคุณภาพ สามารถแขงขันไดในระดับสากล
1.2 พัฒนาทักษะดานภาษาตางประเทศ และเทคโนโลยีเพื่อเตรียมความพรอมสู
ตลาดแรงงาน
1.3 พัฒนาความสามารถทางวิชาการของคณาจารยและบุคลากร
2.1 สรางเสริมสมรรถนะบุคลากรดานการวิจัยและงานสรางสรรคและการบริหารจัดการ
งานวิจัยและงานสรางสรรค
3.1 สรางเครือขายความรวมมือทางวิชาการกับหนวยงานภายนอก ทั้งภาครัฐและเอกชน
ทั้งในและตางประเทศ
3.2 พัฒนาระบบและกลไกในการบริการทางวิชาการ
4.1 จัดทําฐานขอมูลศิลปะและวัฒนธรรมในแตละทองถิ่นของประเทศ
4.2 สงเสริมและพัฒนานักศึกษา ใหมีความรูความเขาใจทีเ่ กีย่ วกับการทํานุบํารุงดาน
ศิลปะและวัฒนธรรม
4.3 สงเสริมสนับสนุนใหนักศึกษาตระหนักและมีสวนรวมในการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม
5.1 พัฒนาบุคลากรและระบบจัดการเรียนรูภายในองคกร
5.2 จัดทํามาตรฐานและคูมือการปฏิบัตงิ าน
5.3 พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ (MIS)

จุดออน (Weaknesses)
1. จํานวนบัณฑิตที่ไดงานทําภายใน 1 ป อยูในระดับที่ต่ํากวาเกณฑ
2. สั ดส วนของอาจารย ป ระจํ า ที่ มีวุฒิป ริญ ญาเอกตอ อาจารยป ระจําต่ํากวาเกณฑ
มาตรฐาน
3. สัดสวนของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการต่ํากวาเกณฑมาตรฐาน
4. จํานวนผลการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ผลงานวิชาการระดับชาติ ผลงาน
วิชาการและงานสรางสรรคของคณามีจํานวนนอย
5. ยังไมมีการกําหนดคูเปรียบเทียบ (Benchmarking)
6. ฐานขอมูลแตละงานยังไมถูกเชื่อมโยงเปนระบบเดียวกันอยางสมบูรณ
7. ความรูความเขาใจในระบบงานประกันคุณภาพการศึกษาอยูกับคนจํานวนจํากัด
8. ขาดการประชาสัมพันธตอผูมีสวนไดสวนเสียดานการประเมินการสํารวจการบริการ
ทางวิชาการอยางทั่วถึง
9. รูปแบบการประชาสัมพันธการจัดการบริการวิชาการไมหลากหลาย
10. ขาดการนําการบริการวิชาการไปบูรณาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย
11. เครือขายความรวมมือ(MOU)การบริการวิชาการสวนใหญยังไมเปนระบบ
12. คณาจารยมีประสบการณการทําวิจัยนอย
13. อาจารยสวนใหญมีภาระงานสอนและภาระงานดานอื่นๆ มาก ทําใหไมมีเวลาทําวิจัย
14. คณะมีการจัดการความรูดานการวิจัยและงานสรางสรรคยังไมครบขั้นตอน
15. สื่อสิ่งพิมพและสือ่ อิเล็กทรอนิกส ดานศิลปะและวัฒนธรรม ยังมีจํานวนนอย
16. ฐานขอมูลดานศิลปะและวัฒนธรรม ยังไมเปนระบบ
17. การดําเนินงานดานศิลปะและวัฒนธรรมของหนวยงานภายใน ยังไมเปนไปในทิศทาง
เดียวกัน
18. การประสานงาน การเผยแพรขอมูลขาวสารตางๆ ไปยังโปรแกรมวิชาและ
คณาจารยแตละทานยังไมทั่วถึงเทาที่ควร
19.การประชาสัมพันธเผยแพรขอมูลขาวสารของคณะยังไมตอเนื่อง
20. ดําเนินโครงการไมเปนไปตามแผนระยะเวลา
21. ขาดระบบการกํากับ ติดตาม ตรวจสอบการดําเนินงานโครงการ
22. งบประมาณมีจํานวนจํากัดทุกดานไมเพียงพอตอความตองการ

โอกาส (Opportunities)
1. หนวยงานที่เกี่ยวของกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย เชน สํานักงาน ก.พ.
มหาวิทยาลัยตาง ๆ ฯลฯ มีหลักสูตรการฝกอบรมผานเครือขายอินเทอรเน็ต
2. ทรัพยากรในทองถิ่นเอื้ออํานวยตอการจัดการเรียนการสอนโดยใชชุมชน
เปนฐาน ซึ่งสามารถใหนักศึกษาในสาขาวิชาของคณะใชเปนแหลงการเรียนรู
ภายนอกหองเรียน รวมถึงเปนแหลงฝกประสบการวิชาชีพที่ตรงสาขาวิชาได
เปนอยางดี
3. นโยบายการกระจายอํานาจสูทอ งถิ่น ทําใหคณะมีโอกาสในการสราง
เครือขายเพิ่มมากขึ้น
4. มีกรอบแผนการอุดมศึกษาระยะยาว โดยคณะกรรมการการอุดมศึกษาทํา
ใหคณะมีทิศทางในการทําแผนพัฒนาไดชัดเจน
5. สกอ.มียุทธศาสตรสรางความเชื่อมั่นในคุณภาพของสถาบันการศึกษา
6. มีเ ครือ ขายประกันคุณภาพการศึก ษาภาคเหนื อ ตอนล าง (มหาวิท ยาลัย
นเรศวรเปนผูประสานงาน)
7. สกอ. สนับ สนุนการดําเนินการประกันคุณภาพ เชน การจัดฝก อบรมผู
ประเมิน เปนตน
8. มหาวิท ยาลัยมีร ะบบสารสนเทศเพื่อ การประกันคุณภาพการศึกษาและ
บริหารจัดการ
10. รัฐบาลมีการสนับสนุนงบประมาณดานการบริการวิชาการแกบุคคลทั่วไป
11. มี เ ครื อ ข า ยความร ว มมื อ กั บ ชุ ม ชนและหน ว ยงานภายนอกในการ
ดําเนินงานดานตางๆ
12. มีภาพลักษณในการเปนที่พึ่งใหกับชุมชนและหนวยงานภายนอกในการ
บริการวิชาการดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
13. รัฐบาลมีนโยบายที่ชัดเจน และมีการสนับสนุนการวิจัยและงานสรางสรรค
14. รัฐ บาลมีนโยบายการกระจายอํานาจสูทอ งถิ่นและการเขาสูประชาคม
อาเซียน
15. พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติกําหนดใหมหาวิทยาลัยทําการวิจัยและ
งานสรางสรรคเ พื่อ พัฒ นาองค ความรูและพัฒ นาสั งคมและมีร ะบบประกั น
คุณภาพการศึกษาภายใน
16. มหาวิทยาลัย/จังหวัด มีนโยบายและใหความสําคัญตอการสงเสริมดาน
ศิลปะและวัฒนธรรม
17. จังหวัดกําแพงเพชร มีเขตโบราณสถาน ที่ไดรับการยกยองเปนเมืองมรดก
โลกซึง่ เปนแหลงเรียนรูทเี่ อื้อตอการอนุรักษ สงเสริม สืบสาน เผยแพรศลิ ปะ
และวัฒนธรรม ภูมิปญญาและสิ่งแวดลอม
18. องคกร/หนวยงานในทองถิ่นใหการสงเสริมและสนับสนุนดานศิลปะและ
วัฒนธรรม
19. นโยบายกระจายอํานาจสูทองถิ่น ทําใหคณะมีโอกาสในการสราง
เครือขาย
20. นโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตรชาติ ยุทธศาสตรกลุม จังหวัด ยุทธศาสตร
จังหวัด การปฏิรูประบบราชการ การพัฒนาระบบราชการรวมถึงนโยบาย
การกระจายอํานาจสูท องถิ่น ทําใหบุคลากรของคณะสามารถใชศักยภาพเพื่อ
ตอบสนองเรื่องตางๆดังกลาวไดอยางดี
21. ความกาวหนาของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทําใหเอื้อตอการปฏิบัตงิ าน
22. คณะมีเครือขายกับหนวยงานภายนอกทําใหเอื้อตอการประชาสัมพันธ
ขอมูลขาวสาร
แผนกลยุทธ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ป 2556-2560
วิสัยทัศน
สรางสรรคองคความรูเชิงบูรณาการ พัฒนางานเพือ่ ทองถิ่น สืบสาน
วัฒนธรรมความเปนไทยสูสากล
พันธกิจ
1) ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพมาตรฐานดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
2) สรางองคความรู งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาทองถิ่น
3) ใหบริการทางวิชาการแกทองถิ่น
4) ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
5) บริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพ
อัตลักษณ “ความรูคูชุมชน”
เอกลักษณ “มุงเนนทองถิ่น สานศิลปวัฒนธรรม”

SO- กลยุทธเชิงรุก/ลุย
1.1 พัฒนาความรูความสามารถ
ใหบัณฑิตมีคุณภาพ สามารถแขงขันไดในระดับสากล
1.2 พัฒนาทักษะดานภาษาตางประเทศ และเทคโนโลยีเพื่อเตรียมความ
พรอมสูตลาดแรงงาน
1.3 พัฒนาความสามารถทางวิชาการของคณาจารยและบุคลากร
2.1 พัฒนาระบบและกลไกสนับสนุนการทําวิจัยและบริหารงานวิจัยและ
งานสรางสรรค
3.1 พัฒนาระบบและกลไกในการบริการวิชาการแกทองถิ่น
3.2 สรางความแข็งแกรงทางคุณภาพชีวิตของบุคลากรในทองถิ่นอยาง
ยั่งยืน
4.1 คณะมีอาคารและสถานที่ในการจัดกิจกรรม การอนุรักษ สงเสริมสืบ
สาน เผยแพรศิลปะและวัฒนธรรมตลอดจนภูมิปญ
 ญาทองถิน่
4.2 คณะมีแผนงานโครงการ/กิจกรรม ดานการอนุรักษ สงเสริมสืบสาน
เผยแพรศิลปะและวัฒนธรรม ในระดับทองถิ่น ระดับชาติ และระดับ
นานาชาติ
5.1 เสริมสรางวัฒนธรรมการทํางานโดยมุงเนนความรับผิดชอบและ
ผลสําเร็จตามตัวชี้วัดเปนรายบุคคล
5.2 พัฒนาระบบการติดตามตรวจสอบการดําเนินงานตามโครงการ

จุดแข็ง (Strengths)
1. คณะ ฯ มีขอตกลงความรวมมือทางการเรียนการสอนกับมหาวิทยาลัย
ทั้งภายในและภายนอกประเทศ
2. คณะ ฯ มีหลักสูตรที่ตอบสนองตอการพัฒนาบุคลากรในทองถิ่นอยาง
หลากหลาย ทั้งดานมนุษยศาสตร และดานสังคมศาสตร
3. คณะ ฯ มี ห ลั ก สู ต ร ที่ เน น ผ ลิ ต บั ณฑิ ต ที่ มี ควา มรู ใ น ก า ร ใ ช
ภาษาตางประเทศเพื่อรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน
4. คณะ ฯ ใหความสําคัญในการพัฒนาแหลงเรียนรู
5. คณะ ฯ มีศาสตรที่เกี่ยวของกับการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ทํา
ใหสามารถปฏิบัติพันธกิจดานนี้ไดเปนอยางดี
6. มีความรวมมือดานการประกันคุณภาพที่เขม แข็งระหวางบุคลากรใน
ระดับโปรแกรมวิชา คณะ และหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย
7. มีการสอบถามความตองการของผูมีสวนไดสวนเสียเพื่อประกอบการ
จัดทําแผนกลยุทธ
8. มีบุคลากรรับผิดชอบงานดานประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะและ
โปรแกรมวิชา
9. มีการถายทอดตัวชี้วัดจากองคกรสูคณะ โปรแกรมวิชา และบุคคล
10. มีการสํารวจความตองการรับบริการวิชาการและวิชาชีพ
11. คณะมีการใหบริการฝกอบรมกิจกรรมที่ตรงตามตามความตองการ
ของหนวยงานภายนอก
12. มีสาขาวิชาที่หลากหลาย ทําใหสามารถขยายฐานการใหบริการทาง
วิชาการแกชุมชนไดมากขึ้น
13. บุคลาการมีความสามารถเฉพาะทางในการให บ ริก ารวิชาการดาน
ตางๆ แกบุคคลทั่วไปและหนวยงานภายนอก
14. มีโครงการบริการวิชาการในดานการเผยแพรศิลปวัฒนธรรมสูสากล
15. ผูบ ริห ารคณะพัฒ นาบริ หารงานวิ จัยและงานสรางสรรคดวยความ
โปรงใสตรวจสอบได
16. คณะมีการประชาสัมพันธและการประสานงานดานการวิจัยและงาน
สรางสรรคใหนักวิจัยไดทราบขอมูลดานการวิจัยและงานสรางสรรคอยาง
ตอเนื่อง
17. มีแ หลง คน ควา เอกสารและงานวิ จัย และงานสร างสรรค ที่ พ ร อ ม
ใหบริการขอมูลแกนักวิจัย

แผนกลยุทธคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ป 2556-2560

33

WT-กลยุทธซอนตัว/ปองกันตัว
1.1 สรางความแข็งแกรงทางวิชาการและคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนใหแกบัณฑิตตาม
อัตลักษณของมหาวิทยาลัย
2.1 ยกระดับการติดตามความกาวทันในการทําวิจัยของนักวิจัย
2.2 การจัดการความรูดานการวิจัยและงานสรางสรรคใหกบั นักวิจัย
3.1 สรางเครือขายความรวมมือทางวิชาการกับหนวยงานภายนอก ทั้งภาครัฐและเอกชน
ทั้งในและตางประเทศ
4.1 มีการบูรณาการความรูดานศิลปะและวัฒนธรรมเขากับพันธกิจอื่น เชน การ
พัฒนาการเรียนการสอน การบริการวิชาการและการวิจัย เปนตน
5.1 จัดหาและปรับปรุงครุภัณฑใหมีความเพียงพอและมีประสิทธิภาพ
5.2 สงเสริมใหบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูกบั บุคลากร
ของเครือขายภายนอกคณะ

อุปสรรค (Threats)
1. นโยบายลดอั ต รากํ า ลั ง ข า ราชการของรั ฐ บาล ส ง ผลให พ นั ก งาน
มหาวิทยาลัยและพนักงานราชการขาดความมั่นคงในตําแหนงงาน
2. บัณฑิตสาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตรในประเทศมีจํานวนมาก ทําให
มีการแขงขันในการเขาทํางานสูง
3. ผู ป ระกอบการต อ งการแรงงานระดับ การศึก ษาระดับ ตอนปลายหรื อ
เทียบเทาเพิ่มมากขึ้น
4. คูมือการประเมินของ สกอ. ยังมีแนวปฏิบัติตามเกณฑบางตัวชี้วัดไมชัดเจน
5. ผูประเมินมีความเขาใจไมตรงกันในเกณฑแตละตัวชี้วัด จําเปนตองอาศัย
ดุลยพินิจ
6. ชุ ม ชนบางสวนขาดความเขาใจศาสตรในดานการบริก ารวิชาการสาขา
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
7. มีหนวยงานอื่นๆเปนคูแขงที่มีบทบาทในการบริการวิชาการและวิชาชีพใน
ลักษณะเดียวกัน
8. สภาวะการเปลี่ยนแปลงดานเศรษฐกิจสังคม การเมือง และสิ่งแวดลอม ทํา
ใหการดําเนินนโยบายดานงานบริการทางวิชาการไมตอเนื่อง
9. เกณฑมาตรฐานการประเมินทัง้ ภายในและภายนอกมีการปรับเปลี่ยน ทํา
ใหมีปญ
 หาตอการดําเนินงานบริการทางวิชาการ
10. นโยบายพรรคการเมืองใหความสําคัญ และสนับ สนุนการวิจัยและงาน
สรางสรรคไมชัดเจน
11. ประเทศมีความผันผวนทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอมทางธรรมชาติ
สงผลใหรัฐบาลจัดสรรงบประมาณใหกับมหาวิทยาลัยดานการวิจัยและงาน
สรางสรรคลดลง
12. หนวยงานภายนอกและแหลงทุนแจงเงื่อนไขการรับทุนสนับสนุนการวิจัย
และงานสรางสรรคกระชั้นชิด
13. หนวยงานทองถิ่นภายนอก บางหนวยงาน ขาดความรูความเขาใจ และให
ความสําคัญตองานดานศิลปะและวัฒนธรรม จึงทําใหไดรบั งบประมาณ
สนับสนุนจากหนวยงานภายนอกไมเพียงพอ
14. คานิยมของสังคมไทยทางดานการอนุรักษศลิ ปะและวัฒนธรรมเปลี่ยนไป
เนื่องจากไดรับอิทธิพลทางวัฒนธรรมตางชาติ และการปลูกฝงจิตสํานึกการ
อนุรักษความเปนไทยนอยลง
15. สภาวะเศรษฐกิจในปจจุบันกอใหเกิดอุปสรรคในการบริหารจัดการ อาทิ
ดานงบประมาณ ปจจัยทีส่ งผลตอการพัฒนาบุคลากร การสนับสนุนครุภัณฑ
ทันสมัย
16. กฎ ระเบียบ ขอบังคับเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลมีการเปลี่ยนแปลง
จึงทําใหเกิดการทํางานทีล่ าชา
17. งบประมาณแผนดินสนับสนุนจากรัฐบาลนอยเกินไปไมเพียงพอตอการ
บริหาร
18. ขั้นตอนการจัดทําแผนและงบประมาณทั้งของรัฐบาลและมหาวิทยาลัยมี
ระยะเวลากระชั้นชิดเปนผลใหคณะมีขอจํากัดในเรื่องของเวลาสําหรับ
กระบวนการจัดการทําแผนและงบประมาณของคณะ

18. คณะมีอาคารและสถานที่ในการจัดกิจกรรม การอนุรักษ สงเสริมสืบ
สาน เผยแพรศิลปะและวัฒนธรรมตลอดจนภูมิปญ
 ญาทองถิน่
19. คณะมีแผนงานโครงการ/กิจกรรม ดานการอนุรักษ สงเสริมสืบสาน
เผยแพรศิลปะและวัฒนธรรม ในระดับทองถิ่น ระดับชาติ และระดับ
นานาชาติ
20. มีการบูรณาการความรูดานศิลปะและวัฒนธรรมเขากับพันธกิจอื่น
เชน การพัฒนาการเรียนการสอน การบริการวิชาการและการวิจัย เปนตน
21. มีการจัดทําแผนงานอยางเปนระบบและมีสวนรวมของผูม ีสวนไดสวน
เสีย
22. มีการใชทรัพยากรรวมกันเพื่อเปนการลดคาใชจาย มีระบบการแบง
หนาที่งานกันอยางชัดเจน
23. บุคลากรไดรบั การมอบหมายภาระงานที่ชัดเจนและเปนลายลักษณ
อักษร
24. บุคคลากรไดรบั การพัฒนาทักษะความรูในการปฏิบัติงานอยาง
ตอเนื่อง
ST-กลยุทธเชิงปองกัน/เชิงปรับเปลี่ยน
1.1 สรางความแข็งแกรงทางวิชาการใหแกบัณฑิตตามอัตลักษณของ
มหาวิทยาลัย
2.1 พัฒนาระบบและกลไกการเชื่อมโยงงานวิจัยและงานสรางสรรคกบั
การบริการวิชาการและหรือการจัดการเรียนการสอน
3.1 สรางความแข็งแกรงทางคุณภาพชีวิตของบุคลากรในทองถิ่นอยาง
ยั่งยืน
5.1 พัฒนาบุคลากรและนักศึกษาใหมีความตระหนักรูเกี่ยวกับประชาคม
อาเซียน และบทบาทของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาประชาคมอาเซียน
5.2 พัฒนาสมรรถนะการใชภาษาตางประเทศแกบุคลากร
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สวนที่ 3
ความคิดเห็นของภาคีหุนสวนแผนกลยุทธ
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ประจําป พ.ศ.2556-2560
ความคิดเห็นของภาคีหุนสวนเพื่อจัดทําแผนกลยุทธคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
สําหรับนักศึกษาปจจุบัน
จากการจัดการประชุมระดมความคิดเห็นของภาคีหุนสวน เพื่อจัดทําแผนกลยุทธคณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556-2560 ในวันที่ 31 ตุลาคม 2555 ณ หองประชุมพิกุล
(3208) อาคารคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ในดานผูมีสวนไดสวนเสียสําหรับศิษยปจจุบัน
สรุปขอมูลสิ่งที่สถานศึกษาตองการจากนักศึกษาปจจุบัน สามารถสรุปประเด็นสําคัญได ดังนี้
1. ทานมีขอคิดเห็น เกี่ยวกับประเด็นตางๆ อยางไรบาง
1.1 การจัดการเรียนการสอนของอาจารยผูสอน
ขอคิดเห็นเชิงบวก
1. คณะมีระบบการจัดการเรียนการสอนที่ตอบสนองความตองการของนักศึกษา
2. กระบวนการสอนของอาจารยที่มีสื่อการเรียนการสอนชวยใหนักศึกษามีความเขาใจในเนื้อหามาก
ขึ้น ทําใหมองเห็นเปนรูปธรรม และมองเห็นภาพชัดเจนจากการยกตัวอยาง
3. อาจารยผูสอนมีแบบสอบถามกอนเรียนและหลังเรียนเพื่อเช็คความเขาใจและความกาวหนาของ
นักศึกษา
4. บรรยากาศในหองเรียนดี มีกิจกรรมในหองเรียน มีกิจกรรมการฝกปฏิบัติที่ดี
5. อาจารยมีความพรอมในการสอน เนื้อหารัดกุมเขาใจงาย ใหขอคิดแกนักศึกษา พรอมยกตัวอยาง
เปดโอกาสใหผูเรียนไดสอบถามความรูตางๆ ไดเสมอ
6. มีอาจารยพิเศษภายนอกมาสอนโดยบรรยายสรุปทําใหเขาใจเนื้อหาที่เรียนงายขึ้น
ขอคิดเห็นเชิงลบ
1. อาจารยบางทานสอนยังไมเขาใจ พูดเร็วเกินไป อธิบายไมครอบคลุมกับเนื้อหาที่สอน
2. อาจารยบางทานสอนเนนแบบบรรยายและบรรยายนานเกินไป
3. ควรปรับปรุงเรื่องการสงงานไมควรมีมากเกินไป เพราะอาจารยบางทานใหสงงานแลวไมมาสอน
ขอเสนอแนะ
1. ตองการใหอาจารยพาไปลงพื้นที่บอยๆ จะไดรูเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน
2. ตองการใหอาจารยสอนแบบบรรยายใหเขาใจกอน
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3. ตองการใหอาจารยสอนแบบใชสื่อประกอบการสอนดวยจะไดเขาใจและจําไดดีขึ้น และมีระบบการ
ใหคะแนนที่เปนธรรม
4. ตองการใหมีการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ และมีความทันสมัย
5. มีสื่อการเรียนการสอน หนังสือที่หลากหลาย
1.2 ความพร อมของทรั พยากรเรียนรู เชน ศูน ยปฏิบัติการคอมพิวเตอร ระบบอิน เตอรเ น็ ต
หองสมุดกฎหมาย อุปกรณ/สื่อการเรียนการสอน เปนตน
1. ศูนยปฏิบัติการคอมพิวเตอรไมเพียงพอตอการใชสําหรับนักศึกษา
2. ระบบอินเตอรเน็ตของมหาวิทยาลัยไมครอบคลุมในทุกพื้นที่ในมหาวิทยาลัย เชน บนตึกสูง
3. สื่อการเรียนการสอนในหองเรียนบางหองไมสมบูรณ มีการชํารุดของอุปกรณตาง ๆ เชน ไมโครโฟน
ซึ่งบางหองมีนักศึกษาจํานวนมากทําใหอาจารยตองใชไมโครโฟน โปรเจคเตอรบางหองใชงานไมได
4. ศูนยภาษาและคอมพิวเตอร มีคอมพิวเตอรเพียงพอสําหรับนักศึกษา แตไดรับการหามใชอุปกรณใน
การศึกษาคนควาหาความรู
5. มีกฎเกณฑในการหามนักศึกษาใชคอมพิวเตอรของมหาวิทยาลัย สงผลใหนักศึกษาขาดทักษะ ในการ
ใชคอมพิวเตอร โดยเฉพาะกับนักศึกษาที่ไมมีคอมพิวเตอรสวนตัวใช ซึ่งจะสงผลตอการสอบวัดมาตรฐาน
คอมพิวเตอรไมผาน และมีผลตอการฝกประสบการณวิชาชีพ
6. หองคอมพิวเตอรใชงานไดดี แตมีขอเสียที่สัญญาณอินเตอรเน็ตมีความลาชา คอมพิวเตอรเสียบอยๆ
อยากใหลงโปรแกรมที่รองรับรวดเร็วตอการใชงาน
7. อยากใหหองสมุดมีหนังสือที่หลากหลายมากกวานี้ เจาหนาที่ใหบริการอยางเปนกันเองดี
8. อยากใหมีหองคอมพิวเตอรเพิ่มขึ้นอีก 1 หอง เพื่อใหเพียงพอกับการศึกษาคนควาของนักศึกษา
9. อยากใหมีอุปกรณการสอนที่ทันสมัย และมีโปรเจคเตอรสําหรับการสอนทุกหอง
10. อุปกรณการสอนบางหองใชการไมได
11. บรรยากาศหองเรียนไมนาเรียน เพราะรอน และเหม็นขี้นกมาก
1.3 การใหบริการของสํานักงานคณบดี
1. ระบบในการใหยืมของตางๆ ในคณะ ลาชาและไมชัดเจนในเรื่องสถานที่เขียนเรืองยืม และไมมี
ระเบียบในการยืมที่ชัดเจน
2. การเช็คกิจกรรมในสมุดกิจกรรม โดยใชตราปมในสมุดเกิดขอผิดพลาดหลายประการ และขาดการ
ประชาสัมพันธใหนักศึกษาทราบวาจะมีการปมตราในสมุดกิจกรรม ซึ่งมีนักศึกษาหลายคนเขารวมกิจกรรมแต
ลื ม นํ า สมุ ด กิ จ กรรมมา บางคนสมุ ด หาย เมื่ อ ไปขอป ม ตราย อ นหลั ง ก็ มี ค วามคิ ด เห็ น ให ป ม ตราได เ ป น
รายบุคคล จึงขอเสนอใหมีเครื่องปมลายนิ้วมือแทนเนื่องจากไมสามารถฝากกันแสกนได เนื่องจากการเขา
รวมกิจกรรมมีผลตอการออกฝกประสบการณวิชาชีพดวย
3. สํานักงานคณบดีใหบริการดีมาก มีระบบและเปนขั้นตอน เจาหนาที่ใหบริการและตอนรับดี แนะนํา
เรื่องตางๆ ไดละเอียด แตบางครั้งก็ไมชัดเจน ในเรื่องการขอใชบริการ
4. มีการประชาสัมพันธ ขาวสารภายในคณะไดอยางรวดเร็ว
1.4 อาคาร/สถานที่คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
1. ที่จอดรถไมเพียงพอสําหรับนักศึกษาทําใหเกิดความไมเปนระเบียบในการจอดรถ คณะฯ ควรจัด
ระเบียบที่จอดรถใหเปนระเบียบเรียบรอยกวานี้
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2. ความสะอาดของอาคารเรียนและหองเรียนไมสะอาด และมีแตขี้นก จึงควรพัฒนาอาคารเรียนให
ดีกวานี้ เพราะจํานวนนักศึกษามีมากขึ้นทุกป และเกาอี้ในหองเรียนก็ไมเพียงพอ
3. ห องน้ํ า สกปรกและมี กลิ่ น เหม็น มาก คณะฯ ควรมีหอ งน้ํา /สุ ขา ที่ส ะอาดถูก สุขลั กษณะ และ
เพียงพอตอการใชงาน โดยเฉพาะหองน้ําชายชั้น 1 ที่ฝาผนังมีคราบดํา
4. โตะ เกาอี้ ชํารุดและไมเอื้ออํานวยตอการนั่งเรียน
5. นักศึกษาแสดงความคิดเห็นเชิงลบตออาคารคณะมนุษยฯ ดังนี้
“อาคารคณะมนุษยฯ ถือไดวาเปนอาคารที่อนุรักษไวซึ่งวิถีความเปนไทย อากาศในหองเรียนก็เย็นแบบ
ธรรมชาติ นั่งเรียนกับมวลนกพิราบที่บินไปมา อีกทั้ง มูลนกที่ติดตามพื้นและเกาอี้แลดูเปนศิลปะ รักษาไว
ซึ่งความโบราณในแบบไทยแทที่หาที่ไหนไมได สีออกครึ้มๆบงบอกถึงความเกาแกของคณะวากอตั้งมานาน
หลายสิบป และยังคงอยูรอดจนถึงปจจุบัน”
6. ควรมีหองเรียนที่สะดวกตอการคนควาหาความรู
1.5 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
1. ไมมีเวลาแนนอนในการจัดระบบเวลาของแตละกิจกรรม บางกิจกรรมใชเวลาไมเหมาะสม
คือ เลิกกิจกรรมดึกเกินไป
2. อยากใหมีงบประมาณในการเดินทางไปแขงขันวิชาการ/กิจกรรมตาง ๆ นอกมหาวิทยาลัย
หรือตางจังหวัดที่สรางชื่อเสียงใหกับคณะ โดยควรใหคาเบี้ยเลี้ยงนักศึกษามากกวาวันละ 100 บาท
3. กิจกรรมตางๆ มีเหตุมีผล และเปนกิจกรรมที่นักศึกษาทุกคนตองมีสวนรวม คือ เปนกิจกรรม
ที่พัฒนานักศึกษาจริงๆ
4. การเช็คชื่อนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรม ยังเปนปญหาอยางมาก เชน เมื่อเซ็นชื่อในกระดาษ
แลวกระดาษหายไป ลืมปมสมุดกิจกรรมบาง ดังนั้น ขอเสนอใหคณะควรมีเครื่องแสกนลายนิ้วมือเพื่อเช็คชื่อ
นักศึกษาเขารวมกิจกรรมจะดีมาก เพื่อปองกันปญหาไดหลายดาน
5. ตองการใหคณะ/โปรแกรมวิชา นํานักศึกษาไปออกคายหรือกิจกรรมเขาคาย/ออกคายใหแก
นักศึกษา เพื่อจะไดลงพื้นที่และไดฝกปฏิบัติภาคสนามจริงๆ
6. อยากใหสโมสรนักศึกษามีความเปนกลางบาง
7. ควรมี การจั ดหาทุ นการศึกษาของมูลนิธิตางๆ ใหนักศึกษาตลอด เพื่อใหนักศึกษาที่ขาด
แคลนทุนการศึกษาไดมีทุนการศึกษาเลาเรียนอยางตอเนื่อง
8. ควรจัดกิจกรรมรวมกันในคณะฯ ใหบอยมากขึ้น เพื่อใหนักศึกษามีความรูตางๆ และมี
ความรูรอบตัวเพิ่มขึ้น และเปนกิจกรรมที่ปลูกจิตสํานึกในการเรียนใหกับนักศึกษา
9. ควรจะมีการจัดคายวิชาการใหแกนักศึกษา
1.6 อื่นๆ
1. ควรมีการแจงขาวตางๆ ในคณะ เชน กฎระเบียบ ประกาศใหเพื่อนๆ นักศึกษาไดทราบ
2. คณะควรมีบริการน้ําดื่มภายในคณะฯ ไวบริการที่ใชงานได
3. ควรมีสถานที่นั่งอานหนังสือ และมีหนังสือใหนักศึกษาอานเพิ่มมากวานี้
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2. ทานตองการใหคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร พัฒนาในเรื่องใดบาง โปรดใหขอเสนอแนะ
1. พัฒนาความสะอาดของอาคารสถานที่ ทําความสะอาดหองน้ํา และหองเรียนใหสะอาดอยูเสมอและ
ปรับปรุงหองเรียนใหดูใหมใหดูดีขึ้น
2. ตองการใหมีจํานวนคอมพิวเตอรที่เพียงพอตอผูใช และปรับปรุงใหใชการไดมากกวานี้
3. อาคารสถานที่ควรมีความสะอาด สดใสนาเรียน
4. ควรมีเทคโนโลยีทีทันสมัย ไวตอการใชงานของนักศึกษาที่มีจํานวนมากกวา 1,000 คน
5. การใหบริการของเจาหนาที่ในคณะควรใหบริการดวยความรวดเร็วกวานี้
6. ควรมีเบี้ยเลี้ยงนักศึกษาที่ออกไปแขงขันหรือทํากิจกรรมในการสรางชื่อเสียงใหกับมหาวิทยาลัย
7. อยากใหหองเรียนสะอาด ไมอยากใหมีขี้นก และอยากมีหองเรียนติดแอรเหมือนคณะอื่น
8. ควรมีและเพิ่มสถานที่พักผอนหยอนใจ สําหรับนักศึกษาไดผอนคลายและมีความสดชื่น
9. ควรมีสื่อสนับสนุนการเรียนการสอนที่ทันสมัย
10. ควรปรับปรุงบริเวณอาคารสถานที่ใหสะอาด ควรมีการตกแตงบริเวณรอบ ๆ อาคารคณะมนุษยฯ
ดวยตนไม ดอกไม ไมประดับ มีสวนหยอม เพื่อใหมีบรรยากาศที่ดี นาเรียน
11. อุปกรณและสื่อการเรียนการสอนควรพรอมตอการใชงาน บางหองพัดลมเสีย
12. หองเรียนไมเพียงพอกับจํานวนนักศึกษา
13. อยากใหพัฒนาระบบอินเตอรเน็ต และพัฒนาหนาเว็บไซตคณะใหใชการไดดี และเขาถึงไดรวดเร็ว
14. ควรปรับปรุงพัดลม หลอดไฟ กระดานเขียน
15. ควรมีชองสําหรับจอดรถมอเตอรไซด
16. อยากใหมีการประชาสัมพันธผลงานนักศึกษา
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ความคิดเห็นของภาคีหุนสวนเพื่อจัดทําแผนกลยุทธคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
สําหรับศิษยเกา
จากการจัดการประชุมระดมความคิดเห็นของภาคีหุนสวน เพื่อจัดทําแผนกลยุทธคณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556-2560 ในวันที่ 31 ตุลาคม 2555 ณ หองประชุมพิกุล
(3208) อาคารคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ในดานผูมีสวนไดสวนเสียสําหรับศิษยเกา
สรุปขอมูลสิ่งที่สถานศึกษาตองการจากศิษยเกา สามารถสรุปประเด็นสําคัญได ดังนี้
1. ทานมีขอคิดเห็น หรือทัศนคติ ตอการผลิตบัณฑิตและการใหบริการวิชาการของคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร อยางไรบาง
ดานการผลิตบัณฑิต
ศิษยเกามีทัศนคติที่ดี ตอการผลิตบัณฑิตของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ดังนี้
1. คณะมนุ ษย ฯผลิ ตบัณฑิ ตส วนใหญที่สามารถทํางานไดอยางมีป ระสิทธิภ าพและไดงานทําหรือ
ทํางานที่ตรงกับสาขา และเปนที่ตองการของแหลงงานมากขึ้นทุกป
2. สําหรับบัณฑิต รป.ม. และ ภาค กศ.บป. เมื่อกลับสูแหลงงาน สามารถนําความรูมาพัฒนาไดอยาง
มั่นใจ และมีการทํางานเปนระบบมากขึ้น
3. คณาจารยมีความใสใจตอนักศึกษาทําใหการเรียนการสอนมีการพัฒนาอยางเต็มที่ แตอยากให
อาจารยผูสอนมีความรูที่ตรงกับสาขาเพื่อผลิตบัณฑิตใหไดรับความรูอยางเต็มที่ อยางไรก็ดี คณะ
มนุษยฯ มีการจัดการเรียนการสอนที่สงเสริมและพัฒนาทักษะและการปฏิบัติงานใหแกบัณฑิตไดดี
4. บัณฑิตคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรสามารถทํางานไดหลากหลายสาขา แมสายงานอาจไม
ตรงกับสาขาที่เรียนมาทั้งหมด
5. การจัดการเรียนการสอนที่มุงเนนการทํางานแบบมีสวนรวม และการรวมกิจกรรมของนักศึกษา
สงเสริมใหบัณฑิตสามารถพัฒนาทักษะการดําเนินชีวิตไดดี
ดานการใหบริการวิชาการ
ตองการใหคณะฯจัดบริการวิชาการที่เปนประโยชนตอศิษยเกาและอยางบอยครั้ง เชน การอบรมและ
การจัดนิทรรศการทางวิชาการ และสมาคมศิษยเกาสามารถเขามารวมมีบทบาทมากขึ้นในจัดบริการวิชาการได
ในบางครั้งศิษยเกาไดรับขาวสารการจัดกิจกรรมไมทั่วถึง โดยสวนใหญจะทราบขาวประชาสัมพันธจากหนังสือ
ราชการและวิทยุมากที่สุด ศิษยเกามีมุมมองวา กลุมศึกษาที่รวมกิจกรรมของมหาวิทยาลัยบอยครั้ง มีความ
คลองตัวและมีความสามารถในการปฏิบัติและพัฒนางานไดดีกวากลุมศึกษาที่มุงศึกษาอยางเดียวโดยไมชอบรวม
กิจกรรมของมหาวิทยาลัย
2. ทานมีขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
อยางไร ในประเด็นตอไปนี้
2.1 การผลิตบัณฑิต ศิษยเกามีขอเสนอแนะดังนี้
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2.1.1 ควรมีการประเมินผลติดตามคุณภาพบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาไปแลว
2.2.2 อยากใหมีอาจารยผูทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยชั้นนํามาสอนใหความรูดวย เพื่อเพิ่ม
วิสัยทัศนที่กวางมากขึ้นใหแกนักศึกษา
2.2.3 ตองการใหคณะมนุษยฯ นําศาสตรทางดานมนุษยและสังคม มาพัฒนาความรูเพื่อเขาสู
ประชาคมอาเซี ย น ได อย า งเต็ มที่ เช น ส งเสริมใหความรูดานภาษาและวัฒ นธรรมของกลุมประเทศทั้ง 10
ประเทศอาเซียน สงเสริมความรูและเรียนรูความแตกตางทางกฎหมายของแตละประเทศในกลุมอาเซียน
2.2.4 เปดโอกาสใหศิษยเกาไดมีโอกาสเรียนรูศาสตรที่เกี่ยวของกับอาเซียนรวมกับนักศึกษา
ปจจุบัน
2.2.5 ควรมีการรณรงคหรือมาตรการใหนักศึกษารักการอานเพื่อการเรียนรู
2.2.6 ต องการให มีการเตรีย มความพรอมสูป ระชาคมอาเซีย นใหแกนัก ศึกษาอยางจริงจั ง
เนื่องจากเห็นวานักศึกษาคณะมนุษยฯยังมีความรูไมเพียงพอตอการเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียน อาจมี
การจัดตั้งศูนย ชมรม หรือผูประสานงานรับผิดชอบดานการใหความรูเรื่องประชาคมอาเซียน
2.2.7 อยากใหมีรายวิชา หรืออบรมใหความรูดานกฎหมายระหวางประเทศ โดยมุงเนนการ
สอนใหนักศึกษาเขามามีสวนรวม
2.2.8 ควรจัดใหมีการประชุมพบปะสังสรรคระหวางศิษยเกา เพื่อรับทราบความกาวหนาใน
ดานอาชีพหรือความเปนอยูของศิษยเกาวามีประสิทธิภาพมากขึ้นหรือไมอยางไร
2.2.9 ควรมีการวิเคราะหศักยภาพของผูเรียน และอาจารยผูสอน ผูทรงคุณวุฒิทางวิชาการและ
ประธานศูนยอาเซียนศึกษา
2.2 การวิจัย ศิษยเกาตองการใหคณะมนุษยฯดําเนินงานวิจัยในสองดานใหญๆ ดังนี้
1. วิจัยดานคุณภาพบัณฑิต ตองการใหมีการดําเนินงานวิจัยดานประเมินคุณภาพบัณฑิต
ความสําเร็จของบัณฑิต การประกอบอาชีพของบัณฑิต ศึกษากระบวนทัศนของนักศึกษาที่มีตอคณะมนุษยและ
ตอการเรียนศาสตรแตละแขนงของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
2. วิ จั ยด า นประชาคมอาเซี ยน อยากใหมุ งเน น การดําเนิ น งานวิจัย ที่เกี่ ย วกั บ ประชาคม
อาเซียนในศาสตรที่เกี่ยวของกับคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ขอไดเปรียบ – เสียเปรียบ 10 ประเทศ
อาเซียน จุดออนของการมีประชาคมอาเซียนที่มีผลตอวัฒนธรรมทองถิ่น การปรับตัวของชุมชนตอประชาคม
อาเซี ย น การพั ฒ นาองค กรเพื่ อรองรั บ การเขาสูป ระชาคมอาเซีย น และผลกระทบจาก AEC ตอจังหวั ด
กําแพงเพชร และการพัฒนาทองถิ่นโดยใช AEC ศึกษาบทบาทของทองถิน่ เปนตน
2.3 การบริการวิชาการ
อยากใหมีการรวมศิษยเกาและศิษยปจจุบันและประชาชนทั่วไป รวมอบรมองคความรูดาน
ต า งๆร ว มกั น เพื่ อ ประโยชน ใ นการดํ า เนิ น ชี วิ ต ประจํ า วั น เช น เรื่ อ งกฎหมายที่ จํ า เป น และควรรู สํ า หรั บ
ผูประกอบการรานคาและประชาชนทั่วไป เชน ใหความรูดานสกุลเงินในอาเซียน หรือมีการออกพื้นที่เพื่อให
ความรูที่เปนประโยชนตอหางราน ชุมชน ตลาดตางๆ อาจมีการประชาคมขาวสารและสํารวจความตองการใน
การรับบริการอยากใหคณะมนุษยฯเนนการบริการวิชาการโดยใชกระบวนการเชิงรุก ออกพื้นที่ในชุมชนตางๆ
โดยการเนนใหนักศึกษาเขาไปมีบทบาทและมีสวนรวมมากที่สุด
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2.4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ตองการใหมีการสงเสริมวัฒนธรรมดั้งเดิมโดยมีระบบที่ชัดเจน สํารวจจุดแข็ง – จุดออน ที่มีผล
ตอศิลปวัฒนธรรมเกาแกในทองถิ่น มีการปลูกฝงใหนักศึกษารวมถึงผูมีสวนไดสวนเสียมีทัศนคติดานวัตถุนิยมให
นอยลง ตองการใหรวมมือกับครอบครัว และผูนําชุมชนในการมีสวนรวมตอการสรางวัฒนธรรมที่ดี จัดใหมีการ
ประกวดการแสดงตาง ๆ สงเสริมการใชวัสดุธรรมชาติดานศิลปะ และรวมสืบสานประเพณีใหคงที่อยูอยางยั่งยืน
เชน การจัดทํากระทงธรรมชาติ การบริหารจัดการครอบครัวใหเกิดความรักความสามัคคี ใหนักศึกษามีโอกาส
เข าวั ด เป ด โอกาสให ครอบครั วเข า มามีกระบวนการจัดแนวคิดในมหาวิทยาลัย มีการจัดทําพิธีร ดน้ําดําหัว
คณาจารยในคณะในวันสงกรานตเปนประจําทุกป โดยนํานักศึกษาภาคปกติเขามารวมดวย อนุรักษสงเสริม
ประเพณี ที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม สงเสริมใหมีการเรียนรูวัฒนธรรมตางชาติ คานิยม และศาสนา ฯลฯ
2.5 การบริหารงานทั่วไป
ศิษยเกามีขอเสนอแนะดังนี้
2.5.1 ควรมีการจัดตั้งกองทุนออมทรัพยสําหรับนักศึกษา เพื่อชวยเหลือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย
2.5.2 สงเสริมใหสมาคมศิษยเกาจัดตั้งกองทุนเพื่อการศึกษาแกศิษยปจจุบัน เพื่อสนับสนุน ดานการ
เรียนการสอน ดานกีฬา และกิจกรรมตางๆของคณะฯ
2.5.3 สงเสริมใหมีฝายประสานงานระหวางศิษยเกาและนักศึกษาปจจุบันอยางเปนระบบและชัดเจนขึ้น
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ความคิดเห็นของภาคีหุนสวนเพื่อจัดทําแผนกลยุทธคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
สําหรับผูปกครอง
จากการจัดการประชุมระดมความคิดเห็นของภาคีหุนสวน เพื่อจัดทําแผนกลยุทธคณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556-2560 ในวันที่ 31 ตุลาคม 2555 ณ หองประชุมพิกุล
(3208) อาคารคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ในดานผูมีสวนไดสวนเสียสําหรับผูปกครอง
สรุปขอมูลสิ่งที่สถานศึกษาตองการจากผูมีสวนไดสวนเสียสําหรับผูปกครอง สามารถสรุปประเด็นสําคัญไดดังนี้
1. ทัศนคติของผูปกครองมีตอการจัดการศึกษาและการดูแลนักศึกษา
ดานการจัดการศึกษา
1. คณะฯ มีการจัดการศึกษาที่ตรงกับความตองการของชุมชน
2. มีการสนับสนุนทุนการศึกษาแกนักศึกษา
3. มีอัตราคาใชจายในการเรียนอยูในระดับสามารถจายได
4. มีสถานที่ใกลสามารถเดินทางไดสะดวกในการจะสงบุตรหลานมาศึกษา
5. มีการเสริมทักษะดานบุคลิกภาพ และการสื่อสารกับผูอื่นไดดี
6. มีการจัดกิจกรรมสงเสริมดานการเรียนการสอน เชน การดูงานนอกสถานที่ เปนการเปดโอกาสให
นักศึกษาไดพบเห็นและรับแนวคิดประสบการณจากสถานที่จริง
ดานการดูและนักศึกษา
1. มีอาจารยที่ปรึกษาใหความเอาใจใสและใหคําปรึกษากับนักศึกษาเปนอยางดี
2. อาจารยมีการอบรมมารยาททางสังคมใหกับนักศึกษา
2. ขอเสนอแนะในการพัฒนานักศึกษา
1. ตองการใหคณะฯ สงเสริมทักษะดานภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอรใหกับบุตรหลาน
2. ตองการใหมีระบบติดตามความประพฤติของนักศึกษา เนื่องจากอยูหอพักมีโอกาสเสี่ยงติดยาเสพติด
การอยูกอนแตง ทองกอนวัยอันควร คลอดกอนกําหนด ฯลฯ
3. ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาคณะฯ โดยแยกประเด็นยอย ดังนี้
3.1 การผลิตบัณฑิต
1. ตองการใหคณะฯ เสริมทักษะทางดานอาชีพกอนสําเร็จการศึกษาใหกับนักศึกษาเพื่อเปน
แนวทางการประกอบอาชีพตอไป
2. ตองการใหมีการอบรมเพื่อสอบภาค ก ของ ก.พ. เพื่อบรรจุรับราชการ เพราะผูปกครองสวน
ใหญตองการใหบุตรหลานรับราชการ
3.2 การวิจัย
1. ควรเพิ่มทักษะดานการวิจัยใหนักศึกษา เชน การลงพื้นที่เก็บขอมูล เพื่อฝกความกลา และการ
แสดงออก และนักศึกษาทราบปญหาความตองการของทองถิ่นและประวัติของทองถิ่น
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3.3 การบริการวิชาการ
1. ควรมีการสนับสนุนการมีการสงเสริมอาชีพเสริมใหแกกลุมแมบาน สงเสริมผลิตภัณฑชุมชน
(หนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ)
3.4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
1. ควรทํางานวิจัยการอนุรักษภาษาถิ่น เชน ภาษาถิ่นลานกระบือ ภาษาถิ่นพรานกระตาย ภาษา
ถิ่นอีสานไทรงาม จังหวัดกําแพงเพชร
2. ควรทํางานวิจัยการอนุรักษประเพณีบุญบั้งไฟ อําเภอไทรงาม และอําเภอทรายทองวัฒนา
จังหวัดกําแพงเพชร
3. ควรสนับสนุนใหนักศึกษาเลนดนตรีพื้นบาน เชน ตําบลไทรงามมีการเปดสอนการเลน
ดนตรีพื้นฐานใหกับเยาวชนในวันเสาร และอาทิตย
3.5 การบริหารงานทั่วไป
-ไมมี- เพราะไมทราบขอมูล
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ความคิดเห็นของภาคีหุนสวนเพื่อจัดทําแผนกลยุทธคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
สําหรับผูใชบัณฑิต
จากการจัดการประชุมระดมความคิดเห็นของภาคีหุนสวน เพื่อจัดทําแผนกลยุทธคณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556-2560 ในวันที่ 31 ตุลาคม 2555 ณ หองประชุมพิกุล
(3208) อาคารคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ในดานผูมีสวนไดสวนเสียสําหรับผูใชบัณฑิต
สรุปขอมูลสิ่งที่สถานศึกษาตองการจากผูมีสวนไดสวนเสียสําหรับผูใชบัณฑิต สามารถสรุปประเด็นสําคัญไดดังนี้
1. ทานมีขอคิดเห็น หรือทัศนคติ ตอการผลิตบัณฑิตและการใหบริการวิชาการของคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร อยางไรบาง
ผูใชบัณฑิตมีทัศนคติที่ดีตอการผลิตบัณฑิตของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร รวมทั้งนักศึกษา
ที่มาฝกประสบการวิชาชีพ บัณฑิตและนักศึกษาสามารถปฏิบัติหนาที่ไดเปนอยางดี
2. ทานมีขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
อยางไร ในประเด็นตอไปนี้
2.1 การผลิตบัณฑิต
มีความตองการใหคณะฯเปดหลักสูตรในระดับการศึกษาที่สูงขึ้น (ป.โท) อยางหลากหลาย และมุงเนนให
ผลิตบัณฑิตที่มีความรูและทักษะดานภาษาตางประเทศเพื่อรองรับการเปนประชาคมอาเซียน รวมทั้งมีทักษะการ
ใชคอมพิวเตอรเปนอยางดี
คณะมนุษยฯสามารถผลิตบัณฑิตไดตรงความตองการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น จึงมีบุคลากรของ
หนวยงานทองถิ่น เขารับการศึกษาและสําเร็จการศึกษาจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร และจากคณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตรเปนจํานวนไมนอย และสถานประกอบการและหนวยงานภายนอกใหการยอมรับ
บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยราชภัฏมากขึ้น เนื่องจากเปนผูที่มีความรับผิดชอบและมีระเบียบวินัย รวมทั้งสามารถ
ปฏิบัติงานไดดียิ่งขึ้นกวาแตกอน และมีความชื่นชมที่มหาวิทยาราชภัฏกําแพงเพชรเปดโอกาสดานการศึกษาแก
เยาวชนและประชาชนทั่วไปในทองถิ่นไดรับการศึกษาที่สูงขึ้น
ตองการใหปรับระยะเวลาการศึกษาหลักสูตรปริญญาโทใหมีระยะเวลาที่เร็วขึ้นคือ 1 ป เพื่อแขงขันกับ
มหาวิทยาลัยอื่นที่เปดหลักสูตรปริญญโท 1 ป
องคกรทองถิ่นมีความตองการบัณฑิตดาน รป.ศ และนิติศาสตร เพื่อนําความรูมาใชใหเปนประโยชน
เชน ชวยเหลือและใหความรูดานการไกลเกลี่ยกรณีพิพาท
2.2 ดานความรูแกบัณฑิต
ตองการใหคณะมนุษยฯ พัฒนาดานการใชภาษาตางประเทศ โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ ที่เนนทักษะ
ดานการพูดใหแกนักศึกษา โดยอยากใหมีการเพิ่มรายวิชาดานภาษาอังกฤษ ใหแกนักศึกษา รวมทั้งจัดอบรม
ภาษาอังกฤษ ใหบุคลากรในองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดรับการฝกอบรมความรูเพิ่มเติมดวย
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นอกจากนี้อยากใหมีการเพิ่มความรูความเขาใจวัฒนธรรมชุมชนเนื่องจากนักศึกษาและบัณฑิตยังขาด
ความคุนเคยหรือรูจักกับทองถิ่นอยางแทจริง และอยากใหมีทักษะในการเจรจาและการใชภาษาในการสื่อสารตอ
หนาชุมชน
ขอเสนอแนะ
1. ด า นการแนะแนวการศึ ก ษาต อ หากต อ งการประชาสั ม พั น ธ ห ลั ก สู ต รของคณะฯ แนะนํ า ให
ประสานงานกับองคกรสวนทองถิ่น ในการแนะนําและแนะแนวการศึกษาตอ เนื่องจากทองถิ่นมีความใกลชิด
และไดรับความเชื่อมั่นจากชุมชนทองถิ่นอยูแลว จึงนาจะเปนประโยชนและมีโอกาสมากขึ้น ที่จะสามารถ แนะ
แนวการศึกษาใหกับชุมชนไดรับการศึกษากับทางคณะมนุษยฯและมหาวิทยาลัยฯ
2. การเปดหลักสูตรเพิ่มเติม สําหรับภาค กศ.บป. อยากใหมีหลักสูตรเพิ่มเติมและหลากหลายมากขึ้น
นอกเหนือไปจากหลักสูตรการพัฒนาสังคม รัฐประศาสนศาสตร และนิติศาสตร
3. ตองการใหจัดอบรมเพิ่มเติมความรูและทักษะตางๆที่จําเปนตอการประกอบอาชีพและการดําเนิน
ชีวิต เชน การปรับปรุงบุคลิกภาพ ทักษะในการเขาถึงชุมชน ความรูดานกฎหมาย ใหแกนักศึกษาปจจุบัน
นอกจากนี้ อยากใหทางคณะฯ จัดอบรมดานกฎหมายแตละดานใหประชาชนทั่วไปในชุมชนและทองถิ่น
เชน กฎหมายวาดวยการไกลเกลี่ยและการประนีประนอม การเจรจาเพื่อหยุดการขัดแยงกันระหวางกลุมคน
ตางๆ
2.3 การวิจัย : ทานจะนําการวิจัยไปสนับสนุนการทํางานในองคกร / ชุมชน ไดอยางไรบาง
เนื่องจากผูมีสวนไดสวนเสียที่รับสัมภาษณปฏิบัติงานในองคกรปกครองสวนทองถิ่น จึงตองการดานการ
วิจัย ดังนี้ การวิจัยดานการบริหารจัดการ การวิจัยองคกร การประเมินความพึงพอใจตอองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น งานวิจัยดานการเกษตร เชน การวิจัยดิน สภาพอากาศที่เหมาะกับการทําเกษตรกรรม เพื่อใหไดผลผลิต
ที่ตองการผลิต วิจัยดานแผนที่ภาษี โดยอาจมุงเนนที่ อบต.กอน การวิจัยการบริหารจัดการน้ําเพื่อการเกษตร
และการอุปโภค – บริโภค การวิจัยดานวิทยาศาสตรและเคมี เชน เคยมีการวิจัยการยอมผาดวยสีธรรมชาติ กับ
ทางคณะวิทยาศาสตรฯ
โดยมีทีมงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร เปนผูดําเนินงานวิจัยและสํารวจ และองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น สามารถใหการสนับสนุนดานทุนวิจัยใหมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรดําเนินการตามงบประมาณ
ที่เหมาะสม ทั้งนี้การดําเนินการวิจัยรวมกับชุมชนจะกอใหเกิดความใกลชิดและสัมพันธภาพที่ดี รวมทั้งการไดรับ
ความเชื่อถือและเชื่อมั่นจากชุมชนและทองถิ่นดวย
2.4 การบริการวิชาการ
ที่ผานมา ทางคณะมนุษยฯ ได มีการอบรมใหความรูตางๆแกทองถิ่น มีการเชิญคณาจารยใน
คณะฯ เปนวิทยากรใหความรู เชน จัดอบรมกับเทศบาลตําบลคลองแมลาย มีการประเมินความพึงพอใจใหแก
เทศบาล ซึ่ ง องค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น ไดนํ าข อ มูล จากการประเมิ น ความพึง พอใจ มาประยุ ก ตใ ชใ หเ กิ ด
ประโยชน ไดจริง นอกจากนี้ในทางกลับกัน ผูใชบัณฑิตเองก็ไดรับเชิญมาเปนวิทยากรบรรยายใหความรูแก
นักศึกษาปจจุบัน
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2.5 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม / ภูมิปญญาทองถิ่น / กลุมอาชีพ / การสรางรายได
ในดานนี้ ตองการใหคณะฯ มีสวนรวมกับทองถิ่นในการจัดกิจกรรมสงเสริมศิลปวัฒนธรรม เชน รวมเปน
คณะกรรมการตัดสินการประกวด แขงขัน มีการจัดการแสดงรวมดวย เปนตน
นอกจากนี้ เสนอแนะวา ควรมีการเก็บรวบรวมภูมิปญญา ของแตละชุมชม/ทองถิ่น อยางเปนรูปธรรม
โดยอาจมีการเก็บรายละเอียด และมีการบันทึกทําเปนหนังสือ เอกสาร หรือตํารา เพื่อเก็บไวใหคนรุนตอๆ ไป ได
ศึกษา
ตองการใหคณะฯ จัดอบรมเพิ่มเติมดานภูมิปญญาทองถิ่น ภูมิปญญาดานอาชีพ เชน การจักรสาน ให
ความรูดานวิธีการสรางอาชีพ การสรางรายได การจัดแบงหนาที่ การระดมทุน การจัดสรรรายได การออมทุน
อยางเปนระบบระเบียบ
2.6 การบริหารงานทั่วไป
อยากใหคณะมนุษยฯ จัดทําภาพลักษณของคณะฯ ใหเปนที่รูจักแกบุคคลทั่วไป เชน การเขาไปมีสวน
รวมกับชุมชนในดานตางๆ เชน ใหการฝกอบรมใหความรูดานตางๆ ของคณะฯ แกประชาชน การนํา
แผนพัฒนาไปปรับปรุงพัฒนาชุมชน การศึกษางานวิจัย โดยเปดโอกาสใหชุมชนมีสวนรวม โดยเนนใหเขาไปหา
ชุมชนโดยตรง
2.7 อื่นๆ
เสนอแนะใหคณะฯ เขาถึงชุมชนทองถิ่นอยางจริงจัง
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สวนที่ 4
แผนกลยุทธคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ประจําป พ.ศ.2556-2560
ปรัชญา

มุงพัฒนาคนและองคกร บนพื้นฐานของวัฒนธรรมทองถิ่น

ภารกิจ

ตามมาตรา 8 ในการดําเนินงานเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคตามมาตรา 7 ใหกําหนดภาระหนาที่ของ
คณะดังตอไปนี้
(1) แสวงหาความจริงเพื่อสูความเปนเลิศทางวิชาการ บนพื้นฐานของภูมิปญญาทองถิ่น ภูมิปญญาไทย
และภูมิปญญาสากล
(2) ผลิตบัณฑิตที่มีความรูคูคุณธรรม สํานึกในความเปนไทย มีความรักและผูกพันตอทองถิ่นอีกทั้ง
สงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตในชุมชน เพื่อชวยใหคนในทองถิ่นรูเทาทันการเปลี่ยนแปลง การผลิตบัณฑิต
ดังกลาว จะตองใหมีจํานวนและคุณภาพสอดคลองกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ
(3) เสริมสรางความรูความเขาใจในคุณคา ความสํานึก และความภูมิใจในวัฒนธรรมของทองถิ่นและ
ของชาติ
(4) เรี ย นรู และเสริ มสร า งความเข มแข็งของผู นําชุมชน ผู นําศาสนาและนักการเมือ งทองถิ่น ให มี
จิตสํานึกประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรม และความสามารถในการบริหารงานพัฒนาชุมชนและทองถิ่นเพื่อ
ประโยชนของสวนรวม
(5) เสริมสรางความเขมแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีคุณภาพ
และมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเปนวิชาชีพชั้นสูง
(6) ประสานความรวมมือและชวยเหลือเกื้อกูลกันระหวางคณะ มหาวิทยาลัย ชุมชน องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นและองคกรอื่นทั้งในและตางประเทศ เพื่อการพัฒนาทองถิ่น
(7) ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพื้นบานและเทคโนโลยีสมัยใหมใหเหมาะสมกับการ
ดํารงชีวิตและการประกอบอาชีพของคนในทองถิ่น รวมทั้งการแสวงหาแนวทาง เพื่อสงเสริมใหเกิดการจัดการ
การบํารุงรักษา และการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุลยั่งยืน
(8) ศึกษา วิจัย สงเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดําริในการปฏิบัติภารกิจของ
คณะเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
วิสัยทัศน
สรางสรรคองคความรูเชิงบูรณาการ พัฒนางานเพื่อทองถิ่น สืบสานวัฒนธรรมความเปนไทยสูสากล

แผนกลยุทธคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ป 2556-2560

47
พันธกิจ

1.ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพมาตรฐานดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
2. สรางองคความรู งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาทองถิ่น
3. ใหบริการทางวิชาการแกทองถิ่น
4. ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
5. บริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค
1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐาน และสูประชาคมอาเซียน
2. เพื่อพัฒนาองคความรู งานวิจัย งานสรางสรรค และนวัตกรรรมที่สรางมูลคาเพิ่มใหกับชุมชนและสังคม
3. เพื่อพัฒนาศักยภาพการบริการวิชากรทีมีคุณภาพแกชุมขน
4. เพื่ออนุรักษ สงเสริม ทํานุบํารุง เผยแพร ศิลปะและวัฒนธรรมไทยสูสากล และเรียนรูวัฒนธรรม
อาเซียน
5. เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
คานิยมหลัก

สรางสรรคภูมิปญญา
ดวยจิตบริการ
ทํางานแบบมีสวนรวม

พัฒนาทองถิ่น
เนนคุณภาพมาตรฐาน
บนฐานคุณธรรม

อัตลักษณ “ความรูคูชุมชน”
อาจารย บัณฑิต นักศึกษา มีความรู สามารถนําความรูไปสรางชุมชนใหเขมแข็งและชุมชนเปน
แหลงเรียนรู
เอกลักษณ “มุงเนนทองถิ่น สานศิลปวัฒนธรรม”
ประเด็นยุทธศาสตร
1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐาน และสูประชาคมอาเซียน
2. พัฒนาองคความรู งานวิจัย งานสรางสรรค และนวัตกรรรมที่สรางมูลคาเพิ่มใหกับชุมชนและสังคม
3. พัฒนาศักยภาพการบริการวิชากรทีมีคุณภาพแกชุมขน
4. อนุรักษ สงเสริม ทํานุบํารุง เผยแพร ศิลปะและวัฒนธรรมไทยสูสากล และเรียนรูวัฒนธรรม
อาเซียน
5. พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
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เปาประสงค
1. บัณฑิตมีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐานเปนที่ยอมรับในระดับชาติและประชาคมอาเซียน
2. มีองคความรู งานวิจัย งานสรางสรรค และนวัตกรรรมที่ชวยพัฒนาชุมชนและสังคม
3. ชุมชน ทองถิ่น อยูดีมีสุข เขมแข็ง พึ่งพาตนเองได
4. นักศึกษา บุคลากร ชุมชน ทองถิ่น มีการธํารงศิลปะและวัฒนธรรมไทย และเรียนรูวัฒนธรรม
อาเซียน
5. มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มคุณภาพของผลผลิตและการบริการ
ความเชื่อมโยงประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ
ประเด็นยุทธศาสตร
1. ผลิตบัณฑิตที่มี
คุณภาพตามเกณฑ
มาตรฐาน และสู
ประชาคมอาเซียน

เปาประสงค
1. บัณฑิตมีคุณภาพตาม
เกณฑมาตรฐานเปนที่ยอมรับ
ในระดับชาติและประชาคม
อาเซียน

2. พัฒนาองคความรู
งานวิจัย งาน
สรางสรรค และนวัต
กรรรมที่สรางมูลคาเพิ่ม
ใหกับชุมชนและสังคม

2. มีองคความรู งานวิจัย
งานสรางสรรค และนวัตกรร
รมที่ชวยพัฒนาชุมชนและ
สังคม

3. พัฒนาศักยภาพการ 3. ชุมชน ทองถิ่น อยูดีมีสุข
เขมแข็ง พึ่งพาตนเองได
บริการวิชากรทีมี
คุณภาพแกชุมขน

กลยุทธ
1.1 สรางความแข็งแกรงทางวิชาการใหแก
บัณฑิตตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัยและ
เอกลักษณของคณะ
1.2 พัฒนาความรูความสามารถใหบัณฑิตมี
คุณภาพ สามารถแขงขันไดในระดับสากล
1.3 พัฒนาทักษะดานภาษาตางประเทศ และ
เทคโนโลยีเพื่อเตรียมความพรอมสูตลาดแรงงาน
1.4 ปรับปรุงระบบสวัสดิการ การดูแลชวยเหลือ
นักศึกษาและการพัฒนาวินัยนักศึกษา
2.1 พัฒนาระบบและกลไกบริหารงานและ
สนับสนุนการผลิตงานวิจัยและงานสรางสรรค
2.2 สรางเสริมสมรรถนะบุคลากรดานการวิจัย
และงานสรางสรรคและการจัดการความรูดาน
การวิจัยและงานสรางสรรคใหกับนักวิจัย
2.3 สงเสริมการวิจัยหรืองานสรางสรรคที่บูรณา
การดานการเรียนการสอน การบริหารวิชาการ
หรือนํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
3.1 พัฒนาระบบและกลไกในการบริการวิชาการ
ทางวิชาการแกทองถิ่น
3.2 สงเสริมการบริการวิชาการที่มีการชี้นํา
ปองกัน หรือแกไขปญหาของสังคมทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย

แผนกลยุทธคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ป 2556-2560

49
ประเด็นยุทธศาสตร
4. อนุรักษ สงเสริม
ทํานุบํารุง เผยแพร
ศิลปะและวัฒนธรรม
ไทยสูสากล และ
เรียนรูวัฒนธรรม
อาเซียน
5. พัฒนาระบบบริหาร
จัดการใหมีประสิทธิ
ภาพตามหลัก
ธรรมาภิบาล

เปาประสงค
4. นักศึกษา บุคลากร ชุมชน
ทองถิ่น มีการธํารงศิลปะและ
วัฒนธรรมไทย และเรียนรู
วัฒนธรรมอาเซียน

กลยุทธ
4.1 พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการ
ดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
4.2 สรางเครือขายความรวมมือทางดานศิลปะ
และวั ฒ นธรรมเพื่ อ การเผยแพร แ ละเรี ย นรู
วัฒนธรรมอาเซียน

5. มีระบบบริหารจัดการที่มี 5.1 พัฒนาระบบแผนงาน งบประมาณและการ
ประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มคุณภาพ ใชทรัพยากร
ของผลผลิตและการบริการ
5.2 พัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานและ
การพัฒนาบุคลากร
5.3 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานโดยใช
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัด
สภาพแวดลอมเพื่อเอื้อตอการเรียนรู
5.4 พัฒนาศักยภาพของคณะเพื่อเตรียมความ
พรอมสูประชาคมอาเซียน
5.5 พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษา
5.6 เสริมสรางภาพลักษณองคกรของคณะ
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พันธกิจที่ 1 ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพมาตรฐาน
ประเด็นยุทธศาสตร ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐานและสูประชาคมอาเซียน
เปาประสงค บัณฑิตมีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐานเปนที่ยอมรับในระดับชาติและระดับสากล
กลยุทธที่ 1.1 สรางความแข็งแกรงทางวิชาการใหแกบัณฑิตตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัยและเอกลักษณของ
คณะ
มาตรการ
1. การจัดทําแผนพัฒนานักศึกษาคณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
2.พัฒนากระบวนการเรียนการสอนและการ
จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
3. การพัฒนาแหลงเรียนรูใหทันตอเทคโนโลยี
ที่มีความกาวหนาอยางรวดเร็ว
4. พัฒนากระบวนการผลิตสื่อการสอนที่
ทันสมัยอยางตอเนื่อง

ตัวชี้วัด
1. ระดับความสําเร็จในการบริหาร
สถาบันใหเกิดอัตลักษณ(สมศ. 16.1)
2. ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ
(สมศ. 16.2)

56
4

กิจกรรม/โครงการ
1. โครงการพัฒนาคุณลักษณะนักศึกษาคณะ
มนุษยศาสตรฯ
2. โครงการพัฒนาคุณลักษณะนักศึกษาตาม
นโยบาย 3D
3. โครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตและศิษยเกา
คณะมนุษยศาสตรฯ
4. โครงการสงเสริมและพัฒนาลักษณะบัณฑิต 5
ดานของ สกอ.
5. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการ
สอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
6. โครงการพัฒนาการวัดและประเมินผลการ
เรียนรู
7. โครงการศึกษาดูงานของนักศึกษาคณะ
มนุษยศาสตรฯ
8. โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณประกอบการเรียน
การสอน
9. โครงการพัฒนาแหลงเรียนรูภายในคณะ
มนุษยศาสตรฯ
10. โครงการสนับสนุนสรางนวัตกรรมการเรียนการ
สอน

คาเปาหมาย ป
57 58 59
4
5
5

60
5

ผูรับผิดชอบ

รองคณบดีฝายกิจการ
นักศึกษา
3.51 4.00 4.50 4.50 4.50 ประธานโปรแกรม/
รองคณบดีฝายกิจการ
นักศึกษา
3. ระดับความสําเร็จในการพัฒนาตาม 4
4
5
5
5 คณบดี /รองคณบดีฝาย
จุดเนนและจุดเดนที่สงผลสะทอนเปน
กิจการนักศึกษา
เอกลักษณของสถาบัน (สมศ. 17)
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คาเปาหมาย ป พ.ศ.
ผูรับผิดชอบ
56 57 58 59 60
1
1
2
2
2 คณบดี / รองคณบดี ฝ า ย
วิชาการ

ตัวชี้วัด

4. จํานวนนักศึกษาหรือกิจกรรมที่
เกี่ยวของกับนักศึกษาที่ไดรับการยก
ยองชมเชย ประกาศเกียรติคุณดาน
คุณธรรมจริยธรรม โดยหนวยงานหรือ
องคกรระดับชาติ
5. ระดับความสําเร็จในการพัฒนา
3
4
5
5
5 ประธานโปรแกรม/
ระบบกลไก เครือขายศิษยเกาเพื่อ
รองคณบดีฝายวิชาการ
พัฒนามหาวิทยาลัย
6. รอยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได
70 75 75 75 80 ประธานโปรแกรม/
งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน
รองคณบดี ฝ า ยกิ จ การ
1 ป (สมศ. 1)
นักศึกษา
7. ระดับคุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี 3.51 3.51 4.01 4.01 4.01 ประธานโปรแกรม/
รองคณบดี ฝ า ยกิ จ การ
โท และเอกตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
อุดมศึกษา (สมศ. 2)
นักศึกษา
กลยุทธที่ 1.2 พัฒนาความรูความสามารถใหบัณฑิตมีคุณภาพ สามารถแขงขันไดในระดับสากล
มาตรการ
กิจกรรม/โครงการ
1. สงเสริมการจัดและสงนักศึกษาเขาแขงขัน 1. โครงการพัฒนาทักษะทางวิชาการนักศึกษา
ทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ
และวิชาชีพคณะมนุษยศาสตรฯ
2. สรางการยอมรับผลงานของบัณฑิตใหกับ 2. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรูทางวิชาการกับ
ภาครัฐและเอกชน
นักศึกษาตางสถาบัน
3. จัดนิทรรศการวิชาการและวิชาชีพดาน
มนุษยศาสตรฯ
3. สงเสริมยกยอง เชิดชูเกียรตินักศึกษาและ 4. โครงการยกยองเผยแพรผลงานดีเดนของ
ศิษยเกาดีเดน
นักศึกษาและศิษยเกาคณะมนุษยศาสตรฯ
ตัวชี้วัด
1. จํานวนกิจกรรมที่นักศึกษาเขารวม
การแขงขันทักษะความเปนเลิศทาง
วิชาการที่หนวยงานภายนอกทั้งระดับ
ภูมิภาคและระดับประเทศ
2. จํานวนนักศึกษาที่ไดรับรางวัล
ทางดานวิชาการและวิชาชีพ
3. จํานวนกิจกรรมยกยอง เชิดชูเกียรติ
นักศึกษาและศิษยเกาดีเดน

คาเปาหมาย ป พ.ศ.
56 57 58 59 60

ผูรับผิดชอบ

8

8

8

8

8

รองคณบดีฝายกิจการ
นักศึกษา/
ประธานโปรแกรม

5

5

5

5

5

1

1

1

1

1

รองคณบดีฝายวิชาการ/
ประธานโปรแกรม
รองคณบดีฝายกิจการ
นักศึกษา
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กลยุทธที่ 1.3 พัฒนาทักษะดานภาษาตางประเทศ และเทคโนโลยีเพื่อเตรียมความพรอมสูตลาดแรงงาน
มาตรการ
1. เพิ่มศักยภาพทางดานภาษาและเทคโนโลยี
สารสนเทศใหแกบัณฑิต
2. เตรียมความพรอมทางดานภาษาและ
เทคโนโลยี สารสนเทศเพื่อเขาสูตลาดแรงงาน
3. สรางเครือขายความรวมมือในการพัฒนา
คุณภาพบัณฑิตเพื่อกับกลุมประเทศอาเซียน

ตัวชี้วัด
1.รอยละของนักศึกษาที่ไดรับการ
พัฒนาทักษะการสื่อสาร
ภาษาตางประเทศ
2. รอยละของนักศึกษาปสุดทายที่สอบ
ผานเกณฑการทดสอบความรู
ความสามารถดานภาษาตางประเทศ
3.รอยละของนักศึกษาที่ไดรับการ
พัฒนาทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
4. รอยละของนักศึกษาปสุดทายที่สอบ
ผานเกณฑดานเทคโนโลยีสารสนเทศที่
มหาวิทยาลัยกําหนด
5. จํานวนกิจกรรมการพัฒนา
คุณลักษณะบัณฑิตที่สงเสริมผลการ
เรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติครบทุกดาน

กิจกรรม/โครงการ
1. โครงการพัฒนาศักยภาพทางดาน
ภาษาตางประเทศแกนักศึกษาคณะมนุษยศาสตรฯ
2. โครงการพัฒนาทักษะทางดานเทคโนโลยี
สารสนเทศแกนักศึกษาคณะมนุษยศาสตรฯ
3. จัดกิจกรรมเสริมสรางทักษะดาน
ภาษาตางประเทศใหกับนักศึกษาชั้นปสุดทายเพื่อ
เตรียมความพรอมเขาสูตลาดแรงงาน
4. โครงการสงเสริมทักษะทางวิชาชีพ ใหกับ
นักศึกษาชั้นปสุดทายเพื่อเตรียมความพรอมเขาสู
ตลาดแรงงาน
5. โครงการอบรม/สัมมนาใหความรูแกนักศึกษา
เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
6. จัดกิจกรรมปจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะ
มนุษยศาสตรฯ
7. โครงการความรวมมือทางวิชาการ/วิชาชีพ
ระหวางมหาวิทยาลัยกับหนวยงาน
สถาบันการศึกษาในกลุมประเทศอาเซียน

คาเปาหมาย ป พ.ศ.
56 57 58 59 60

ผูรับผิดชอบ

90

90

90

90

90

80

80

80

80

80

100

100

100

100

100 ประธานโปรแกรมวิชา/

รองคณบดีฝายวิชาการ/
หัวหนาศูนยคอมพิวเตอร
คณะ
100 100 100 100 100 ศู น ย ภ า ษ า / ป ร ะ ธ า น
โปรแกรมวิ ช า/รองคณบดี
ฝายวิชาการ
รองคณบดีฝายวิชาการ/
หัวหนาศูนยคอมพิวเตอรคณะ

รองคณบดีฝายวิชาการ

5

5

5

5

5

รองคณบดีฝายกิจการ
นักศึกษา
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กลยุทธที่ 1.4 ปรับปรุงระบบสวัสดิการ การดูแลชวยเหลือนักศึกษาและการพัฒนาวินัยนักศึกษา
มาตรการ
1. จัดทําแผนปรับปรุงระบบสวัสดิการและ
การชวยเหลือนักศึกษา
2. พัฒนาคุณภาพชีวิตใหแกนักศึกษา เชน
การจัดสรรทุนการศึกษา การแนะแนวอาชีพ การ
จัดหางานระหวางเรียน นโยบาย 3D ฯลฯ
3. พัฒนาระบบอาจารยที่ปรึกษา
4.จัดกิจกรรม/โครงการพัฒนาระเบียบวินัย
ของนักศึกษาและเชิดชูเกียรตินักศึกษาดีเดนในดาน
วินัย
5. กํากับ ติดตามและประเมินผลลัพธหรือ
ผลกระทบการปรับปรุงระบบสวัสดิการและการดูแล
ชวยเหลือนักศึกษาเพื่อนํามาพัฒนาและปรับปรุง
ดําเนินการ

ตัวชี้วัด

กิจกรรม/โครงการ
1. โครงการพัฒนาระบบสวัสดิการและการดูแล
ชวยเหลือนักศึกษา
2. โครงการพัฒนาระเบียบวินัยนักศึกษา
3. โครงการพัฒนาอาจารยที่ปรึกษา
4. โครงการเพื่อนชวยเพื่อน

คาเปาหมาย ป พ.ศ.
56 57 58 59 60

ผูรับผิดชอบ

3
4
5
5
5 รองคณบดีฝายกิจการ
1. ระดับความสําเร็จของการปรับปรุง
ระบบสวัสดิการและการดูแลความ
นักศึกษา/โปรแกรมวิชา
ชวยเหลือนักศึกษา
2. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาตอ 3.51 4.00 4.51 4.51 4.51 รองคณบดีฝายกิจการ
ระบบสวัสดิการและการดูแลชวยเหลือ
นักศึกษา/โปรแกรมวิชา
นักศึกษา
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พันธกิจที่ 2 บริหารงานวิจัยและงานสรางสรรค
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาองคความรู งานวิจัยงานสรางสรรค และนวัตกรรรมที่สรางมูลคาเพิ่มให
กับชุมชนและสังคม
เปาประสงคที่ 2 เพื่อพัฒนาองคความรู งานวิจัย งานสรางสรรค และนวัตกรรรมที่สรางมูลคาเพิ่มใหกับชุมชน
และสังคม
กลยุทธที่ 2.1 พัฒนาระบบและกลไกบริหารงานและสนับสนุนการผลิตงานวิจัยและงานสรางสรรค
มาตรการ
1. แตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบและ
กลไกการบริหารงานและสนับสนุนการผลิตงานวิจัย
และงานสรางสรรคระดับคณะ โดยประแกรมวิชามี
สวนรวม
2. ปรับปรุงโครงสรางและบทบาทหนาที่การ
บริหารงานวิจัยและงานสรางสรรคของระดับคณะ โดย
โปรแกรมวิชามีสวนรวม
3. จัดทําแผนบริหารงานวิจัยและงาน
สรางสรรคระยะยาว
4.พัฒนาฐานขอมูลสารสนเทศใหเอื้อตอการ
บริหารงานวิจัยและงานสรางสรรคของคณะ
5. จัดทําประกาศและแนวทางปฏิบัติในการ
ดําเนินงานการวิจัยและงานสรางสรรคของคณะ
6. จัดสรรงบประมาณสนับสนุนผลงานวิจัย
และงานสรางสรรคและการบริหารงานวิจัยและงาน
สรางสรรค
7. สงเสริม ยกยอง และเชิดชูเกียรติบุคลากร
ดีเดนดานงานวิจัยและงานสรางสรรค
8. กํากับ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนา
ระบบการวิจัยและงานสรางสรรคเพื่อนํามาพัฒนาและ
ปรับปรุงการดําเนินงาน
ตัวชี้วัด
1. ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบ
และกลไกการบริหารงานและสนับสนุนการ
ผลิตงานวิจัยและงานสรางสรรค
2. จํานวนผลงานวิจัยและงานสรางสรรคที่
แลวเสร็จตามกําหนดเวลา

กิจกรรม/โครงการ
1. โครงการพัฒนาระบบและกลไกการบริหาร
งานวิจัยและงานสรางสรรค
2. โครงการทุนอุดหนุนการวิจัย งานสรางสรรค
และผลงานวิชาการอื่นๆ

56
3

คาเปาหมาย ป
57 58 59
4 5 5

4

5

5

5

ผูรับผิดชอบ
60
5 รองคณบดีฝาย
วิชาการและวิจัย/
ประธานโปรแกรมวิชา
5 รองคณบดีฝาย
วิชาการและวิจัย/
ประธานโปรแกรมวิชา

แผนกลยุทธคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ป 2556-2560

55
กลยุทธที่ 2.2 สรางเสริมสมรรถนะบุคลากรดานการวิจัยและงานสรางสรรคและการจัดการความรูดานการวิจัย
และงานสรางสรรคใหกับนักวิจัย
มาตรการ
1. จัดตั้งคณะกรรมการสงเสริมสมรรถนะ
บุคลากรดานงานวิจัยหรืองานสรางสรรคระดับคณะ
2. จัดตั้งคณะกรรมการพี่เลี้ยงนักวิจัยเพื่อ
สงเสริมสมรรถนะบุคลากรดานงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรคระดับคณะ
3. จัดทําประกาศเงื่อนไขการรับทุนสนับสนุน
การเผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรคในการ
ถายทอดองคความรูสูผูใชระดับคณะ
4. จัดกิจกรรม/โครงการเพื่อสรางเสริม
สมรรถนะบุคลากรดานงานวิจัยและงานสรางสรรค
และการจัดการความรูดานงานวิจัยและงานสรางสรรค
ระดับคณะ
5. กํากับ ติดตาม และประเมินผลลัพธในการ
สรางเสริมสมรรถนะบุคลากรดานงานวิจัยและงาน
สรางสรรคและการจัดการความรูดานงานวิจัยและงาน
สรางสรรคใหกับนักวิจัย เพื่อนํามาพัฒนาและนําไปใช
ประโยชนและปรับปรุงการดําเนินงาน

กิจกรรม/โครงการ
1. โครงการเสวนาวิชาการและนําเสนอ
ผลงานวิจัย งานสรางสรรคและผลงานวิชาการ
อื่นๆ
2. โครงการจัดการความรูสําหรับบุคลากรคณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

คาเปาหมาย ป
ผูรับผิดชอบ
56 57 58 59 60
1. รอยละของบุคลากรที่ไดรับการสงเสริม 75 75 80 80 80 รองคณบดีฝายวิชาการ
สมรรถนะและการจั ดการความรู ดา นการ
และวิจัย/ประธาน
วิจัยและงานสรางสรรค
โปรแกรมวิชา
2. จํานวนผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรค
2 3 3 4 4 รองคณบดีฝายวิชาการ
ของบุคลากรที่ไดรับการเสริมสราง
และวิจัย/ประธาน
สมรรถนะดานการวิจัยและงานสรางสรรค
โปรแกรมวิชา
3. จํานวนผลงานวิจัยและงานสรางสรรคมี
3 4 5 5 5 รองคณบดีฝายวิชาการ
การนําไปใชประโยชน
และวิจัย/ประธาน
โปรแกรมวิชา
4. จํานวนผลงานวิจัยและงานสรางสรรค
2 3 4 4 4 รองคณบดีฝายวิชาการ
ที่มีการตีพิมพเผยแพร
และวิจัย/ประธาน
โปรแกรมวิชา
ตัวชี้วัด
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กลยุทธที่ 2.3 สงเสริมการวิจัยหรืองานสรางสรรคที่บูรณาการดานการเรียนการสอน การบริหารวิชาการ หรือนํา
นุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
มาตรการ
1. กําหนดเงื่อนไขการจัดสรรทุน สนับสนุน
งานวิจัยและงานสรางสรรค แบบมีสวนรวมและมี
ประเด็นเชิงบูรณาการ
2. สงเสริมและใหขอมูลใหการทํางานวิจัย
และงานสรางสรรคเพื่อบูรณาการตามพันธกิจ
ตัวชี้วัด
1. จํานวนผลงานวิจยั หรืองานสรางสรรคที่มีการ
บูรณาการกับการเรียนการสอน การบริการวิชาการ
หรือทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

กิจกรรม/โครงการ
1. โครงการจัดการความรูสําหรับบุคลากรคณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

คาเปาหมาย ป
ผูรับผิดชอบ
56 57 58 59 60
2 3 4 4 4 รองคณบดีฝาย
วิชาการและวิจัย/
ประธานโปรแกรม
วิชา
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พันธกิจ 3 ใหบริการทางวิชาการแกทองถิ่น
ประเด็นยุทธศาสตร 3 พัฒนาศักยภาพการบริการวิชากรทีมีคุณภาพแกชุมขน
เปาประสงค 3 เพื่อพัฒนาศักยภาพการบริการวิชาการทีมีคุณภาพแกชุมขน
กลยุทธที่ 3.1 พัฒนาระบบและกลไกในการบริการวิชาการทางวิชาการแกทองถิ่น
มาตรการ
1. จัดทําแผนบริการวิชาการแกสังคม
2. จัดตั้งศูนยบริการวิชาการคณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร
3. แตงตั้งคณะกรรมการประจําศูนยบริการ
วิชาการคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
4. บริการวิชาการที่ตอบสนองความตองการของ
ชุมชนและทองถิ่นและบูรณาการกับพันธกิจของคณะ

ตัวชี้วัด

กิจกรรม/โครงการ
1. จัดสํารวจความตองการการบริการวิชาการแก
ชุมชน
2. โครงการบริหารและพัฒนาศูนยบริการ
วิชาการคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
3. โครงการพัฒนาบุคลากรดานบริการวิชาการ
4. โครงการบริการวิชาการที่ตอบสนองความ
ตองการของชุมชนและทองถิ่นคณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร
5. โครงการความรวมมือดานบริการวิชาการ
ระหวางคณะมนุษยศาสตรฯกับหนวยงาน
ภายนอก

คาเปาหมาย ป พ.ศ.

ผูรับผิดชอบ

56

57

58

59

60

1. ร อยละของจํานวนกิ จ กรรม/ 20
โครงการ บริการวิชาการที่สนอง
ความต อ งการของสั งคม ชุ ม ชน
ประเทศชาติ ตอจํ า นวนอาจารย
ประจํา
2. ระดั บ ความสํ า เร็ จ ของระบบ 4
และกลไกการให บ ริ ก ารทาง
วิชาการแกสังคม
3.รอยละของกิจกรรม/โครงการที่ 80
ได นํ า ความรู แ ละประสบการณ
จากการใหบริการวิชาการมาใชใน
การพั ฒ นาการเรี ย นการสอน/
งานวิจัยหรืองานสรางสรรค
4. ร อ ยละของนั ก ศึ ก ษาที่ มี ส ว น 50
ร ว ม กั บ โ ค ร ง ก า ร ใ ห บ ริ ก า ร
วิชาการ

25

30

30

30 คณบดี/รองคณบดีฝายกิจการ
นักศึกษาฯ/ทุกโปรแกรมวิชา

4

4

5

5

80

80

80

80 คณบดี/รองคณบดีฝายกิจการ
นักศึกษาฯ/ทุกโปรแกรมวิชา

60

65

70

75 คณบดี/รองคณบดีฝายกิจการ
นักศึกษาฯ/ทุกโปรแกรมวิชา

คณบดี/รองคณบดีฝายกิจการ
นักศึกษาฯ/ทุกโปรแกรมวิชา

แผนกลยุทธคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ป 2556-2560

58
คาเปาหมาย ป พ.ศ.

ตัวชี้วัด
5.จํ า นวนกิ จ กรร/โครงการที่
บูร ณาการกั บ การเรี ย นการสอน
หรือการวิจัย
6.จํ า นวนเครื อ ข า ย/องค ก ร/
ชุมชนที่ไดรับการบริการวิชาการ

ผูรับผิดชอบ

56

57

58

59

60

9

10

12

14

15 คณบดี/รองคณบดีฝายกิจการ
นักศึกษาฯ/ทุกโปรแกรมวิชา

3

3

4

5

5

คณบดี/รองคณบดีฝายกิจการ
นักศึกษาฯ/ทุกโปรแกรมวิชา

กลยุทธที่ 3.2 สงเสริมการบริการวิชาการที่มีการชี้นํา ปองกัน หรือแกไขปญหาของสังคมทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย
มาตรการ
มาตรการ
กิจกรรม/โครงการ
1. สํารวจโครงการบริการวิชาการของแตละ 1. สํารวจโครงการบริการวิชาการของแตละ
โปรแกรมวิชา
โปรแกรมวิชาที่สามารถชี้นํา ปองกัน หรือแกไข
2. คัดเลือกโครงการบริการวิชาการที่สามารถ ปญหาของสังคม
ชี้นํา ปองกัน หรือแกไขปญหาของสังคม
2. จัดกิจกรรมสงเสริมการนําระบบการ
3.สงเสริมใหโครงการบริการวิชาการ ที่มีการ ดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA มาใชในการ
ชี้นํา ใชระบบการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA การบริการวิชาการ
4.จัดใหมีแผนการดําเนินงานตามโครงการ
3. โครงการบริการวิชาการที่ชี้นํา ปองกัน หรือ
5.จัดใหมีการประเมินแผนการดําเนินงานตาม แกไขปญหาของสังคมภายในและภายนอก
โครงการ
มหาวิทยาลัย
คาเปาหมาย ป พ.ศ.

ตัวชี้วัด
1. ระดับความสําเร็จของการชี้นํา
ปองกัน หรือแกไขปญหาของสังคม
ภายในมหาวิทยาลัย
2. ระดับความสําเร็จของการชี้นํา
ปองกัน หรือแกไขปญหาของสังคม
ภายนอกมหาวิทยาลัย

56

57

58

59

60

4

4

5

5

5

4

4

5

5

5

ผูรับผิดชอบ
คณบดี/รองคณบดีฝายกิจการ
นักศึกษาฯ/คณะกรรมการ
บริการวิชาการ
คณบดี/รองคณบดีฝายกิจการ
นักศึกษาฯ/คณะกรรมการ
บริการวิชาการ

แผนกลยุทธคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ป 2556-2560

59
พันธกิจที่ 4 ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมไทย
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 อนุรักษ สงเสริม ทํานุบํารุง เผยแพร ศิลปะและวัฒนธรรมไทยสูสากล และเรียนรู
วัฒนธรรมอาเซียน
เปา ประสงค ที่ 4 เพื่ออนุ รั กษ ส ง เสริ ม ทํา นุบํา รุง เผยแพร ศิล ปะและวัฒ นธรรมไทยสูส ากล และเรีย นรู
วัฒนธรรมอาเซียน
กลยุทธที่ 4.1 พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
มาตรการ
1. จัดทําแผนพัฒนาดานทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม
2. สงเสริมการจัดกิจกรรมเพื่อทํานุบํารุง
อนุรักษ ฟนฟู ปกปอง และเผยแพรศิลปะและ
วัฒนธรรมไทยของทองถิ่นและของชาติ
3. สงเสริมและพัฒนานักศึกษา ประชาชน
ชุมชนทองถิ่น ใหมีความรูความเขาใจทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม
4. สงเสริมสนับสนุนใหนักศึกษา ประชาชน
ชุมชนทองถิ่น มีความตระหนักและมีสวนรวมในการ
ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
5. สงเสริมการบูรณาการดานศิลปวัฒนธรรม
กับการเรียนการสอนและการบริการวิชาการ

กิจกรรม/โครงการ

1. โครงการ/กิจกรรมสงเสริมทํานุบาํ รุงศิลปะและ
วัฒนธรรมคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
2. โครงการอบรมนาฏศิลปสาํ หรับเด็กและเยาวชน
3. โครงการ/กิจกรรมใหความรูการบูรณาการดาน
ศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน

คาเปาหมาย ป พ.ศ.
ผูรับผิดชอบ
56 57 58 59 60
1. จํานวนโครงการ/กิจกรรม ดานการ 4
4
5
5
5 รองคณบดีฝายกิจการ
ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
นักศึกษาฯ/โปรแกรม
วิชา
2. ระดั บ ความสํ า เร็ จ ของการทํ า นุ บํ า รุ ง 5
5
5
5
5 รองคณบดีฝายกิจการ
ศิลปะและวัฒนธรรม
นักศึกษาฯ/โปรแกรม
วิชา
3. จํานวนรายวิชาที่มีการบูรณาการดาน
3
4
5
5
5 รองคณบดีฝายวิชาการ/
ศิลปะและวัฒนธรรม
รองคณบดี ฝ า ยกิ จ การ
นักศึกษาฯ
4. ระดับคะแนนสงเสริมและสนับสนุน
4
5
5
5
5 รองคณบดีฝายกิจการ
ดานศิลปะและวัฒนธรรม (สมศ.10)
นักศึกษาฯ
ตัวชี้วัด

แผนกลยุทธคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ป 2556-2560

60
คาเปาหมาย ป พ.ศ.

ตัวชี้วัด
5.ระดับคะแนนการพัฒนา
สุนทรียภาพในมิติทางดานศิลปะ
และวัฒนธรรม (สมศ.11)
6.จํานวนกิจกรรม/โครงการ
บริการวิชาการ ดานศิลปะและ
วัฒนธรรม

ผูรับผิดชอบ

56

57

58

59

60

4

5

5

5

5

รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา
ฯ

3

4

5

5

5

รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา
ฯ

กลยุทธที่ 4.2 สรางเครือขายความรวมมือทางดานศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อการเผยแพรและเรียนรูวัฒนธรรม
อาเซียน
มาตรการ
1. แตงตั้งคณะกรรมการเครือขายความ
รวมมือทางดานศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อการเผยแพร
และเรียนรูวัฒนธรรมอาเซียน
2. สงเสริมการจัดกิจกรรมการเผยแพรศิลปะ
และวัฒนธรรมทั้งในประเทศและตางประเทศ
3. สงเสริมการจัดกิจกรรมเพื่อเรียนรู
วัฒนธรรมอาเซียน
ตัวชี้วัด
1. จํานวนหนวยงานหรือองคกรภายนอก
มหาวิทยาลัยที่มีความรวมมือในการจัด
กิจกรรมเผยแพรศิลปะและวัฒนธรรม
2.จํานวนกิจกรรม/โครงการที่สงเสริมการ
เรียนรูศิลปะและวัฒนธรรมอาเซียน

กิจกรรม/โครงการ

1. โครงการ/กิจกรรมสงเสริมการสรางเครือขาย

ความรวมมือทางดานศิลปะและวัฒนธรรมกับกลุม
แกนนําในประเทศและตางประเทศ
2. โครงการ/กิจกรรมเพื่อการเผยแพรศิลปะและ
วัฒนธรรมทั้งในประเทศและตางประเทศ
3. โครงการ/กิจกรรมสงเสริมการเรียนรูวัฒนธรรม
อาเซียน

คาเปาหมาย ป พ.ศ.
ผูรับผิดชอบ
56 57 58 59 60
4
5
5
5
5 รองคณบดีฝายกิจการ
นักศึกษาฯ
4

5

5

5

5

แผนกลยุทธคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ป 2556-2560

รองคณบดีฝายกิจการ
นักศึกษาฯ

61
พันธกิจ 5 บริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพ
ประเด็นยุทธศาสตร 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
เปาประสงค 5 มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มคุณภาพของผลผลิตและการบริการ
กลยุทธที่ 5.1 พัฒนาระบบแผนงาน งบประมาณและการใชทรัพยากร
มาตรการ
1. พัฒนาระบบการติดตามตรวจสอบการ
ดําเนินงานตามโครงการ
2. พัฒนาระบบและกลไกการเงินและ
งบประมาณ
3. พัฒนาแผนกลยุทธทางการเงินเพื่อระดม
ทุนสนับสนุนการดําเนินงานตามพันธกิจ
4. แสวงหาเครือขายความรวมมือเพื่อ
ดําเนินงานตาม พันธกิจ เชน (เครือขายวิจัย/
เครือขายบริการวิชาการ / เครือขายการผลิตบัณฑิต/
เครือขายการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม)
5. เสริมสรางวัฒนธรรมการทํางานโดยมุงเนน
ความรับผิดชอบและผลสําเร็จตามตัวชี้วัดเปนรายบุคคล

คาเปาหมาย ป พ.ศ.
ผูรับผิดชอบ
56 57 58 59 60
90 90 90 90 90 รองคณบดีฝายวางแผน
และประกันคุณภาพ
5

5
1,000,000

5

800,000

4

500,000

300,000

1. รอยละของจํานวนโครงการในแผน
งบประมาณประจําปที่ดําเนินการบรรลุ
ตามเปาหมาย
2.ระดับความสําเร็จในการบริหาร
3
การเงินและงบประมาณ (สกอ 8.1)
3. จํานวนงบประมาณที่ไดจากการ
ใหบริการวิชาการ การระดมทุนหรือการ
ขอรับการสนับสนุนจากหนวยงาน
ภายนอก
4.จํานวนเครือขายความรวมมือตาม
3
พันธกิจของคณะ
5. รอยละของจํานวนบุคลากรที่รายงาน 80
ผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการประจําป

500,000

ตัวชี้วัด

กิจกรรม/โครงการ
1. โครงการติดตามระบบการเงินและงบประมาณ
2. พัฒนาศักยภาพและการบริหารคณะและ
โปรแกรมวิชา
3. โครงการพัฒนาและดําเนินการงานตามแผน
กลยุทธทางการเงิน
4. โครงการสรางเครือขายความรวมมือในการ
ดําเนินงานตามพันธกิจ
5. อบรมจรรยาบรรณวิชาชีพ, รางวัลดีเดน
ลูกจางประจํา, การประชุมบุคลากร

4

5

6

7

80

80

80

รองคณบดีฝายวางแผน
และประกันคุณภาพ
รองคณบดีฝายวางแผน
และประกันคุณภาพ

รองคณบดีฝายวางแผน
และประกันคุณภาพ
80 รองคณบดีฝายวางแผน
และประกันคุณภาพ
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กลยุทธที่ 5.2 พัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานและการพัฒนาบุคลากร
มาตรการ
1. จัดทําแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร
2. ดําเนินการบริหารและพัฒนาผูบริหาร
อาจารย และบุคลากรสายสนับสนุนใหเปนไปตามแผน
3. จัดสวัสดิการเสริมสรางสุขภาพที่ดี และ
สรางขวัญกําลังใจใหแกอาจารยและบุคลากรสาย
สนับสนุน
4. จัดระบบติดตามใหคณาจารยและบุคลากร
สายสนับสนุนนําความรูที่ไดจากการพัฒนามาใชกับ
การเรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรู รวมถึง
การปฏิบัติงาน
5. จัดกิจกรรมใหความรูดานจรรยาบรรณ
อาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนและดูแลใหมีการ
ถือปฏิบัติ
6. จัดใหมีการประเมินผลความสําเร็จของ
แผนฯ
7. นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือ
ปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาบุคลากร
8. สงเสริมการบริหารงานตามหลักธรรมมาภิ
บาลของผูบริหารคณะทุกระดับ
ตัวชี้วัด

กิจกรรม/โครงการ
1. บริหารจัดการศึกษาคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร
2. โครงการพัฒนาบุคลากรคณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร
3. เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนรูโดยเนน
ผูเรียนเปนสําคัญ
4.จัดการความรูสําหรับบุคลากร
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
5. พัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอน
6. สงเสริมการปฏิบัติตามจรราบรรณวิชาชีพ
ของคณาจารยและบุคลากรคณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร

คาเปาหมาย ป พ.ศ.
ผูรับผิดชอบ
56 57 58 59 60
5
5
5
5
5 คณบดี/รองคณบดี/
หัวหนาสํานักงานคณบดี
75 80 85 85 85 คณบดี/รองคณบดี/
หัวหนาสํานักงานคณบดี

1. ระดับความสําเร็จในการบริหารและ
พัฒนาบุคลากร
2. รอยละของตัวชี้วัดในแผนการ
บริหารและพัฒนาบุคลากรที่บรรลุ
เปาหมาย
3. ผลการประเมินการบริหารตามหลัก 4.00 4.20 4.25 4.25 4.25 คณบดี/รองคณบดี/
ธรรมาภิบาลของผูบริหาร
หัวหนาสํานักงานคณบดี
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กลยุทธที่ 5.3 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานโดยใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดสภาพแวดลอมเพื่อ
เอื้อตอการเรียนรู
มาตรการ
1. จัดหาและปรับปรุงครุภัณฑใหมีความเพียงพอและมี
ประสิทธิภาพ
2. พัฒนาสภาพแวดลอมเพื่อเอื้อตอการเรียนรู
3. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
เรียนการสอน และการเรียนรูดวยตนเอง
4. พัฒนาหองปฏิบัติการบรรณารักษศาสตร
และสารสนเทศศาสตร
5. พัฒนาหองปฏิบัติการสารสนเทศภูมิศาสตร
6. สงเสริมใหบุคลากรและผูบริหาร ใชระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและ
ตัดสินใจ
ตัวชี้วัด

กิจกรรม/โครงการ
1. โครงการจัดทําคําของบประมาณประจําป
2. โครงการพัฒนาแหลงทรัพยากรการเรียนรู
3. โครงการพัฒนาระบบ MIS
4. โครงการถายทอดความรูดาน MIS

คาเปาหมาย ป พ.ศ.
ผูรับผิดชอบ
56 57 58 59 60
3.60 3.65 3.70 3.75 3.80 หัวหนาสํานักงานคณบดี/
เจาหนาที่ศูนยคอมฯ คณะ

1. ระดับความพึงพอใจของบุคลากร
และนักศึกษาที่มีตอการใหบริการ
ทางดาน หองสมุด อุปกรณการศึกษา
และสภาพแวดลอมการเรียนรูของคณะ
และมหาวิทยาลัย
2. จํานวนสื่ออิเล็กทรอนิกสดานการ
9
9 10 15 20 หัวหนาสํานักงานคณบดี/
เรียนการการสอน
เจาหนาที่ศูนยคอมฯ คณะ
3. จํานวนฐานขอมูลเพื่อการบริหาร
3
3
3
3
3 หัวหนาสํานักงานคณบดี/
และการตัดสินใจของคณะ
เจาหนาที่ศูนยคอมฯ คณะ
4. รอยละของบุคลากรที่เขารวมการ
75 80 85 90 100 หัวหนาสํานักงานคณบดี/
อบรมเพื่อใชระบบเทคโนโลยี
เจาหนาที่ศูนยคอมฯ คณะ
สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและ
การตัดสินใจ
5. ระดับความพึงพอใจของบุคลากร ใน 3.51 4.00 4.51 4.51 4.51 หัวหนาสํานักงานคณบดี/
การใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
เจาหนาที่ศูนยคอมฯ คณะ
การบริหารจัดการและการตัดสินใจ
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กลยุทธที่ 5.4 พัฒนาศักยภาพของคณะเพื่อเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียน
มาตรการ
1. พัฒนาบุคลากรและนักศึกษาใหมีความ
ตระหนักรูเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน และบทบาทของ
มหาวิทยาลัยในการพัฒนาประชาคมอาเซียน
2. พัฒนาสมรรถนะการใชภาษาตางประเทศแก
บุคลากรและนักศึกษา
3. สรางและพัฒนาเครือขายความรวมมือ
ระหวางมหาวิทยาลัยในกลุมประเทศอาเซียน(+3)
จุดเนนสรางเครือขายความรวมมือกับประเทศ
เพื่อนบาน (พมา)
4. พัฒนาหลักสูตรปริญญาตรีสาขาวิชาภาษา
พมา
5. พัฒนาหลักสูตรรวมระหวางหลักสูตรของ
คณะกับหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ในกลุมอาเซียน(+3)
ตัวชี้วัด
1.จํานวนกิจกรรมการใหความรูเกี่ยวกับ
ประชาคมอาเซียน
2.รอยละของบุคลากรที่ไดรับการอบรม
เพื่อพัฒนาทักษะดานภาษาตางประเทศ
3. รอยละของอาจารยที่สอบผานเกณฑ
ภาษาอังกฤษจากสถาบันที่ไดรับการ
รับรอง (TOEFL) 500 หรือเทียบเทา
4.จํานวนเครือขายความรวมมือในกลุม
ประเทศอาเซียน(+3)
5.จํานวนอาจารยและนักศึกษาที่เขา
รวมโครงการความรวมมือกับ
มหาวิทยาลัยในกลุมอาเซียน(+3)
6. จํานวนหลักสูตรรวมระหวางหลักสูตร
ของคณะกับหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
ในกลุมอาเซียน(+3)

กิจกรรม/โครงการ
1. โครงการอบรมทักษะภาษาอังกฤษใหแก
นักศึกษาเพื่อเตรียมความพรอมสูประชาคม
อาเซียน
2. อบรมทักษะวิจัยภาษา
3. สนับสนุนการศึกษาดูงานของนักศึกษา
โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ
4.โครงการพัฒนาหลักสูตรภาษาตางประเทศ

คาเปาหมาย ป พ.ศ.
ผูรับผิดชอบ
56 57 58 59 60
2
3
4
4
5 รองคณบดีฝายวิชาการ/
รองคณบดีฝายกิจการ
นักศึกษา
80 80 80 80 80 รองคณบดีฝายวิชาการ/
หัวหนาสํานักงาน
8 10 15 20 25 รองคณบดีฝายวิชาการ
1

2

3

4

5

รองคณบดีฝายวิชาการ

5

10

15

20

25 รองคณบดีฝายวิชาการ

-

-

-

-

1

รองคณบดีฝายวิชาการ
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กลยุทธที่ 5.5 พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
มาตรการ
1. จัดทําแผนพัฒนาระบบและกลไกประกัน
คุณภาพการศึกษา
2. สรางความตระหนักในความรับผิดชอบ
รวมของบุคลากร
3. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูเกี่ยวกับการ
ประกันคุณภาพการศึกษาระดับโปรแกรมวิชา
4. สงเสริมใหนักศึกษามีความรูและมีสวน
รวมกับงานประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ

ตัวชี้วัด
1. จํานวนนวัตกรรม/แนวปฏิบัติที่ดี/
งานวิจัยดานการประกันคุณภาพ
การศึกษา

กิจกรรม/โครงการ
1. พัฒนาระบบและกลไกงานประกันคุณภาพ
การศึกษา
2. โครงการพัฒนานวัตกรรมหรือแนวทาง
ปฏิบัติที่ดีดานประกันคุณภาพ

คาเปาหมาย ป พ.ศ.
ผูรับผิดชอบ
56 57 58 59 60
1
1
1
1
1 รองคณบดีฝายวางแผน
และประกันคุณภาพ/
เจาหนาที่ศูนยคอมคณะ
5
5
5
5
5 รองคณบดีฝายวางแผน
และประกันคุณภาพ/
เจาหนาที่ศูนยคอมคณะ
80 85 90 95 100 รองคณบดีฝายวางแผน
และประกันคุณภาพ

2.ระดับความสําเร็จในการพัฒนาระบบ
และกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษา
3. รอยละของบุคลากรที่เขารวม
กิจกรรมการจัดการความรูดานการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
4. จํานวนโปรแกรมวิชาที่ไดรับการ
9
9
9
9
9 รองคณบดีฝายวางแผน
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
และประกันคุณภาพ
5.จํานวนโปรแกรมวิชาที่มีผลการ
9 รองคณบดีฝายวางแผน
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในอยูใน
และประกันคุณภาพ
ระดับดี
6. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา 4.60 4.65 4.70 4.70 4.70 รองคณบดีฝายวางแผน
ภายในระดับคณะ
และประกันคุณภาพ
7. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา 3.75 3.80 3.85 4.00 4.00 รองคณบดีฝายวางแผน
ภายนอกระดับคณะ
และประกันคุณภาพ
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กลยุทธที่ 5.6 เสริมสรางภาพลักษณองคกรของคณะ
มาตรการ
1. จัดทําจดหมายขาวประชาสัมพันธของคณะ
2. สงเสริมศักยภาพของนักศึกษาและ
บุคลากร
3. จัดกิจกรรม/โครงการ ที่มีการ
ประชาสัมพันธคณะ ไปยังภายนอกมหาวิทยาลัย
4. สงเสริมบทบาทของสมาคมศิษยเกาเพื่อ
การประชาสัมพันธองคกร
5. สงเสริมการดําเนินกิจกรรม/โครงการที่จะ
สามารถสรางความยอมรับจากสังคมภายนอก

ตัวชี้วัด

กิจกรรม/โครงการ
1. บริหารจัดการคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร
2. 1 เลม 1 สื่อ
3. จัดทําฐานขอมูลศิษยเกา
4. โครงการพัฒนาระบบงานศิษยเกา
5. พัฒนาระบบอินเตอรเน็ต เว็บไซต
6. สงเสริมกิจกรรม ฐานขอมูลศิษยเกาคณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

คาเปาหมาย ป พ.ศ.
ผูรับผิดชอบ
56 57 58 59 60
2
2
3
3
3 รองคณบดีฝายวางแผน
และประกันคุณภาพ

1. จํานวนนักศึกษาหรือบุคลากรของ
คณะที่ไดรับรางวัล หรือการยกยองใน
ระดับชาติ ทั้งทางดานวิชาการและ
ความประพฤติ
2. รอยละของงานวิจัยหรือผลงาน
10
สรางสรรค ที่นําไปใชประโยชน ใหกับ
หนวยงานภายนอกที่เกี่ยวของ ตอ
จํานวนอาจารยประจํา
3. จํานวนชุมชนหรือองคกร ที่มีการ
1
ดําเนินโครงการรวมกับคณะ จน
กอใหเกิดการพัฒนาชุมชนหรือองคกร
นั้น
4. จํานวนกิจกรรม/โครงการ ดานศิลปะ 1
และวัฒนธรรม ที่ไดรับการยกยอง
ระดับชาติและนานาชาติ
5. จํานวนกิจกรรม/โครงการที่สามารถ
2
ชี้นํา ปองกัน หรือแกไขปญหาของสังคม
ในดานตางๆไดรับการยกยองระดับชาติ

15

20

25

30 รองคณบดีฝายวิชาการ
และวิจัย

1

1

1

1

รองคณบดีฝายกิจการ
นักศึกษาฯ

1

1

1

1

รองคณบดีฝายกิจการ
นักศึกษาฯ

2

2

2

2

รองคณบดีฝายกิจการ
นักศึกษาฯ
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แผนกลยุทธคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ประจําป พ.ศ.2556-2560

วิสัยทัศน
สรางสรรคองคความรูเชิงบูรณาการ พัฒนางานเพื่อทองถิ่น สืบสานวัฒนธรรมความเปนไทยสูสากล

พันธกิจ 1
ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
มาตรฐาน

ประเด็นยุทธศาสตร 1
ผลิตบัณฑิตและพัฒนา
คุณภาพบัณฑิตใหมี
มาตรฐาน

พันธกิจ 2
บริหารงานวิจยั และงาน
สรางสรรค

ประเด็นยุทธศาสตร 2
พัฒนาระบบบริหารงานวิจัย
และงานสรางสรรคใหมี
ประสิทธิภาพ

พันธกิจ 3
ใหบริการวิชาการ
แกทองถิ่น

พันธกิจ 4
ทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมไทย

พันธกิจ 5
บริหารจัดการอยางมี
ประสิทธิภาพ

ประเด็นยุทธศาสตร 3
การเสริมสรางศักยภาพ
ใหกับชุมชน

ประเด็นยุทธศาสตร 4
ทํานุบํารุง ศิลปะและ
วัฒนธรรมไทย

ประเด็นยุทธศาสตร 5
พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการที่ดี

เปาประสงค 1
เปาประสงค 2
เปาประสงค 3
เปาประสงค 4
เปาประสงค 5
บัณฑิตมีคุณภาพตามเกณฑ มีระบบบริหารงานวิจัยและ ชุมชนเปนแหลงเรียนรูมุงสู สงเสริมการทํานุบํารุงศิลปะ มีระบบบริหารจัดการที่มี
การพัฒนาทองถิ่นใหมี
มาตรฐานเปนที่ยอมรับใน
งานสรางสรรค
และวัฒนธรรมทองถิ่น ประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มคุณภาพ
ศักยภาพการพัฒนาอยาง
ระดับชาติและระดับสากล
ของผลผลิตและการบริการ
ยั่งยืน

กลยุทธ (รวม 17 กลยุทธ)
1.1 สรางความแข็งแกรง
ทางวิชาการใหแกบัณฑิต
ตามอัตลักษณของ
มหาวิทยาลัยและ
เอกลักษณของคณะ
1.2 พัฒนาความรู
ความสามารถใหบัณฑิตมี
คุณภาพ สามารถแขงขัน
ไดในระดับสากล
1.3 พัฒนาทักษะดาน
ภาษาตางประเทศ และ
เทคโนโลยีเพือ่ เตรียม
ความพรอมสู
ตลาดแรงงาน
1.4 ปรับปรุงระบบ
สวัสดิการ การดูแล
ชวยเหลือนักศึกษาและ
การพัฒนาวินัยนักศึกษา

2.1 พัฒนาระบบและกลไก
บริหารงานและสนับสนุนการ
ผลิตงานวิจัยและงาน
สรางสรรค
2.2 สรางเสริมสมรรถนะ
บุคลากรดานการวิจัยและงาน
สรางสรรคและการจัดการ
ความรูดานการวิจัยและงาน
สรางสรรคใหกับนักวิจัย
2.3 สงเสริมการวิจัยหรืองาน
สรางสรรคที่บูรณาการดาน
การเรียนการสอน การบริหาร
วิชาการ หรือนํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม

3.1 พัฒนาระบบและกลไก
ในการบริการวิชาการทาง
วิชาการแกทอ งถิน่
3.2 สงเสริมการบริการ
วิชาการทีม่ ีการชี้นํา
ปองกัน หรือแกไขปญหา
ของสังคมทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย

4.1 พั ฒนาระบบและ
กลไกการบริหารจัดการ
ดานการทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม
4.2 สรางเครือขายความ
รวมมือทางดานศิลปะ
และวัฒนธรรมเพื่อการ
เผยแพรและเรียนรู
วัฒนธรรมอาเซียน
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5.1 พัฒนาระบบ
แผนงาน งบประมาณ
และการใชทรัพยากร
5.2 พัฒนาระบบและ
กลไกการบริหารงาน
และการพัฒนาบุคลากร
5.3 เพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารงานโดยใช
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการจัด
สภาพแวดลอมเพือ่ เอื้อ
ตอการเรียนรู
5.4 พัฒนาศักยภาพ
ของคณะเพื่อเตรียม
ความพรอมสูประชาคม
อาเซียน
5.5 พัฒนาระบบและ
กลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษา
5.6 เสริมสราง
ภาพลักษณองคกรของ
คณะ
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1.1 สรางความแข็งแกรง
ทางวิชาการใหแกบัณฑิต
ตามอัตลักษณของ
มหาวิทยาลัยและ
เอกลักษณของคณะ
1.2 พัฒนาความรู
ความสามารถใหบัณฑิตมี
คุณภาพ สามารถแขงขัน
ไดในระดับสากล
1.3 พัฒนาทักษะดาน
ภาษาตางประเทศ และ
เทคโนโลยีเพือ่ เตรียม
ความพรอมสู
ตลาดแรงงาน
1.4 ปรับปรุงระบบ
สวัสดิการ การดูแล
ชวยเหลือนักศึกษาและ
การพัฒนาวินัยนักศึกษา

2.1 พัฒนาระบบและกลไก
บริหารงานและสนับสนุนการ
ผลิตงานวิจัยและงาน
สรางสรรค
2.2 สรางเสริมสมรรถนะ
บุคลากรดานการวิจัยและงาน
สรางสรรคและการจัดการ
ความรูดานการวิจัยและงาน
สรางสรรคใหกับนักวิจัย
2.3 สงเสริมการวิจัยหรืองาน
สรางสรรคที่บูรณาการดาน
การเรียนการสอน การบริหาร
วิชาการ หรือนํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม

3.1 พัฒนาระบบและกลไก
ในการบริการวิชาการทาง
วิชาการแกทอ งถิน่
3.2 สงเสริมการบริการ
วิชาการทีม่ ีการชี้นํา
ปองกัน หรือแกไขปญหา
ของสังคมทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย

4.1 พั ฒนาระบบและ
กลไกการบริหารจัดการ
ดานการทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม
4.2 สรางเครือขายความ
รวมมือทางดานศิลปะ
และวัฒนธรรมเพื่อการ
เผยแพรและเรียนรู
วัฒนธรรมอาเซียน

5.1 พัฒนาระบบ
แผนงาน งบประมาณ
และการใชทรัพยากร
5.2 พัฒนาระบบและ
กลไกการบริหารงานและ
การพัฒนาบุคลากร
5.3 เพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารงานโดยใช
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการจัด
สภาพแวดลอมเพื่อเอื้อ
ตอการเรียนรู
5.4 พัฒนาศักยภาพของ
คณะเพื่อเตรียมความ
พรอมสูประชาคม
อาเซียน
5.5 พัฒนาระบบและ
กลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษา
5.6 เสริมสราง
ภาพลักษณองคกรของ
คณะ

กลยุทธ 4.1 มี 5 มาตรการ
กลยุทธ 4.2 มี 3 มาตรการ
(รวม 8 มาตรการ)

กลยุทธ 5.1 มี 5 มาตรการ
กลยุทธ 5.2 มี 8 มาตรการ
กลยุทธ 5.3 มี 6 มาตรการ
กลยุทธ 5.4 มี 5 มาตรการ
กลยุทธ 5.5 มี 4 มาตรการ
กลยุทธ 5.6 มี 5 มาตรการ
(รวม 33 มาตรการ)

กลยุทธ 4.1 มี 6 ตัวชี้วัด
กลยุทธ 4.2 มี 2 ตัวชี้วัด
(รวม 8 ตัวชี้วัด)

กลยุทธ 5.1 มี 5 ตัวชี้วัด
กลยุทธ 5.2 มี 3 ตัวชี้วัด
กลยุทธ 5.3 มี 5 ตัวชี้วัด
กลยุทธ 5.4 มี 6 ตัวชี้วัด
กลยุทธ 5.5 มี 7 ตัวชี้วัด
กลยุทธ 5.6 มี 5 ตัวชี้วัด
(รวม 31 ตัวชีว้ ัด)

มาตรการ (รวม 80 มาตรการ)
กลยุทธ 1.1 มี 4 มาตรการ กลยุทธ 2.1 มี 8 มาตรการ
กลยุทธ 1.2 มี 3 มาตรการ กลยุทธ 2.2 มี 5 มาตรการ
กลยุทธ 1.3 มี 3 มาตรการ กลยุทธ 2.3 มี 2 มาตรการ
(รวม 15 มาตรการ)
กลยุทธ 1.4 มี 5 มาตรการ
(รวม 15 มาตรการ)

กลยุทธ 3.1 มี 4 มาตรการ
กลยุทธ 3.2 มี 5 มาตรการ
(รวม 9 มาตรการ)

ตัวชี้วัด(รวม 71 ตัวชี้วัด)
กลยุทธ 1.1 มี 7 ตัวชี้วัด กลยุทธ 2.1 มี 2 ตัวชี้วัด
กลยุทธ 1.2 มี 3 ตัวชี้วัด กลยุทธ 2.2 มี 4 ตัวชี้วัด
กลยุทธ 1.3 มี 5 ตัวชี้วัด กลยุทธ 2.3 มี 1 ตัวชี้วัด
(รวม 7 ตัวชี้วัด)
กลยุทธ 1.4 มี 2 ตัวชี้วัด
(รวม 17 ตัวชีว้ ัด)

กลยุทธ 3.1 มี 6 ตัวชี้วัด
กลยุทธ 3.2 มี 2 ตัวชี้วัด
(รวม 8 ตัวชี้วัด)
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สวนที่ 5
การแปลงแผนกลยุทธสกู ารปฏิบัติ
การแปลงแผนกลยุทธสูการปฏิบัติ หมายถึง การจัดทําแผนปฏิบัติการ การสื่อสาร ถายทอดตัวชี้วัด
และคาเปาหมาย ไปสูระดับหนวยงานปฏิบัติตาง ๆ โดยกําหนดเปาประสงคและกลยุทธทั้งในระดับกระทรวง
กรม ไปจนถึงระดับบุคคลที่สามารถปฏิบัติไดจริงและมีความสอดคลองเชื่อมโยงระหวางกัน รวมทั้งมีความ
สมดุลระหวางมิติประสิทธิผล มิติคุณภาพ มิติประสิทธิภาพ และมิติการพัฒนาองคกร โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. หลักการ
การปฏิรูประบบราชการไทยเปนความพยายามในการเปลี่ยนแปลงการบริหารของภาครัฐขนาดใหญ
โดยอาศัยแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารงานภาครัฐแนวใหม (New Public Management) โดยแนวคิดดังกลาว
ตองการใหมีการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศนและวิธีการบริหารภาครัฐโดยเปลี่ยนมาเนนถึงวัตถุประสงคและสัมฤทธิ์
ผลของการดําเนินงาน ทั้งในแงของผลผลิต (Output) และผลลัพธ (Outcome) ความคุมคาของเงิน รวมทั้ง
การพัฒนาคุณภาพและสรางความพึงพอใจใหแกประชาชนผูรับบริการ โดยนําเอาเทคนิคการบริหารจัดการ
สมัยใหมเขามาประยุกตใช เชน การวางแผนเชิงกลยุทธ การวัดและการประเมินผลงาน การบริหารคุณภาพ
โดยรวม เปนตน
เทคนิควิธีการบริหารจัดการสมัยใหม “การบริหารงานที่มุงเนนผลสัมฤทธิ์” หรือ RBM (Results
Based Management) เป น การบู ร ณาการหรื อ เชื่ อ มโยงเรื่ อ งของการวางแผนเชิ ง กลยุ ท ธ ระบบ
การงบประมาณ และระบบการวัดผลงานเขาดวยกันอยางครบวงจร โดยกําหนดวัตถุประสงคขององคกรและ
เปาหมายของการปฏิบัติงานอยางชัดเจนและสามารถวัดผลไดอยางเปนรูปธรรม โดยการจัดทําตัวชี้วัดผลการ
ดําเนินงานหลัก (Key Performance Indicator) และเกณฑมาตรฐานไวลวงหนา รวมทั้งการใชประโยชน
ของขอมูลสารสนเทศเกี่ยวกับผลการดําเนินงานในการปรับปรุงประสิทธิภาพ คุณภาพและประสิทธิภาพของการ
ดําเนิน งาน ในส ว นของระบบการงบประมาณเปน การเชื่อมโยงผลงานของหนว ยงานภาครัฐ ในแผนระดั บ
ยุทธศาสตรกับคําของบประมาณ กลาวคือ ผลผลิตหลักในแผนยุทธศาสตรกับเม็ดเงินงบประมาณจะตองสอด
รับกัน เรียกวา การวางแผน “การงบประมาณที่มุงเนนผลงานตามยุทธศาสตร” หรือ SPBB (Strategic
Performance Based Budgeting) หนวยงานภาครัฐจะตองแสดงตนทุนกิจกรรม (Activity based
costing) และตนทุนตอหนวย (Unit cost) อันจะเปนประโยชนในการปรับปรุงประสิทธิภาพการดําเนินงาน
โดยสรุปแลวกรอบการบริหารยุทธศาสตรอยางครบวงจร มี 5 ขั้นตอนดังนี้
1) การพัฒนายุทธศาสตร คือ การกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ และประเด็นยุทธศาสตร โดยอาจใช
เครื่องมือในการวิเคราะหจุดแข็งจุดออนขององคกรและสภาพแวดลอมภายนอก (SWOT Analysis) การ
วิเคราะหความตองการของผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholder Analysis) ทั้งนี้ยุทธศาสตรตองสอดคลองกับ
แผนการบริหารราชการแผนดินและพันธกิจขององคกร
2) การแปลงยุทธศาสตรสูการปฏิบัติ คือ การสื่อสาร ถายทอด และแปลงยุทธศาสตรไปสูการ
ปฏิบัติ โดยตองกําหนดเปาประสงคและกลยุทธทั้งในระดับกระทรวง กรม ไปจนถึงระดับบุคคลที่สามารถ
ปฏิบัติไดจริง และมีความสอดคลองเชื่อมโยงระหวางกัน รวมทั้งมีความสมดุลระหวางมิติประสิทธิผล มิติ
คุณภาพ มิติประสิทธิภาพ และมิติการพัฒนาองคกรดวย ซึ่งหนวยงานอาจใช Balanced Scorecard และ
แผนที่ยุทธศาสตร (Strategy Map) ในการวางแผนและสื่อสารกลยุทธได
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3) การปฏิบัติการ คือ การบริหารโครงการตามกลยุทธที่ไดวางไว
4) การติดตามและเรียนรู คือ การติดตามประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดําเนินงาน
ตามยุ ท ธศาสตร ที่ ไ ด ว างไว ซึ่ ง หลายๆ หน ว ยงานได ป ระยุ ก ต ใ ช ร ายงานการประเมิ น ตนเอง (Self
Assessment Report - SAR) และ War Room เปนเครื่องมือในการติดตามประเมินผลได
5) การทดสอบและปรับยุทธศาสตร คือ การปรับยุทธศาสตรใหเขากับสถานการณหรือความตองการ
ของประชาชนผูรับบริการที่เปลี่ยนแปลงไป โดยตองมีการประเมินความเสี่ยงดานยุทธศาสตร (Strategic Risk)
เพื่อปองกันมิใหยุทธศาสตรคลาดเคลื่อนและไมตรงตอสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป
2. การแปลงแผนกลยุทธคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ประจําป พ.ศ. 2556-2560 สูการปฏิบัติ
ในการแปลงแผนกลยุทธ ประจําป พ.ศ. 2556-2560 ไปสูการปฏิบัตินั้น ในที่นี้หมายถึงการนําแผน
กลยุ ทธ ไปจั ดทํ า เป น แผนปฏิ บั ติร าชการประจํ าป โดยการถ ายทอดนโยบาย ผลผลิ ต ผลลั พธ และค า
เปาหมายใหแก ผูบริหาร/โปรแกรมวิชา/ศูนย/สํานัก/หนวยงานตาง ๆ ภายในคณะเพื่อใชเปนแนวทางปฏิบัติ
ผูบริหาร/โปรแกรมวิชา/ศูนย/สํานัก/หนวยงานตาง ๆ ใหเปนไปอยางสอดประสานกันทั้งในแงทิศทางและ
จังหวะเวลา โดยมีขั้นตอนดังนี้
 การถายทอดแผนกลยุ ทธ ประจํา ป พ.ศ. 2556-2560 ผูบริหาร/โปรแกรมวิ ชา/ศูนย/ สํานัก/
หนวยงานตาง ๆ โดยการชี้แจง ทําความเขาใจและความชัดเจนในแตละประเด็น จัดการสัมมนาเพื่อจัดทํา
แผนกลยุทธ ประจําป พ.ศ. 2556- 2560 เพื่อกําหนดคาเปาหมาย แผนงาน-งาน/โครงการ ตลอดจน
ทรัพยากรที่ตองการสําหรับจัดทํางบประมาณประจําป การกํากับผลการปฏิบัติงานตอไป
 สนับสนุนให ผูบริหาร/โปรแกรมวิชา/ศูนย/สํานัก/หนวยงานตาง ๆ ชี้แจง ทําความเขาใจ และ
ความชัดเจนในแตละประเด็นที่หนวยงานตัวเองรับผิดชอบสูระดับหนวยงานยอยและบุคลากรในสังกัดในรูปแบบ
ตาง ๆ เชน การประชุม สัมมนา เปนตน
 พิจ ารณาสนั บสนุ น เพื่ อใหโ ครงการที่กําหนดไวสามารถดําเนิน การไปได ทั้งนี้คณะตองใหการ
สนับสนุนในดานการปรับโครงสราง การปรับระบบงานหรือระเบียบ การจัดหรือปรับบุคลากร การจัดสรรหรือ
จัดหางบประมาณ การสนับสนุนสถานที่ วัสดุ อุปกรณ
 การสรางพลังและความรวมมือเพื่อนําไปสูผลที่ตั้งเปาหมายไวตามแผนงานและโครงการ เรื่องที่
ยากที่ สุ ด คื อ การเปลี่ ย นแปลงและการให บุ ค ลากรยอมรั บ การเปลี่ ย นแปลง ดั ง นั้ น วิ ธี ที่ จ ะนํ า มาใช
ประกอบดวย การพัฒนาศักยภาพและภาวะผูนําผูบริหารระดับตาง ๆ การมีสวนรวม การทํางานเปนทีม
ความผูกพันและการยอมรับ การจูงใจ
 คณะจะจัดระบบการสื่อสารองคกรอยางทั่วถึงและตอเนื่องแกสาธารณะและบุคลากรในทุกระดับ
การวางระบบสนับสนุนตางๆ เชน การบริหารการเปลี่ยนแปลง การพัฒนาบุคลากร การบริหารแบบมีสวน
รวม เพื่อถายทอดวิสัยทัศน พันธกิจ และคาเปาหมายที่สําคัญใหแก โปรแกรมวิชา/ศูนย/สํานัก/หนวยงาน
ตาง ๆ ตลอดจนภาคสวนตางๆ ที่เกี่ยวของ
 คณะจะจัดใหมีระบบการจัดการความรูในองคกรโดยจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณที่ดี
(Best Practice) การสรางระบบแรงจูงใจตางๆ เพื่อเสริมสรางขีดความสามารถ ขวัญและกําลังใจของ
บุคลากร หน ว ยงานและองค กรให มีความเขมแข็ง และมีร ะบบการวิเคราะหติดตามสถานการณ เพื่อให
สามารถสนองตอบตอการเปลี่ยนแปลงไดดี
 การบริหารผลการดําเนินงาน คณะจะจัดระบบการบริหารผลการดําเนินงานใหมีกลไกเพื่อเฝาระวัง
และตรวจสอบผลการดําเนินงานที่มีความคลาดเคลื่อนจากแผน เพื่อประกอบการตัดสินใจวาจะตองมีการแกไข
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อยางไร โดยใหมีการรายงานตามลําดับขั้นของความรับผิดชอบเปนรายเดือนหรือรายไตรมาส ขึ้นอยูกับลักษณะ
งาน วิธีการติดตาม จะใชการกําหนดกิจกรรมและขั้นตอนกิจกรรม การกําหนดตารางเวลาเริ่มตนและสิ้นสุด
การทํากิจกรรมเปนกลไกกํากับ
 การติดตาม ประเมินผลการดําเนินงาน ของงาน/โครงการและความสําเร็จขององคกร คณะจะจัด
ใหมีกลไกเพื่อควบคุมการปฏิบัติงานตามกลยุทธ และกอใหเกิดการปรับปรุงอยางตอเนื่อง ตลอดจนการเรียนรู
ในองคกร โดยดํ าเนิ น การเปรี ย บเทีย บผลการปฏิบัติงานที่ไดจ ริงกับ เปาหมายที่กําหนดไวทั้งในรูปผลผลิต
(Output) และผลลัพธ (Outcome) ภายใตการบูรณาการระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํา
รับรองการปฏิบัติราชการของ ก.พ.ร. สกอ. สมศ. สํานักงบประมาณและหนวยงานกลางตาง ๆ ใหเปนเอกภาพ
การแปลงแผนกลยุทธคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ประจําป พ.ศ.2556-2560 สูการปฏิบัติ
- การสื่อสารใน
องคกร
- การพัฒนาภาวะ
ผูนํา
- การพัฒนา
บุคลากร
- การจัดการ
ความรู
- การบริหารการ
เปลี่ยนแปลง
- การบริหารแบบมี
สวนรวม
- การทํางานเปน
ทีม
- ระบบสนับสนุน
ตางๆ

แผนกลยุทธคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

ประจําป พ.ศ.2556-2560

การถายทอดและแปลงแผนระดับ
โปรแกรมวิชา/ศูนย/หนวยงานตาง ๆ
การถายทอดและแปลงแผนระดับ
หนวยงานยอย
แผนปฏิบัติราชการประจําป
ของหนวยงานยอย/บุคลากร
งาน/โครงการ/กิจกรรม
ติดตาม ประเมินผล การ
ดําเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม
ทบทวนแผน
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- การบริหารผล
การดําเนินงาน
- การกํากับติดตาม
และประเมินผล
- การวิเคราะห
สถานการณ
- ระบบแรงจูงใจ

นโยบายรัฐบาล
4. นโยบายสังคมและ
คุณภาพชีวิต
4.1 นโยบายการศึกษา

ตารางการวิเคราะหความสอดคลองของแผนกลยุทธ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 – 2560
นโยบายการจัดสรรงบประมาณ แผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป
แผนพัฒนาการศึกษา
แผนกลยุทธมหาวิทยาลัย
แผนบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2555-2559) ระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11
ราชภัฏกําแพงเพชร
2556
(พ.ศ.2555-2559)
ผลิตบัณฑิตใหมีคณ
ุ ภาพมี
เปาหมายของกรอบแผน
4.1.1 เรงพัฒนาคุณภาพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุดมศึกษาระยะยาว ฉบับที่ 2 ศักยภาพ ตรงตามความ
การศึกษา โดยการปฏิรูประบบ
กําแพงเพชร มุงเนนใหโอกาส
เมื่อสิ้นสุดแผนในป พ.ศ. 2565 ตองการของสังคม มีความคิด ทางการศึกษาแกประชาชน
ความรูของสังคมไทย อัน
วิเคราะห ความคิดสรางสรรค สรางศักยภาพใหเปนขุมพลัง
คือ การ“ยกระดับคุณภาพ
ประกอบดวยการยกระดับองค
มีทักษะการสื่อสาร และการ แหงปญญา พัฒนาทองถิ่น
ความรูใหไดมาตรฐานสากล จัดให อุดมศึกษาไทย เพื่อผลิตและ
ทํางานรวมกับผูอื่น มีคณ
ุ ธรรม ผลิตกาลังคนที่มีความรู
พัฒนาบุคลากรที่มีคณ
ุ ภาพ
มีโครงการตําราแหงชาติที่บรรจุ
มีความรับผิดชอบ มีสุขภาวะ ความสามารถและมีคณ
ความรูที่กาวหนาและไดมาตรฐาน สามารถปรับตัว
ุ ธรรม
สําหรับงานที่เกิดขึ้นตลอดชีวิต ทั้งรางกายและจิตใจเนนการใช โดยเนนที่จติ สานึกในการรับ
ทั้งความรูที่เปนสากลและภูมิ
กลยุทธที่ผานการนําองคกรเชิง ใชทองถิ่นและประเทศชาติ
พัฒนาศักยภาพอุดมศึกษาใน
ปญญาทองถิ่น สงเสริมการอาน
การสรางความรูและนวัตกรรม รุก และกลยุทธทางการเงิน
พรอมทั้งสงเสริมการเรียนการ
สอนภาษาตางประเทศและภาษา เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ รวมทั้งพัฒนาอาจารยใหมี
1. ผลิตบัณฑิตที่มี คุณภาพ
ความเชี่ยวชาญดานการสอน ตามเกณฑ มาตรฐานและสู
แขงขันของประเทศในโลกาภิ
ถิ่น จัดใหมีระบบการจัดการ
และงานวิจัยเพื่อใหไดบณ
ั ฑิตที่ ประชาคมอาเซียน
ความรู ปฏิรูปหลักสูตรการศึกษา วัตน สนับสนุนการพัฒนาที่
พึงประสงค ทําใหสังคมมีการ
ยั่งยืนของทองถิ่นไทย โดยใช
ทุกระดับใหรองรับการ
กลยุทธ 1 สรางความ
เปลี่ยนแปลงของโลกและทัดเทียม กลไกของธรรมาภิบาล การเงิน พัฒนาอยางยั่งยืน
แข็งแกรงทางวิชาการและ
การกํากับมาตรฐาน และ
กับมาตรฐานสากลภายใตความ
คุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนใหแก
เครือขายอุดมศึกษา บนพื้นฐาน
เปนทองถิ่นและความเปนไทย
บัณฑิตตาม อัตลักษณของ
เพิ่มผลสัมฤทธิ์ของการศึกษาทุก ของเสรีภาพทางวิชาการ ความ
มหาวิทยาลัย
หลากหลายและเอกภาพเชิง
ระดับชั้นโดยวัดผลจากการผาน
กลยุทธ 2 เพิ่มขีด
การทดสอบมาตรฐานในระดับชาติ ระบบ”
ความสามารถการแขงขัน
กรอบแผนอุดมศึกษาระยะฉบับ
และนานาชาติ ขจัดความไมรู
ใหกับ บัณฑิตใหมคี ุณภาพ
หนังสือใหสิ้นไปจากสังคมไทย จัด ที่สองครอบคลุมชวงเวลา 15 ป
เพื่อใหสามารถแขงขันได ใน
ใหมีครูดเี พียงพอในทุกหองเรียน ระหวาง พ.ศ. 2551 - 2565
ระดับอาเซียน
จัดทําโดยสํานักงาน
ใหมีโรงเรียนและสถาบัน
กลยุทธ์ 3 พัฒนาทักษะและ

ยุทธศาสตรและกลยุทธ
คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร
คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร มุงพัฒนาคน
และองคกร บนพื้นฐานของ
วัฒนธรรมทองถิ่น
1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
ตามเกณฑมาตรฐานและสู
ประชาคมอาเซียน
กลยุทธ 1 สรางความ
แข็งแกรงทางวิชาการใหแก
บัณฑิตตามอัตลักษณของ
มหาวิทยาลัย
กลยุทธ 2 พัฒนาความรู
ความสามารถใหบณ
ั ฑิตมี
คุณภาพ สามารถแขงขันได
ในระดับสากล
กลยุทธ 3 พัฒนาทักษะดาน
ภาษาตางประเทศ และ
เทคโนโลยีเพื่อเตรียมความ
พรอมสูตลาดแรงงาน
2. พัฒนาองคความรู
งานวิจัยงานสรางสรรค
และนวัตกรรรมที่สราง

นโยบายรัฐบาล

นโยบายการจัดสรรงบประมาณ
แผนบริหารราชการแผนดิน พ.ศ.
2556
อาชีวศึกษาคุณภาพสูงในทุกพื้นที่
พัฒนามหาวิทยาลัยเขาสูร ะดับ
โลก พัฒนาระบบการศึกษาให
ผูเรียนมีความรูคูคณ
ุ ธรรม
มุงการสรางจริยธรรมในระดับ
ปจเจก รวมทั้งสรางความ
ตระหนักในสิทธิและหนาที่ความ
เสมอภาค และดําเนินการให
การศึกษาเปนพื้นฐานของสังคม
ประชาธิปไตยที่แทจริง ปรับปรุง
โครงสรางระบบบริหารการศึกษา
โดยการกระจายอํานาจสูพื้นที่ให
เสร็จสมบูรณโดยเริม่ จากพื้นที่ที่มี
ความพรอม
4.1.2 สรางโอกาสทางการศึกษา
กระจายโอกาสทางการศึกษาใน
สังคมไทย โดยคํานึงถึงการสราง
ความเสมอภาคและความเปน
ธรรมใหเกิดขึ้นแกประชากรทุก
กลุม ซึ่งรวมถึงผูย ากไร
ผูดอยโอกาส ผูพิการ ผูบกพรอง
ทางกายและการเรียนรู รวมทั้งชน
กลุมนอย โดยสงเสริมการให
ความรูตั้งแตอยูในครรภมารดาถึง
แรกเกิดใหไดรับการดูแลอยางมี
ประสิทธิภาพทั้งแมและเด็ก

แผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป
ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2555-2559)
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
(สกอ.) ภายใตการกํากับของ
คณะกรรมการการ
อุดมศึกษา(กกอ.) และสถาบัน
คลังสมองของชาติ ภายใตมลู นิธิ
สงเสริมทบวงมหาวิทยาลัย ตาม
นโยบายของรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงศึกษาธิการ กรอบ
แผนอุดมศึกษาเกิดจากการ
สังเคราะห วิเคราะห ขอมูล
ความคิดเห็นที่ไดจากการ
ประชุมระดมสมองประมาณ
หนึ่งรอยครั้งระหวางผูมสี วน
เกี่ยวของทั้งจากหนวยงานรัฐ
การวางแผน การจัดทรัพยากร
และการศึกษา ไดปรึกษากับ
ภาคการผลิตและบริการ กลุม
ประชาสังคม เยาวชนนิสิต
นักศึกษา ถาบันอุดมศึกษา
รวมถึงวิทยาลัยชุมชน มีการ
สัมภาษณผูรู ผูนําทางการเมือง
ระดับประเทศ ผูนําองคกร
ปกครองทองถิ่น ศึกษาเอกสาร
วิชาการ และทําวิจัยเพิ่มเติม

แผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11
(พ.ศ.2555-2559)

แผนกลยุทธมหาวิทยาลัย
ราชภัฏกําแพงเพชร

ยุทธศาสตรและกลยุทธ
คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร
การสื่อสารภาษา
มูลคาเพิ่มใหกับชุมชนและ
ตางประเทศเพื่อความพรอมสู สังคม
ประชาคม อาเซียน
กลยุทธ 1 พัฒนาระบบและ
กลไกสนับสนุนการทําวิจัย
2.พัฒนาองคความรู
และบริหารงานวิจัยและงาน
งานวิจัย งาน สรางสรรค
สรางสรรค
และ นวัตกรรมที่สราง
กลยุทธ 2 ยกระดับการ
มูลคาเพิม่ ใหกับชุมชน และ ติดตามความกาวทันในการ
สังคม
ทําวิจัยของนักวิจัย
กลยุทธ 1 พัฒนาระบบ
กลยุทธ 3 สรางเสริม
บริหารงานวิจัย งาน
สมรรถนะบุคลากรดานการ
สรางสรรค และนวัตกรรมให วิจัยและงานสรางสรรคและ
มีประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการงานวิจัย
กลยุทธ 2 พัฒนาองคความรู และงานสรางสรรค
งานวิจัย งานสรางสรรค และ กลยุทธ 4 การจัดการ
นวัตกรรมที่นาไปใชประโยชน ความรูดานการวิจัยและงาน
กับชุมชน สังคม เปนที่
สรางสรรคใหกับนักวิจยั
ยอมรับและไดรับการ
กลยุทธ 5 พัฒนาระบบและ
คุมครอง สิทธิตามกฎหมาย กลไกการเชื่อมโยงงานวิจัย
กลยุทธ์ 3 เสริมสรางระบบ และงานสรางสรรคกับการ
บริการทางวิชาการและหรือ
และกลไกการบูรณาการ
การจัดการเรียนการสอน
งานวิจัยกับการบริการ
วิชาการ ทานุศิลป วัฒนธรรม
หรือการจัดการเรียนการสอน 3.พัฒนาศักยภาพการ
บริการวิชากรทีมีคุณภาพ
แกชุมขน
3.พัฒนาศักยภาพการ

นโยบายรัฐบาล

นโยบายการจัดสรรงบประมาณ แผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป
แผนบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2555-2559)
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สนับสนุนการจัดการศึกษาตามวัย
และพัฒนาการอยางมีคุณภาพ
ตั้งแตกอนวัยเรียนจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยจัดใหมี
การเทียบโอนวุฒิการศึกษาสําหรับ
กลุมที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง
เชน กลุมแมบาน จัดใหมีระบบ
สะสมผลการศึกษาและการเทียบ
โอนเพื่อขยายโอกาสใหกวางขวาง
และลดปญหาคนออกจากระบบ
การศึกษา นอกจากนี้ จะ
ดําเนินการลดขอจํากัดของการ
เขาถึงการศึกษาระดับอุดมศึกษา
และอาชีวศึกษาชั้นสูง โดยจัดใหมี
“โครงการเงินกูเพื่อการศึกษาที่
ผูกพันกับรายไดในอนาคต” โดย
ใหผูกูเริม่ ใชคืนตอเมื่อมีรายได
เพียงพอที่จะเลี้ยงตัวไดพักชําระ
หนี้แกผูเปนหนี้กองทุนกูยืมเพื่อ
การศึกษา โดยปรับเปลี่ยนการ
ชําระหนี้เปนระบบที่ผูกพันกับ
รายไดในอนาคต ปรับปรุงระบบ
การคัดเลือกเขาศึกษาตอทุกระดับ
ใหเอื้อตอการกระจายโอกาส
โดยเฉพาะอยางยิ่งจะจัดใหมี
ระบบคัดเลือกกลางเพื่อเขาศึกษา

แผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11
(พ.ศ.2555-2559)

แผนกลยุทธมหาวิทยาลัย
ราชภัฏกําแพงเพชร

ยุทธศาสตรและกลยุทธ
คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร
บริการวิชาการที่มี คุณภาพ กลยุทธ 1 พัฒนาระบบและ
แกชุมชน
กลไกในการบริการวิชาการ
กลยุทธ 1 เสริมสราง
ทางวิชาการแกทองถิ่น
ศักยภาพและมาตรฐานการ กลยุทธ 2 สรางความ
บริการ วิชาการแกสังคม
แข็งแกรงทางคุณภาพชีวิต
กลยุทธ 2 สงเสริมการบูรณา ของบุคลากรในทองถิ่นอยาง
การงานบริการวิชาการแก
ยั่งยืน
ทองถิ่นกับพันธกิจดานอื่น ๆ กลยุทธ 3 การสราง
โดยใชหลักการ เขาใจ เขาถึง เครือขายความรวมมือทาง
และพัฒนา
วิชาการกับหนวยงาน
กลยุทธ 3 เสริมสราง
ภายนอกทั้งภาครัฐและ
ศักยภาพชุนชนในการดาเนิน เอกชนทั้งในและ
การ ตามปรัชญาของ
ตางประเทศ
เศรษฐกิจพอเพียง
4. อนุรักษ สงเสริม ทํานุ
4.อนุรักษ สงเสริม ทานุ บา บํารุง เผยแพร ศิลปะและ
วัฒนธรรมไทยสูสากล
รุง เผยแพร ศิลปะ และ
วัฒนธรรมไทย และเรียนรู และเรียนรูวัฒนธรรม
อาเซียน
วัฒนธรรม อาเซีย
กลยุทธ 1 พัฒนาการบริหาร กลยุทธ 1 สนับสนุนใหทุก
หลักสูตรในโปรแกรมวิชามี
จัดการดานศิลปะและ
การบูรณาการดานศิลปะ
วัฒนธรรมสูส ากล
และวัฒนธรรมกับการเรียน
กลยุทธ 2 สรางความ
ตระหนักถึงคุณคาของศิลปะ การสอน การวิจยั และ
บริการวิชาการ
และ วัฒนธรรมไทย และ
กลยุทธ 2 พัฒนากลไกการ
เรียนรูวัฒนธรรมอาเซียน
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ตอในมหาวิทยาลัยที่มี
ประสิทธิภาพและเปนธรรม
ดําเนิน “โครงการ 1 อําเภอ 1
ทุน” เพื่อเปดโอกาสใหเด็กไทยได
ไปเรียนตอตางประเทศ จัด
การศึกษาชุมชนเพื่อมุงใหเกิด
สังคมแหงการเรียนรูและ
การศึกษาตลอดชีวิต
4.1.3 ปฏิรูปครู ยกฐานะครูใหเปน
วิชาชีพชั้นสูงอยางแทจริง โดย
ปฏิรูประบบการผลิตครูใหมี
คุณภาพทัดเทียมกับนานาชาติ
สรางแรงจูงใจใหคนเรียนดีและมี
คุณธรรมเขาสูวิชาชีพครู ปรับปรุง
ระบบเงินเดือนและคาตอบแทน
ครู พัฒนาระบบความกาวหนา
ของครูโดยใชการประเมินเชิง
ประจักษที่อิงขีดความสามารถ
และวัดสัมฤทธิผลของการจัด
การศึกษาเปนหลัก จัดระบบ
การศึกษาและฝกอบรมเพื่อพัฒนา
คุณภาพครูอยางตอเนื่อง
แกปญหาหนีส้ ินครูโดยการพัก
ชําระหนี้และการปรับโครงสราง
หนี้ตามนโยบายแกปญ
 หาหนี้
ครัวเรือนของรัฐบาล พัฒนาระบบ

แผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11
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กลยุทธ 3 สงเสริมการบูรณา
การดานศิลปะและ
วัฒนธรรมกับการเรียนการ
สอนหรือพันธกิจ อื่น ๆ
5.การผลิต พัฒนาครู และ
บุคลากรทางการ ศึกษา
กลยุทธ 1 ผลิต พัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษา
ให มีคุณภาพตามเกณฑ
มาตรฐานวิชาชีพและครู มือ
อาชีพ
กลยุทธ 2 เพิ่มศักยภาพครู
และบุคลากรทางการศึกษา
กลยุทธ 3 เปนศูนยกลางการ
ใหคาปรึกษาและบริการ
วิชาการดานการเรียนการ
สอนสาหรับ ถานศึกษา
6.พัฒนาระบบบริหาร
จัดการใหมี ประสิทธิภาพ
ตาม หลักธรรมาภิบาล
กลยุทธ 1 บริหารองคกร
ตามหลักธรรมาภิบาล
กลยุทธ 2 พัฒนาระบบ

ยุทธศาสตรและกลยุทธ
คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร
บริหารจัดการดานศิลปะ
และวัฒนธรรม ใหเปนผูนํา
เครือขายดานการเผยแพร
และแลกเปลีย่ นศิลปะและ
วัฒนธรรม
กลยุทธ 3 ประสานความ
รวมมือทางดานศิลปะและ
วัฒนธรรมกับกลุม แกนนําใน
จังหวัด
5. พัฒนาระบบบริหาร
จัดการใหมีประสิทธิภาพ
ตามหลักธรรมาภิบาล
กลยุทธ 1 พัฒนาระบบ
แผนงาน งบประมาณและ
การใชทรัพยากร
กลยุทธ 2 พัฒนาระบบ
บริหารงานและทรัพยากร
บุคคล
กลยุทธ 3 พัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
กลยุทธ 4 พัฒนาศักยภาพ
ของคณะสูประชาคม
อาเซียน
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ภูมิสารสนเทศเพื่อใชในการ
กระจายครูขจัดปญหาการขาด
แคลนครูในสาระวิชาหลัก เชน
คณิตศาสตร วิทยาศาสตร และ
ภาษาอังกฤษ
4.1.4 จัดการศึกษาขั้นอุดมศึกษา
และอาชีวศึกษาใหสอดคลองกับ
ตลาดแรงงานทั้งในเชิงปริมาณ
และคุณภาพ โดยกระบวนการ
สรางประสบการณระหวางเรียน
อยางเหมาะสม และสนับสนุนการ
สรางรายไดระหวางเรียน และ
สนับสนุนใหผูสําเร็จการศึกษามี
งานทําไดทันทีโดยความรวมมือ
ระหวางแหลงงานกับสถานศึกษา
สงเสริมใหมีศูนยอบรมอาชีวศึกษา
เพื่อใหนักเรียน นักศึกษา และ
ประชาชนสามารถเรียนรูหา
ประสบการณกอนไปประกอบ
อาชีพโดยใหสถาบันอาชีวศึกษา
ดําเนินการรวมกับผูเชี่ยวชาญใน
แตละอาชีพรวมทั้งจัดใหมีศูนย
ซอมสรางประจําชุมชนเพื่อฝกฝน
ชางฝมือและการสรางทักษะใน
การใหบริการแกประชาชน
ทั้งนี้ จะดําเนินการรวมกับ

แผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11
(พ.ศ.2555-2559)

แผนกลยุทธมหาวิทยาลัย
ราชภัฏกําแพงเพชร
บริหารแผน งบประมาณ
การเงิน
กลยุทธ 3 พัฒนาระบบ
บริหารทรัพยากรบุคคล
กลยุทธ 4 พัฒนาอาคาร
สถานที่และสิ่งแวดลอมสู
มหาวิทยาลัยนาอยู
กลยุทธ 5 พัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
บริหารจัดการและการเรียนรู
กลยุทธ 6 พัฒนาระบบและ
กลไกการประกันคุณภาพ
กลยุทธ 7 สรางภาพลักษณ
ของมหาวิทยาลัย

ยุทธศาสตรและกลยุทธ
คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร

นโยบายรัฐบาล

นโยบายการจัดสรรงบประมาณ แผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป
แผนบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2555-2559)
2556
ภาคเอกชนอยางจริงจังเพื่อ
สงเสริมการศึกษาในสาย
อาชีวศึกษาใหเปนที่ยอมรับและ
สามารถมีรายไดสูงตาม
ความสามารถ
4.1.5 เรงพัฒนาการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการศึกษาให
ทัดเทียมกับนานาชาติ โดยใชเปน
เครื่องมือในการเรงยกระดับ
คุณภาพและการกระจายโอกาส
ทางการศึกษา จัดใหมีระบบการ
เรียนแบบอิเล็กทรอนิกสแหงชาติ
เพื่อเปนกลไกในการเปลี่ยน
กระบวนทัศนการเรียนรูใหเปน
แบบผูเรียนเปนศูนยกลางและเอื้อ
ใหเกิดการเรียนรูตลอดชีวิต
พัฒนาเครือขายสารสนเทศเพื่อ
การศึกษา พัฒนาระบบ “ไซเบอร
โฮม”ที่สามารถสงความรูมายัง
ผูเรียนโดยระบบอินเทอรเน็ต
ความเร็วสูง สงเสริมใหนักเรียนทุก
ระดับชั้นไดใชอุปกรณ
คอมพิวเตอรแท็บเล็ตเพื่อ
การศึกษา ขยายระบบโทรทัศน
เพื่อการศึกษาใหกวางขวาง
ปรับปรุงหองเรียนนํารองใหได

แผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11
(พ.ศ.2555-2559)

แผนกลยุทธมหาวิทยาลัย
ราชภัฏกําแพงเพชร

ยุทธศาสตรและกลยุทธ
คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร

นโยบายรัฐบาล

นโยบายการจัดสรรงบประมาณ แผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป
แผนบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2555-2559)
2556
มาตรฐานหองเรียนอิเล็กทรอนิกส
รวมทั้งเรงดําเนินการให “กองทุน
เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษา” สามารถดําเนินการ
ตามภารกิจได
4.1.6 สนับสนุนการวิจัยและ
พัฒนาเพื่อสรางทุนปญญาของ
ชาติ พัฒนามหาวิทยาลัยใหมุงสู
การเปนมหาวิทยาลัยวิจัยระดับ
โลก ระดมสรรพกําลัง เพื่อพัฒนา
ระบบเครือขายการวิจัยแหงชาติ
เพื่อสรางทุนทางปญญาและ
นวัตกรรม ผลักดันใหประเทศ
สามารถพึ่งตนเองไดทาง
เทคโนโลยีเพื่อนําไปสูการสราง
รากฐานใหมของเศรษฐกิจฐาน
นวัตกรรม จัดตั้งศูนยความเปน
เลิศเพื่อการวิจัยสําหรับสาขาวิชา
ที่จําเปนพัฒนาโครงสรางการ
บริหารงานวิจัยของชาติโดยเนน
ความสัมพันธอยางเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพระหวางองคกร
บริหารงานวิจัยกับถาบัน
อุดมศึกษา
4.1.7 เพิ่มขีดความสามารถของ
ทรัพยากรมนุษยเพื่อรองรับการ

แผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11
(พ.ศ.2555-2559)

แผนกลยุทธมหาวิทยาลัย
ราชภัฏกําแพงเพชร

ยุทธศาสตรและกลยุทธ
คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร

นโยบายรัฐบาล

นโยบายการจัดสรรงบประมาณ แผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป
แผนบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2555-2559)
2556
เปดเสรีประชาคมอาเซียน โดย
รวมมือกับภาคเอกชนและ
สถาบันการศึกษาในการวาง
แผนการผลิตและพัฒนากําลังคน
ใหมีคุณภาพและปริมาณเพียงพอ
สอดคลองตามความตองการของ
ภาคการผลิตและบริการ เรงรัด
การจัดทํามาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ
รับรองสมรรถนะการปฏิบัติงาน
ตามมาตรฐานอาชีพ และการ
จัดทํามาตรฐานฝมือแรงงานให
ครบทุกอุตสาหกรรม

แผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11
(พ.ศ.2555-2559)

แผนกลยุทธมหาวิทยาลัย
ราชภัฏกําแพงเพชร

ยุทธศาสตรและกลยุทธ
คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร

แผนที่กลยุทธ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ปงบประมาณ พ.ศ. 2556
วิสยั ทัศน์ : สร้ างองค์ความรู้เชิงบูรณาการ พัฒนางานเพื่อท้ องถิ่น สืบสานวัฒนธรรมความเป็ นไทยสูส่ ากล
……………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

มิตดิ ้ านคณภาพ

มิตดิ ้ าน
ประสิทธิผล

ประเด็นยุทธศาสตร ที่ 1
ผลิตบัณฑิตที่มีคณ
ุ ภาพมาตรฐาน

ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจตอบัณฑิต
บัณฑิตมีคุณภาพตามเกณฑ
มาตรฐานเปนที่ยอมรับใน
ระดับชาติและระดับสากล

มิตดิ ้ านพัฒนาองค์ กร

มิตดิ ้ านประสิทธิภาพ

มีหลักสูตรที่ตอบสนอง
ความตองการของทองถิ่น
และประชาคมอาเซียน
สรางเครือขายความ
รวมมือทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ
อาจารยมีศกั ยภาพทั้งใน
เชิงปริมาณและคุณภาพ

กระบวนการเรียนการ
สอนและสื่อนวัตกรรม
มีประสิทธิภาพ

กิจกรรมพัฒนานักศึกษา
ตามอัตลักษณ

พัฒนาภาษาตางประเทศ
พัฒนาอาจารย

พัฒนาระบบ
กิจการนักศึกษา

ประเด็นยุทธศาสตร ที่ 2
บริหารงานวิจัยและงานสรางสรรค
บริหารงานวิจัยและงานสรางสรรค

ระบบบริหารงานวิจัยและ
งานสรางสรรค

พัฒนาองคความรูงานวิจัยและงานสรางสรรค

ระบบบริหารงานวิจัย
และงานสรางสรรคมี
ประสิทธิภาพ

สรางเครือขาย
นักวิจัยทั้งภายใน
และภายนอก

ประเด็นยุทธศาสตร ที่
ที่ 3 ใหบริการวิชาการแกทองถิ่น
ที่ 4 ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมไทย
ชุมชน ทองถิ่น มีศักยภาพพัฒนาอยางยั่งยืน

ชุมชนเป็ นแหล่งเรี ยนรู้ สู่
การพัฒนาอย่างยัง่ ยืน

พัฒนาบุคลากร

มีระบบบริหารจัดการอยางมีคณ
ุ ภาพและประสิทธิภาพ

มีระบบ IT ที่เอือ้
ตอการบริหาร

บุคลากรมี
ศักยภาพ

บูรณางานวิจัยกับงานบริหารวิชาการ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ศักยภาพและ
มาตรฐานบริการ
วิชาการแกสังคม
เสริมสรางศักยภาพ
ชุมชนดวยเครือขาย
ความรวมมือทาง
วิชาการ

พัฒนาระบบการ
บริหารงานวิจัย
และงานสรางสรรค

ทํานุ บํารุง
ศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น

ประเด็นยุทธศาสตร ที่ 5
บริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพ

พัฒนาบุคลากร

บูรณาการดาน
ศิลปวัฒนธรรมกับ
การเรียนการสอน
งานวิจัย/บริการ
วิชาการ
ประสานความรวมมือดาน
ศิลปวัฒนธรรม แกนนําใน
จังหวัด

พัฒนาฐานขอมูล
การบริการวิชาการ
และศิลปะและ
วัฒนธรรม

แผนแมบทใน
การพัฒนา

ภาพลักษณของคณะที่ดี

ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการบริหาร
และเรียนรูท ี่มี
ประสิทธิภาพ

ระบบการบริหารจัดการที่
มีประสิทธิภาพโดยยึด
หลักธรรมภิบาล

พัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

พัฒนาบุคลากร

พัฒนาระบบและกลไกในการ
ประกันคุณภาพการศึกษา

พัฒนาอาคารสถานที่
และสิ่งแวดลอม

ปฏิทินการทบทวนแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติราชการประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2556
เพื่อปรับปรุงและจัดทําแผนกลยุทธ ป พ.ศ. 2557 - 2560
วันที่

กิจกรรม

แต่งตังคณะกรรมการทบทวนแผนกลยุ
้
ทธ์และแผนปฏิบตั ิ
ราชการเพื่อปรับปรุงและจัดทําแผนกลยุทธ์ ปี งบประมาณ
11 เม.ย. 56
พ.ศ. 2557 - 2560
ดําเนินการประชุมบุคลากรที่มีสว่ นร่วมในการทบทวนแผน
กลยุทธ์และแผนปฏิบตั ิราชการ ปี งบประมาณ
1 พ.ค. 56
พ.ศ. 2557 - 2560
รวบรวมแผนแต่ละด้ านเพื่อ จัดทํา (ร่าง) แผนกลยุทธ์และ
2 พ.ค.– 30 มิ.ย. 56 แผน)ปฏิบตั ิราชการ
ประชุมคณะกรรมการสังเคราะห์ (ร่างแผนกลยุทธ์และ
2 ก.ค. 56
แผนปฏิบตั ิราชการ
3 – 25 ก.ค. 56 ฝ่ ายแผน จัดทํา (ร่าง) แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบตั ิราชการ
นําเสนอ (ร่าง) แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบตั ิราชการ ต่อ
29 ก.ค. 56
คณะกรรมการบริ หารคณะฯ
นําเสนอ (ร่าง) แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบตั ิราชการ ต่อ
31 ก.ค. 56
คณะกรรมการประจําคณะฯ เพื่อให้ ความเห็นชอบ

5 ส.ค. 56

เผยแพรและนําเสนอแผนกลยุทธตอมหาวิทยาลัย

ผูรับผิดชอบ

รองคณบดีฝ่ายวางแผนฯและ
ฝ่ ายแผนคณะมนุษยศาสตร์ ฯ
รองคณบดีฝ่ายวางแผนฯและ
ฝ่ ายแผนคณะมนุษยศาสตร์ ฯ
ฝ่ ายแผนคณะมนุษยศาสตร์ ฯ
รองคณบดีฝ่ายวางแผนฯและ
ฝ่ ายแผนคณะมนุษยศาสตร์ ฯ
ฝ่ ายแผนคณะมนุษยศาสตร์ ฯ
รองคณบดีฝ่ายวางแผนฯและ
ฝ่ ายแผนคณะมนุษยศาสตร์ ฯ
รองคณบดีฝ่ายวางแผนฯและ
ฝ่ ายแผนคณะมนุษยศาสตร์ ฯ
ฝ่ ายแผนคณะมนุษยศาสตร์ ฯ

ภาคผนวก ง

คําสั่งคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ที่ ๐๒๘ / ๒๕๕๕
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการจัดทํารางแผนนโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนา
ตามภารกิจหลักของคณะ
………………………………………..
ดวยคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร จะดําเนินการ
พัฒนาและจัดทําแผนกลยุทธคณะ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐ เพื่อใหสอดคลองตาม
แนวนโยบาย แนวทางยุทธศาสตรของชาติ แผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติ ในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) แผนพัฒนาอุดมศึกษาระยะยาว ฉบับที่ ๒
(พ.ศ.๒๕๕๑ – ๒๕๖๕) เกณฑมาตรฐานการประเมินคุณภาพการศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) และ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ตลอดจน พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.
๒๕๔๗ อั ต ลั ก ษณ จุ ด เด น จุ ด เน น ความเชี่ย วชาญ และแนวนโยบายของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
กําแพงเพชร ดังนั้นเพื่อใหการดําเนินการดังกลาวดําเนินไปดวยความเปนระเบียบเรียบรอยและบรรลุ
วั ต ถุ ป ระสงค อาศั ย อํ า นาจตามความในมาตรา ๓๖ แห ง พระราชบั ญ ญั ติ ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
กําแพงเพชร พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงแตงตั้งคณะกรรมการจัดทํารางแผนนโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนา
ตามภารกิจหลักของคณะ เพื่อใชในการกําหนดนโยบายและจัดทําแผนพัฒนาคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร ดังตอไปนี้
๑. คณะกรรมการที่ปรึกษา
คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
นางสายพิณ พิกุลทอง กูรุง
นายสุนทร อนุเพชร
นายมีชัย คําเพ็ญ
ผูชวยศาสตราจารยศรีรัตน เจิงกลิ่นจันทร
ดร.ประดิษฐ นารีรักษ
ผูชวยศาสตราจารยชัชชัย พวกดี
ผูชวยศาสตราจารยเชวงศักดิ์ เขียวเขิน

ประธาน
รองประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

มีหนาที่ สงเสริม สนับสนุน และใหคําปรึกษา แนะนําในเรื่องตางๆ แกคณะทํางาน เพื่อให
การดําเนินการเปนไปตามกรอบและทิศทางที่กําหนด
๒ / คณะกรรมการ.....
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๒. คณะกรรมการพิจ ารณารา งนโยบายและแผนกลยุทธนําเสนอตอคณะกรรมการ
ประจําคณะ และสภามหาวิทยาลัย
คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ประธาน
รองคณบดีฝายวางแผนและพัฒนา และหัวหนาสํานักงานฯ รองประธาน
รองคณบดีฝายวิชาการ
กรรมการ
รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา
กรรมการ
รองคณบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษาและวิจัย
กรรมการ
ประธานโปรแกรมวิชาวิจิตรศิลปและประยุกตศิลป
กรรมการ
ประธานโปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร กรรมการ
ประธานโปรแกรมวิชานิติศาสตร
กรรมการ
ประธานโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร
กรรมการ
ประธานโปรแกรมวิชาพัฒนาสังคม
กรรมการ
ประธานโปรแกรมวิชาภาษาไทย
กรรมการ
ประธานโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ
กรรมการ
ประธานโปรแกรมวิชาภาษาจีน
กรรมการ
ประธานโปรแกรมวิชาสารสนเทศภูมิศาสตร
กรรมการ
ผูประสานงานกลุมวิชาดนตรี
กรรมการ
นางสาวสมลักษณ วิริยจารี
กรรมการและเลขานุการ
นางพรวิลัย วัฒนศิริ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
มีหนาที่
๑. พิจารณารางนโยบายและแผนกลยุทธคณะ เพื่อเสนอตอคณะกรรมการประจําคณะ และ
สภามหาวิทยาลัย
๒. ส ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให คํ า ปรึ ก ษา แนะนํ า แก ป ญ หาและอํ า นวยความสะดวกในการ
ดําเนินงานฝายตางๆ
๓. คณะกรรมการวิเคราะหและสังเคราะหรางนโยบายและยุทธศาสตร เพื่อจัดทํารางแผน
กลยุทธคณะ เสนอตอคณะ
คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ประธาน
รองคณบดีฝายวางแผนและพัฒนา และหัวหนาสํานักงาน
รองประธาน
รองคณบดีฝายวิชาการ
รองประธาน
รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา
รองประธาน
รองคณบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษาและวิจัย
รองประธาน
ประธานโปรแกรมวิชาวิจิตรศิลปและประยุกตศิลป
กรรมการ
ประธานโปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร กรรมการ
ประธานโปรแกรมวิชานิติศาสตร
กรรมการ
ประธานโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร
กรรมการ
ประธานโปรแกรมวิชาพัฒนาสังคม
กรรมการ
๓ / ประธานโปรแกรม...
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ประธานโปรแกรมวิชาภาษาไทย
ประธานโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ
ประธานโปรแกรมวิชาภาษาจีน
ประธานโปรแกรมวิชาสารสนเทศภูมิศาสตร
ผูประสานงานกลุมวิชาดนตรี
ดร.พิษณุ บุญนิยม
นางสาวโอกามา จาแกะ
นางสาวพัจนภา เพชรรัตน
นางสาวศิริวรรณ หลิมมงคล
นายเสริมศักดิ์ รูปต่ํา
นางสาววนัสนันท นุชนารถ
นางสุมาพร จั่นศรี

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ

มีหนาที่
๑. รวบรวมขอมูลจากคณะกรรมการการจัดทํารางนโยบายและยุทธศาสตรดานตางๆ ตาม
ภารกิจหลัก เพื่อประกอบการจัดทํารางนโยบายและแผนกลยุทธคณะ เสนอตอคณะและ
มหาวิทยาลัย
๒. ประสานงานกับคณะกรรมาจัดทํารางนโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาดานตางๆ
๔. คณะกรรมการจัดทํารางนโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต (ดานการ
เรียนการสอน)
รองคณบดีฝายวิชาการ
ประธาน
ประธานโปรแกรมวิชาภาษาจีน
กรรมการ
ประธานโปรแกรมวิชาวิจิตรศิลปและประยุกตศิลป
กรรมการ
ประธานโปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร กรรมการ
ประธานโปรแกรมวิชานิติศาสตร
กรรมการ
ประธานโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร
กรรมการ
ประธานโปรแกรมวิชาพัฒนาสังคม
กรรมการ
ประธานโปรแกรมวิชาภาษาไทย
กรรมการ
ประธานโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ
กรรมการ
นายอภิชาติ บวบขม
กรรมการ
นางสาวโอกามา จาแกะ
กรรมการ
นางสาวศิริวรรณ หลิมมงคล
กรรมการ
นายเสริมศักดิ์ รูปต่ํา
กรรมการ
นางสาวธวชินี แสงขรรคชัย
กรรมการ
นางสาวอภิญญา จอมพิจิตร
กรรมการ
นางสาวชาลิสา ศิริธรรมเกตุ
กรรมการ
๔ / นางจันทิมา...
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นางจันทิมา กอนจันทรเทศ
นางสาวประทับใจ ทัศนแจมสุข
นางสาวนิศาชล เถิงจาง
นางสาวพัจนภา เพชรรัตน
นางสาวสุคนธธา พุมเมือง
นางสาววาสนา มีศิลป
นางสาววรรณภา จันทรทุง

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ

มีหนาที่ จัดทํารางนโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาดานการพัฒนาคุณภาพการเรียนการ
สอน ตามแบบที่มหาวิทยาลัยกําหนด และนําเสนอตอคณะและมหาวิทยาลัย
๕. คณะกรรมการจั ดทํ า ร า งนโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาคุณ ภาพบัณ ฑิต (ด า น
กิจการนักศึกษา)
รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา
ประธาน
นายบุญญาบารมี สวางวงศ
รองประธาน
นางสาวศิริวรรณ หลิมมงคล
กรรมการ
นางสาวธวชินี แสงขรรคชัย
กรรมการ
นายศุภฤทธิ์ ธาราทิพยนรา
กรรมการ
นางสาวจันทิมา กอนจันทรเทศ
กรรมการ
นายเอกวุฒิ โลหะการก
กรรมการ
นางสาวนิศาชล เถิงจาง
กรรมการ
นายประสิทธิ์ สิทธิดา
กรรมการ
นางสาวอัฐพร ยังอยู
กรรมการ
นายบัญชา วัฒนาทัศนีย
กรรมการ
นายวัชรัศน ศรีวิริยะกิจ
กรรมการ
นางสาวสุวภัทร ทําสวน
กรรมการ
นางสาวอรัญญารัตน ศรีสุพัฒนะกุล
กรรมการ
นางสาวปาริชาติ สายจันดี
กรรมการและเลขานุการ
นายนันทิพัฒน เพ็งแดง
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
มีหนาที่ จัดทํารางนโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาดานการพัฒนาคุณภาพกิจการนักศึกษา
ตามแบบที่มหาวิทยาลัยกําหนด และนําเสนอตอคณะและมหาวิทยาลัย
๖. คณะกรรมการจั ด ทํ า ร า งนโยบายและยุทธศาสตร การพัฒนาดา นการวิ จัยและงาน
สรางสรรค
รองคณบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษาและวิจัย
ประธาน
ดร.นิศากร ประคองชาติ
รองประธาน
๕ / นายวัลลภ...
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นายวัลลภ ทองออน
นางสาววนัสนันท นุชนารถ
นางสาวชุตินธร ฉิมสุข
นางสาวตรรกพร สุขเกษม
นางสาวชาลิสา ศิริธรรมเกตุ
นางสาวอาทิตยา ธานีรัตน
นางสาวประทับใจ ทัศนแจมสุข
นางสาวสุคนธธา พุมเมือง
นายฤทธิรงค เกาฎีระ
นางสาววาสนา มีศิลป
นางสาวโอกามา จาแกะ
นายจําเนียรนอย สิงหะรักษ
นางอิฏฐารมณ มิตสุวรรณ สิงหรา
นางขนิษฐา ศิริรัตน

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ

มี ห น า ที่ จั ด ทํ า ร า งนโยบายและยุ ท ธศาสตร ก ารพั ฒ นาด า นการพั ฒ นาการวิ จั ย และงาน
สรางสรรค ตามแบบที่มหาวิทยาลัยกําหนด และนําเสนอตอคณะและมหาวิทยาลัย
๗. คณะกรรมการจัดทํารางนโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริการวิชาการ
คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ประธาน
ผูชวยศาสตราจารยสุวิทย วงษบุญมาก
รองประธาน
ผูชวยศาสตราจารยอรุณลักษณ รัตนพันธุ
กรรมการ
นายวัลลภ ทองออน
กรรมการ
นางสาวธวชินี แสงขรรคชัย
กรรมการ
นายศุภฤทธิ์ ธาราทิพยนรา
กรรมการ
นางสาวอภิญญา จอมพิจิตร
กรรมการ
นางสาวชาลิสา ศิริธรรมเกตุ
กรรมการ
นางสาวจันทิมา กอนจันทรเทศ
กรรมการ
นางสาวตรรกพร สุขเกษม
กรรมการ
นางสาวสมลักษณ วิริยจารี
กรรมการ
นายวิจิตร ศิริรัตน
กรรมการ
นางสาวสุคนธธา พุมเมือง
กรรมการ
นางสาววนัสนันท นุชนารถ
กรรมการและเลขานุการ
นางสาวรัชดาภรณ รักษชน
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
นายตั้ม คําพวง
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
๖ / มีหนาที่.....
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มีหนาที่ จัดทํารางนโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริการวิชาการ ตามแบบที่
มหาวิทยาลัยกําหนด และนําเสนอตอคณะและมหาวิทยาลัย
๘. คณะกรรมการจัดทํารางนโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาดานการทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม
รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา
ประธาน
ผูชวยศาสตราจารยสุวิทย วงษบุญมาก
รองประธาน
ผูชวยศาสตราจารยชัชชัย พวกดี
กรรมการ
นางเยาวลักษณ ใจวิสุทธิ์หรรษา
กรรมการ
นางสาวอัจฉราวรรณ รูปดี
กรรมการ
นางสาวศิริวรรณ หลิมมงคล
กรรมการ
นายอนุลักษณ อาสาสู
กรรมการ
นายศุภฤทธิ์ ธาราทิพยนรา
กรรมการ
นายเอกวุฒิ โลหะการก
กรรมการ
นายบรรเจิด วรรณะ
กรรมการ
นายณัฐพงศ บุญครอบ
กรรมการ
นางสาวนิศาชล เถิงจาง
กรรมการ
นายประสิทธิ์ สิทธิดา
กรรมการ
นายบัญชา วัฒนาทัศนีย
กรรมการ
นายวัชรัศน ศรีวิริยะกิจ
กรรมการ
นางสาวอรัญญารัตน ศรีสุพัฒนะกุล
กรรมการ
นางสาวปาริชาติ สายจันดี
กรรมการและเลขานุการ
นายนันทิพัฒน เพ็งแดง
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
มีหนาที่ จัดทํารางนโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ตามแบบที่มหาวิทยาลัยกําหนด และนําเสนอตอคณะและมหาวิทยาลัย
๙. คณะกรรมการจัดทํารางนโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาดานบริหารจัดการ
รองคณบดีฝายวางแผนและพัฒนา และหัวหนาสํานักงาน
ประธาน
ผูชวยศาสตราจารยมัย ตะติยะ
รองประธาน
ผูชวยศาสตราจารยสุวิทย วงษบุญมาก
กรรมการ
ผูชวยศาสตราจารยประพิมพร โกศิยะกุล
กรรมการ
ผูชวยศาสตราจารยชัชชัย พวกดี
กรรมการ
ประธานโปรแกรมวิชาภาษาจีน
กรรมการ
ประธานโปรแกรมวิชาวิจิตรศิลปและประยุกตศิลป
กรรมการ
ประธานโปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร กรรมการ
ประธานโปรแกรมวิชานิติศาสตร
กรรมการ
ประธานโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร
กรรมการ
๗ / ประธานโปรแกรม...
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ประธานโปรแกรมวิชาพัฒนาสังคม
ประธานโปรแกรมวิชาภาษาไทย
ประธานโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ
ดร.นิศากร ประคองชาติ
ดร.พิษณุ บุญนิยม
นายเสริมศักดิ์ รูปต่ํา
นางสาวอภิญญา จอมพิจิตร
นายเมืองจันทร พยอม
นางสาวรัชดาภรณ รักษชน
นายบุญญาวัฒน ศรีวังราช
นายฤทธิรงค เกาฎีระ
นางสาวปาริชาติ สายจันดี
นางสาวอรัญญารัตน ศรีสุพัฒนะกุล
นางสุมาพร จั่นศรี
นางพรวิลัย วัฒนศิริ
นายจิรพงษ เทียนแขก
นายธีศิษฏ กระตายทอง
นายตั้ม คําพวง
นางสาววรรณภา จันทรทุง
นางสุมาพร จั่นศรี
นางสาวสมลักษณ วิริยจารี
นางขนิษฐา ศิริรัตน
นายอิสราวัชร เฟองอิ่ม

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ

มี ห น า ที่ จั ดทํ า ร า งนโยบายและยุทธศาสตรการพัฒ นาด านบริห ารจัดการ ประกอบดว ย
๑) ดานแผนงาน งบประมาณ พัสดุ และการจัดหารายได ๒) ดานธุรการ ประชาสัมพันธ ๓) ดาน
อาคารสถานที่ แ ละสิ่ ง แวดล อ ม ๔) ด า นการพั ฒ นาบุ ค ลากรและสวั ส ดิ ก าร ๕) ด า นเทคโนโลยี
สารสนเทศ ๖) ดานการพัฒนามหาวิทยาลัยสูประชาคมอาเซียน และ ๗) ดานการประกันคุณภาพ
การศึกษา ตามแบบที่มหาวิทยาลัยกําหนด และนําเสนอตอคณะและมหาวิทยาลัย
สั่ง ณ วันที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
(ผูชวยศาสตราจารยมัย ตะติยะ)
คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
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คําสั่งคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ที่ ๐๕๕ / ๒๕๕๕
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการจัดทํารางแผนนโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนา
ตามภารกิจหลักของคณะ (เพิ่มเติม)
………………………………………..
ดวยคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร จะดําเนินการ
พัฒนาและจัดทําแผนกลยุทธคณะ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐ เพื่อใหสอดคลองตาม
แนวนโยบาย แนวทางยุทธศาสตรของชาติ แผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติ ในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) แผนพัฒนาอุดมศึกษาระยะยาว ฉบับที่ ๒
(พ.ศ.๒๕๕๑ – ๒๕๖๕) เกณฑมาตรฐานการประเมินคุณภาพการศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) และ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ตลอดจน พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.
๒๕๔๗ อั ต ลั ก ษณ จุ ด เด น จุ ด เน น ความเชี่ย วชาญ และแนวนโยบายของมหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ
กําแพงเพชร ดังนั้นเพื่อใหการดําเนินการดังกลาวดําเนินไปดวยความเปนระเบียบเรียบรอยและบรรลุ
วั ต ถุ ป ระสงค อาศั ย อํ า นาจตามความในมาตรา ๓๖ แห ง พระราชบั ญ ญั ติ ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
กําแพงเพชร พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงแตงตั้งคณะกรรมการจัดทํารางแผนนโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนา
ตามภารกิ จ หลั ก ของคณะ (เพิ่ ม เติ ม ) เพื่ อ ใช ใ นการกํ า หนดนโยบายและจั ด ทํ า แผนพั ฒ นาคณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ดังตอไปนี้
๑. คณะกรรมการที่ปรึกษา
อาจารยวิชุรา วินัยธรรม

กรรมการและผูชวยเลขานุการ

มีหนาที่ สงเสริม สนับสนุน และใหคําปรึกษา แนะนําในเรื่องตางๆ แกคณะทํางาน เพื่อใหการ
ดําเนินการเปนไปตามกรอบและทิศทางที่กําหนด
๒. คณะกรรมการพิจารณารางนโยบายและแผนกลยุทธนําเสนอตอคณะกรรมการประจํา
คณะ และสภามหาวิทยาลัย
อาจารยปรียานุช พรหมภาสิต
กรรมการ
มีหนาที่
๓. พิจารณารางนโยบายและแผนกลยุทธคณะ เพื่อเสนอตอคณะกรรมการประจําคณะ และ
สภามหาวิทยาลัย
๔. ส ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให คํ า ปรึ ก ษา แนะนํ า แก ป ญ หาและอํ า นวยความสะดวกในการ
ดําเนินงานฝายตางๆ
๒ / ๓. คณะกรรมการ...
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๓. คณะกรรมการวิเคราะหและสังเคราะหรางนโยบายและยุทธศาสตร เพื่อจัดทําราง
แผนกลยุทธคณะ เสนอตอคณะ
อาจารยปรียานุช พรหมภาสิต
กรรมการ
อาจารยวิชุรา วินัยธรรม
กรรมการ
มีหนาที่
๓. รวบรวมขอมูลจากคณะกรรมการการจัดทํารางนโยบายและยุทธศาสตรดานตางๆ ตาม
ภารกิจหลัก เพื่อประกอบการจัดทํารางนโยบายและแผนกลยุทธคณะ เสนอตอคณะและ
มหาวิทยาลัย
๔. ประสานงานกับคณะกรรมาจัดทํารางนโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาดานตางๆ
๔. คณะกรรมการจัดทํารางนโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต (ดานการ
เรียนการสอน)
อาจารยกรรณิกา อุสสาสาร
กรรมการ
อาจารยศิเรมอร ยงพานิช
กรรมการ
อาจารยสุรีรัตน ระบอบ
กรรมการ
อาจารยสุวภัทร พิรณฤทธิ์
กรรมการ
มีหนาที่ จัดทํารางนโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาดานการพัฒนาคุณภาพการเรียนการ
สอน ตามแบบที่มหาวิทยาลัยกําหนด และนําเสนอตอคณะและมหาวิทยาลัย
๕. คณะกรรมการจั ดทํ า ร า งนโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาคุณ ภาพบัณ ฑิต (ด า น
กิจการนักศึกษา)
อาจารยวันธนะ หมั่นหา
กรรมการ
อาจารยฉัตรชัย อยูเกิด
กรรมการ
อาจารยอัครพงษ เพ็ชรพูล
กรรมการ
อาจารยปนัดดา พาณิชยพันธุ
กรรมการ
อาจารยสุรีรัตน ระบอบ
กรรมการ
อาจารยพลากร ทิพยมาลา
กรรมการ
อาจารยศศิธร ศิริรัตน
กรรมการ
อาจารยวาสนา อาจสาลิกรณ
กรรมการ
มีหนาที่ จัดทํารางนโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาดานการพัฒนาคุณภาพกิจการนักศึกษา
ตามแบบที่มหาวิทยาลัยกําหนด และนําเสนอตอคณะและมหาวิทยาลัย
๖. คณะกรรมการจั ด ทํ า ร า งนโยบายและยุทธศาสตร การพัฒนาดา นการวิ จัยและงาน
สรางสรรค
อาจารยสิริรัตน แสงทอง
กรรมการ
๓ / มีหนาที.่ ..
แผนกลยุทธ์ คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ประจําปี พ.ศ. 2556-2560

92
มีหนาที่ จัดทํารางนโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาดานการพัฒนาการวิจัยและงานสรางสรรค ตาม
แบบทีม่ หาวิทยาลัยกําหนด และนําเสนอตอคณะและมหาวิทยาลัย
๗. คณะกรรมการจัดทํารางนโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริการวิชาการ
อาจารยสุรีรัตน ระบอบ
กรรมการ
อาจารยปนัดดา พาณิชยพันธุ
กรรมการ
อาจารยวาสนา อาจสาลิกรณ
กรรมการ
มีหนาที่ จัดทํารางนโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริการวิชาการ ตามแบบที่
มหาวิทยาลัยกําหนด และนําเสนอตอคณะและมหาวิทยาลัย
๘. คณะกรรมการจัดทํารางนโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาดานการทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม
อาจารยณัฐธยา รังสิยานนท
กรรมการ
อาจารยอัครพงษ เพ็ชรพูล
กรรมการ
อาจารยพลากร ทิพยมาลา
กรรมการ
อาจารยวาสนา อาจสาลิกรณ
กรรมการ
มีหนาที่ จัดทํารางนโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ตามแบบที่มหาวิทยาลัยกําหนด และนําเสนอตอคณะและมหาวิทยาลัย
๙. คณะกรรมการจัดทํารางนโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาดานบริหารจัดการ
อาจารยศิเรมอร ยงพานิช
กรรมการ
อาจารยมาลัยรัตน คณิตชยานันท
กรรมการ
อาจารยสุวภัทร พิรณฤทธิ์
กรรมการ
อาจารยนารถนารี พอใจ
กรรมการ
นายภัทรพงษ ชูชีพ
กรรมการ
มี ห น า ที่ จั ดทํ า ร า งนโยบายและยุทธศาสตรการพัฒ นาด านบริห ารจัดการ ประกอบดว ย
๑) ดานแผนงาน งบประมาณ พัสดุ และการจัดหารายได ๒) ดานธุรการ ประชาสัมพันธ ๓) ดาน
อาคารสถานที่ แ ละสิ่ ง แวดล อ ม ๔) ด า นการพั ฒ นาบุ ค ลากรและสวั ส ดิ ก าร ๕) ด า นเทคโนโลยี
สารสนเทศ ๖) ดานการพัฒนามหาวิทยาลัยสูประชาคมอาเซียน และ ๗) ดานการประกันคุณภาพ
การศึกษา ตามแบบที่มหาวิทยาลัยกําหนด และนําเสนอตอคณะและมหาวิทยาลัย
สั่ง ณ วันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕
(ผูชวยศาสตราจารยมัย ตะติยะ)
คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
แผนกลยุทธ์ คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ประจําปี พ.ศ. 2556-2560

คําสั่ง คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ที่ ๐๒๔ / ๒๕๕๖
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการสังเคราะหแผนกลยุทธคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐ ฉบับปรับปรุง
………………………………………..
ดวย คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ไดดําเนินการ
ประชุมคณะกรรมการทบทวนแผนกลยุทธ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม
พ.ศ. ๒๕๕๖ ณ หองประชุมพิกุล ๓๒๐๘ และไดมอบหมายใหคณะกรรมการพิจารณาตัวชี้วัดของกลยุทธตางๆ
เพื่อใหสอดคลองกับ พันธกิจของคณะและมหาวิทยาลัยฯ และจัดทํารางแผนกลยุทธฯ ปงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ บัดนี้คณะกรรมการไดเสนอการปรับปรุงแผนกลยุทธประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ –
๒๕๖๐ เรียบรอยแลว เพื่อใหการดําเนินงานดังกลาวเปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ อาศัย
อํานาจตามความในมาตรา ๓๖ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร จึงแตงตั้งคณะกรรมการสังเคราะหแผนกลยุทธ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ประจําป
งบประมาณ ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐ ดังตอไปนี้
อาจารยปรียานุช พรหมภาสิต
อาจารยสายพิณ พิกุลทอง กูรุง
อาจารยพัจนภา เพชรรัตน
อาจารยวิชุรา วินัยธรรม
อาจารยวนัสนันท นุชนารถ
อาจารยตรรกพร สุขเกษม
อาจารยวัชรัศน ศรีวิริยะกิจ
อาจารยสมลักษณ วิริยจารี
อาจารยสุวภัทธ พิรณฤทธิ์
นายตั้ม คําพวง

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ

ทั้งนี้ ใหคณะกรรมการดําเนินการสังเคราะหและปรับปรุงแผนกลยุทธ ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๖ –
๒๕๖๐ (ฉบั บปรั บปรุ ง) และจั ดทํ าร างแผนปฏิ บั ติ ราชการประจํ างบ พ.ศ. ๒๕๕๗ ให แล วเสร็ จภายในวั นที่
๑๐ มิ ถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖ เพื่ อจั ดประชุ มใหประชาคมมีสวนรวมและนํ าเสนอตอคณะกรรมการบริหารคณะ
และคณะกรรมการประจําคณะตอไป
สั่ง ณ วันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖

(อาจารยสุชิน รอดกําเหนิด)
คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

