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                                 แผนกลยุทธ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ประจําปี พ.ศ. 2556-2560  
 

  
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตระหนักถึงความสําคัญของการปรับปรุงและพัฒนาคณะ เพ่ือให้ได้
คุณภาพและมาตรฐานของการจัดการศึกษาที่เป็นที่ยอมรับและสามารถแข่งขันได้ สอดคล้องกับ
สถานการณ์  การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและอนาคตและด้วยพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  หมวด 3 ในมาตรา 14 ได้กําหนดให้ส่วนราชการต้อง
จัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี เพ่ือแปลงเป็นแผนปฏิบัติราชการประจําปีและกําหนดแนวในการจัดสรร
งบประมาณตอบสนองต่อนโยบายและยุทธศาสตร์ของรัฐที่ปรับเปลี่ยน ประกอบกับแผนกลยุทธ์คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พ.ศ. 2552-2555 ได้สิ้นสุดลง  ดังน้ันคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
จึงได้ปรับแผนกลยุทธ์เพ่ือใช้ระหว่างปี  พ.ศ. 2556-2560  เพ่ือให้คณะมีแผนแม่บทที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์กระทรวง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่11 (พ.ศ.2555-
2559)  กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.  2551-2565)  และยุทธศาสตร์ที่เก่ียวข้อง  
สามารถใช้เป็นกรอบแนวทางที่แสดงถึงยุทธศาสตร์รวมถึงกลยุทธ์ต่างๆ  เพ่ือพัฒนาคณะ แผนกลยุทธ์น้ี
จัดทําขึ้นโดยการใช้กระบวนการแบบมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกของคณะ  
ระดมความคิดเห็นผ่านการประชุมสัมมนา และได้ดําเนินการตามแผนกลยุทธ์ในปีงบประมาณ 2556 จนถึง
ไตรมาศที่ 3 รอบ 9 เดือน จึงได้ดําเนินการทบทวนแผนกลยุทธ์ ประจําปี 2556 – 2560  
 แผนกลยุทธ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจําปี พ.ศ. 2556-2560 ฉบับน้ีได้ผ่านการ
พิจารณาจากคณะกรรมการ ดังน้ี 

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 
 คณะหวังเป็นอย่างย่ิงว่า   เอกสารแผนกลยุทธ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจําปี    
พ.ศ. 2556-2560  น้ี  จะช่วยส่งเสริมความเข้าใจเก่ียวกับทิศทางการปฏิบัติและการพัฒนาคณะเป็น
แนวทางให้บุคลากรและหน่วยงานต่าง ๆ  ใช้เป็นเครื่องมือสําหรับการดําเนินงานการแปลงยุทธศาสตร์สู่
การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมที่จะส่งผลให้คณะประสบความสําเร็จตามมุ่งหวังไว้ต่อไป 

              
                              (อาจารย์สุชิน  รอดกําเหนิด) 

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 

คํานาํ 
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บทสรุปสาํหรบัผู้บริหาร 
   
1. บทนาํ 
              การจัดแผนกลยุทธ์สําหรับองค์กรเป็นสิ่งที่มีความสําคัญและจําเป็นอย่างย่ิงสําหรับการบริหาร
จัดการองค์กรภาครัฐแนวใหม่  เป็นกระบวนการเชิงวิเคราะห์สังเคราะห์ที่ผ่านกระบวนการจัดทําอย่างมี
ส่วนร่วมในการกําหนดทิศทางและแนวทางการพัฒนาองค์กรให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ต้ังไว้  
สอดคล้องกับสถานภาพภายใต้บริบทแวดล้อมทางสังคม  เศรษฐกิจ  การเมือง  เทคโนโลยี  และอ่ืน ๆ  ที่
เปลี่ยนแปลงไปอย่างต่อเน่ือง  เป็นเครื่องมือที่ใช้เป็นกรอบการกําหนดทิศทางการปฏิบัติและการพัฒนา
องค์กร  และเป็นแนวทางให้บุคลากรและหน่วยงานต่างๆ ในองค์กรใช้เป็นเคร่ืองมือสําหรับการแปลงแผน
ยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติต่อไป 
 สืบเน่ืองตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ ดี   
พ.ศ. 2546   หมวด 3   มาตรา 14  กําหนดให้ส่วนราชการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ  4  ปี  เพ่ือแปลงเป็น
แผนปฏิบัติราชการประจําปี  และกําหนดแนวทางในการจัดสรรงบประมาณตอบสนองต่อนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ของรัฐบาลที่เปลี่ยนแปลง  ประกอบกับแผนกลยุทธ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
พ.ศ .2552 - 2555  ได้สิ้นสุดลงจากเหตุที่กล่าวมา   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จึงมีความ
จําเป็นต้องปรับแผนกลยุทธ์เพ่ือใช้ระหว่างปี  พ.ศ.2556-2560  เพ่ือให้คณะมีแผนแม่บทที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ  ยุทธศาสตร์กระทรวง  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่  11 (พ.ศ.2555-
2559)    กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว  15  ปี  ฉบับที่  2 (พ.ศ.2551-2565)  ตลอดจนยุทธศาสตร์อ่ืน ๆ 
ที่เก่ียวข้องที่จะใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาคณะ สําหรับหน่วยงานระดับโปรแกรมวิชา ศูนย์ สํานัก  
ตลอดจนหน่วยงานต่างๆในคณะ ช่วยส่งเสริมความเข้าใจเก่ียวกับทิศทางการพัฒนาคณะและแนวทางการ
ปฏิบัติร่วมกันของบุคลากรที่เก่ียวข้องใช้เป็นเครื่องมือสําหรับการดําเนินงาน การแปลงยุทธศาสตร์สู่การ
ปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมที่จะส่งผลให้คณะประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กําหนดไว้ 
 
2. สาระสาํคญัของแผนกลยุทธ์คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ประจําปี พ.ศ.2556-2560 
   2.1 วิสัยทัศน์  พันธกิจ วัตถุประสงค์  ค่านยิมหลัก  อัตลักษณ์  เอกลักษณ์   
 
วิสัยทัศน ์
 สร้างสรรค์องค์ความรู้เชิงบูรณาการ  พัฒนางานเพ่ือท้องถิ่น  สืบสานวัฒนธรรมความเป็นไทยสู่สากล   
พันธกิจ 
 1.ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพมาตรฐานด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
 2. สร้างองค์ความรู้ งานวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 
 3. ให้บริการทางวิชาการแก่ท้องถิ่น 
 4. ทํานุบํารุงศลิปะและวัฒนธรรม 
 5. บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 

ข 
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วัตถุประสงค ์
  1. เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน และมีความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 
  2. เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้  งานวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมที่สร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับชุมชน 
ท้องถิ่นและสังคม 
  3. เพ่ือพัฒนาศักยภาพการบริการวิชาการทีมีคุณภาพแก่ชุมขน ท้องถิ่น และสังคม 
     4. อนุรักษ์ ส่งเสริม ทํานุบํารุง เผยแพร่ศลิปะและวัฒนธรรมไทยสู่สากล และเรียนรูวั้ฒนธรรม
อาเซียน   
  5. เพ่ือพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสทิธิภาพและมีธรรมาภิบาล 
 
ค่านยิมหลัก 

สร้างสรรค์ภูมปัิญญา   พัฒนาท้องถิ่น  
ด้วยจิตบริการ  เน้นคุณภาพมาตรฐาน  
ทํางานแบบมีส่วนร่วม  บนฐานคุณธรรม 

 
อัตลักษณ ์  “ความรู้คูชุ่มชน” 

      อาจารย์ บัณฑิต นักศึกษา มีความรู้ สามารถนําความรู้ไปสร้างชุมชนให้เข้มแข็งและชุมชน
เป็นแหล่งเรียนรู้ 
 
เอกลักษณ์   “มุ่งเน้นท้องถิ่น  สานศลิป์วัฒนธรรม” 
 
ประเด็นยุทธศาสตร ์
  1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน และมีความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 
  2. พัฒนาองค์ความรู้  งานวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมที่สร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับชุมชน 
ท้องถิ่นและสังคม 
  3. พัฒนาศักยภาพการบริการวิชาการทีมีคุณภาพแก่ชุมชน ท้องถิ่น และสังคม 
  4. อนุรักษ์ ส่งเสริม ทํานุบํารุง เผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมไทยสู่สากล และเรียนรู้วัฒนธรรม
อาเซียน   
  5. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสทิธิภาพและมีธรรมาภิบาล 
 
เป้าประสงค ์
 1. บัณฑิตมีคณุภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน  เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและระดับสากล 
  2. เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้  งานวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมที่สร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับชุมชน 
ท้องถิ่นและสังคม 
  3. ชุมชน ท้องถิ่น และสังคม ได้รับการบริการที่มีคุณภาพ และสามารถพ่ึงพาตนเองได้   
     4. นักศกึษา คณาจารย์และบุคลากร รวมถึงเยาวชนและประชาชน ทั่วไปรู้ถึงคุณค่าของศิลปะและ

วัฒนธรรมไทย และได้เรียนรูวั้ฒนธรรมอาเซียน   
  5. มีระบบบรหิารจัดการที่มปีระสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาลเพ่ือเพ่ิมคุณภาพของผลผลิตและการ
บริการ 

 



 

                                 แผนกลยุทธ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ประจําปี พ.ศ. 2556-2560  
 

 
ความเชื่อมโยงประเด็นยุทธศาสตร์   เป้าประสงค์   กลยุทธ ์

 
ประเด็นยุทธศาสตร ์ เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์

1. ผลิตบัณฑิตที่มี
คุณภาพตามเกณฑ์
มาตรฐาน และมีความ
พร้อมสู่ประชาคม
อาเซียน 
 

1. บัณฑิตมีคณุภาพตาม
เกณฑ์มาตรฐาน  เป็นที่
ยอมรับในระดับชาติและ
ระดับสากล 

1.1 สร้างความแข็งแกร่งทางวิชาการให้แก่
บัณฑิตตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยและ
เอกลักษณ์ของคณะ 
1.2 พัฒนาความรู้ความสามารถให้บัณฑิตมี
คุณภาพ สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล 
1.3 พัฒนาทักษะด้านภาษาต่างประเทศ และ
เทคโนโลยีเพ่ือเตรียมความพร้อมสู่ตลาดแรงงาน 
1.4 ปรับปรุงระบบสวัสดิการ การดูแลช่วยเหลือ
นักศึกษาและการพัฒนาวินัยนักศึกษา 

2. พัฒนาองค์ความรู้  
งานวิจัยงานสร้างสรรค์ 
และนวัตกรรมที่สร้าง
มูลค่าเพ่ิมให้กับชุมชน 
ท้องถิ่นและสังคม 

2. เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้  
งานวิจัย งานสร้างสรรค์และ 
นวัตกรรมที่สรา้งมูลค่าเพ่ิม
ให้กับชุมชน ทอ้งถิ่นและ
สังคม 

2.1 พัฒนาระบบและกลไกบริหารงานและ
สนับสนุนการผลิตงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
2.2 สร้างเสริมสมรรถนะบุคลากรด้านการวิจัย
และงานสร้างสรรค์และการจัดการความรู้ด้าน
การวิจัยและงานสร้างสรรค์ใหกั้บนักวิจัย 
2.3 ส่งเสริมการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่บูรณา
การด้านการเรียนการสอน การบริการวิชาการ 
หรือทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

3. พัฒนาศักยภาพการ
บริการวิชาการทีมี
คุณภาพแก่ชุมชน 
ท้องถิ่น และสงัคม 

3. ชุมชน ท้องถิ่น และสังคม 
ได้รับการบริการที่มีคุณภาพ 
และสามารถพ่ึงพาตนเองได้   

3.1 พัฒนาระบบและกลไกในการบริการวิชาการ
ทางวิชาการแก่ท้องถิ่น 
3.2 ส่งเสริมการบริการวิชาการที่มีการช้ีนํา 
ป้องกัน หรือแก้ไขปัญหาของสังคมทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย 
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ประเด็นยุทธศาสตร ์ เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์
4. อนุรักษ์  ส่งเสริม  
ทํานุบํารุง  เผยแพร่
ศิลปะและวัฒนธรรม
ไทยสู่สากล  และ
เรียนรู้วัฒนธรรม
อาเซียน   

4. นักศึกษา คณาจารย์และ
บุคลากร รวมถึงเยาวชนและ
ประชาชน ทั่วไปรู้ถึงคุณค่า
ของศิลปะและวัฒนธรรมไทย 
และได้เรียนรู้วัฒนธรรม
อาเซียน   

4.1 พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการ
ด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
4.2 สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางด้านศิลปะ
และวัฒนธรรมเ พ่ือการเผยแพร่และเรียนรู้
วัฒนธรรมอาเซียน  

5. พัฒนาระบบบริหาร
จัดการให้มี
ประสิทธิภาพและ 
มีธรรมาภิบาล 

5. มีระบบบรหิารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ 
และมีธรรมาภิบาลเพ่ือเพ่ิม
คุณภาพของผลผลิตและการ
บริการ 

5.1  พัฒนาระบบแผนงาน  งบประมาณและการ
ใช้ทรัพยากร 
5.2  พัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานและ
การพัฒนาบุคลากร 
5.3 เพ่ิมประสทิธิภาพการบริหารงานโดยใช้
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัด
สภาพแวดล้อมเพ่ือเอ้ือต่อการเรียนรู้    
5.4 พัฒนาศักยภาพของคณะเพ่ือเตรียมความ
พร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 
5.5 พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษา 
5.6 เสริมสร้างภาพลักษณอ์งค์กรของคณะ 
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สวนที ่1 
กรอบแนวคิด 

 หลักการและเหตุผล 

 การจัดทําแผนกลยุทธสําหรับองคกรเปนสิ่งท่ีมีความสําคัญและจําเปนอยางยิ่งสําหรับการบริหารจัดการ
องคกรภาครัฐแนวใหม  เปนกระบวนการเชิงวิเคราะหสังเคราะหท่ีผานกระบวนการจัดทําอยางมีสวนรวมในการ
กําหนดทิศทางและแนวทางการพัฒนาองคกรใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายท่ีตั้งไว  สอดคลองกับ
สถานภาพภายใตบริบทแวดลอมทางสังคม  เศรษฐกิจ  การเมือง  เทคโนโลยี  และอ่ืน ๆ  ท่ีเปลี่ยนแปลงไป
อยางตอเนื่อง  เปนเครื่องมือท่ีใชเปนกรอบการกําหนดทิศทางการปฏิบัติและการพัฒนาองคกร  และเปน
แนวทางใหบุคลากรและหนวยงานตางๆ ในองคกรใชเปนเครื่องมือสําหรับการแปลงแผนยุทธศาสตรสูการปฏิบัติ
ตอไป 
 สืบเนื่ องตามพระราชกฤษฎีกาว าด วยหลัก เกณฑและวิธี การบริหารกิจการบ านเ มือง ท่ีดี   
พ.ศ. 2546   หมวด 3   มาตรา 14  กําหนดใหสวนราชการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ  4  ป  เพ่ือแปลงเปน
แผนปฏิบัติราชการประจําป  และกําหนดแนวทางในการจัดสรรงบประมาณตอบสนองตอนโยบายและ
ยุทธศาสตรของรัฐบาลท่ีเปลี่ยนแปลง  ประกอบกับแผนกลยุทธมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร   
พ.ศ.2552-2565  ไดสิ้นสุดลงจากเหตุท่ีกลาวมา  มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรจึงมีความจําเปนตองปรับ
แผนกลยุทธเพ่ือใชระหวางปงบประมาณ  พ.ศ.2556-2560   เพ่ือใหมหาวิทยาลัยมีแผนแมบทท่ีสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรชาติ  ยุทธศาสตรกระทรวง  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับท่ี  11 (พ.ศ.2555-2559)     
กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว  15  ป  ฉบับท่ี  2 (พ.ศ.2551-2565)  ตลอดจนยุทธศาสตรอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของท่ี
จะใชเปนกรอบแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยสําหรับหนวยงานระดับคณะ  สํานัก  สถาบัน  ตลอดจน
หนวยงานตาง ๆ ในมหาวิทยาลัย  ชวยสงเสริมความเขาใจเก่ียวกับทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยและแนว
ทางการปฏิบัติรวมกันของบุคลากรท่ีเก่ียวของใชเปนเครื่องมือสําหรับการดําเนินงาน การแปลงแผนกลยุทธสูการ
ปฏิบัติท่ีเปนรูปธรรมท่ีจะสงผลใหมหาวิทยาลัยประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงคและเปาหมายท่ีกําหนดไว 
 
นโยบาย สถานการณความเปล่ียนแปลงท่ีมีผลตอการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 

การขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยใหกาวไปขางหนาและบรรลุเปาหมายนั้น จําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองพิจารณา 
ปจจัยตาง ๆ ในดานนโยบาย สถานการณความเปลี่ยนแปลงท่ีเปนผลกระทบรอบดาน ดังตอไปนี้ 

1. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ฉบับท่ี 2 (พ.ศ.2551-2565) 
2. กรอบแนวคิดแผนยุทธศาสตรการปฏิรูปอุดมศึกษารอบสอง (พ.ศ.2555-2561) 
3. ยุทธศาสตร มาตรการ และแนวทางในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงขาติ ฉบับท่ี 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 ฉบับท่ี 2 (พ.ศ.2551-2565) 
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จัดทํากรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับท่ี 2 

(พ.ศ.2551-2565) เพ่ือเปนกรอบทิศทางการพัฒนาการอุดมศึกษาระดับประเทศ  เปาหมายของกรอบแผน
อุดมศึกษาระยะยาว ฉบับท่ี 2 เม่ือสิ้นสุดแผนในป พ.ศ.2565 คือ “ยกระดับคุณภาพอุดมศึกษาไทย เพ่ือผลิต
และพัฒนาบุคลากรท่ีมีคุณภาพสามารถปรับตัวสาหรับงานท่ีเกิดข้ึนตลอดชีวิต พัฒนาศักยภาพอุดมศึกษาในการ
สรางความรูและนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศในโลกาภิวัฒน สนับสนุนการ
พัฒนาท่ียั่งยืนของทองถ่ินไทย โดยใชกลไกของธรรมาภิบาลการเงิน การกํากับมาตรฐานและเครือขายอุดมศึกษา
บนพ้ืนฐานของเสรีภาพทางวิชาการความหลากหลายและเอกภาพเชิงระบบ” ทิศทางนโยบายของกรอบแผน
อุดมศึกษา ฉบับท่ี 2 ประกอบดวย 
    1) รอยตอกับการศึกษาระดับอ่ืน 
       ปรับปรุงและทบทวนกระบวนการผลิตครู สถาบันอุดมศึกษาพึงสนับสนุนการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเต็ม
ความสามารถ รัฐบาลสงเสริมการสรางโรงเรียนเฉพาะหรือหองเรียนเฉพาะในโรงเรียนท่ัวไป สงเสริมการศึกษา
ของผูมีความสามารถพิเศษ ระบบการเรียนลวงหนา การเปนพ่ีเลี้ยงในการทําโครงการ ผูสําเร็จการศึกษาจาก
สถาบันอาชีวศึกษาเขาศึกษาตอดวยความยืดหยุน เชน ระบบ Credit Bank และ LLL (Life-Long-Learning 
Education) การเปนสถาบันการศึกษาทางเลือก ใหผูท่ีขาดโอกาสทางการศึกษาไดเขาเรียนเพ่ือเก็บหนวยกิต  
ใหครบตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
       2) การแกไขปญหาอุดมศึกษาในปจจุบัน 

    ปญหาหลักของสถาบันอุดมศึกษา คือ การไรทิศทางในการบริหาร การปฏิบัติงานมีความซํ้าซอน 
การขาดคุณธรรมและขาดประสิทธิภาพ จึงจําเปนตองสรางกลไกการกํากับ เพ่ือลดเลิกหลักสูตรท่ีไมเปนท่ี
ตองการ ลดเลิกคณะและสถาบันท่ีมีปญหาคุณภาพอยางรุนแรง จัดกลไกการตรวจสอบโดยศูนยขอมูลสถิติ มีการ
ปรับปรุงกลไกการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษา โดยนําผลการประเมินมาใชประโยชน ระบบการรับรอง
วิทยฐานะการจัดสถาบันอุดมศึกษาเปน 4 กลุม  ประกอบดวย 

     (1) กลุมวิทยาลัยชุมชน (Community) ท่ีเนนจัดการศึกษาระดับอนุปริญญา มีอาจารยปริญญาเอก 
10% และสัดสวนนักศึกษาวิทยาศาสตรตอสังคมศาสตรเปนสัดสวน 20 : 80 

     (2) กลุมมหาวิทยาลัยท่ีเนนการสอน (Liberal Art) ท่ีเนนจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและ
ปริญญาโท มีอาจารยปริญญาเอก 50% และสัดสวนนักศึกษาวิทยาศาสตรตอสังคมศาสตรเปนสัดสวน 40 : 60 

     (3) กลุมมหาวิทยาลัยเฉพาะทางและสมบูรณแบบ (Comprehensive) มหาวิทยาลัยเฉพาะทาง 
(Specialized) ท่ีเนนจัดการศึกษาและวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา มีอาจารยปริญญาเอก 70% และสัดสวนนักศึกษา
วิทยาศาสตรตอสังคมศาสตรเปนสัดสวน 60 : 40 

     (4) กลุมมหาวิทยาลัยวิจัยและบัณฑิตศึกษา (Research and Graduate) ท่ีเนนจัดการศึกษาและ
วิจัยระดับบัณฑิตศึกษา มีอาจารยปริญญาเอก 100% และสัดสวนนักศึกษาวิทยาศาสตรตอสังคมศาสตรเปน  
90 :10 

สถาบันอุดมศึกษาท้ัง 4 กลุม จะบริหารสถาบันแตกตางกันตามพ้ืนท่ีบริการ จุดเนนของพันธกิจเพ่ือ
สามารถเปนเลิศไดตามพันธกิจของตน ตอบสนองยุทธศาสตรของประเทศทุกระดับ สงผลทางบวกตอนักศึกษา
และอาจารย สถาบันอุดมศึกษาท้ัง 4 กลุม จึงตองมีกลไกการประกันคุณภาพ / นโยบายและแผนท่ีแตกตางกัน  
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 และอ่ืน ๆ 

      3) ธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการอุดมศึกษา 
              การใหความสําคัญกับ “สภามหาวิทยาลัย”การจัดตั้งองคกรกลไกการพัฒนาผูกํากับนโยบายและ
ผูบริหารในลักษณะ Institute of Director (IOD) โดยองคการดังกลาวใหความรูเยี่ยมชมเปดเวทีแลกเปลี่ยน
ความรู และประสบการณ มีการปรับโครงสรางการบริหารธรรมาภิบาลในมหาวิทยาลัยการไดมาซ่ึงนายกสภา
มหาวิทยาลัย/อธิการบดี การจัดตั้งสานักงานสภามหาวิทยาลัยรวมท้ังการปรับโครงสราง กกอ.ใหเปนกรรมาธิการ 
       4) บทบาทของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
          มหาวิทยาลัยตองเชื่อมตอกับภาคการผลิต สรางความรูและนวัตกรรม พัฒนาระบบการประเมิน 
“การวิจัย” เพ่ือการจัดสรรทรัพยากรและวางตําแหนงของมหาวิทยาลัย เสริมศูนยแหงความเปนเลิศ ใหมีการ
ทํางานรวมกันระหวางมหาวิทยาลัย กลุมมหาวิทยาลัย ภาคอุตสาหกรรม ภาคสังคม และชุมชน ตลอดจน
ผลักดันใหเกิด “ระบบวิจัยแหงชาติ” 
        5) การเงินอุดมศึกษา 

    ปรับปรุงระบบการจัดสรรงบประมาณ โดยยังคง Supply-Side Financing ตาม Performance 
Based และสอดคลองเปาหมายการพัฒนาประเทศ  โดยยังคงกองทุน กยศ.  ตามความจําเปน เพ่ิมกองทุน
ประเภท Contribution Scheme  การจัดตั้งกองทุนพัฒนาอุดมศึกษาในดานการพัฒนาอาจารย การวิจัย และ
สรางรวมมือภาคการผลิต  การจัดตั้ง Buffer Organization โดยใหอิสระในการบริหารการเงินแกมหาวิทยาลัย 
        6) การพัฒนาบุคลากรในอุดมศึกษา 

    ปรับระบบการพัฒนาอาจารยใหมีความหลากหลายท้ังเชิงวิชาการ ความเปนครูตามชวงวัย  จัดใหมี
กระบวนการ Mentoring เนนการพัฒนาจากการทํางานจริง พัฒนาโดยมหาวิทยาลัยในประเทศ มหาวิทยาลัย 
ตางประเทศหรือท้ัง 2 ระบบ ตามความจําเปน และใหความสําคัญกับมหาวิทยาลัยใหม 
        7) การพัฒนาอุดมศึกษา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต 

    สงเสริมการทํางานในลักษณะเครือขายของสถาบันอุดมศึกษาตามพ้ืนท่ีนําไปสูการควบรวมในมิติ
ตางๆ ชวยยกระดับคุณภาพ สรางเครือขายเพ่ือพัฒนาชุมชนและเครือขายวิชาการ 
        8) เครือขายอุดมศึกษา 

    ตองมองหลายมิติและมุงแกปญหาหลายระดับ หลายระยะ มีการพัฒนาเด็ก เยาวชนและพัฒนาครู 
สรางความเขมแข็งใหสถาบันอุดมศึกษาในพ้ืนท่ี และพัฒนาเพ่ือเชื่อมโยงสูประชาคม ASEAN 
        9) โครงสรางพ้ืนฐานการเรียนรู 

    การใหความสําคัญกับ “ศิลปวิทยาศาสตร” เนนการเรียนแบบกวางเพ่ือแกปญหาไดตนแบบในการ
จัดการศึกษาจากภูมิภาคตะวันตก  ใชศักยภาพเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) เพ่ือการเรียนรู  สรางฐานขอมูล
อุดมศึกษาท่ีทันสมัย สรางระบบการเรียนรูตลอดชีวิต ในสถาบันอุดมศึกษา Open Courseware ท่ีเหมาะสม
สําหรับคนวัยทํางาน อาจเปนการจัดอบรมระยะสั้นหรือระยะยาวเพ่ือสามารถปรับใชและเพ่ิมความสามารถใน
การปฏิบัติงาน พัฒนาเครือขายหองสมุดและการเรียนรู 
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2. กรอบแนวคิดการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง (พ.ศ.2552-2561) 
    การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง มี วิสัยทัศน “คนไทยไดเรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ”   ซ่ึง
การปฏิรูปครั้งนี้จะเกิดจากความรวมมือของทุกคน ทุกฝาย ภาคการเมือง ภาคราชการ ภาคประชาสังคมทองถ่ิน
องคกรศาสนาและภาคธุรกิจเอกชน สนับสนุนการปฏิรูปรอบท่ีสองท่ีตองทําใหคนไทยทุกคนสามารถแขงขัน
เทากันและยืนหยัดอยูภายใตสถานการณความเปลี่ยนแปลงของโลกทุกขณะไดอยางสงางามอีกท้ังเพ่ือตอบสนอง
อนาคตลูกหลานไทย ในป 2561 ตองมีการศึกษาท้ังในและนอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยท่ีมีคุณภาพ 
คนไทยทุกคนมีโอกาสการศึกษาท่ีเทาเทียมและท่ัวถึง นําไปสูคุณภาพคนไทย โดยมีเรื่องสําคัญเรงดวนท่ีตองทํา
ในการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง มี 3 เรื่อง คือ กําหนดเปาหมายตัวชี้วัดผลการปฏิรูปใหชัดเจน เพ่ือ
ประเมินผลการทํางาน สรางขวัญกําลังใจใหครูและบุคลากร จะเกิดแผนกําลังคนดานการศึกษาระดับชาติโดยมี
เปาหมายหลัก 3 ประการ คือ 

1) คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและการเรียนรูของคนไทย 
2) เพ่ิมโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรูอยางท่ัวถึงและมีคุณภาพ 
3) สงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวนของสังคมและการบริหารจัดการศึกษา 
จากกรอบแนวคิดของแผนยุทธศาสตรการปฏิรูปอุดมศึกษารอบสอง (พ.ศ.2552-2561) ซ่ึงเปนกรอบ 

การพัฒนาการอุดมศึกษาของประเทศ ซ่ึงสามารถสรุปยุทธศาสตรและมาตรการการดําเนินงาน ดังนี้ 
ยุทธศาสตรท่ี 1 การผลิตและพัฒนากําลังคนตามความตองการของประเทศ  ประกอบดวย 6 มาตรการ 

ดังนี้ 
1. เนนการสรางกําลังคนท่ีตอบสนองตอการพัฒนาประเทศ 
2. สงเสริมใหมีการเรียนรูบนฐานการทํางานในภาคผลิต 
3. เนนการศึกษา Liberal Arts Education ในมหาวิทยาลัย 
4. ปฏิรูประบบการผลิตครู 
5. ใหความชวยเหลือการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และอาชีวศึกษา 
6. พัฒนาระบบและกลไกการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรทางการอุดมศึกษา 
ยุทธศาสตรท่ี 2 การสรางขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ  ประกอบดวย 6 มาตรการ ดังนี้ 
1. พัฒนาอุดมศึกษาไทยใหมีคุณภาพมาตรฐานสากล เพ่ือรองรับการเปนประชาคมอาเซียน 

(ASEAN Community) 
2. พัฒนาอุดมศึกษาไทยไปสูการเปนศูนยกลางการศึกษาของภูมิภาค 
3. จัดทําฐานขอมูล แนวทางและเกณฑการสงเสริมมาตรฐานการจัดการศึกษานอกท่ีตั้งใหไดมาตรฐาน

เดียวกับสถาบันแม 
4. ยกระดับมหาวิทยาลัยท่ีมีความพรอมและศักยภาพดานการวิจัยเปนมหาวิทยาลัยวิจัยแหงชาติ 
5. สงเสริมการวิจัยในสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือพัฒนาองคความรูท่ีครอบคลุมตั้งตนน้ํา กลางน้ํา และ

ปลายน้ํา 
6. นําแนวคิดเศรษฐกิจสรางสรรคไปประยุกตใชในการวิจัยและพัฒนา 
 
 
 
 



5 
 

แผนกลยุทธคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  ป 2556-2560 
 

ยุทธศาสตรท่ี 3 การปฏิรูประบบการบริหารจัดการภายในระบบอุดมศึกษา ประกอบดวย 10 มาตรการ 
ดังนี้ 

1. ประกาศพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา 
2. ปรับโครงสรางของคณะกรรมการการอุดมศึกษาใหเปน Higher Education Commission ท่ีมี

บทบาทในการกระตุนใหสถาบันอุดมศึกษาดําเนินกิจการใหเปนไปตามกรอบนโยบายของรัฐและกํากับการ
ดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาโดยใชกลไกในการกํากับ 

3. สงเสริมระบบธรรมาภิบาลในระบบอุดมศึกษา 
4. บริหารมหาวิทยาลัยเปน 4 กลุม ไดแก 1) กลุมวิทยาลัยชุมชน 2) กลุมสถาบันท่ีเนนระดับปริญญาตรี 

3) กลุมสถาบันเฉพาะทาง และ 4) กลุมสถาบันท่ีเนนการวิจัยข้ันสูงและผลิตบัณฑิต 
5. สรางวัฒนธรรมอุดมศึกษาใหเปนองคกรแหงการเรียนรู (Learning Organization)  และเอ้ือตอการ

แลกเปลี่ยน แบงปนประสบการณการเรียนรู ดวยวิธีการจัดการความรู (Knowledge Management) 
6. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานอุดมศึกษา โดยใหความสําคัญกับการตรวจสอบผลงาน (Post Audit) 
7. สนับสนุนใหสถาบันอุดมศึกษารวมกันทํางานในลักษณะเครือขายวิจัยเชิงระบบรวมท้ังปรับโครงสราง

ในสถาบันอุดมศึกษาท่ีทําใหนักวิชาการสามารถทํางานเชิงระบบและมีความกาวหนาในอาชีพ 
8. ปฏิรูประบบการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา 
9. ปฏิรูประบบการจัดสรรงบประมาณอุดมศึกษา 

         10. ใหมีระบบและกลไกการจัดสรรเงินอุดหนุนใหกับสถาบันอุดมศึกษาท้ังของรัฐและเอกชน 
อยางเทาเทียม 

ยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนาอุดมศึกษาเปนสวนหนึ่งในการสรางความสมดุลในสังคม ประกอบดวย  
6 มาตรการ ดังนี้ 

1. กําหนดใหอุดมศึกษาเปนองคกรท่ีรับผิดชอบสังคม (Social Responsibility) 
2. พัฒนาวิชาการสายรับใชสังคม 
3. หนึ่งมหาวิทยาลัยหนึ่งจังหวัด 
4. จัดตั้งศูนยจัดการความรูเพ่ือพัฒนาจังหวัดในทุกสถาบันอุดมศึกษา 
5. จัดตั้งศูนยสถิติขอมูลอุดมศึกษาเปนหนวยงานกลางในการจัดเก็บขอมูลอุดมศึกษา 
6. จัดทําระบบการใหบริการขอมูลสารสนเทศเพ่ือคุมครองผูบริโภค 

 
3. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงขาติ ฉบับท่ี 11 (พ.ศ.2555-2559) 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555-2559) ประกอบดวย 6 ยุทธศาสตร    
ซ่ึงเปนทิศทางการพัฒนาประเทศท่ีเกิดจากกระบวนการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน โดยใหความสําคัญกับ
ยุทธศาสตรท่ีมีลําดับความสําคัญสูงในมิติของการพัฒนาการศึกษาท่ีเชื่อมโยงไปสูการเปนเศรษฐกิจสรางสรรค 
รวมท้ังยุทธศาสตรอ่ืนท่ีมหาวิทยาลัยและสถาบันอุดมศึกษาไดเขาไปมีสวนเก่ียวเนื่องท้ังทางตรงและทางออม 
สรุปดังนี้ 

1) ยุทธศาสตรการสรางความเปนธรรมในสังคม 
    1.1 (4) สงเสริมการใชประโยชนเทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาอาชีพและยกระดับคุณภาพชีวิต 
    1.2 (1) สรางโอกาสอยางเปนธรรมใหกลุมดอยโอกาสสามารถเขาถึงบริการทางสังคมท่ีมีคุณภาพ 

อยางเทาเทียมและท่ัวถึง 
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    1.3 (2) เสริมสรางความเขมแข็งชุมชนใหสามารถจัดการปญหาตาง ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพและ
พรอมรับกระแสการเปลี่ยนแปลงท้ังภายในและภายนอก 

    1.3 (3) สนับสนุนการพัฒนาสื่อสรางสรรคในการสรางคานิยมใหม ๆ ในสังคมไทย 
2) ยุทธศาสตรการพัฒนาคนสูสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิตอยางยั่งยืน 
    2.2 (4) สรางความเขมแข็งใหสถาบันหลักของสังคมท้ังสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบัน

ศาสนาใหมีบทบาทหลักในการหลอหลอมบมเพาะเด็กและเยาวชนใหเปนคนดี มีคุณธรรม มีจิตสํานึกรับผิดชอบ
ตอสังคม และคํานึงถึงประโยชนตอสวนรวม 

    2.3 (2) การสรางปจจัยสนับสนุนใหเกิดการเรียนรูตลอดชีวิต 
    2.3 (3) พัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษาทางเลือกเพ่ือเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาอยางมีคุณภาพ 

ท้ังการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
3) ยุทธศาสตรการสรางสมดุลและความม่ันคงทางอาหารและพลังงาน 
    3.2 (1) สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาพันธุพืช พันธุสัตวท่ีสามารถเจริญเติบโตไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ควบคูกับสงเสริมความรวมมือกับประเทศเพ่ือนบานในการผลิต การตลาดการวิจัยพัฒนาสินคาเกษตรท่ีเปนท่ี
ตองการของตลาดและบริหารจัดการทรัพยากรท่ีมีแนวโนมไดรับผลกระทบจากสภาพภูมิอากาศโลกท่ี
เปลี่ยนแปลง 

   3.2 (3) เสริมสรางความรูและการใชเทคโนโลยีการผลิตท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมใหแกเกษตรกรอยาง 
ตอเนื่องและท่ัวถึง ตลอดจนเพ่ิมความสามารถและชองทางในการรับรูขาวสารใหแกเกษตรกรอยางท่ัวถึง 

   3.2 (4) พัฒนาสินคาเกษตรท่ีมีมูลคาเพ่ิมสูงและมีโอกาสทางการตลาดใหคุณภาพตามมาตรฐานความ 
ปลอดภัยของสินคาเกษตรและอาหารเพ่ือสรางความเชื่อม่ันใหแกผูบริโภค 

   3.2 (5) รณรงคใหเกษตรกรลดการใชสารเคมีและหันมาใชสารชีวภาพมากข้ึนและพัฒนาระบบการ 
ควบคุมและตรวจสอบการผลิตใหรวดเร็วท่ัวถึงและประหยัดสําหรับเกษตรกร รวมท้ังสนับสนุนใหมีการรับรอง
สินคาอาหารปลอดภัยท่ีเปนท่ียอมรับอยางแทจริง 

   3.2 (6) สงเสริมการผลิตท่ีปลอดจากการตัดแตงพันธุกรรมเพ่ือคงไวซ่ึงความหลากหลายของพันธุพืช
และสัตวท่ีเหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดลอมของประเทศไทย 

   3.2 (9) สนับสนุนการผลิตและบริการของชุมชนในการสรางมูลคาเพ่ิมสินคาเกษตรและอาหาร และ 
พลังงาน 

   3.3 (6) พัฒนาสถาบันเกษตรกรใหมีความเขมแข็งเพ่ือใหเปนกลไกในการพ่ึงพาตนเองของเกษตรกร
ไดอยางแทจริง 

   3.4 (1) สงเสริมใหเกษตรกรทําการเกษตรกรรมท่ียั่งยืน เพ่ือสรางความม่ันคงและความหลากหลาย
ดานอาหาร รวมท้ังดูแลสุขภาพอนามัยของประชาชน ตลอดจนการเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน 

   3.4 (3) สงเสริมการนําวัตถุดิบเหลือใชจากการเกษตรมาผลิตเปนพลังงานทดแทนใชในระดับ
ครัวเรือนและชุมชน 

   3.4 (5) สงเสริมและพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานในพ้ืนท่ีใหเปนเครื่องมือในการสรางความเขมแข็งดาน
อาหารและพลังงานใหกับเกษตรกรและชุมชนอยางเปนระบบ 

   3.5 (1) วิจัยและพัฒนาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพลังงานจากพืชพลังงาน เพ่ือลดตนทุนการ
นําเขาจากตางประเทศ และลดมลภาวะแกชุมชน 

   3.5 (2) สงเสริมการใชพลังงานสะอาดและพัฒนาพลังงานทดแทนทุกรูปแบบอยางจริงจัง รวมท้ัง
สนับสนุนใหมีการผลิตและใชพลังงานหมุนเวียนในระดับชุมชน หมูบาน 
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   3.5 (3) เพ่ิมประสิทธิภาพการใชพลังงานในทุกระดับ และสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมในภาคการผลิตท่ีกอใหเกิดการประหยัดและใชพลังงานอยางคุมคา 

   3.5 (4) สรางจิตสํานึกในการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพและคุมคา และการสรางความเขาใจ
เก่ียวกับแนวทางการพัฒนาพลังงานทางเลือกในอนาคตผานกระบวนการมีสวนรวมของประชาชน 

   3.6 (4) สรางความรวมมือดานการเกษตรอาหารและพลังงานในเวทีความรวมมือระหวางประเทศท้ัง
ในระดับพหุภาคีและทวิภาคี 

4) ยุทธศาสตรการสรางเศรษฐกิจฐานความรูและการสรางปจจัยสิ่งแวดลอม 
   4.1 (1) พัฒนาสินคาเกษตรแปรรูปท่ีมีมูลคาเพ่ิมสูงและมีโอกาสทางการตลาด 
   4.1 (2) สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาดานการผลิตและแปรรูปสินคาเกษตร 
   4.2 (1) พัฒนาคุณภาพทุนมนุษยผานการพัฒนาระบบการศึกษา และการฝกอบรมองคความรูและ

ทักษะอยางตอเนื่อง 
   4.2 (2) เสริมสรางธรรมาภิบาลดวยการใชกฎระเบียบตาง ๆ ท่ีโปรงใส ตรวจสอบได 
   4.2 (3) สงเสริมสนับสนุนใหมีการเชื่อมโยงการผลิตภาคอุตสาหกรรมกับอุตสาหกรรมทองถ่ิน 
   4.2 (4) เพ่ิมผลิตภาพและประสิทธิภาพภาคอุตสาหกรรมอยางตอเนื่อง ตลอดจนการสรางนวัตกรรม

เพ่ือมุงสูการเปนอุตสาหกรรมเชิงสรางสรรคและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
   4.3 (6) เสริมสรางความเขมแข็งของภาคเอกชน ทองถ่ิน ชุมชน ผูประกอบการรายยอยและวิสาหกิจ 

ชุมชนในอุตสาหกรรมทองเท่ียว 
   4.5 (2) พัฒนาทักษะและองคความรูของผูประกอบการไทยในภาคการผลิตและการคากระจายการ 

พัฒนาอุตสาหกรรมไปสูภูมิภาค 
   4.6 (2) พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร เทคโนโลย ีวิจัย และนวัตกรรมใหท่ัวถึงและ

เพียงพอ ท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพในลักษณะของความรวมมือระหวางภาครัฐและเอกชน 
5) ยุทธศาสตรการสรางความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจและความม่ันคงในภูมิภาค 
   5.1 สํารวจความพรอมในการเขาสูประชาคมอาเซียน 
   5.2 (1) เสริมสรางศักยภาพชุมชนทองถ่ินใหรับรูและเตรียมรับกระแสการเปลี่ยนแปลงท้ังภายในและ 

ภายนอกประเทศ 
   5.3 (3) สงเสริมศักยภาพดานวิชาการและเครือขายของสถาบันการศึกษาของไทยเพ่ือสราง

ความสัมพันธทางสังคมและวัฒนธรรมกับประเทศในอนุภูมิภาค 
   5.4 (3) รวมมือในการปองกันการติดเชื้อและการแพรระบาดของโรค 
   5.8 (3) รวมมือในการปองกันการติดเชื้อและแพรระบาดของโรคภัยท้ังประเภทท่ีเกิดข้ึนใหมในโลก

และท่ีระบาดซํ้า 
6) ยุทธศาสตรการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 
   6.1 (2) พัฒนาระบบฐานขอมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตรและการจัดการองคความรู 
   6.2 (1) สงเสริมใหประชาชนทุกภาคสวนนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการดําเนินชีวิต 
   6.2 (2) สรางองคความรูดานการบริโภคท่ียั่งยืนใหกับประชาชนผานกระบวนการศึกษา ในระบบ

รวมท้ังสงเสริมการศึกษาวิจัยและตอยอดเพ่ือหาแนวทางการปรับเปลี่ยนสังคมไปสูการบริโภคท่ียั่งยืน 
   6.2 (3) เพ่ิมขีดความสามารถของประชาชนในการเลือกบริโภคสินคาและบริการท่ีเปนมิตรกับ

สิ่งแวดลอม 
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   6.3 (2) สงเสริมการทําการเกษตรท่ีเก้ือกูลกับระบบนิเวศตามแนวคิดของการทําเกษตรแบบยั่งยืน 
   6.5 (1) พัฒนาองคความรูและระบบฐานขอมูลเก่ียวกับผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการเปลี่ยนแปลง 

ภูมิอากาศ 
   6.5 (2) พัฒนาเครื่องมือในการบริหารจัดการเพ่ือรับมือกับความทาทายจากการเปลี่ยนแปลง

ภูมิอากาศ 
   6.5 (4) พัฒนาศักยภาพชุมชนใหเขมแข็งพรอมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ 
   6.5 (5) เพ่ิมบทบาทประเทศไทยในเวทีประชาคมโลกและการสรางฐานความรวมมือกับตางประเทศ 
 

4. แผนการศึกษาแหงชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2552-2559) 
ปจจุบันแมสถานการณจะเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสโลกาภิวัตน แตเนื่องจากแผนการศึกษาแหงชาติ 

ฉบับเดิม(พ.ศ. 2545 - 2559) นั้น เปนแผนระยะยาวท่ีสอดคลองกับพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การศึกษาแหงชาติ 
พ.ศ.2542  จึงเห็นควรใหคงปรัชญาหลัก เจตนารมณ และวัตถุประสงคของแผนฉบับเดิมไว แลวปรับปรุงในสวน
ของนโยบายเปาหมายและกรอบการดําเนินงานใหสอดคลองกับสถานการณท่ีเปลี่ยนแปลงไป ซ่ึงสรุปสาระสําคัญ
ไดดังนี้ 

 
 ปรัชญาหลักและกรอบแนวคิด 
    การจัดทําแผนการศึกษาแหงชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2552 - 2559) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงยึดทางสายกลางอยูบนพ้ืนฐานของความสมดุลพอดี รูจักพอประมาณอยางมีเหตุผล มีความรอบรูเทาทัน
โลกเพ่ือมุงใหเกิดการพัฒนาท่ียั่งยืนและความอยูดีมีสุขของคนไทย เกิดการบูรณาการแบบองครวมท่ียึด “คน” 
เปนศูนยกลางของการพัฒนาอยางมี “ดุลยภาพ” ท้ังดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง สิ่งแวดลอม เปนแผนท่ี
บูรณาการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและกีฬากับการศึกษาทุกระดับ รวมท้ังเชื่อมโยงการพัฒนาการศึกษากับการ
พัฒนาดานตาง ๆ ท้ังดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง วัฒนธรรม สิ่งแวดลอม วิทยาศาสตร และ
เทคโนโลยี เปนตน โดยคํานึงถึงการพัฒนาอยางตอเนื่องตลอดชีวิตเจตนารมณของแผน 
     แผนการศึกษาแหงชาติมีเจตนารมณเพ่ือมุง (1)พัฒนาชีวิตใหเปน“มนุษยท่ีสมบูรณท้ังทางรางกาย จิตใจ 
สติปญญา ความรูและคุณธรรม มีจริยธรรม และวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมี
ความสุข” และ (2)พัฒนาสังคมไทยใหเปนสังคมท่ีมีความเขมแข็งและมีดุลยภาพใน 3 ดาน คือ เปนสังคม
คุณภาพ สังคมแหงภูมิปญญาและการเรียนรู และสังคมสมานฉันทและเอ้ืออาทรตอกัน 
     วัตถุประสงคของแผนท่ีสําคัญ 3 ประการ ดังนี้ 
      1. พัฒนาคนอยางรอบดานและสมดุลเพ่ือเปนฐานหลักของการพัฒนา 
      2. เพ่ือสรางสังคมไทยใหเปนสังคมคุณธรรม ภูมิปญญาและการเรียนรู 
      3. เพ่ือพัฒนาสภาพแวดลอมของสังคมเพ่ือเปนฐานในการพัฒนาคน และสรางสังคมคุณธรรมภูมิปญญา 
และการเรียนรู 
 
แนวนโยบาย เปาหมาย และกรอบการดําเนินงาน 
     เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคท้ังสามประการดังกลาว ประกอบกับการคํานึงถึงทิศทางการพัฒนาประเทศใน
อนาคตท่ีเนนการใชความรูเปนฐานของการพัฒนาท้ังดานเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ประชากร สิ่งแวดลอม
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จึงไดกําหนดแนวนโยบายในแตละวัตถุประสงค ดังนี้ 
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 วัตถุประสงคท่ี 1 พัฒนาคนอยางรอบดาน และสมดุล เพ่ือเปนฐานหลักของการพัฒนา 
      1.1 พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูในทุกระดับและประเภทการศึกษา 
      1.2 ปลูกฝงและเสริมสรางใหผูเรียนมีศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม คานิยม มีจิตสํานึกและมีความภูมิใจ
ในความเปนไทย มีระเบียบวินัย มีจิตสาธารณะ คํานึงถึงประโยชนสวนรวม และยึดม่ันในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  และรังเกียจการทุจริต ตอตานการซ้ือสิทธิ์ขายเสียง 
      1.3 เพ่ิมโอกาสทางการศึกษาใหประชาชนทุกคนตั้งแตแรกเกิดจนตลอดชีวิตไดมีโอกาสเขาถึงบริการ
การศึกษาและการเรียนรู โดยเฉพาะผูดอยโอกาส ผูพิการ หรือทุพพลภาพยากจน อยูในทองถ่ินหางไกล 
ทุรกันดาร 
      1.4 ผลิตและพัฒนากําลังคนใหสอดคลองกับความตองการของประเทศ และเสริมสรางศักยภาพการ
แขงขันและรวมมือกับนานาประเทศ 
      1.5 พัฒนามาตรฐานและระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ท้ังระบบประกันคุณภาพภายในและ
ระบบการประกันคุณภาพภายนอก 
      1.6 ผลิตและพัฒนาครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษาใหมีคุณภาพและมาตรฐานมีคุณธรรม 
และมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
 
     วัตถุประสงคท่ี 2 สรางสังคมไทยใหเปนสังคมคุณธรรม ภูมิปญญาและการเรียนรู 
      2.1 สงเสริมการจัดการศึกษา อบรม และเรียนรูของสถาบันศาสนา และสถาบันทางสังคม ท้ังการศึกษา
ในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
      2.2 สงเสริมสนับสนุนเครือขายภูมิปญญา และการเรียนรูประวัติศาสตร ศิลปวัฒนธรรม พลศึกษา กีฬา
เปนวิถีชีวิตอยางมีคุณภาพและตลอดชีวิต 
      2.3 สงเสริมการวิจัยและพัฒนาเพ่ือสรางองคความรู นวัตกรรม และทรัพยสินทางปญญา พัฒนาระบบ
บริหารจัดการความรู และสรางกลไกการนําผลการวิจัยไปใชประโยชน 
     
 วัตถุประสงคท่ี 3 พัฒนาสภาพแวดลอมของสังคม เพ่ือเปนฐานในการพัฒนาคนและสรางสังคมคุณธรรม 
ภูมิปญญาและการเรียนรู 
      3.1 พัฒนาและนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชเพ่ือการพัฒนาคุณภาพ เพ่ิมโอกาสทางการศึกษา และการ
เรียนรูตลอดชีวิต 
      3.2 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ โดยเรงรัดกระจายอํานาจการบริหารและจัดการศึกษาไปสู
สถานศึกษา เขตพ้ืนท่ีการศึกษา และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
      3.3 สงเสริมการมีสวนรวมของภาคเอกชน ประชาชน ประชาสังคม และทุกภาคสวนของสังคมในการ
บริหารจัดการศึกษา และสนับสนุนสงเสริมการศึกษา 
      3.4 ระดมทรัพยากรจากแหลงตางๆ และการลงทุนเพ่ือการศึกษา ตลอดจนบริหารจัดการและใช
ทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ 
      3.5 สงเสริมความรวมมือระหวาประเทศดานการศึกษา พัฒนาความเปนสากลของการศึกษา   เพ่ือ
รองรับการเปนประชาคมอาเซียน และเพ่ิมศักยภาพการแขงขันของประเทศภายใตกระแสโลกาภิวัตน  ขณะ 
เดียวกันสามารถอยูรวมกันกับพลโลกอยางสันติสุข มีการพ่ึงพาอาศัยและเก้ือกูลกัน 
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 การบริหารแผนสูการปฏิบัติ 
      แผนการศึกษาแหงชาติฉบับนี้ใหความสําคัญกับการนําแผนสูการปฏิบัติเพ่ือเปนกลไกขับเคลื่อนขอเสนอ 
ปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง ท่ีเนนเปาหมาย 3 ดาน คือ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา การขยายโอกาสทาง
การศึกษา และการสงเสริมการมีสวนรวมในการบริการและจัดการศึกษา ตลอดจนคํานึงถึงความสอดคลองกับ
ระยะเวลาของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ จึงเห็นควรกําหนดระยะเวลาดําเนินงานบริหารแผนสูการ
ปฏิบัติเปน 2 ระยะ ดังนี้ 
       

ระยะท่ี 1 แผนงานรีบดวน ระหวางป 2552-2554 ใหเรงดําเนินการตามขอเสนอการปฏิรูปการศึกษา 
ในทศวรรษท่ีสอง โดยใหมีการจัดทําแผนเพ่ือพัฒนาการศึกษาตามประเด็นเปาหมายการปฏิรูปการศึกษา ไดแก 
1) แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2) แผนขยายโอกาสทางการศึกษา และ 3) แผนสงเสริมการมีสวนรวมในการ
บริหารและจัดการศึกษา รวมท้ังควรมีการสรางกลไกเพ่ือขับเคลื่อนการดําเนินงานตามแผนการศึกษาแหงชาติ 
      ระยะท่ี 2 ระหวางป 2555-2559  ใหเรงดําเนินการตามนโยบายท้ัง 14 ดานใหบรรลุผลตามเปาหมาย
ท่ีกําหนดไว และติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนฯ เม่ือสิ้นสุดระยะท่ี 1 และระยะท่ี 2 รวมท้ังการ
เตรียมการรางแผนการศึกษาแหงชาติฉบับใหมตอไป นอกจากนี้ใหมีการจัดทํากรอบทิศทางการพัฒนาการศึกษา
ในชวงระยะเวลา 5 ป เพ่ือเปนกรอบแนวทางในการพัฒนาการศึกษาในภาพรวม และแผนพัฒนาการศึกษาแตละ
ระดับ/ประเภทการศึกษา ท่ีสอดคลองกับแผนการศึกษาแหงชาติและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
ไดแก แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน แผนพัฒนาการอาชีวศึกษา แผนพัฒนาการอุดมศึกษา เปนตน  ในระดับ
จังหวัด/กลุมจังหวัด ใหมีการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด/กลุมจังหวัด และในระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน สถานศึกษา ใหมีการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  แผนพัฒนา
การศึกษาองคกรปกครองสวนทองถ่ินและสถานศึกษา 
 
5. แผนบริหารราชการแผนดิน พ.ศ.2555-2558 (รัฐบาล น.ส.ย่ิงลักษณ ชินวัตร) 

หลักการของนโยบายการบริหารราชการแผนดินของรัฐบาล จะยึดหลักการบริหารท่ีมีความยืดหยุนท่ี
คํานึงถึงพลวัตรการเปลี่ยนแปลงของปจจัยภายนอกท่ีมีผลกระทบตอการดําเนินนโยบายของรัฐบาล โดยรัฐบาล
จะรายงานตอรัฐสภาเม่ือมีความจําเปนตองปรับปรุงนโยบายใหเกิดประโยชนตอประเทศใหมากท่ีสุด นโยบาย
ของรัฐบาลมีจุดมุงหมาย 3 ประการ คือ 
    ประการท่ีหนึ่ง เพ่ือนําประเทศไทยไปสูโครงสรางเศรษฐกิจท่ีสมดุลมีความเขมแข็งของเศรษฐกิจภายใน 
ประเทศมากข้ึน ซ่ึงจะเปนพ้ืนฐานท่ีสําคัญของการสรางการเติบโตอยางมีคุณภาพและยั่งยืน การพัฒนาคุณภาพ 
และสุขภาพคนไทยในทุกชวงวัยถือเปนปจจัยชี้ขาดความสามารถในการอยูรอดและแขงขันไดของเศรษฐกิจไทย 

ประการท่ีสอง เพ่ือนําประเทศไทยสูสังคมท่ีมีความปรองดองสมานฉันทและอยูบนพ้ืนฐานของหลัก  
นิติธรรมท่ีเปนมาตรฐานสากลเดียวกันและมีหลักปฏิบัติท่ีเทาเทียมกันตอประชาชนคนไทยทุกคน 

ประการท่ีสาม เพ่ือนําประเทศไทยไปสูการเปนประชาคมอาเซียนในป 2558 อยางสมบูรณโดยสราง
ความพรอมและความเขมแข็งท้ังทางดานเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม และ การเมืองและความม่ันคง เพ่ือให
การบริหารราชการแผนดินสามารถบรรลุถึงภารกิจและดําเนินไปดวยแนวทางท่ีกลาวมา รัฐบาลจึงไดกําหนด
นโยบายการบริหารราชการแผนดินไวโดยแบงการดําเนินการเปน 2 ระยะ คือ ระยะเรงดวนท่ีจะเริ่มดําเนินการ
ในปแรก และระยะการบริหารราชการ 4 ปของรัฐบาล เพ่ือใหมีการพัฒนาอยางมีคุณภาพ สมดุล ยั่งยืนและมี
ภูมิคุมกันตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดังตอไปนี้ 
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1. นโยบายเรงดวนท่ีจะเริ่มดําเนินการในปแรก 
        1.1 สรางความปรองดองสมานฉันทของคนในชาติและฟนฟูประชาธิปไตย 
        1.2 กําหนดใหการแกไขและปองกันปญหายาเสพติดเปน“วาระแหงชาติ” 
        1.3 ปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐอยางจริงจัง 
        1.4 สงเสริมใหมีการบริหารจัดการน้ําอยางบูรณาการและเรงรัดขยายเขตพ้ืนท่ีชลประทาน 
        1.5 เรงนําสันติสุขและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชนกลับมาสูพ้ืนท่ีจังหวัด
ชายแดนภาคใต 
        1.6 เรงฟนฟูความสัมพันธและพัฒนาความรวมมือกับประเทศเพ่ือนบานและนานาประเทศ 
        1.7 แกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนและผูประกอบการเนื่องจากภาวะเงินเฟอและราคา
น้ํามันเชื้อเพลิง 
        1.8 ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเพ่ิมกําลังซ้ือภายในประเทศ 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 เรงเพ่ิมรายไดจากการทองเท่ียวท้ังในและนอกประเทศ 
     1.13 สนับสนุนการพัฒนางานศิลปหัตถกรรมและผลิตภัณฑชุมชนเพ่ือการสรางเอกลักษณและการผลิต
สินคาในทองถ่ิน 
     1.14 พัฒนาระบบประกันสุขภาพ เพ่ิมประสิทธิภาพของระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนา 30 บาท
รักษาทุกโรค 
     1.15 จัดหาเครื่องคอมพิวเตอรแท็บเล็ตใหแกโรงเรียน โดยเริ่มทดลองดําเนินการในโรงเรียนนํารอง
สําหรับระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 ปการศึกษา พ.ศ. 2555 
     1.16 เรงรัดและผลักดันการปฏิรูปการเมืองท่ีประชาชนมีสวนรวมอยางกวางขวาง โดยมีสภาราง
รัฐธรรมนูญท่ีเปนอิสระยกรางรัฐธรรมนูญฉบับใหม 

ในสวนของนโยบายท่ีจะดําเนินการภายในชวงระยะ 4 ปของรัฐบาลชุดนี้รัฐบาลจะดําเนินนโยบายหลัก
ในการบริหารประเทศซ่ึงปรากฏตามนโยบายขอท่ี 2 ถึงขอท่ี 8 โดยมหาวิทยาลัยมีสวนท่ีเก่ียวของ  ยกเวน
นโยบายขอท่ี 7 ดังตอไปนี้ 

2. นโยบายความม่ันคงแหงรัฐ 
       2.1 เทิดทูนและพิทักษรักษาไวซ่ึงสถาบันพระมหากษัตริย 
       2.2 เรงดําเนินการแกไขปญหายาเสพติด 

3. นโยบายเศรษฐกิจ 
       3.1 นโยบายสรางรายได 
              3.1.1 สงเสริมการทองเท่ียวจากท้ังภายนอกและภายในประเทศ 
              3.1.2 ขยายบทบาทใหธุรกิจการเกษตรและอาหาร 
              3.1.3 สงเสริมและผลักดันใหอุตสาหกรรมพลังงานปโตรเลียมและพลังงานทดแทน 
              3.1.4 ยกระดับความสามารถในการแขงขันและขยายชองทางการตลาดของธุรกิจอุตสาหกรรม 
ธุรกิจบริการในประเทศ 
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              3.1.5 สงเสริมใหผูประกอบการขยายการลงทุนไปประเทศเพ่ือนบาน 
               3.1.6 ดึงดูดการลงทุนเขาสูประเทศในสาขาท่ีเปนการผลิตสินคาและบริการท่ีมีพ้ืนฐานทาง
เทคโนโลยีมีมูลคาสูง 
               3.1.7 เสริมสรางกระบวนการสรางอาชีพ สรางงานท่ีมีคุณภาพและมีรายไดสูงใหแกประชาชน 
               3.1.8 สงเสริมการขยายความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจการคา การลงทุน และการเงินภายใต
ประโยชนรวมกันของกรอบความรวมมือและขอตกลงทางการคา 
      

     3.2 นโยบายปรับโครงสรางเศรษฐกิจ 
             3.2.1 ภาคเกษตร 
                   1) สงเสริมสนับสนุนใหสภาเกษตรกรแหงชาติเปนกลไกของเกษตรกรในการสื่อสารกับรัฐบาล
และรวมกันพัฒนาเกษตรกรดวยตนเองตามเจตนารมณของกฎหมาย 
                   2) เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพืช โดยการวิจัยและพัฒนาสายพันธุ 
                   3) เพ่ิมศักยภาพกระบวนการผลิตดานปศุสัตวใหไดมาตรฐาน ปลอดภัย เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
                   4) พัฒนาการประมง ท้ังในการเพาะเลี้ยงและในแหลงน้ําธรรมชาติ 
                   5) เสริมสรางฐานรากของครัวเรือนเกษตรกรใหเขมแข็ง 
                   6) จัดทําระบบทะเบียนครัวเรือนเกษตรกรท่ีมีขอมูลการเกษตรของครัวเรือน 
                   7) เรงรัดพัฒนาธุรกิจการเกษตร 
                   8) พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรมูลคาเพ่ิมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการแขงขัน 
                   9) สงเสริมเกษตรทฤษฎีใหม สงเสริมการวิจัยและพัฒนาพันธุ ดําเนินการฟนฟูสภาพแวดลอม 
           3.2.2 ภาคการทองเท่ียว การบริการ และการกีฬา 
                 1) การพัฒนาการทองเท่ียว 
            1.1) สงเสริมการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานท่ีสนับสนุนการทองเท่ียวและเรงรัดการปรับปรุง
มาตรฐานในเรื่องสิ่งอํานวยความสะดวกความปลอดภัย และสุขอนามัย โดยคํานึงถึงการเขาถึงแหลงทองเท่ียว
ของผูพิการและผูสูงอายุ 
            1.2) พัฒนา บูรณะ และฟนฟูแหลงทองเท่ียวทางธรรมชาติ ประวัติศาสตรและวัฒนธรรมเดิมท่ี
มีอยูแลว 
            1.3) ยกระดับและรักษามาตรฐานบริการดานการทองเท่ียว 
            1.4) สงเสริม สนับสนุนตลาดนักทองเท่ียวคุณภาพท้ังจากตางประเทศและในประเทศ 
            1.5) สงเสริมกิจกรรมและรูปแบบการทองเท่ียว 
            1.6) ผลักดันความรวมมือของหนวยงานตาง ๆ เพ่ือใหบริการนักทองเท่ียวอยางมีคุณภาพ 
                 2) การพัฒนาภาคบริการ 
           2.1) เรงรัดพัฒนาผูประกอบการดานบริการใหมีองคความรู เสริมสรางนวัตกรรมและทักษะท้ัง
ดานภาษา มาตรฐานการบริการและการจัดการ 
           2.2) พัฒนาธุรกิจบริการท่ีมีศักยภาพเพ่ือขยายฐานการผลิตและการตลาดสูระดับภูมิภาค 
                3) การพัฒนากีฬา 
           3.1) สงเสริมใหประเทศไทยเปนศูนยกลางกีฬาของภูมิภาคและของโลก 
           3.2) จัดหาและพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานการกีฬาใหเพียงพอ 
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           3.3) จัดใหมีทุนการศึกษาและทุนสนับสนุนแกเด็กและเยาวชนท่ีมีความสามารถและมีแนวโนม
วาจะเปนผูมีความสามารถสูงดานกีฬา 
          3.4) พัฒนากีฬาเพ่ือความเปนเลิศ ดวยการนําวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการกีฬามา
ประยุกตใช 
       3.3 นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
              3.3.1 พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
              3.3.2 สงเสริมการเขาถึงการใชบริการเครือขายอินเทอรเน็ตสาธารณะ 
              3.3.3 สงเสริมการใชคลื่นความถ่ีอันเปนทรัพยากรของชาติใหมีประสิทธิภาพสูงสุด 
              3.3.4 สงเสริมการใชสื่อวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศนท้ังภาครัฐ ภาคประชาชน 
              3.3.5 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟตแวร ฮารดแวร และอุตสาหกรรมท่ี
เก่ียวของ 
 

4. นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต 
       4.1 นโยบายการศึกษา 
              4.1.1 เรงพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยการปฏิรูประบบความรูของสังคมไทยอันประกอบดวย
การยกระดับองคความรูใหไดมาตรฐานสากล   จัดใหมีโครงการตําราแหงชาติท่ีบรรจุความรูท่ีกาวหนาและได
มาตรฐานท้ังความรูท่ีเปนสากลและภูมิปญญาทองถ่ิน สงเสริมการอาน พรอมท้ังสงเสริมการเรียนการสอนภาษา 
ตางประเทศและภาษาถ่ิน    จัดใหมีระบบการจัดการความรู    ปฏิรูปหลักสูตรการศึกษาทุกระดับใหรองรับการ
เปลี่ยนแปลงของโลกและทัดเทียมกับมาตรฐานสากลบนความเปนทองถ่ินและความเปนไทยเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ของ
การศึกษาทุกระดับชั้นโดยวัดผลจากการผานการทดสอบมาตรฐานในระดับชาติและนานาชาติ   ขจัดความไมรู
หนังสือใหสิ้นไปจากสังคมไทย จัดใหมีครูดีเพียงพอในทุกหองเรียน ใหมีโรงเรียนและสถาบันอาชีวศึกษาคุณภาพ 
สูงในทุกพ้ืนท่ี  พัฒนามหาวิทยาลัยเขาสูระดับโลก  พัฒนาระบบการศึกษาใหผูเรียนมีความรูคูคุณธรรมมุงการ
สรางจริยธรรมในระดับปจเจก  รวมท้ังสรางความตระหนักในสิทธิและหนาท่ีความเสมอภาค และดําเนินการให
การศึกษาเปนพ้ืนฐานของสังคมประชาธิปไตยท่ีแทจริงปรับปรุงโครงสรางระบบบริหารการศึกษา โดยการ
กระจายอํานาจสูพ้ืนท่ีใหเสร็จสมบูรณโดยเริ่มจากพ้ืนท่ีท่ีมีความพรอม 
               4.1.2 สรางโอกาสทางการศึกษา กระจายโอกาสทางการศึกษาในสังคมไทย   โดยคํานึงถึงการ
สรางความเสมอภาคและความเปนธรรมใหเกิดข้ึนแกประชากรทุกกลุม ซ่ึงรวมถึงผูยากไร ผูดอยโอกาส ผูพิการ 
ผูบกพรองทางกายและการเรียนรู รวมท้ังชนกลุมนอย โดยสงเสริมการใหความรูตั้งแตอยูในครรภมารดาถึงแรก
เกิดใหไดรับการดูแลอยางมีประสิทธิภาพท้ังแมและเด็ก สนับสนุนการจัดการศึกษาตามวัยและพัฒนาการอยางมี
คุณภาพตั้งแตกอนวัยเรียนจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยจัดใหมีการเทียบโอนวุฒิการศึกษาสาหรับกลุมท่ีมี
ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง เชน กลุมแมบาน จัดใหมีระบบสะสมผลการศึกษาและการเทียบโอนเพ่ือขยายโอกาส 
ใหกวางขวางและลดปญหาคนออกจากระบบการศึกษา    นอกจากนี้ จะดําเนินการลดขอจํากัดของการเขาถึง
การศึกษาระดับอุดมศึกษาและอาชีวศึกษาชั้นสูง  โดยจัดใหมี “โครงการเงินกูเพ่ือการศึกษาท่ีผูกพันกับรายได 
ในอนาคต”  โดยใหผูกูเริ่มใชคืนตอเม่ือมีรายไดเพียงพอท่ีจะเลี้ยงตัวไดพักชาระหนี้แกผูเปนหนี้กองทุนกูยืมเพ่ือ 
การศึกษา   โดยปรับเปลี่ยนการชําระหนี้เปนระบบท่ีผูกพันกับรายไดในอนาคตปรับปรุงระบบการคัดเลือกเขา
ศึกษาตอทุกระดับใหเอ้ือตอการกระจายโอกาส โดยเฉพาะอยางยิ่งจะจัดใหมีระบบคัดเลือกกลางเพ่ือเขาศึกษา
ตอในมหาวิทยาลัยท่ีมีประสิทธิภาพและเปนธรรมดําเนิน “โครงการ 1 อําเภอ 1 ทุน” เพ่ือเปดโอกาสใหเด็กไทย
ไดไปเรียนตอตางประเทศ จัดการศึกษาชุมชนเพ่ือมุงใหเกิดสังคมแหงการเรียนรูและการศึกษาตลอดชีวิต 
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               4.1.3 ปฏิรูปครู ยกฐานะครูใหเปนวิชาชีพชั้นสูงอยางแทจริงโดยปฏิรูประบบการผลิตครูใหมี
คุณภาพทัดเทียมกับนานาชาติ สรางแรงจูงใจใหคนเรียนดีและมีคุณธรรมเขาสูวิชาชีพครู ปรับปรุงระบบเงินเดือน
และคาตอบแทนคร ูพัฒนาระบบความกาวหนาของครูโดยใชการประเมินเชิงประจักษท่ีอิงขีดความสามารถและ
วัดสัมฤทธิผลของการจัดการศึกษาเปนหลัก จัดระบบการศึกษาและฝกอบรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพครูอยางตอเนื่อง 
แกปญหาหนี้สินครูโดยการพักชําระหนี้และการปรับโครงสรางหนี้ตามนโยบายแกปญหาหนี้ครัวเรือนของรัฐบาล 
พัฒนาระบบภูมิสารสนเทศเพ่ือใชในการกระจายครูขจัดปญหาการขาดแคลนครูในสาระวิชาหลัก เชน 
คณิตศาสตร วิทยาศาสตร และภาษา 
               4.1.4 จัดการศึกษาข้ันอุดมศึกษาและอาชีวศึกษาใหสอดคลองกับตลาดแรงงานท้ังในเชิง
ปริมาณและคุณภาพ โดยกระบวนการสรางประสบการณระหวางเรียนอยางเหมาะสม และสนับสนุนการสราง
รายไดระหวางเรียน และสนับสนุนใหผูสําเร็จการศึกษามีงานทําไดทันที โดยความรวมมือระหวางแหลงงานกับ
สถานศึกษาสงเสริมใหมีศูนยอบรมอาชีวศึกษาเพ่ือใหนักเรียน นักศึกษา และประชาชนสามารถเรียนรูหา
ประสบการณกอนไปประกอบอาชีพโดยใหสถาบันอาชีวศึกษาดําเนินการรวมกับผูเชี่ยวชาญในแตละอาชีพ
รวมท้ังจัดใหมีศูนยซอมสรางประจําชุมชนเพ่ือฝกฝนชางฝมือและการสรางทักษะในการใหบริการแกประชาชน
ท้ังนี้จะดําเนินการรวมกับภาคเอกชนอยางจริงจังเพ่ือสงเสริมการศึกษาในสายอาชีวศึกษาใหเปนท่ียอมรับและ
สามารถมีรายไดสูงตามความสามารถ 
       4.1.5 เรงพัฒนาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาใหทัดเทียมกับนานาชาติ โดยใชเปน
เครื่องมือในการเรงยกระดับคุณภาพและการกระจายโอกาสทางการศึกษา     จัดใหมีระบบการเรียนแบบ
อิเล็กทรอนิกสแหงชาติ เพ่ือเปนกลไกในการเปลี่ยนกระบวนทัศนการเรียนรูใหเปนแบบผูเรียนเปนศูนยกลางและ
เอ้ือใหเกิดการเรียนรูตลอดชีวิต พัฒนาเครือขายสารสนเทศเพ่ือการศึกษา พัฒนาระบบ “ไซเบอรโฮม”ท่ีสามารถ
สงความรูมายังผูเรียนโดยระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงสงเสริมใหนักเรียนทุกระดับชั้นไดใชอุปกรณคอมพิวเตอร
แท็บเล็ตเพ่ือการศึกษา ขยายระบบโทรทัศนเพ่ือการศึกษาใหกวางขวาง ปรับปรุงหองเรียนนํารองใหไดมาตรฐาน
หองเรียนอิเล็กทรอนิกสรวมท้ังเรงดําเนินการให “กองทุนเพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา” สามารถ
ดําเนินการตามภารกิจได 
       4.1.6 สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเพ่ือสรางทุนปญญาของชาติ พัฒนามหาวิทยาลัยใหมุงสูการ
เปนมหาวิทยาลัยวิจัยระดับโลก ระดมสรรพกําลังเพ่ือพัฒนาระบบเครือขายการวิจัยแหงชาติเพ่ือสรางทุนทาง
ปญญาและนวัตกรรม ผลักดันใหประเทศสามารถพ่ึงตนเองไดทางเทคโนโลยีเพ่ือนําไปสูการสรางรากฐานใหม
ของเศรษฐกิจฐานนวัตกรรม จัดตั้งศูนยความเปนเลิศเพ่ือการวิจัยสาหรับสาขาวิชาท่ีจําเปนพัฒนาโครงสรางการ
บริหารงานวิจัยของชาติโดยเนนความสัมพันธอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพระหวางองคกรบริหารงานวิจัย
กับสถาบันอุดมศึกษา 
       4.1.7 เพ่ิมขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษยเพ่ือรองรับการเปดเสรีประชาคมอาเซียนโดย
รวมมือกับภาคเอกชนและสถาบันการศึกษาในการวางแผนการผลิตและพัฒนากําลังคนใหมีคุณภาพและปริมาณ
เพียงพอ สอดคลองตามความตองการของภาคการผลิตและบริการ เรงรัดการจัดทํามาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ
รับรองสมรรถนะการปฏิบัติงานตามมาตรฐานอาชีพ และการจัดทํามาตรฐานฝมือแรงงานใหครบทุก
อุตสาหกรรม 
         4.2 นโยบายแรงงาน 
             4.2.1 สงเสริมใหผูตองการมีงานทําในระบบสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารตําแหนงงานวางของ
สถานประกอบการไดโดยสะดวก 
       4.2.2 ใหการคุมครองแรงงานตามกฎหมาย 
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       4.2.3 สงเสริมระบบแรงงานสัมพันธใหทุกฝายท่ีเก่ียวของสามารถแกไขปญหาแรงงาน 
       4.2.4 เพ่ิมสิทธิประโยชนประกันสังคมใหมากข้ึน 
       4.2.5 เรงยกระดับแรงงานไรฝมือใหเปนแรงงานก่ึงฝมือและแรงงานก่ึงฝมือใหเปนแรงงานมี
ฝมือ 
       4.2.6 เตรียมการรองรับการเปดการเคลื่อนยายแรงงานเสรีภายใตประชาคมอาเซียนในป พ.ศ. 
2558 
       4.2.7 กําหนดมาตรการท่ีเหมาะสมในการควบคุมการเขามาทางานของแรงงานตางดาว 
        4.3 นโยบายการพัฒนาสุขภาพของประชาชน 
       4.3.1 ลงทุนดานบริการสุขภาพ 
       4.3.2 ผลิตบุคลากรทางดานสาธารณสุข 
       4.3.3 จัดใหมีมาตรการสรางสุขภาพโดยมีเปาหมายเพ่ือลดอัตราปวย ตาย และผลกระทบจาก
โรคไมติดตอ 
      4.3.4 พัฒนาขีดความสามารถของอาสาสมัครสาธารณสุข 
      4.3.5 พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนตั้งแตในชวงตั้งครรภ วัยเด็ก วัยเจริญพันธุ วัยบรรลุนิติ
ภาวะ วัยชรา  
      4.3.6 สงเสริมใหประชาชนทุกระดับมีโอกาสออกกําลังกายและเลนกีฬาเพ่ือสรางเสริมสุขภาพ
และพลานามัยท่ีดี 
      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 ท่ีเปนเอกลักษณและมีคุณคาทางประวัติศาสตรรวมถึงอนุรักษและสงเสริมศิลปะการแสดง 
      4.4.4 สรางสรรคอารยธรรมท่ีดีงามสูวิถีชีวิตและสังคมคุณภาพ  
      4.4.5 นําทุนทางวัฒนธรรมของประเทศมาสรางคุณคาทางสังคมและเพ่ิมมูลคาทางเศรษฐกิจ 
      4.4.6 พัฒนาแหลงเรียนรูทางวัฒนธรรมและการนันทนาการเพ่ือสงเสริมใหวัยรุนไทยเกิดการ
เรียนรูท่ีถูกตอง 
      4.4.7 ขยายบทบาทและสรางเครือขายความรวมมือของสภาวัฒนธรรมทุกจังหวัดกับภาคีการ
พัฒนาทุกภาคสวน 
         4.5 นโยบายความม่ันคงของชีวิตและสังคม 
      4.5.1 สงเสริมการพัฒนาใหครอบครัวและสังคมไทยมีความม่ันคงอบอุน 
      4.5.2 สรางหลักประกันความม่ันคงในศักดิ์ศรีแหงความเปนมนุษย 
      4.5.3 สงเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนใหเติบโตเปนพลเมืองท่ีมีคุณภาพ 
      4.5.4 สนับสนุนบทบาทของสตรีไทยในการมีสวนรวมพัฒนาประเทศอยางเสมอภาค ดวยการ
ปกปองสิทธิของสตรี ปรับปรุงกฎหมายท่ีคุมครองสตรีท่ีถูกกระทํารุนแรงในครอบครัว 
      4.5.5 เสริมสรางใหผูสูงอายุ คนพิการ และผูดอยโอกาสมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 
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   5. นโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลย ีการวิจัย และนวัตกรรม 
        5.1 เรงพัฒนาใหประเทศไทยเปนสังคมท่ีอยูบนพ้ืนฐานขององคความรู 
        5.2 เรงสรางนักวิทยาศาสตร นักวิจัย และครูวิทยาศาสตรใหเพียงพอตอความตองการของประเทศ 
        5.3 สนับสนุนและสงเสริมใหเกิดการลงทุนและความรวมมือระหวางภาครัฐและเอกชน รวมท้ัง
สถาบันการศึกษาข้ันสูงใหเกิดการวิจัย 
        5.4 จัดระบบบริหารงานวิจัยใหเกิดประสิทธิภาพ 
        5.5 สงเสริมการใชขอมูลเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ 
   6. นโยบายการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 
        6.1 ประสิทธิภาพการบริหารราชการแผนดิน 
              6.1.1 พัฒนาระบบราชการอยางตอเนื่อง เนนการบริหารเชิงกลยุทธในระดับชาติอยางมี
วิสัยทัศนและมุงผลสัมฤทธิ์ 
              6.1.2 เสริมสรางประสิทธิภาพของระบบการบริหารงานแบบบูรณาการอยางตอเนื่องยกระดับ
สมรรถนะของสวนราชการและหนวยงานของรัฐ 
           6.1.3 พัฒนาและสงเสริมระบบการบริหารงานบุคคลภาครัฐโดยยึดหลักการบริหารกิจการ
บานเมืองท่ีดี 
      6.1.4 พัฒนาสมรรถนะของขาราชการและเจาหนาท่ีของรัฐอยางตอเนื่องเพ่ือใหมีขีด
ความสามารถในการปฏิบัติราชการ 
      6.1.5 เสริมสรางมาตรฐานดานคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลใหแกขาราชการและ
เจาหนาท่ีของรัฐ 
      6.1.6 สนับสนุนการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใหมีระบบท่ีมีประสิทธิภาพ 
โปรงใส 
      6.1.7 พัฒนาระบบราชการใหเปนระบบท่ีโปรงใสข้ึนโดยการวางระบบการตรวจสอบและ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรมความคุมคา 
      6.1.8 สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการบริหารราชการ 
      6.1.9 สงเสริมกระบวนการบริหารจัดการท่ีดีในภาคเอกชน 
 
6. แผนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดกําแพงเพชรและจังหวัดตาก ประจําป พ.ศ.2553-2556 
    6.1 แผนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดกําแพงเพชร 
 จังหวัดกําแพงเพชรไดนําทิศทางการพัฒนาประเทศ แผนบริหารราชการแผนดิน นโยบายรัฐบาล 
แนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรัฐตามรัฐธรรมนูญ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 10 ยุทธศาสตรการ
พัฒนาภาค แผนพัฒนากลุมจังหวัด (จังหวัดกําแพงเพชร พิจิตร นครสวรรค และอุทัยธานี) ขอมูลพ้ืนฐานท่ีสําคัญ
ของจังหวัด และดําเนินการวิเคราะหสรุปสภาวะแวดลอมของจังหวัด (SWOT Analysis) โดยมีการจัดสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการเพ่ือระดมความคิดเห็นจากองคกรท้ังภาคราชการและภาคเอกชนทุกภาคสวน จากนั้นจึงมีการกําหนด
วิสัยทัศนการพัฒนาจังหวัดกําแพงเพชรเพ่ือใหสอดคลองกับนโยบาย/ยุทธศาสตรรัฐบาลดังกลาวและศักยภาพ
ของจังหวัดกําแพงเพชร ดังนี้ 

วิสัยทัศน   ผูนําการผลิตเกษตรปลอดภัยและการทองเท่ียวถ่ินมรดกโลก 
พันธกิจ 
1. สงเสริมและพัฒนาการผลิตเกษตรปลอดภัยแบบครบวงจร 
2. สงเสริมและพัฒนาการทองเท่ียวสูสากล 
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ประเด็นยุทธศาสตร 
1. สงเสริมและพัฒนาการผลิต การแปรรูป และการตลาดสินคาเกษตรปลอดภัย 
2. สงเสริม พัฒนา และบริหารจัดการการทองเท่ียวใหมีคุณภาพสูสากล 
3. พัฒนาโครงสรางและปจจัยพ้ืนฐานท่ีเอ้ือตอการเกษตรและการทองเท่ียว 
เปาประสงคหลัก  
1. ขีดความสามารถในการแขงขันดานคุณภาพการผลิต การแปรรูป และการตลาดสินคาเกษตร

ปลอดภัยเพ่ิมข้ึน 
2. การบริหารจัดการการทองเท่ียวอยางบูรณาการสูสากล  
3. โครงสรางพ้ืนฐานมีศักยภาพและเอ้ือตอการเกษตรและการทองเท่ียว 
4. สังคม/ชุมชน และปจจัยพ้ืนฐานมีศักยภาพท่ีเอ้ือตอการพัฒนาการเกษตรและการทองเท่ียว 
 

     6.2 แผนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดตาก 
วิสัยทัศน : เมืองนาอยู  ประตูการคาชายแดน 
ประเด็นยุทธศาสตร 
1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และแกไขปญหาความยากจน      
2. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
3. การพัฒนาผลิตภาพทางการเกษตร 
4. การสงเสริมการทองเท่ียว   สินคา OTOP และการคาชายแดน 
5. การรักษาความม่ันคงชายแดน และความสงบเรียบรอย 
6. การบริหารจัดการท่ีดี 

  เปาประสงค 
1. เพ่ือใหประชาชน ผูดอยโอกาส มีคุณภาพชีวิตดีข้ึน 
2. เพ่ืออนุรักษและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 
3. เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรและเพ่ิมมูลคาสินคาทางการเกษตร 
4. เพ่ือเพ่ิมรายไดจากการทองเท่ียว สินคา OTOP และการคาชายแดน 
5. ระบบการจัดการเพ่ือปองกันรักษาความม่ันคงชายแดน การรักษาความสงบเรียบรอยมีประสิทธิภาพ 
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐใหมีประสิทธิภาพ 

 
7. ศตวรรษแหงเอเซีย การเคล่ือนยายเสรีของสินคาและเงินทุน 

การถายเทอํานาจทางเศรษฐกิจจากประเทศอุตสาหกรรมในภูมิภาคตะวันตกมายังภูมิภาคเอเชียเริ่มตน  
ในชวงทศวรรษท่ี 20 โดยมีสาเหตุหลักจากการเพ่ิมบทบาททางดานเศรษฐกิจของประเทศญี่ปุนในเวทีเศรษฐกิจ
โลก และไดเกิดข้ึนอยางตอเนื่องในชวงการขยายตัวทางเศรษฐกิจของกลุมประเทศอุตสาหกรรมใหมหรือ  NICS 
ไดแก ฮองกง เกาหลี สิงคโปร และไตหวันและกลุมประเทศอาเซียนในชวงกอนวิกฤตเศรษฐกิจ ป พ.ศ.2540 
ขณะเดียวกัน นโยบายการเปดประเทศของจีน รัสเซีย และพลวัตการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศบราซิล
และอินเดียในชวงหลายปท่ีผานมา ยังเปนปจจัยหลักอีกปจจัยหนึ่งท่ีทําใหเศรษฐกิจโลกมีแนวโนมพัฒนาไปสู
ความเปนโลกหลายศูนยกลาง ท้ังในเศรษฐกิจและการเงินในอนาคตอันใกลนี้  แนวโนมการรวมกลุมทาง
เศรษฐกิจของประเทศในภูมิภาคตาง ๆ ของโลกจะมีมากข้ึนอยางตอเนื่อง การรวมกลุมเศรษฐกิจท่ีสําคัญตอ
ประเทศไทยในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555-2559) ไดแก การรวมกลุม
ของประเทศในภูมิภาคเอเชียตามกรอบการคาเสรีของประเทศอาเซียนกับจีน ญี่ปุน และอินเดีย และการ
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รวมกลุมประเทศในประชาคมอาเซียน (Asean Community) ในป พ.ศ. 2558 ซ่ึงกลุมประเทศอาเซียนใหม 
ไดแก ลาว กัมพูชา และเวียดนาม จะไดรับสิทธิการลดภาษีตามกรอบการคาเสรีอาเซียนอยางสมบูรณ และจะมี
ความรวมมือใหมๆ ท่ีสําคัญเกิดข้ึน เชน ความรวมมือดานการลงทุนดานตาง ๆ การเปดสาขาดานอุตสาหกรรม
บริการดานตาง ๆ และการจัดทํามาตรฐานฝมือแรงงานเพ่ือชวยใหมีการเคลื่อนยายแรงงานไดเสรีมากข้ึน ซ่ึงสิ่ง
เหลานี้จะมีผลกระทบ ท้ังทางตรงและทางออมตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย และรัฐบาลได
กําหนดใหมีการจัดเตรียมความพรอมเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนในหลาย ๆ ดาน ตามกรอบแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ระยะท่ี 11 (พ.ศ. 2555-2559) เชน  

- การพัฒนาทรัพยากรมนุษย จะตองมีการปรับกระบวนการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาศักยภาพผูเรียนให
สามารถแขงขันไดทัดเทียมกับประเทศอ่ืน ๆ โดยเฉพาะทักษะดานภาษา 

- การพัฒนาทักษะแรงงาน จะตองใหมีศักยภาพท่ีสามารถเคลื่อนยายไปทํางานในประเทศตาง ๆ ได
รวมถึงตองมีการสรางความเขาใจในวัฒนธรรมของประเทศตาง ๆ ท่ีหลากหลาย 

- การพัฒนากลไกการบริหารจัดการดานอ่ืน เชน การบริหารจัดการเพ่ือใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมในระดับภูมิภาค การแกไขปญหาความขัดแยงรวมกันเพ่ือนําไปสูการอนุรักษและใชประโยชน
ทรัพยากรอยางยั่งยืนของภูมิภาค เปนตน 
 
8. ความตองการทางเศรษฐกิจและเศรษฐกิจสรางสรรค 
     1) เศรษฐกิจไทยมีภูมิคุมกันดานการเงินจากการพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงอยางตอเนื่อง 

หลังจากวิกฤต ป พ.ศ. 2540 การเพ่ิมแรงขับเคลื่อนจากภาคเศรษฐกิจในประเทศ และการใชพลังงาน
ทดแทนเพ่ิมข้ึน รัฐบาลไดวางรากฐานการสรางความม่ันคงดานการเงินไดอยางเขมแข็งรองรับการเปลี่ยนแปลง
ของระบบการเงินท่ีเกิดข้ึนในภูมิภาคตาง ๆ ของโลกในชวงท่ีผานมาไดเปนอยางดี ในสวนความม่ันคงดาน
พลังงาน รัฐบาลไดดําเนินการจัดหาแหลงปโตรเลียมเพ่ือใชภายในประเทศ จัดหาพลังงานไฟฟาและสงเสริม
พลังงานทดแทน เชน พลังงานแสงอาทิตย พลังงานจากขยะการผลิตกาซชีวภาพ พลังงานชีวมวล การผลิตไฟฟา
พลังน้ํา การพัฒนาและสงเสริมการใชเชื้อเพลิงชีวภาพควบคูกับการสงเสริมการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ 
การอนุรักษพลังงานและสงเสริมการใชพลังงานทดแทน เพ่ือลดการนําเขาน้ํามันอยางตอเนื่องการกําหนดใหเรื่อง
พลังงานและสิ่งแวดลอมเปนประเด็นยุทธศาสตรท่ีสําคัญของประเทศ ในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555-2559) 
     2) ศักยภาพทางเศรษฐกิจตองพ่ึงภาคบริการและเศรษฐกิจสรางสรรค 

ภาคอุตสาหกรรม เปนภาคเศรษฐกิจของประเทศท่ีมีการเจริญเติบโตสูง โดยเฉพาะกลุมเครื่องจักรและ
อุปกรณ กลุมสินคาอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอร และกลุมยานยนต เปนผลทําใหภาคอุตสาหกรรมเปนแหลง
จางงานท่ีสําคัญของประเทศในชวงท่ีผานมา แตปญหาหลักคือ ภาคอุตสาหกรรมดังกลาวยังตองพ่ึงวัตถุดิบแทน
องคความรูและเทคโนโลยีจากภายนอกประเทศ สงผลใหโครงสรางอุตสาหกรรมไทยมีความเปราะบางตอการ
เปลี่ยนแปลงภายนอกท่ีไมสามารถควบคุมได นอกจากนั้น ในชวงท่ีผานมาอุตสาหกรรมท่ีใชแรงงานเขมขนของ
ประเทศไดสูญเสียความสามารถในการแขงขันใหกับประเทศท่ีมีตนทุนการผลิตท่ีราคาถูกกวา เชน เวียดนาม 
เปนตน และเปนสาเหตุหลักทําใหสัดสวนการสงออกสินคาอุตสาหกรรมของประเทศไทยในตลาดโลกไมสามารถ
เพ่ิมข้ึนไดมากอยางในอดีต และสุดทายการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมเริ่มมีขอจํากัดจาก กฎระเบียบดาน
สิ่งแวดลอมการยอมรับจากชุมชน และการดําเนินการตามข้ันตอนของรัฐธรรมนูญท่ียังไมมีกลไกท่ีครบถวน ทําให
การขยายตัวของการลงทุนทําไดลาชา กอใหเกิดการเสียโอกาสในการลงทุนในโครงการขนาดใหญและสําคัญ
อยางตอเนื่องภาคเกษตรถึงแมประเทศไทยยังเปนผูสงออกสินคาเกษตร แตประสิทธิภาพการผลิตของภาคเกษตร
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ไดรับผลกระทบจากฐานทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรมการพัฒนาและประยุกตใชองคความรูและเทคโนโลยี เพ่ือ
ตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงทางดานอุตสาหกรรมการเกษตรท่ีรวดเร็ว ซ่ึงเปนผลทําใหระบบการผลิตภาค
เกษตรไมสามารถพ่ึงพาตนเองไดอยางสมบูรณ ตองพ่ึงปจจัยการผลิตจากตางประเทศ ทําใหมีตนทุนการผลิตสูง 
นอกจากนั้น สวนหนึ่งของปญหาหลักเกิดจากการท่ีพ้ืนท่ีการเกษตรมีจํากัดและถูกใชไปเพ่ือกิจการอ่ืน ๆ เปน
จํานวนมาก ทําใหพ้ืนท่ีการเกษตรลดลงอยางตอเนื่องทําใหแรงงานภาคเกษตรมีแนวโนมลดลง และสุดทายการ
เชื่อมโยงผลผลิตทางการเกษตรกับภาคอุตสาหกรรมการเกษตรเพ่ือเพ่ิมมูลคายังอยูในวงจํากัดและลาชา เนื่อง 
จากการพัฒนาเปนแบบแยกสวนและขาดการรวมกลุมเพ่ือทํางานรวมกันอยางเปนระบบ ภาคบริการและการ
ทองเท่ียว ถึงแมในชวงหลายปท่ีผานมา ประเทศไทยจะไดรับผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจโลกและความไมสงบ
ภายในประเทศอยางตอเนื่อง แตภาคบริการและการทองเท่ียวก็ยังเปนภาคเศรษฐกิจท่ีมีบทบาทสําคัญในการ
ขับเคลื่อนและฟนฟูเศรษฐกิจของประเทศ และดวยการท่ีประเทศไทยมีศักยภาพและความพรอมในอุตสาหกรรม
การบริการและการทองเท่ียวท่ีเหนือกวาประเทศอ่ืน ๆ ในภูมิภาคอาเซียน ประเทศไทยจึงมีโอกาสพัฒนาเปน 
“ศูนยกลางการบริการและการทองเท่ียว” ของภูมิภาค นอกจากนั้นจากปจจัยท่ีโลกกําลังเกิดการเปลี่ยนแปลง
โครงสรางประชากรโลกสูสังคมผูสูงอายุ (Aging Society) จะเปนโอกาสของไทยอีกสวนหนึ่งในการพัฒนา
อุตสาหกรรมการใหบริการแกกลุมประชากรดังกลาวอยางครบวงจรนอกจากนี้เศรษฐกิจสรางสรรค (Creative 
Economy) จะมีบทบาทท่ีสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ และจะมีการแขงขันท่ีรุนแรงมากข้ึน ท้ัง
ในรูปของสินคาและบริการท่ีมีการสรางสรรคเพ่ือเพ่ิมมูลคาของสินคาและบริการใหมากข้ึน ดังนั้น จึงมีความ
จําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองพัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศใหเปนเศรษฐกิจสรางสรรค โดยเฉพาะการสนับสนุน
และสงเสริม ในอุตสาหกรรมท่ีตองใชความสรางสรรคสูง เชน สาขาภาพยนตร แอนิเมชั่น การเขียนซอฟทแวร 
เกมสคอมพิวเตอร แฟชั่น เปนตน 
 
9. การเปล่ียนแปลงดานสังคมและระบบนิเวศ 
    1) โครงสรางประชากรไทยมีสัดสวนประชากรวัยสูงอายุเพ่ิมข้ึน ประชากรวัยเด็กและวัยแรงงานลดลง ภาวะ
อนามัยเจริญพันธุรวมอยูต่ํากวาระดับทดแทน 
    2) คนไทยไดรับการพัฒนาศักยภาพ แตมีปญหาดานคุณภาพการศึกษาและสติปญญาของเด็กผลิตภาพในวัย
แรงงานตาง ๆ และประชาชนยังมีพฤติกรรมการดํารงชีวิตท่ีเสี่ยงตอการเจ็บปวย 
    3) วิถีชีวิตไทยมีการเปลี่ยนแปลงเชื่อมโยงวิถีชีวิตเขากับวัฒนธรรมจากนานาอารยประเทศท่ีมีความ
หลากหลาย ปรับเปลี่ยนจาก “สังคมเกษตรกรรม” สู “สังคมอุตสาหกรรม” และ“สังคมฐานความรู” 
    4) สังคมใหความสําคัญกับการรับผิดชอบตอสังคมและระบบธรรมาภิบาลมากข้ึน สงผลใหภาคเอกชนเริ่ม
ดําเนินการธุรกิจทางสังคมเพ่ิมข้ึน 
    5) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เสี่ยงตอการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ การเกิดภัยพิบัติและ
น้ําทวมฉับพลัน สงผลใหปจจัยการผลิตของภาคเกษตรเสียหายและคุณภาพลดลง 
    6) ประเทศไทยพ่ึงพาพลังงานจากตางประเทศในสัดสวนสูง ทําใหขาดความม่ันคงทางดานพลังงาน 
    7) ประเทศไทยมีความม่ันคงดานอาหาร แตตองเผชิญกับความทาทายจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและ
ความตองการพืชพลังงาน 
 
10.กรอบการประเมินสถาบันอุดมศึกษาจากหนวยงานภายนอก 

ปจจุบันมหาวิทยาลัยของรัฐทุกแหงถูกประเมินโดยองคกรภายนอกอยางเปนทางการ 3 หนวยงาน 
ประกอบดวย  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) สํานักงานประเมินและรับรองมาตรฐาน 
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การศึกษา (สมศ.) และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ท้ังสามหนวยงานมีหนาท่ีประเมิน 
มหาวิทยาลัยเหมือนกันเพียงแตมีเกณฑท่ีแตกตางกันข้ึนอยูกับวัตถุประสงค 

1) สกอ.  กําหนด ตัวบงชี้และเกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
2) สมศ.  กําหนดเกณฑการประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 5 ป 
3) ก.พ.ร. กําหนดเกณฑประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ  ซ่ึงใน

ปงบประมาณ พ.ศ.2555 ก.พ.ร.จะใชผลการประเมินคุณภาพการศึกษาจาก สกอ. เปนหลัก 
    1) สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 

ในการประเมินคุณภาพภายนอก สกอ.กําหนดตัวบงชี้และเกณฑการประเมิน และไดนําระบบเทคโนโลยี 
สารสนเทศมาใชในการเก็บขอมูล ท่ีรูจักกันในชื่อฐานขอมูล CHE QA Online ของ สกอ. โดยมุงเนนในเรื่องของ 
การสรางปจจัยนําเขาและกระบวนการท่ีดี เพ่ือนําไปสูผลผลิตและผลลัพธท่ีมีคุณภาพตามความเชี่ยวชาญของ 
แตละกลุมสถาบันและสามารถรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกจากหนวยงานตาง ๆ ได ตัวบงชี้และเกณฑ 
การประเมิน ยังคงมี 9 องคประกอบ มีตัวบงชี้ท้ังหมด 22 ตัว โดยแตละองคประกอบ ซ่ึงเปนตัวบงชี้ข้ันต่ํา 
มหาวิทยาลัยแตละแหงตองเพ่ิมตัวบงชี้ตามอัตลักษณ ดังนี้ 

องคประกอบท่ี 1 : 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน 
องคประกอบท่ี 2 : 2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร 

  2.2 อาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 
  2.3 อาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ 
  2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารยและบุคลการสายสนับสนุน 
  2.5 หองสมุด อุปกรณการศึกษา และสภาพแวดลอมการเรียนรู 

      2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน 
  2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต 
  2.8 ระดับความสําเร็จของการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมท่ีจัดใหกับนักศึกษา 

องคประกอบท่ี 3 : 3.1 ระบบและกลไกการใหคําปรึกษาและบริการดานขอมูลขาวสาร 
  3.2 ระบบและกลไกการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา 

องคประกอบท่ี 4 : 4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค 
  4.2 ระบบและกลไกจัดการความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรค 
  4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัย 

องคประกอบท่ี 5 : 5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคม 
  5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการใหเกิดประโยชนตอสังคม 

องคประกอบท่ี 6 : 6.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
องคประกอบท่ี 7 : 7.1 ภาวะผูนําของสภาสถาบันและผูบริหารทุกระดับของสถาบัน 

  7.2 การพัฒนาสถาบันสูสถาบันเรียนรู 
  7.3 ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ 
  7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง 

องคประกอบท่ี 8 : 8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 
องคประกอบท่ี 9 : 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
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    2) สํานักงานประเมินและรับรองมาตรฐานการศึกษา (สมศ.) 
การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม สมศ. ไดแบงกลุมสถาบันใหมใหเปนไปตามประกาศ

กระทรวงศึกษาธิการ โดยเพ่ิมประเภทยอยภายใตกลุมสถาบันบางกลุม เพ่ือใหตรงกับพันธกิจของสถาบันมากข้ึน 
จะใหสถาบันอุดมศึกษาสามารถเลือกกลุมสถาบันไดตรงตามจุดเนนท่ีมีความแตกตางหลากหลาย เพ่ือใหสถาบัน 
อุดมศึกษาทุกกลุม สามารถมีความเปนเลิศไดตามจุดเนนและศักยภาพของตนเอง ซ่ึงไดแบงออกเปน 3 กลุม คือ 

2.1 ตัวบงชี้พ้ืนฐาน : 
         ดานคุณภาพบัณฑิต 
      1) บัณฑิตปริญญาตรีท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 
         2) คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โทและเอกตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแหงชาติ 

3) ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท่ีไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร 
4) ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกท่ีไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร 

    ดานงานวิจัยและงานสรางสรรค 
5) งานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร 
6) งานวิจัยท่ีนําไปใชประโยชน 
7) ผลงานวิชาการท่ีไดรับการรับรองคุณภาพ 

    ดานการบริการวิชาการแกสังคม 
8) ผลการนําความรูและประสบการณจากการใหบริการวิชาการมาใชในการพัฒนาการเรียน

การสอนหรือการวิจัย 
9) ผลการเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนหรือองคกรภายนอก 

    ดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
10) การสงเสริมและสนับสนุนดานศิลปะและวัฒนธรรม 
11) การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม 

    ดานการบริหารและพัฒนาสถาบัน 
12) การปฏิบัติตามบทบาทหนาท่ีของสภาสถาบัน 
13) การปฏิบัติตามบทบาทหนาท่ีของผูบริหารสถาบัน 
14) การพัฒนาคณาจารย 

    ดานการพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน 
15) ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยตนสังกัด 

2.2 ตัวบงชี้อัตลักษณ 
   16) ผลการพัฒนาใหบรรลุตามปรัชญาและวัตถุประสงคของการจัดตั้งสถาบัน 

17) ผลการพัฒนาตามจุดเนนและจุดเดนของสถาบัน 
2.3 ตัวบงชี้มาตรการสงเสริม 

18) ผลการชี้นําและ/หรือแกปญหาสังคมในดานตางๆ ของสถาบัน 
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สวนที ่2 
การวิเคราะหศักยภาพการพฒันา 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
 
1. สถานการณปจจุบันของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
    ความเปนมาของคณะ 
 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร เดิม คือ คณะวิชา
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  จัดตั้ ง ข้ึนตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู  พ .ศ .2518 และประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ ซ่ึงออกตามพระราชบัญญัติฉบับดังกลาว หัวหนาหนวยงานเรียกวา หัวหนาคณะ ตอเม่ือมี
พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ.2538 คณะวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จึงเปลี่ยนเปนคณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร หัวหนาหนวยงาน เรียกวาคณบดี ปจจุบันเปนหนวยงานระดับคณะตาม
กฎกระทรวงจัดตั้งสวนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2548 ออกตาม
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547    
  ดวยเหตุนี้ ผูดํารงตําแหนงผูบริหาร  ตั้งแตเริ่มกอตั้งเปนคณะวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  
จนถึงในป พ.ศ. 2522 เปลี่ยนเปนคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ในป พ.ศ. 2538 มาถึงปจจุบัน มีผูบริหาร
ไดพัฒนาองคกรมาถึงขณะนี้ จํานวน  9  คน  ตามรายนามตอไปนี้ 
 1. อาจารยสุนทร หิรัญวงศ เขาดํารงตําแหนงหัวหนาคณะวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
วิทยาลัยครูกําแพงเพชร ระหวางป พ.ศ. 2522 - 2528 
  2. อาจารยสมชาย ตันติสันติสม หัวหนาคณะวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตรวิทยาลัยครู
กําแพงเพชร  ระหวางป พ.ศ. 2528 – 2528 ลาออกจากตําแหนงเพ่ือไปดํารงตําแหนงรองอธิการฝายวางแผน
และพัฒนา 
 3. อาจารยบุญมี  ปาละวงศ  เขาดํารงตําแหนงหัวหนาคณะวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
วิทยาลัยครูกําแพงเพชร  แทนอาจารยสมชาย ตันติสันติสม ระหวางป พ.ศ. 2528 - 2533   
  4. อาจารยเอมอร เนียมนอย เขาดํารงตําแหนงหัวหนาคณะวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  
วิทยาลัยครูกําแพงเพชร ระหวางป พ.ศ. 2533 - 2533   
  5.  อาจารยวิทยา เดชอุดม เขาดํารงตําแหนงหัวหนาคณะวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  
วิทยาลัยครูกําแพงเพชร  ระหวางป  พ.ศ. 2533 - 2536 
  6. ดร.ภาคภูมิ  อินทวงศ  เขาดํารงตําแหนงหัวหนาคณะวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  วิทยาลัย
ครูกําแพงเพชร  ระหวางป พ.ศ. 2536 - 2538 และป พ.ศ. 2538 - 2542   
  7. ผูชวยศาสตราจารยศรีรัตน  เจิงกลิ่นจันทร  เขาดํารงตําแหนงคณบดีคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร  สถาบันราชภัฏกําแพงเพชร  โดยดํารงตําแหนงดังกลาว ระหวางป  พ.ศ. 2542 - 2546   
  8. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศรัณย วงศคําจันทร  เขาดํารงตําแหนงคณบดีคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร  สถาบันราชภัฏกําแพงเพชร  ระหวางป พ.ศ. 2546 - 2548   
  9. ผูชวยศาสตราจารยสุวิทย วงษบุญมาก เขาดํารงตําแหนงคณบดีคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ระหวางป พ.ศ. 2548 - 2552 
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 10. ผูชวยศาสตราจารยมัย  ตะติยะ  เขาดํารงตําแหนงคณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ป พ.ศ. 2552 – ปจจุบัน 

ประวัติความเปนมา 
  ในปการศึกษา  2522  วิทยาลัยครูกําแพงเพชรเปดรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร วิชาการศึกษา
ข้ันสูง (ป.กศ. สูง) เปนรุนท่ีสอง 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 ผูชวยศาสตราจารยปรีชา เศรษฐีธร ยายไปดํารงตําแหนงอธิการวิทยาลัยครู
เพชรบูรณ และผูชวยศาสตราจารยไพรถ เลิศพิริยกมล  อธิการวิทยาลัยครูรําไพพรรณี  ยายมาดํารงตําแหนง
อธิการวิทยาลัยครูกําแพงเพชรแทน ในชวงนี้ อาจารยบุญมี  ปาละวงศ  เขาดํารงตําแหนงหัวหนาคณะวิชา
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร วิทยาลัยครูกําแพงเพชร  แทนอาจารยสมชาย ตันติสันติสม ซ่ึงพนจากตําแหนง
หัวหนาคณะวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  วิทยาลัยครูกําแพงเพชร  เพ่ือไปดํารงตําแหนงรองอธิการฝาย
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) พ้ืนฐานการเมืองและการปกครองของ
ไทย (2) การปกครองทองถ่ิน (3) ความสัมพันธระหวางประเทศ (4) ลัทธิการเมืองและลัทธิเศรษฐกิจ (5) การจัด
องคกรทองถ่ิน (6) พัฒนาการทางการเมือง (7) ความรูเบื้องตนเก่ียวกับกฎหมาย (8) กฎหมายเก่ียวกับ
ชีวิตประจําวัน (9) กฎหมายธุรกิจ (10) กฎหมายธุรกิจเกษตร (11) นิติกรรมและสัญญา (12) กฎหมายเก่ียวกับ
สหกรณ (13) กฎหมายเก่ียวกับการกอสราง (14) ความรูเบื้องตนเก่ียวกับกฎหมายสื่อมวลชน (15) กฎหมาย
รัฐธรรมนูญและกฎหมายสําหรับประชาชน 
  ในป พ.ศ.2533  อาจารยเอมอร 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
เก่ียวกับประวัติศาสตรเมืองกําแพงเพชร ครั้งท่ี 2  ข้ึนในวันท่ี 27-30  สิงหาคม พ.ศ. 2533 ใชชื่อเรื่องการ
สัมมนาวา “กําแพงเพชร: อดีต ปจจุบัน อนาคต” โดยมุงเนนเฉพาะเรื่องเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของ
จังหวัดกําแพงเพชร ตอมา อาจารยวิทยา เดชอุดม ดํารงตําแหนงหัวหนาคณะวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  
วิทยาลัยครูกําแพงเพชร  จนถึงป  พ.ศ.2536 ในระหวางนี้ ภาควิชาท่ีสังกัดคณะวิชามนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร  วิทยาลัยครูกําแพงเพชร  ยังคงมี 11 ภาควิชาดังเดิมในป พ.ศ.2534 คณะวิชาวิทยาศาสตร 
วิทยาลัยครูกําแพงเพชรไดเปดโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร สงผลใหวิทยาลัยครูกําแพงเพชรเปนสถาบันท่ีใช
เทคโนโลยีทางการศึกษา พรอมท้ังสอนทางดานเทคโนโลยีการศึกษาเต็มรูปแบบ ในป พ.ศ.2535 คณะวิชา
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มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร วิทยาลัยครูกําแพงเพชรไดมีสวนรวมในการจัดงานฉลอง 100 ป การฝกหัดครู
ไทย วันท่ี 3 กุมภาพันธ พ.ศ.2535 วิทยาลัยครูกําแพงเพชร ไดรับมอบท่ีดิน ซ่ึงเปนปาเสื่อมโทรม ในพ้ืนท่ีอําเภอ
แมสอด จังหวัดตาก จากกรมปาไม เดิมวางแผนใหเปน ศูนยปฏิบัติการและวิจัยธรรมชาติ แตตอมาไดพัฒนาเปน  
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ศูนยอุดมศึกษาแมสอด ปจจุบัน คือ สํานักมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  
แมสอด 
  ในป  พ.ศ.2536  ผูชวยศาสตราจารยเจนวิทย  ผาสุข ไดดํารงตําแหนงอธิการวิทยาลัยครูกําแพงเพชร 
และไดดํารงตําแหนงดังกลาวจนถึงป พ.ศ. 2538 ในขณะเดียวกัน 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 ผูชวยศาสตราจารยรัตนา  รักการ ไดดํารงตําแหนงอธิการบดีสถาบันราชภัฏ
กําแพงเพชร และผูชวยศาสตราจารยศรีรัตน  เจิงกลิ่นจันทร  ดํารงตําแหนงคณบดี คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร  สถาบันราชภัฏกําแพงเพชร โดยดํารงตําแหนงดังกลาวตั้งแตป  พ.ศ.2542 - 2546  ในชวงนี้ คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  สถาบันราชภัฏกําแพงเพชร ไดจัดโครงสรางใหมในรูปแบบโปรแกรมวิชา 
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  ผูชวยศาสตราจารยดร.ศรัณย วงศคําจันทร  ดํารงตําแหนงคณบดีคณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตั้งแตป พ.ศ.2546-2548 อนึ่ง ในปการศึกษา 2546 นี้ คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร ไดจัดตั้งโปรแกรมวิชานิติศาสตร ข้ึน  โดยมีผูชวยศาสตราจารยวินัย บุษบา เปนประธานโปรแกรม
วิชานิติศาสตร   
  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดจัดเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา  พ.ศ.2548  
และแนวทางการบริหารเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา  พ.ศ.2548 เพ่ือใชเปนแนวทางในการพัฒนา
หลักสูตรใหสถาบันอุดมศึกษา  ตลอดจนสถาบันและหนวยงานท่ีจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญานําไปใชใน
การจัดการศึกษาใหสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาในระดับตางๆ อยางมีคุณภาพและ
มาตรฐาน  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงไดจัดพิมพ เอกสารเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา  พ.ศ.2548 เพ่ือเปนประโยชนแกสถาบันอุดมศึกษาและหนวยงานตางๆ ท่ีจัดหลักสูตรในระดับ
ปริญญาในการนําไปใชเปนแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรระดับอุดมศึกษาใหมีคุณภาพและมาตรฐานอยาง
ตอเนื่องตอไป 
  การประกาศใชพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 สงผลสถาบันราชภัฏกําแพงเพชร ยก
ฐานะเปนมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ตั้งแตวันท่ี 15 มิถุนายน พ.ศ.2547 ดวยเหตุนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร  จึงตองปรับเปลี่ยนบทบาทและวิธีการดําเนินการตามความเหมาะสม ประกอบกับ สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาไดประกาศใชเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548  ดังนั้นหลังจาก
ท่ีไดปรับเปลี่ยนเปนมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  โปรแกรมวิชาตาง ๆ ในคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตรไดทยอยปรับปรุงหลักสูตรเพ่ือใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรอุดมศึกษา พ.ศ.2548 



25 
 

แผนกลยุทธคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  ป 2556-2560 
 

หลังจากไดรับความเห็นชอบจาก สกอ. ในปพ.ศ. 2550  โปรแกรมวิชาตางๆ จึงเริ่มใชหลักสูตรใหมเพ่ือใหมีความ
สมบูรณและทันสมัย  มีขอมูลตาง ๆ ท่ีเปนประโยชนตอผูบริหารและคณาจารย 
  ในชวงป พ.ศ. 2551  ผูชวยศาสตราจารยรัตนา  รักการ ไดเขาดํารงตําแหนงอธิการบดีมหาวิทยาลัย
ราชภัฏกําแพงเพชรอีกวาระหนึ่ง  และตอมาในป พ.ศ. 2552  ผูชวยศาสตราจารยสุวิทย วงษบุญมาก หมดวาระ
การดํารงตําแหนงคณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ไปดํารงตําแหนง
รองอธิการบดีฝายวิทยบริการ  บริการวิชาการ และศิลปวัฒนธรรม  โดยท่ีผูชวยศาสตราจารยมัย ตะติยะ รอง
คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ฝายกิจการนักศึกษา เขาดํารงตําแหนงคณบดีคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร ในวาระตอมาจนถึงปจจุบัน 

ในปการศึกษา 2553 จัดการศึกษา แบงเปน  8 โปรแกรมวิชา  ประกอบดวย โปรแกรมวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร โปรแกรมวิชาการพัฒนาชุมชน โปรแกรมวิชานิติศาสตร โปรแกรมวิชาภาษาไทย  โปรแกรม
วิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ โปรแกรมวิชาสารสนเทศศาสตร โปรแกรมวิชาวิจิตรศิลปและประยุกตศิลป โปรแกรม
วิชาอัญมณีและเครื่องประดับ และมีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คือ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการ
ปกครองทองถ่ิน บริหารจัดการในรูปแบบอนุกรรมการประจําสาขา ประสานการบริหารโดยหนวยประสานการ
จัดบัณฑิตศึกษา สถาบันวิจัยและพัฒนา นอกจากนี้ยังมีศูนยสารสนเทศทางภูมิศาสตร (GIS)  ศูนยสงเสริมและ
พัฒนาเครือขายชุมชนทองถ่ินดานประชาธิปไตย ศูนยคอมพิวเตอรประจําคณะ และหองสมุดกฎหมาย เปน
แหลงทรัพยากรการเรียนรูท่ีอยูในความรับผิดชอบของคณะ  โดยในปการศึกษา 2553 คณะฯ ไดมีการปรับปรุง
หลักสูตรและผานความเห็นชอบจาก สกอ. ซ่ึงนํามาใชในการจัดการเรียนการสอน ปการศึกษา 2554 จํานวน 5 
หลักสูตร ไดแก  1) หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาวิจิตรศิลปและประยุกตศิลป) 2) หลักสูตรนิติ
ศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชานิติศาสตร) 3) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาการพัฒนาสังคม) 4) หลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาภาษาไทย) 5) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร) 
 ในปการศึกษา 2554 จัดการศึกษา แบงเปน 7 โปรแกรมวิชา  ประกอบดวย โปรแกรมวิชา
ภาษาอังกฤษธุรกิจ โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตรสารสนเทศศาสตร และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554  
จํานวน 5  โปรแกรมวิชา  ไดแก  โปรแกรมวิชาวิจิตรศิลปและประยุกตศิลป  โปรแกรมวิชานิติศาสตร  
โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม  โปรแกรมวิชาภาษาไทย  โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร  และยังมีหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา คือ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการปกครองทองถ่ิน โดยในปการศึกษา 2554 
คณะฯ ไดดําเนินการพัฒนาหลักสูตรใหม เพ่ือใชในปการศึกษา 2555 โดยผานความเห็นชอบจากสภา
มหาวิทยาลัยแลว จํานวน 3 หลักสูตร ไดแก 1) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาภาษาอังกฤษ) 2) 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร) 3) หลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต (สาขาวิชาสารสนเทศภูมิศาสตร) และดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
(สาขาวิชาภาษาจีน) เพ่ือใชในปการศึกษา 2555    
 นับตั้งแตมีการประกาศใชพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ .ศ .2542 เปนตนมา คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  ไดดําเนินการปฏิรูปและพัฒนาการศึกษาใน
ระดับท่ีรวดเร็วและตอเนื่อง  ดังนี้ 
 1. การเรียนการสอน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ได
พัฒนาการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ ตลอดจนการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรูท่ีเนน
ผูเรียนเปนสําคัญ 
 2. การบริหารและการจัดการ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
ใชหลักธรรมาภิบาลท่ีเนนประสิทธิภาพ โปรงใส  มีความรับผิดชอบ  และตรวจสอบได สามารถแขงขันไดใน
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ระดับชาติ และระดับนานาชาติ  เนนการจัดการความเสี่ยง การพัฒนาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ใหเปนองคกรเรียนรู ตลอดจนการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการ 
 3.  การประกันคุณภาพการศึกษา  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชรไดดําเนินการเก่ียวกับการประกันคุณภาพภายใน อีกท้ัง การประเมินคุณภาพภายนอกรอบแรก 
(พ.ศ. 2544-2548) การประเมินคุณภาพภายนอกรอบท่ีสอง (พ.ศ. 2549-2553) และการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบท่ีสาม (พ.ศ. 2554-2558) โดยสํานักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการ
มหาชน) 
 4. การพัฒนาอาจารย อาจารยของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร  มีวุฒิทางการศึกษาสูงข้ึนในระดับปริญญาเอกซ่ึงสําเร็จการศึกษาท้ังในและตางประเทศ อาจารยของ
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย และ     
รองศาสตราจารยมากข้ึน อนึ่ง คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ไดสงเสริม
สงเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของคณาจารย ตลอดจนสนับสนุนใหอาจารยประจําทําการวิจัยเพ่ือ
พัฒนาการเรียนการสอน  และดํารงตําแหนงทางวิชาการท่ีสูงข้ึน 
 5. งบประมาณ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ไดรับ
งบประมาณเพ่ิมข้ึนทุกป โดยไดรับท้ังงบประมาณการพัฒนาอาจารย และงบประมาณสําหรับเปนคาใชจายดาน
การเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม นอกจากนี้ ยังมีระบบและ
กลไกในการจัดสรรทรัพยากรทางการเงินและการวิเคราะหคาใชจาย ตลอดจนการตรวจสอบการเงินและ
งบประมาณ 
 6. เทคโนโลยีการศึกษา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ได
พัฒนาระบบสารสนเทศ E-Learning พัฒนา Website ระบบฐานขอมูล เพ่ือการเรียนการสอนและวิจัย 
ตลอดจนขอมูลพ้ืนฐาน (Common Data Set)  
 7. การพัฒนาวารสารทางวิชาการ คณาจารยในคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัย  
ราชภัฏกําแพงเพชร ไดรวมมือกันพัฒนาวารสาร “พิกุล” ซ่ึงเปนวารสารทางวิชาการของคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร เพ่ือใหเปนวารสารท่ีไดมาตรฐาน และไดรับการรับรองจาก
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 8. การพัฒนาการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ไดพัฒนาการเรียนการสอนไปสูระดับบัณฑิตศึกษาโดยเปดการเรียนการสอนใน
ระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองทองถ่ิน   
 9. การพัฒนาแหลงเรียนรูภายในคณะ ในชวงทศวรรษท่ีผานมาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ไดพัฒนาศูนยคอมพิวเตอรประจําคณะ จํานวน 2 หอง หองสมุดกฎหมาย ศูนย
สารสนเทศทางภูมิศาสตร  (GIS) หองปฏิบัติการทางดนตรี หองปฏิบัติการศิลปะ และหองปฏิบัติการนาฏศิลป
และการละคร จนใชการไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 10. การผลิตบัณฑิต  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรไดเรงรัด
การผลิตบัณฑิตในดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรท่ีเนนพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานทางการศึกษา 
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    สถานภาพปจจุบัน ปการศึกษา 2555 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีโปรแกรมวิชาท้ังหมด 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 

จัดการเรียนการสอนท้ังระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา มีหลักสูตรท่ีเปดเรียน  ไดแก 
  ระดับปริญญาตรี   
    1.  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
    2.  หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต    
    3.  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
    4.  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
    5.  หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 
     
  ระดับบัณฑิตศึกษา 
       1. ปริญญาโท 
        1.1 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต   สาขาการปกครองทองถ่ิน 
  
   จํานวนบุคลากรท้ังหมด  101 คน  จําแนกเปนสายวิชาการ  จํานวน  89 คน (รอยละ 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 รวมท้ังการ
วิเคราะหวิสัยทัศนประเด็นยุทธศาสตร ปญหาและความตองการของประชากรและมีสวนไดเสีย ทําใหสามารถ
เขาใจบริบทของมหาวิทยาลัยและปจจัยท่ีสงผลกระทบตอการดําเนินงานท้ังในปจจุบันและอนาคต การวิเคราะห
ศักยภาพอันประกอบดวยปจจัยแวดลอมท้ังภายในและภายนอก (Internal and external factors) เปน
องคประกอบสําคัญของความสําเร็จเพราะการวิเคราะหดังกลาวจะถูกนําไปใชเปนขอมูลสําหรับการวางแผน
ยุทธศาสตรและแนวทางดําเนินการ 
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กรอบการวิเคราะหศักยภาพการพัฒนามหาวิทยาลัยเบื้องตน คือ การวิเคราะหปจจัยแวดลอมรอบดาน 
(SWOT Analysis) ซ่ึงไดแก 
     1) การวิเคราะหปจจัยภายใน (สามารถกํากับได-ปรับเปลี่ยนใหเหมาะสม) 
           - ปจจัยท่ีเปนบวก ซ่ึงเปนจุดเดน ความเขมแข็ง สวนท่ีสงเสริมความสําเร็จ (Strengths) 
           - ปจจัยท่ีเปนลบ คือ จุดดอย ความไมพรอม (Weaknesses) 
     2) การวิเคราะหปจจัยภายนอก (ไมสามารถกํากับได-เตรียมตัวรับมือ) 
           - ปจจัยภายนอกท่ีเปนบวกหรือการเปลี่ยนแปลงท่ีเปนประโยชนตอการพัฒนากอใหเกิดสถานการณท่ี
เปนโอกาส (Opportunities) 
          - ปจจัยภายนอกท่ีเปนลบกอใหเกิดสถานการณท่ีเปนอุปสรรคเปนภาวะคุกคามตอการพัฒนา (Threats) 
 
  1) การวิเคราะหปจจัยภายใน  
 
 จุดแข็ง (Strengths) 

        15. ผูบริหารคณะพัฒนาบริหารงานวิจัยและงานสรางสรรคดวยความโปรงใสตรวจสอบได 
 16. คณะมีการประชาสัมพันธและการประสานงานดานการวิจัยและงานสรางสรรคใหนักวิจัยไดทราบ
ขอมูลดานการวิจัยและงานสรางสรรคอยางตอเนื่อง 
 17. มีแหลงคนควาเอกสารและงานวิจัยและงานสรางสรรคท่ีพรอมใหบริการขอมูลแกนักวิจัย 

 1. คณะ ฯ มีขอตกลงความรวมมือทางการเรียนการสอนกับมหาวิทยาลัยท้ังภายในและภายนอก
ประเทศ 
 2. คณะ ฯ มีหลักสูตรท่ีตอบสนองตอการพัฒนาบุคลากรในทองถ่ินอยางหลากหลาย ท้ังดาน
มนุษยศาสตร และดานสังคมศาสตร 
 3. คณะ ฯ มีหลักสูตรท่ีเนนผลิตบัณฑิตท่ีมีความรูในการใชภาษาตางประเทศเพ่ือรองรับการเขาสู
ประชาคมอาเซียน 
 4. คณะ ฯ ใหความสําคัญในการพัฒนาแหลงเรียนรู 
 5. คณะ ฯ มีศาสตรท่ีเก่ียวของกับการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ทําใหสามารถปฏิบัติพันธกิจดาน
นี้ไดเปนอยางดี 
 6. มีความรวมมือดานการประกันคุณภาพท่ีเขมแข็งระหวางบุคลากรในระดับโปรแกรมวิชา คณะ และ
หนวยงานภายในมหาวิทยาลัย 
 7. มีการสอบถามความตองการของผูมีสวนไดสวนเสียเพ่ือประกอบการจัดทําแผนกลยุทธ 
 8. มีบุคลากรรับผิดชอบงานดานประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะและโปรแกรมวิชา  
 9. มีการถายทอดตัวชี้วัดจากองคกรสูคณะ  โปรแกรมวิชา  และบุคคล  
 10. มีการสํารวจความตองการรับบริการวิชาการและวิชาชีพ 
 11. คณะมีการใหบริการฝกอบรมกิจกรรมท่ีตรงตามตามความตองการของหนวยงานภายนอก 
 12. มีสาขาวิชาท่ีหลากหลาย ทําใหสามารถขยายฐานการใหบริการทางวิชาการแกชุมชนไดมากข้ึน 
 13. บุคลาการมีความสามารถเฉพาะทางในการใหบริการวิชาการดานตางๆ แกบุคคลท่ัวไปและ
หนวยงานภายนอก 
 14. มีโครงการบริการวิชาการในดานการเผยแพรศิลปวัฒนธรรมสูสากล 
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 18. คณะมีอาคารและสถานท่ีในการจัดกิจกรรม การอนุรักษ สงเสริมสืบสาน เผยแพรศิลปะและ
วัฒนธรรมตลอดจนภูมิปญญาทองถ่ิน 
 19. คณะมีแผนงานโครงการ/กิจกรรม ดานการอนุรักษ สงเสริมสืบสาน เผยแพรศิลปะและวัฒนธรรม 
ในระดับทองถ่ิน ระดับชาติ และระดับนานาชาติ 
 20. มีการบูรณาการความรูดานศิลปะและวัฒนธรรมเขากับพันธกิจอ่ืน เชน การพัฒนาการเรียนการ
สอน การบริการวิชาการและการวิจัย เปนตน 
 21. มีการจัดทําแผนงานอยางเปนระบบและมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสีย 
 22.  มีการใชทรัพยากรรวมกันเพ่ือเปนการลดคาใชจาย  มีระบบการแบงหนาท่ีงานกันอยางชัดเจน 
 23. บุคลากรไดรับการมอบหมายภาระงานท่ีชัดเจนและเปนลายลักษณอักษร 
 24. บุคคลากรไดรับการพัฒนาทักษะความรูในการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง 
 
    จุดออน (Weaknesses) 

       12. คณาจารยมีประสบการณการทําวิจัยนอย 
 13. อาจารยสวนใหญมีภาระงานสอนและภาระงานดานอ่ืนๆ มาก ทําใหไมมีเวลาทําวิจัย 
 14. คณะมีการจัดการความรูดานการวิจัยและงานสรางสรรคยังไมครบข้ันตอน 
 15. สื่อสิ่งพิมพและสื่ออิเล็กทรอนิกส ดานศิลปะและวัฒนธรรม ยังมีจํานวนนอย 
 16. ฐานขอมูลดานศิลปะและวัฒนธรรม ยังไมเปนระบบ 
 17. การดําเนินงานดานศิลปะและวัฒนธรรมของหนวยงานภายใน ยังไมเปนไปในทิศทางเดียวกัน 
 18. การประสานงาน  การเผยแพรขอมูลขาวสารตางๆ ไปยังโปรแกรมวิชาและคณาจารยแตละทานยัง
ไมท่ัวถึงเทาท่ีควร 
 19.การประชาสัมพันธเผยแพรขอมูลขาวสารของคณะยังไมตอเนื่อง 
 20. ดําเนินโครงการไมเปนไปตามแผนระยะเวลา 
 21. ขาดระบบการกํากับ ติดตาม ตรวจสอบการดําเนินงานโครงการ 
 22. งบประมาณมีจํานวนจํากัดทุกดานไมเพียงพอตอความตองการ 
  

      1. จํานวนบัณฑิตท่ีไดงานทําภายใน 1 ป อยูในระดับท่ีต่ํากวาเกณฑ 
 2. สัดสวนของอาจารยประจําท่ีมีวุฒิปริญญาเอกตออาจารยประจําต่ํากวาเกณฑมาตรฐาน 
 3. สัดสวนของอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการต่ํากวาเกณฑมาตรฐาน 
 4. จํานวนผลการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน ผลงานวิชาการระดับชาติ ผลงานวิชาการและงาน
สรางสรรคของคณามีจํานวนนอย 
 5. ยังไมมีการกําหนดคูเปรียบเทียบ  (Benchmarking) 
 6. ฐานขอมูลแตละงานยังไมถูกเชื่อมโยงเปนระบบเดียวกันอยางสมบูรณ 
 7. ความรูความเขาใจในระบบงานประกันคุณภาพการศึกษาอยูกับคนจํานวนจํากัด 
 8. ขาดการประชาสัมพันธตอผูมีสวนไดสวนเสียดานการประเมินการสํารวจการบริการทางวิชาการอยาง
ท่ัวถึง 
 9. รูปแบบการประชาสัมพันธการจัดการบริการวิชาการไมหลากหลาย 
 10. ขาดการนําการบริการวิชาการไปบูรณาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย 
 11. เครือขายความรวมมือ(MOU)การบริการวิชาการสวนใหญยังไมเปนระบบ 
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 2) การวิเคราะหปจจัยภายนอก  
 
     โอกาส (Opportunities) 

       13. รัฐบาลมีนโยบายท่ีชัดเจน และมีการสนับสนุนการวิจัยและงานสรางสรรค 
 14. รัฐบาลมีนโยบายการกระจายอํานาจสูทองถ่ินและการเขาสูประชาคมอาเซียน 
 15. พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติกําหนดใหมหาวิทยาลัยทําการวิจัยและงานสรางสรรคเพ่ือพัฒนา
องคความรูและพัฒนาสังคมและมีระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
 16. มหาวิทยาลัย/จังหวัด มีนโยบายและใหความสําคัญตอการสงเสริมดานศิลปะและวัฒนธรรม 
 17. จังหวัดกําแพงเพชร มีเขตโบราณสถาน ท่ีไดรับการยกยองเปนเมืองมรดกโลกซ่ึงเปนแหลงเรียนรูท่ี
เอ้ือตอการอนุรักษ สงเสริม สืบสาน เผยแพรศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปญญาและสิ่งแวดลอม 
 18. องคกร/หนวยงานในทองถ่ินใหการสงเสริมและสนับสนุนดานศิลปะและวัฒนธรรม 
 19. นโยบายกระจายอํานาจสูทองถ่ิน  ทําใหคณะมีโอกาสในการสรางเครือขาย 
 20. นโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตรชาติ ยุทธศาสตรกลุมจังหวัด ยุทธศาสตรจังหวัด  การปฏิรูประบบ
ราชการ  การพัฒนาระบบราชการรวมถึงนโยบายการกระจายอํานาจสูทองถ่ิน  ทําใหบุคลากรของคณะสามารถ
ใชศักยภาพเพ่ือตอบสนองเรื่องตางๆดังกลาวไดอยางดี 
 21. ความกาวหนาของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทําใหเอ้ือตอการปฏิบัติงาน 
 22. คณะมีเครือขายกับหนวยงานภายนอกทําใหเอ้ือตอการประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร 
 
 
 
 
  

 1. หนวยงานท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย เชน สํานักงาน ก.พ. มหาวิทยาลัยตาง ๆ ฯลฯ มี
หลักสูตรการฝกอบรมผานเครือขายอินเทอรเน็ต   
 2. ทรัพยากรในทองถ่ินเอ้ืออํานวยตอการจัดการเรียนการสอนโดยใชชุมชนเปนฐาน ซ่ึงสามารถให
นักศึกษาในสาขาวิชาของคณะใชเปนแหลงการเรียนรูภายนอกหองเรียน รวมถึงเปนแหลงฝกประสบการวิชาชีพ
ท่ีตรงสาขาวิชาไดเปนอยางดี 
 3. นโยบายการกระจายอํานาจสูทองถ่ิน ทําใหคณะมีโอกาสในการสรางเครือขายเพ่ิมมากข้ึน  
 4. มีกรอบแผนการอุดมศึกษาระยะยาว โดยคณะกรรมการการอุดมศึกษาทําใหคณะมีทิศทางในการทํา
แผนพัฒนาไดชัดเจน 
 5. สกอ.มียุทธศาสตรสรางความเชื่อม่ันในคุณภาพของสถาบันการศึกษา 
 6. มีเครือขายประกันคุณภาพการศึกษาภาคเหนือตอนลาง (มหาวิทยาลัยนเรศวรเปนผูประสานงาน)   
 7. สกอ. สนับสนุนการดําเนินการประกันคุณภาพ เชน การจัดฝกอบรมผูประเมิน  เปนตน 
 8. มหาวิทยาลัยมีระบบสารสนเทศเพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษาและบริหารจัดการ 
 10. รัฐบาลมีการสนับสนุนงบประมาณดานการบริการวิชาการแกบุคคลท่ัวไป 
 11. มีเครือขายความรวมมือกับชุมชนและหนวยงานภายนอกในการดําเนินงานดานตางๆ 
 12. มีภาพลักษณในการเปนท่ีพ่ึงใหกับชุมชนและหนวยงานภายนอกในการบริการวิชาการดาน
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
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      อุปสรรค (Threats) 

         10. นโยบายพรรคการเมืองใหความสําคัญและสนับสนุนการวิจัยและงานสรางสรรคไมชัดเจน 
 11. ประเทศมีความผันผวนทางเศรษฐกิจ  สังคม  สิ่งแวดลอมทางธรรมชาติสงผลใหรัฐบาลจัดสรร
งบประมาณใหกับมหาวิทยาลัยดานการวิจัยและงานสรางสรรคลดลง 
 12. หนวยงานภายนอกและแหลงทุนแจงเง่ือนไขการรับทุนสนับสนุนการวิจัยและงานสรางสรรคกระชั้นชิด 
 13. หนวยงานทองถ่ินภายนอก บางหนวยงาน ขาดความรูความเขาใจ และใหความสําคัญตองานดาน
ศิลปะและวัฒนธรรม จึงทําใหไดรับงบประมาณสนับสนุนจากหนวยงานภายนอกไมเพียงพอ 
 14. คานิยมของสังคมไทยทางดานการอนุรักษศิลปะและวัฒนธรรมเปลี่ยนไป เนื่องจากไดรับอิทธิพล
ทางวัฒนธรรมตางชาติ และการปลูกฝงจิตสํานึกการอนุรักษความเปนไทยนอยลง 
 15. สภาวะเศรษฐกิจในปจจุบันกอใหเกิดอุปสรรคในการบริหารจัดการ  อาทิ ดานงบประมาณ  ปจจัยท่ี
สงผลตอการพัฒนาบุคลากร  การสนับสนุนครุภัณฑทันสมัย 
 16. กฎ  ระเบียบ ขอบังคับเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลมีการเปลี่ยนแปลง  จึงทําใหเกิดการทํางานท่ี
ลาชา 
 17. งบประมาณแผนดินสนับสนุนจากรัฐบาลนอยเกินไปไมเพียงพอตอการบริหาร 
 18. ข้ันตอนการจัดทําแผนและงบประมาณท้ังของรัฐบาลและมหาวิทยาลัยมีระยะเวลากระชั้นชิดเปน
ผลใหคณะมีขอจํากัดในเรื่องของเวลาสําหรับกระบวนการจัดการทําแผนและงบประมาณของคณะ 
 
 
 
 
 
 

        1. นโยบายลดอัตรากําลังขาราชการของรัฐบาล สงผลใหพนักงานมหาวิทยาลัยและพนักงานราชการ
ขาดความม่ันคงในตําแหนงงาน 
 2. บัณฑิตสาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตรในประเทศมีจํานวนมาก ทําใหมีการแขงขันในการเขา
ทํางานสูง 
 3. ผูประกอบการตองการแรงงานระดับการศึกษาระดับตอนปลายหรือเทียบเทาเพ่ิมมากข้ึน 
 4. คูมือการประเมินของ สกอ. ยังมีแนวปฏิบัติตามเกณฑบางตัวชี้วัดไมชัดเจน   
 5. ผูประเมินมีความเขาใจไมตรงกันในเกณฑแตละตัวชี้วัด จําเปนตองอาศัยดุลยพินิจ  
 6. ชุมชนบางสวนขาดความเขาใจศาสตรในดานการบริการวิชาการสาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
 7. มีหนวยงานอ่ืนๆเปนคูแขงท่ีมีบทบาทในการบริการวิชาการและวิชาชีพในลักษณะเดียวกัน 
 8. สภาวะการเปลี่ยนแปลงดานเศรษฐกิจสังคม การเมือง และสิ่งแวดลอม ทําใหการดําเนินนโยบายดาน
งานบริการทางวิชาการไมตอเนื่อง 
 9. เกณฑมาตรฐานการประเมินท้ังภายในและภายนอกมีการปรับเปลี่ยน ทําใหมีปญหาตอการ
ดําเนินงานบริการทางวิชาการ   
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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 สรางเครือขายความรวมมอืทางวิชาการกบัหนวยงานภายนอก ทั้งภาครัฐและเอกชน
ทั้งในและตางประเทศ 
3.2 พัฒนาระบบและกลไกในการบริการทางวิชาการ 
4.1 จัดทําฐานขอมูลศิลปะและวัฒนธรรมในแตละทองถ่ินของประเทศ 
4.2 สงเสริมและพฒันานักศึกษา ใหมีความรูความเขาใจทีเ่กีย่วกับการทํานุบํารงุดาน
ศิลปะและวัฒนธรรม 
4.3 สงเสริมสนับสนุนใหนักศึกษาตระหนักและมสีวนรวมในการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 
5.1 พัฒนาบุคลากรและระบบจัดการเรียนรูภายในองคกร   
5.2 จัดทํามาตรฐานและคูมือการปฏิบัติงาน  
5.3 พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ (MIS)  
 

โอกาส (Opportunities) 
1. หนวยงานที่เกี่ยวของกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย เชน สํานักงาน ก.พ. 
มหาวิทยาลัยตาง ๆ ฯลฯ มีหลักสูตรการฝกอบรมผานเครือขายอินเทอรเน็ต   
2. ทรัพยากรในทองถ่ินเอื้ออํานวยตอการจัดการเรียนการสอนโดยใชชุมชน
เปนฐาน ซึ่งสามารถใหนักศึกษาในสาขาวิชาของคณะใชเปนแหลงการเรียนรู
ภายนอกหองเรียน รวมถึงเปนแหลงฝกประสบการวิชาชีพที่ตรงสาขาวิชาได
เปนอยางดี 
3. นโยบายการกระจายอํานาจสูทองถ่ิน ทําใหคณะมีโอกาสในการสราง
เครือขายเพิ่มมากข้ึน  
4. มีกรอบแผนการอุดมศึกษาระยะยาว โดยคณะกรรมการการอุดมศึกษาทํา
ใหคณะมีทิศทางในการทําแผนพัฒนาไดชัดเจน 
5. สกอ.มียุทธศาสตรสรางความเช่ือมั่นในคุณภาพของสถาบันการศึกษา 
6. มีเครือขายประกันคุณภาพการศึกษาภาคเหนือตอนลาง (มหาวิทยาลัย
นเรศวรเปนผูประสานงาน)   
7. สกอ. สนับสนุนการดําเนินการประกันคุณภาพ เชน การจัดฝกอบรมผู
ประเมิน  เปนตน 
8. มหาวิทยาลัยมีระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาและ
บริหารจัดการ 
10. รัฐบาลมีการสนับสนุนงบประมาณดานการบริการวิชาการแกบุคคลทั่วไป 
11. มีเครือขายความรวมมือกับชุมชนและหนวยงานภายนอกในการ
ดําเนินงานดานตางๆ 
12. มีภาพลักษณในการเปนที่พึ่งใหกับชุมชนและหนวยงานภายนอกในการ
บริการวิชาการดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
13. รัฐบาลมีนโยบายที่ชัดเจน และมีการสนับสนุนการวิจัยและงานสรางสรรค 
14. รัฐบาลมีนโยบายการกระจายอํานาจสูทองถ่ินและการเขาสูประชาคม
อาเซียน 
15. พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติกําหนดใหมหาวิทยาลัยทําการวิจัยและ
งานสรางสรรคเพื่อพัฒนาองคความรูและพัฒนาสังคมและมีระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน 
16. มหาวิทยาลัย/จงัหวัด มีนโยบายและใหความสําคัญตอการสงเสริมดาน
ศิลปะและวัฒนธรรม 
17. จังหวัดกําแพงเพชร มเีขตโบราณสถาน ที่ไดรับการยกยองเปนเมอืงมรดก
โลกซึง่เปนแหลงเรียนรูทีเ่อื้อตอการอนุรักษ สงเสริม สบืสาน เผยแพรศิลปะ
และวัฒนธรรม ภูมิปญญาและสิ่งแวดลอม 
18. องคกร/หนวยงานในทองถ่ินใหการสงเสริมและสนับสนุนดานศิลปะและ
วัฒนธรรม 
19. นโยบายกระจายอํานาจสูทองถ่ิน  ทําใหคณะมีโอกาสในการสราง
เครือขาย 
20. นโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตรชาติ ยุทธศาสตรกลุมจงัหวัด ยุทธศาสตร
จังหวัด  การปฏิรูประบบราชการ  การพัฒนาระบบราชการรวมถึงนโยบาย
การกระจายอํานาจสูทองถ่ิน  ทําใหบุคลากรของคณะสามารถใชศักยภาพเพื่อ
ตอบสนองเรื่องตางๆดังกลาวไดอยางดี 
21. ความกาวหนาของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทําใหเอื้อตอการปฏิบัติงาน 
22. คณะมีเครือขายกับหนวยงานภายนอกทําใหเอื้อตอการประชาสมัพันธ
ขอมูลขาวสาร 

SO- กลยุทธเชิงรุก/ลุย 
1.1 พัฒนาความรูความสามารถ 
ใหบัณฑิตมีคุณภาพ สามารถแขงขันไดในระดับสากล 
1.2 พัฒนาทักษะดานภาษาตางประเทศ และเทคโนโลยีเพื่อเตรียมความ
พรอมสูตลาดแรงงาน 
1.3 พัฒนาความสามารถทางวิชาการของคณาจารยและบุคลากร 
2.1 พัฒนาระบบและกลไกสนับสนุนการทําวิจัยและบริหารงานวิจัยและ
งานสรางสรรค 
3.1 พัฒนาระบบและกลไกในการบริการวิชาการแกทองถ่ิน 
3.2 สรางความแข็งแกรงทางคุณภาพชีวิตของบุคลากรในทองถ่ินอยาง
ย่ังยืน 
4.1 คณะมีอาคารและสถานที่ในการจัดกิจกรรม การอนุรักษ สงเสริมสืบ
สาน เผยแพรศิลปะและวัฒนธรรมตลอดจนภูมิปญญาทองถ่ิน 
4.2 คณะมีแผนงานโครงการ/กจิกรรม ดานการอนุรักษ สงเสริมสบืสาน 
เผยแพรศิลปะและวัฒนธรรม ในระดับทองถ่ิน ระดับชาติ และระดับ
นานาชาติ 
5.1 เสริมสรางวัฒนธรรมการทํางานโดยมุงเนนความรบัผิดชอบและ
ผลสําเร็จตามตัวช้ีวัดเปนรายบุคคล 
5.2 พัฒนาระบบการติดตามตรวจสอบการดําเนินงานตามโครงการ  
 

จุดออน (Weaknesses) 
1. จํานวนบัณฑิตที่ไดงานทําภายใน 1 ป อยูในระดับที่ตํ่ากวาเกณฑ 
2. สัดสวนของอาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญาเอกตออาจารยประจําตํ่ากวาเกณฑ
มาตรฐาน 
3. สัดสวนของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการตํ่ากวาเกณฑมาตรฐาน 
4. จํานวนผลการวิจัยเพื่อพฒันาการเรียนการสอน ผลงานวิชาการระดับชาติ ผลงาน
วิชาการและงานสรางสรรคของคณามจีํานวนนอย 
5. ยังไมมีการกําหนดคูเปรียบเทียบ  (Benchmarking) 
6. ฐานขอมูลแตละงานยังไมถูกเช่ือมโยงเปนระบบเดียวกันอยางสมบูรณ 
7. ความรูความเขาใจในระบบงานประกันคุณภาพการศึกษาอยูกับคนจํานวนจํากัด 
8. ขาดการประชาสัมพันธตอผูมีสวนไดสวนเสียดานการประเมินการสํารวจการบริการ
ทางวิชาการอยางทั่วถึง 
9. รูปแบบการประชาสัมพันธการจัดการบริการวิชาการไมหลากหลาย 
10. ขาดการนําการบริการวิชาการไปบูรณาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย 
11. เครือขายความรวมมือ(MOU)การบรกิารวิชาการสวนใหญยังไมเปนระบบ 
12. คณาจารยมีประสบการณการทําวิจัยนอย 
13. อาจารยสวนใหญมีภาระงานสอนและภาระงานดานอื่นๆ มาก ทําใหไมมีเวลาทําวิจัย 
14. คณะมีการจัดการความรูดานการวิจัยและงานสรางสรรคยังไมครบข้ันตอน 
15. สื่อสิ่งพิมพและสือ่อิเล็กทรอนิกส ดานศิลปะและวัฒนธรรม ยังมีจํานวนนอย 
16. ฐานขอมูลดานศิลปะและวัฒนธรรม ยังไมเปนระบบ 
17. การดําเนินงานดานศิลปะและวัฒนธรรมของหนวยงานภายใน ยังไมเปนไปในทิศทาง
เดียวกัน 
18. การประสานงาน  การเผยแพรขอมลูขาวสารตางๆ ไปยังโปรแกรมวิชาและ
คณาจารยแตละทานยังไมทั่วถึงเทาที่ควร 
19.การประชาสัมพันธเผยแพรขอมลูขาวสารของคณะยังไมตอเน่ือง 
20. ดําเนินโครงการไมเปนไปตามแผนระยะเวลา 
21. ขาดระบบการกํากบั ติดตาม ตรวจสอบการดําเนินงานโครงการ 
22. งบประมาณมจีํานวนจํากัดทุกดานไมเพียงพอตอความตองการ 
 
 
 

แผนกลยุทธ  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
ป 2556-2560 

วิสัยทัศน 

สรางสรรคองคความรูเชิงบูรณาการ  พัฒนางานเพือ่ทองถ่ิน  สืบสาน
วัฒนธรรมความเปนไทยสูสากล  

 พันธกิจ  
1) ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพมาตรฐานดานมนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร 
2) สรางองคความรู งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพฒันาทองถ่ิน 
3) ใหบรกิารทางวิชาการแกทองถ่ิน 
4) ทํานุบํารงุศิลปะและวัฒนธรรม 
5) บรหิารจัดการอยางมปีระสิทธิภาพ 

อัตลักษณ   “ความรูคูชุมชน” 
เอกลักษณ   “มุงเนนทองถ่ิน  สานศิลปวัฒนธรรม” 
 

 

จุดแข็ง (Strengths) 
1. คณะ ฯ มีขอตกลงความรวมมือทางการเรียนการสอนกับมหาวิทยาลัย
ทั้งภายในและภายนอกประเทศ 
2. คณะ ฯ มีหลักสูตรที่ตอบสนองตอการพัฒนาบุคลากรในทองถ่ินอยาง
หลากหลาย ทั้งดานมนุษยศาสตร และดานสังคมศาสตร 
3. คณะ  ฯ  มี ห ลั ก สู ต ร ที่ เ น น ผ ลิ ตบัณฑิ ตที่ มี ค ว ามรู ใ น ก า ร ใ ช
ภาษาตางประเทศเพื่อรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน 
4. คณะ ฯ ใหความสําคัญในการพัฒนาแหลงเรียนรู 
5. คณะ ฯ มีศาสตรที่เกี่ยวของกับการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ทํา
ใหสามารถปฏิบัติพันธกิจดานน้ีไดเปนอยางดี 
6. มีความรวมมือดานการประกันคุณภาพที่เขมแข็งระหวางบุคลากรใน
ระดับโปรแกรมวิชา คณะ และหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย 
7. มีการสอบถามความตองการของผูมีสวนไดสวนเสียเพื่อประกอบการ
จัดทําแผนกลยุทธ 
8. มีบุคลากรรับผิดชอบงานดานประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะและ
โปรแกรมวิชา  
9. มีการถายทอดตัวช้ีวัดจากองคกรสูคณะ  โปรแกรมวิชา  และบุคคล  
10. มีการสํารวจความตองการรับบริการวิชาการและวิชาชีพ 
11. คณะมีการใหบริการฝกอบรมกิจกรรมที่ตรงตามตามความตองการ
ของหนวยงานภายนอก 
12. มีสาขาวิชาที่หลากหลาย ทําใหสามารถขยายฐานการใหบริการทาง
วิชาการแกชุมชนไดมากข้ึน 
13. บุคลาการมีความสามารถเฉพาะทางในการใหบริการวิชาการดาน
ตางๆ แกบุคคลทั่วไปและหนวยงานภายนอก 
14. มีโครงการบริการวิชาการในดานการเผยแพรศิลปวัฒนธรรมสูสากล 
15. ผูบริหารคณะพัฒนาบริหารงานวิจัยและงานสรางสรรคดวยความ
โปรงใสตรวจสอบได 
16. คณะมีการประชาสัมพันธและการประสานงานดานการวิจัยและงาน
สรางสรรคใหนักวิจัยไดทราบขอมูลดานการวิจัยและงานสรางสรรคอยาง
ตอเน่ือง 
17. มีแหลงคนควาเอกสารและงานวิจัยและงานสรางสรรคที่พรอม
ใหบริการขอมูลแกนักวิจัย 
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18. คณะมีอาคารและสถานที่ในการจัดกิจกรรม การอนุรักษ สงเสริมสืบ
สาน เผยแพรศิลปะและวัฒนธรรมตลอดจนภูมิปญญาทองถ่ิน 
19. คณะมีแผนงานโครงการ/กจิกรรม ดานการอนุรักษ สงเสริมสบืสาน 
เผยแพรศิลปะและวัฒนธรรม ในระดับทองถ่ิน ระดับชาติ และระดับ
นานาชาติ 
20. มีการบรูณาการความรูดานศิลปะและวัฒนธรรมเขากับพันธกิจอื่น 
เชน การพัฒนาการเรียนการสอน การบริการวิชาการและการวิจัย เปนตน 
21. มีการจัดทําแผนงานอยางเปนระบบและมสีวนรวมของผูมีสวนไดสวน
เสีย 
22.  มีการใชทรัพยากรรวมกันเพื่อเปนการลดคาใชจาย  มีระบบการแบง
หนาที่งานกันอยางชัดเจน 
23. บุคลากรไดรบัการมอบหมายภาระงานที่ชัดเจนและเปนลายลักษณ
อักษร 
24. บุคคลากรไดรบัการพัฒนาทกัษะความรูในการปฏิบัติงานอยาง
ตอเน่ือง 

WT-กลยุทธซอนตัว/ปองกันตัว 
1.1 สรางความแข็งแกรงทางวิชาการและคุณภาพชีวิตที่ย่ังยืนใหแกบัณฑิตตาม        
อัตลักษณของมหาวิทยาลัย 
2.1 ยกระดับการติดตามความกาวทันในการทําวิจัยของนักวิจัย 
2.2 การจัดการความรูดานการวิจัยและงานสรางสรรคใหกบันักวิจัย 
3.1 สรางเครือขายความรวมมอืทางวิชาการกบัหนวยงานภายนอก ทั้งภาครัฐและเอกชน
ทั้งในและตางประเทศ 
4.1 มีการบรูณาการความรูดานศิลปะและวัฒนธรรมเขากับพันธกิจอื่น เชน การ
พัฒนาการเรียนการสอน การบรกิารวิชาการและการวิจัย เปนตน 
5.1 จัดหาและปรบัปรุงครุภัณฑใหมีความเพียงพอและมีประสิทธิภาพ  
5.2 สงเสริมใหบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูกบับุคลากร
ของเครือขายภายนอกคณะ   
 

อุปสรรค (Threats) 
1. นโยบายลดอัตรากําลั งข าราชการของรัฐบาล ส งผลใหพนักงาน
มหาวิทยาลัยและพนักงานราชการขาดความมั่นคงในตําแหนงงาน 
2. บัณฑิตสาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตรในประเทศมีจํานวนมาก ทําให
มีการแขงขันในการเขาทํางานสูง 
3. ผูประกอบการตองการแรงงานระดับการศึกษาระดับตอนปลายหรือ
เทียบเทาเพิ่มมากข้ึน 
4. คูมือการประเมินของ สกอ. ยังมีแนวปฏิบัติตามเกณฑบางตัวช้ีวัดไมชัดเจน   
5. ผูประเมินมีความเขาใจไมตรงกันในเกณฑแตละตัวช้ีวัด จําเปนตองอาศัย
ดุลยพินิจ  
6. ชุมชนบางสวนขาดความเขาใจศาสตรในดานการบริการวิชาการสาขา
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
7. มีหนวยงานอื่นๆเปนคูแขงที่มีบทบาทในการบริการวิชาการและวิชาชีพใน
ลักษณะเดียวกัน 
8. สภาวะการเปลี่ยนแปลงดานเศรษฐกิจสังคม การเมือง และสิ่งแวดลอม ทํา
ใหการดําเนินนโยบายดานงานบริการทางวิชาการไมตอเน่ือง 
9. เกณฑมาตรฐานการประเมินทัง้ภายในและภายนอกมีการปรับเปลี่ยน ทํา
ใหมีปญหาตอการดําเนินงานบริการทางวิชาการ   
10. นโยบายพรรคการเมืองใหความสําคัญและสนับสนุนการวิจัยและงาน
สรางสรรคไมชัดเจน 
11. ประเทศมีความผันผวนทางเศรษฐกิจ  สังคม  สิ่งแวดลอมทางธรรมชาติ
สงผลใหรัฐบาลจัดสรรงบประมาณใหกับมหาวิทยาลัยดานการวิจัยและงาน
สรางสรรคลดลง 
12. หนวยงานภายนอกและแหลงทุนแจงเงื่อนไขการรับทุนสนับสนุนการวิจัย
และงานสรางสรรคกระช้ันชิด 
13. หนวยงานทองถ่ินภายนอก บางหนวยงาน ขาดความรูความเขาใจ และให
ความสําคัญตองานดานศิลปะและวัฒนธรรม จึงทําใหไดรบังบประมาณ
สนับสนุนจากหนวยงานภายนอกไมเพียงพอ 
14. คานิยมของสังคมไทยทางดานการอนุรักษศิลปะและวัฒนธรรมเปลี่ยนไป 
เน่ืองจากไดรับอิทธิพลทางวัฒนธรรมตางชาติ และการปลูกฝงจิตสํานึกการ
อนุรักษความเปนไทยนอยลง 
15. สภาวะเศรษฐกิจในปจจุบันกอใหเกิดอุปสรรคในการบรหิารจัดการ  อาทิ 
ดานงบประมาณ  ปจจัยทีส่งผลตอการพฒันาบุคลากร  การสนับสนุนครุภัณฑ
ทันสมัย 
16. กฎ  ระเบียบ ขอบังคับเกี่ยวกบัการบรหิารงานบุคคลมีการเปลี่ยนแปลง  
จึงทําใหเกิดการทํางานทีล่าชา 
17. งบประมาณแผนดินสนับสนุนจากรัฐบาลนอยเกินไปไมเพียงพอตอการ
บรหิาร 
18. ข้ันตอนการจัดทําแผนและงบประมาณทั้งของรัฐบาลและมหาวิทยาลัยมี
ระยะเวลากระช้ันชิดเปนผลใหคณะมีขอจํากัดในเรื่องของเวลาสําหรบั
กระบวนการจัดการทําแผนและงบประมาณของคณะ 
 

ST-กลยุทธเชิงปองกัน/เชิงปรับเปลี่ยน 
1.1 สรางความแข็งแกรงทางวิชาการใหแกบัณฑิตตามอัตลกัษณของ
มหาวิทยาลัย 
2.1 พัฒนาระบบและกลไกการเช่ือมโยงงานวิจัยและงานสรางสรรคกบั
การบริการวิชาการและหรือการจัดการเรียนการสอน 
3.1 สรางความแข็งแกรงทางคุณภาพชีวิตของบุคลากรในทองถ่ินอยาง
ย่ังยืน 
5.1  พัฒนาบุคลากรและนักศึกษาใหมีความตระหนักรูเกี่ยวกับประชาคม
อาเซียน และบทบาทของมหาวิทยาลัยในการพฒันาประชาคมอาเซียน  
5.2  พัฒนาสมรรถนะการใชภาษาตางประเทศแกบุคลากร 
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สวนที ่3 
ความคิดเห็นของภาคีหุนสวนแผนกลยุทธ 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
ประจําป พ.ศ.2556-2560 

 
ความคิดเห็นของภาคีหุนสวนเพ่ือจัดทําแผนกลยุทธคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร   

สําหรับนักศึกษาปจจุบัน 
 

 จากการจัดการประชุมระดมความคิดเห็นของภาคีหุนสวน  เพ่ือจัดทําแผนกลยุทธคณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2556-2560  ในวันท่ี  31  ตุลาคม  2555  ณ  หองประชุมพิกุล  
(3208)  อาคารคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  ในดานผูมีสวนไดสวนเสียสําหรับศิษยปจจุบัน 
 
สรุปขอมูลส่ิงท่ีสถานศึกษาตองการจากนักศึกษาปจจุบัน  สามารถสรุปประเด็นสําคัญได ดังนี้ 
 
1. ทานมีขอคิดเห็น เกี่ยวกับประเด็นตางๆ อยางไรบาง  

1.1 การจัดการเรียนการสอนของอาจารยผูสอน  
ขอคิดเห็นเชิงบวก 
1. คณะมีระบบการจัดการเรียนการสอนท่ีตอบสนองความตองการของนักศึกษา  
2. กระบวนการสอนของอาจารยท่ีมีสื่อการเรียนการสอนชวยใหนักศึกษามีความเขาใจในเนื้อหามาก

ข้ึน ทําใหมองเห็นเปนรูปธรรม และมองเห็นภาพชัดเจนจากการยกตัวอยาง  
3. อาจารยผูสอนมีแบบสอบถามกอนเรียนและหลังเรียนเพ่ือเช็คความเขาใจและความกาวหนาของ

นักศึกษา  
4. บรรยากาศในหองเรียนดี  มีกิจกรรมในหองเรียน มีกิจกรรมการฝกปฏิบัติท่ีดี  
5. อาจารยมีความพรอมในการสอน เนื้อหารัดกุมเขาใจงาย  ใหขอคิดแกนักศึกษา พรอมยกตัวอยาง 

เปดโอกาสใหผูเรียนไดสอบถามความรูตางๆ ไดเสมอ    
6. มีอาจารยพิเศษภายนอกมาสอนโดยบรรยายสรุปทําใหเขาใจเนื้อหาท่ีเรียนงายข้ึน 

 
ขอคิดเห็นเชิงลบ 
1. อาจารยบางทานสอนยังไมเขาใจ พูดเร็วเกินไป อธิบายไมครอบคลุมกับเนื้อหาท่ีสอน   
2. อาจารยบางทานสอนเนนแบบบรรยายและบรรยายนานเกินไป 
3. ควรปรับปรุงเรื่องการสงงานไมควรมีมากเกินไป เพราะอาจารยบางทานใหสงงานแลวไมมาสอน 
 
ขอเสนอแนะ   
1. ตองการใหอาจารยพาไปลงพ้ืนท่ีบอยๆ  จะไดรูเก่ียวกับการพัฒนาชุมชน  
2. ตองการใหอาจารยสอนแบบบรรยายใหเขาใจกอน 
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3. ตองการใหอาจารยสอนแบบใชสื่อประกอบการสอนดวยจะไดเขาใจและจําไดดีข้ึน และมีระบบการ
ใหคะแนนท่ีเปนธรรม  

4. ตองการใหมีการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ และมีความทันสมัย   
5. มีสื่อการเรียนการสอน หนังสือท่ีหลากหลาย  
1.2 ความพรอมของทรัพยากรเรียนรู เชน ศูนยปฏิบัติการคอมพิวเตอร ระบบอินเตอรเน็ต  

หองสมุดกฎหมาย  อุปกรณ/ส่ือการเรียนการสอน  เปนตน  
1. ศูนยปฏิบัติการคอมพิวเตอรไมเพียงพอตอการใชสําหรับนักศึกษา   
2. ระบบอินเตอรเน็ตของมหาวิทยาลัยไมครอบคลุมในทุกพ้ืนท่ีในมหาวิทยาลัย เชน บนตึกสูง  
3. สื่อการเรียนการสอนในหองเรียนบางหองไมสมบูรณ  มีการชํารุดของอุปกรณตาง ๆ เชน  ไมโครโฟน  

ซ่ึงบางหองมีนักศึกษาจํานวนมากทําใหอาจารยตองใชไมโครโฟน  โปรเจคเตอรบางหองใชงานไมได  
4. ศูนยภาษาและคอมพิวเตอร มีคอมพิวเตอรเพียงพอสําหรับนักศึกษา แตไดรับการหามใชอุปกรณใน

การศึกษาคนควาหาความรู   
5. มีกฎเกณฑในการหามนักศึกษาใชคอมพิวเตอรของมหาวิทยาลัย สงผลใหนักศึกษาขาดทักษะ ในการ

ใชคอมพิวเตอร โดยเฉพาะกับนักศึกษาท่ีไมมีคอมพิวเตอรสวนตัวใช ซ่ึงจะสงผลตอการสอบวัดมาตรฐาน
คอมพิวเตอรไมผาน และมีผลตอการฝกประสบการณวิชาชีพ 

6. หองคอมพิวเตอรใชงานไดดี แตมีขอเสียท่ีสัญญาณอินเตอรเน็ตมีความลาชา คอมพิวเตอรเสียบอยๆ 
อยากใหลงโปรแกรมท่ีรองรับรวดเร็วตอการใชงาน 

7. อยากใหหองสมุดมีหนังสือท่ีหลากหลายมากกวานี้ เจาหนาท่ีใหบริการอยางเปนกันเองดี 
8. อยากใหมีหองคอมพิวเตอรเพ่ิมข้ึนอีก 1 หอง  เพ่ือใหเพียงพอกับการศึกษาคนควาของนักศึกษา  
9. อยากใหมีอุปกรณการสอนท่ีทันสมัย  และมีโปรเจคเตอรสําหรับการสอนทุกหอง 
10. อุปกรณการสอนบางหองใชการไมได 
11. บรรยากาศหองเรียนไมนาเรียน เพราะรอน  และเหม็นข้ีนกมาก   
 
1.3 การใหบริการของสํานักงานคณบดี  
1. ระบบในการใหยืมของตางๆ ในคณะ ลาชาและไมชัดเจนในเรื่องสถานท่ีเขียนเรืองยืม และไมมี

ระเบียบในการยืมท่ีชัดเจน  
2. การเช็คกิจกรรมในสมุดกิจกรรม โดยใชตราปมในสมุดเกิดขอผิดพลาดหลายประการ และขาดการ

ประชาสัมพันธใหนักศึกษาทราบวาจะมีการปมตราในสมุดกิจกรรม ซ่ึงมีนักศึกษาหลายคนเขารวมกิจกรรมแต
ลืมนําสมุดกิจกรรมมา บางคนสมุดหาย  เม่ือไปขอปมตรายอนหลังก็มีความคิดเห็นใหปมตราไดเปน
รายบุคคล  จึงขอเสนอใหมีเครื่องปมลายนิ้วมือแทนเนื่องจากไมสามารถฝากกันแสกนได  เนื่องจากการเขา
รวมกิจกรรมมีผลตอการออกฝกประสบการณวิชาชีพดวย 

3. สํานักงานคณบดีใหบริการดีมาก มีระบบและเปนข้ันตอน เจาหนาท่ีใหบริการและตอนรับดี แนะนํา
เรื่องตางๆ ไดละเอียด แตบางครั้งก็ไมชัดเจน  ในเรื่องการขอใชบริการ 

  4. มีการประชาสัมพันธ ขาวสารภายในคณะไดอยางรวดเร็ว   
 

1.4 อาคาร/สถานท่ีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  
1. ท่ีจอดรถไมเพียงพอสําหรับนักศึกษาทําใหเกิดความไมเปนระเบียบในการจอดรถ  คณะฯ ควรจัด

ระเบียบท่ีจอดรถใหเปนระเบียบเรียบรอยกวานี้  
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2. ความสะอาดของอาคารเรียนและหองเรียนไมสะอาด และมีแตข้ีนก จึงควรพัฒนาอาคารเรียนให
ดีกวานี้ เพราะจํานวนนักศึกษามีมากข้ึนทุกป  และเกาอ้ีในหองเรียนก็ไมเพียงพอ   

 3. หองน้ําสกปรกและมีกลิ่นเหม็นมาก  คณะฯ ควรมีหองน้ํา/สุขา ท่ีสะอาดถูกสุขลักษณะ และ
เพียงพอตอการใชงาน โดยเฉพาะหองน้ําชายชั้น 1 ท่ีฝาผนังมีคราบดํา   

4. โตะ เกาอ้ี  ชํารุดและไมเอ้ืออํานวยตอการนั่งเรียน 
5. นักศึกษาแสดงความคิดเห็นเชิงลบตออาคารคณะมนุษยฯ ดังนี้ 
“อาคารคณะมนุษยฯ ถือไดวาเปนอาคารท่ีอนุรักษไวซ่ึงวิถีความเปนไทย  อากาศในหองเรียนก็เย็นแบบ

ธรรมชาติ  นั่งเรียนกับมวลนกพิราบท่ีบินไปมา  อีกท้ัง มูลนกท่ีติดตามพ้ืนและเกาอ้ีแลดูเปนศิลปะ  รักษาไว
ซ่ึงความโบราณในแบบไทยแทท่ีหาท่ีไหนไมได  สีออกครึ้มๆบงบอกถึงความเกาแกของคณะวากอตั้งมานาน
หลายสิบป  และยังคงอยูรอดจนถึงปจจุบัน” 

6. ควรมีหองเรียนท่ีสะดวกตอการคนควาหาความรู   
 

  1.5 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา  
  1. ไมมีเวลาแนนอนในการจัดระบบเวลาของแตละกิจกรรม  บางกิจกรรมใชเวลาไมเหมาะสม 
คือ เลิกกิจกรรมดึกเกินไป  
   2. อยากใหมีงบประมาณในการเดินทางไปแขงขันวิชาการ/กิจกรรมตาง ๆ นอกมหาวิทยาลัย 
หรือตางจังหวัดท่ีสรางชื่อเสียงใหกับคณะ โดยควรใหคาเบี้ยเลี้ยงนักศึกษามากกวาวันละ 100 บาท   

  3. กิจกรรมตางๆ มีเหตุมีผล และเปนกิจกรรมท่ีนักศึกษาทุกคนตองมีสวนรวม คือ เปนกิจกรรม
ท่ีพัฒนานักศึกษาจริงๆ  

 4. การเช็คชื่อนักศึกษาท่ีเขารวมกิจกรรม ยังเปนปญหาอยางมาก เชน เม่ือเซ็นชื่อในกระดาษ
แลวกระดาษหายไป ลืมปมสมุดกิจกรรมบาง  ดังนั้น ขอเสนอใหคณะควรมีเครื่องแสกนลายนิ้วมือเพ่ือเช็คชื่อ
นักศึกษาเขารวมกิจกรรมจะดีมาก เพ่ือปองกันปญหาไดหลายดาน 
  5. ตองการใหคณะ/โปรแกรมวิชา นํานักศึกษาไปออกคายหรือกิจกรรมเขาคาย/ออกคายใหแก
นักศึกษา เพ่ือจะไดลงพ้ืนท่ีและไดฝกปฏิบัติภาคสนามจริงๆ 

 6. อยากใหสโมสรนักศึกษามีความเปนกลางบาง 
  7. ควรมีการจัดหาทุนการศึกษาของมูลนิธิตางๆ ใหนักศึกษาตลอด เพ่ือใหนักศึกษาท่ีขาด
แคลนทุนการศึกษาไดมีทุนการศึกษาเลาเรียนอยางตอเนื่อง  
  8. ควรจัดกิจกรรมรวมกันในคณะฯ ใหบอยมากข้ึน เพ่ือใหนักศึกษามีความรูตางๆ และมี
ความรูรอบตัวเพ่ิมข้ึน และเปนกิจกรรมท่ีปลูกจิตสํานึกในการเรียนใหกับนักศึกษา 
   9. ควรจะมีการจัดคายวิชาการใหแกนักศึกษา 
 

1.6 อ่ืนๆ  
 1. ควรมีการแจงขาวตางๆ ในคณะ เชน กฎระเบียบ ประกาศใหเพ่ือนๆ นักศึกษาไดทราบ 
 2. คณะควรมีบริการน้ําดื่มภายในคณะฯ ไวบริการท่ีใชงานได  
 3. ควรมีสถานท่ีนั่งอานหนังสือ  และมีหนังสือใหนักศึกษาอานเพ่ิมมากวานี้ 
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2. ทานตองการใหคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  พัฒนาในเรื่องใดบาง  โปรดใหขอเสนอแนะ 
 1. พัฒนาความสะอาดของอาคารสถานท่ี  ทําความสะอาดหองน้ํา และหองเรียนใหสะอาดอยูเสมอและ
ปรับปรุงหองเรียนใหดูใหมใหดูดีข้ึน 
 2. ตองการใหมีจํานวนคอมพิวเตอรท่ีเพียงพอตอผูใช  และปรับปรุงใหใชการไดมากกวานี้ 
 3. อาคารสถานท่ีควรมีความสะอาด สดใสนาเรียน  
 4. ควรมีเทคโนโลยีทีทันสมัย ไวตอการใชงานของนักศึกษาท่ีมีจํานวนมากกวา 1,000  คน   
 5. การใหบริการของเจาหนาท่ีในคณะควรใหบริการดวยความรวดเร็วกวานี้ 
 6. ควรมีเบี้ยเลี้ยงนักศึกษาท่ีออกไปแขงขันหรือทํากิจกรรมในการสรางชื่อเสียงใหกับมหาวิทยาลัย 
 7. อยากใหหองเรียนสะอาด ไมอยากใหมีข้ีนก และอยากมีหองเรียนติดแอรเหมือนคณะอ่ืน  
 8. ควรมีและเพ่ิมสถานท่ีพักผอนหยอนใจ สําหรับนักศึกษาไดผอนคลายและมีความสดชื่น  

9. ควรมีสื่อสนับสนุนการเรียนการสอนท่ีทันสมัย   
 10. ควรปรับปรุงบริเวณอาคารสถานท่ีใหสะอาด ควรมีการตกแตงบริเวณรอบ ๆ อาคารคณะมนุษยฯ  
ดวยตนไม  ดอกไม  ไมประดับ มีสวนหยอม  เพ่ือใหมีบรรยากาศท่ีดี นาเรียน  
 11. อุปกรณและสื่อการเรียนการสอนควรพรอมตอการใชงาน  บางหองพัดลมเสีย  
 12. หองเรียนไมเพียงพอกับจํานวนนักศึกษา  
 13. อยากใหพัฒนาระบบอินเตอรเน็ต และพัฒนาหนาเว็บไซตคณะใหใชการไดดี และเขาถึงไดรวดเร็ว  
 14. ควรปรับปรุงพัดลม  หลอดไฟ  กระดานเขียน  
 15. ควรมีชองสําหรับจอดรถมอเตอรไซด 
 16. อยากใหมีการประชาสัมพันธผลงานนักศึกษา 
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ความคิดเห็นของภาคีหุนสวนเพ่ือจัดทําแผนกลยุทธคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร   
สําหรับศิษยเกา 

 
 จากการจัดการประชุมระดมความคิดเห็นของภาคีหุนสวน  เพ่ือจัดทําแผนกลยุทธคณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2556-2560  ในวันท่ี  31  ตุลาคม  2555  ณ  หองประชุมพิกุล  
(3208)  อาคารคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  ในดานผูมีสวนไดสวนเสียสําหรับศิษยเกา   
 
สรุปขอมูลส่ิงท่ีสถานศึกษาตองการจากศิษยเกา  สามารถสรุปประเด็นสําคัญได  ดังนี้ 
 
1. ทานมีขอคิดเห็น หรือทัศนคติ ตอการผลิตบัณฑิตและการใหบริการวิชาการของคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร อยางไรบาง  

 

ดานการผลิตบัณฑิต 

ศิษยเกามีทัศนคติท่ีดี ตอการผลิตบัณฑิตของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ดังนี้ 

1. คณะมนุษยฯผลิตบัณฑิตสวนใหญท่ีสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพและไดงานทําหรือ
ทํางานท่ีตรงกับสาขา และเปนท่ีตองการของแหลงงานมากข้ึนทุกป  

2. สําหรับบัณฑิต รป.ม. และ ภาค กศ.บป. เม่ือกลับสูแหลงงาน สามารถนําความรูมาพัฒนาไดอยาง
ม่ันใจ และมีการทํางานเปนระบบมากข้ึน 

3. คณาจารยมีความใสใจตอนักศึกษาทําใหการเรียนการสอนมีการพัฒนาอยางเต็มท่ี แตอยากให
อาจารยผูสอนมีความรูท่ีตรงกับสาขาเพ่ือผลิตบัณฑิตใหไดรับความรูอยางเต็มท่ี อยางไรก็ดี คณะ
มนุษยฯ มีการจัดการเรียนการสอนท่ีสงเสริมและพัฒนาทักษะและการปฏิบัติงานใหแกบัณฑิตไดดี 

4. บัณฑิตคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรสามารถทํางานไดหลากหลายสาขา แมสายงานอาจไม
ตรงกับสาขาท่ีเรียนมาท้ังหมด  

5. การจัดการเรียนการสอนท่ีมุงเนนการทํางานแบบมีสวนรวม และการรวมกิจกรรมของนักศึกษา 
สงเสริมใหบัณฑิตสามารถพัฒนาทักษะการดําเนินชีวิตไดดี  

  

ดานการใหบริการวิชาการ 

 ตองการใหคณะฯจัดบริการวิชาการท่ีเปนประโยชนตอศิษยเกาและอยางบอยครั้ง เชน การอบรมและ
การจัดนิทรรศการทางวิชาการ และสมาคมศิษยเกาสามารถเขามารวมมีบทบาทมากข้ึนในจัดบริการวิชาการได 
ในบางครั้งศิษยเกาไดรับขาวสารการจัดกิจกรรมไมท่ัวถึง  โดยสวนใหญจะทราบขาวประชาสัมพันธจากหนังสือ
ราชการและวิทยุมากท่ีสุด ศิษยเกามีมุมมองวา กลุมศึกษาท่ีรวมกิจกรรมของมหาวิทยาลัยบอยครั้ง มีความ
คลองตัวและมีความสามารถในการปฏิบัติและพัฒนางานไดดีกวากลุมศึกษาท่ีมุงศึกษาอยางเดียวโดยไมชอบรวม
กิจกรรมของมหาวิทยาลัย 
  
2. ทานมีขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 

อยางไร ในประเด็นตอไปนี้ 
  2.1 การผลิตบัณฑิต ศิษยเกามีขอเสนอแนะดังนี้ 
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   2.1.1 ควรมีการประเมินผลติดตามคุณภาพบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาไปแลว 
2.2.2 อยากใหมีอาจารยผูทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยชั้นนํามาสอนใหความรูดวย เพ่ือเพ่ิม 

วิสัยทัศนท่ีกวางมากข้ึนใหแกนักศึกษา 
2.2.3 ตองการใหคณะมนุษยฯ นําศาสตรทางดานมนุษยและสังคม มาพัฒนาความรูเพ่ือเขาสู

ประชาคมอาเซียน ไดอยางเต็มท่ี เชน สงเสริมใหความรูดานภาษาและวัฒนธรรมของกลุมประเทศท้ัง 10 
ประเทศอาเซียน สงเสริมความรูและเรียนรูความแตกตางทางกฎหมายของแตละประเทศในกลุมอาเซียน 

2.2.4 เปดโอกาสใหศิษยเกาไดมีโอกาสเรียนรูศาสตรท่ีเก่ียวของกับอาเซียนรวมกับนักศึกษา
ปจจุบัน 

2.2.5 ควรมีการรณรงคหรือมาตรการใหนักศึกษารักการอานเพ่ือการเรียนรู 
   2.2.6 ตองการใหมีการเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียนใหแกนักศึกษาอยางจริงจัง 
เนื่องจากเห็นวานักศึกษาคณะมนุษยฯยังมีความรูไมเพียงพอตอการเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียน อาจมี
การจัดตั้งศูนย ชมรม หรือผูประสานงานรับผิดชอบดานการใหความรูเรื่องประชาคมอาเซียน  

2.2.7 อยากใหมีรายวิชา หรืออบรมใหความรูดานกฎหมายระหวางประเทศ โดยมุงเนนการ
สอนใหนักศึกษาเขามามีสวนรวม 

2.2.8 ควรจัดใหมีการประชุมพบปะสังสรรคระหวางศิษยเกา เพ่ือรับทราบความกาวหนาใน
ดานอาชีพหรือความเปนอยูของศิษยเกาวามีประสิทธิภาพมากข้ึนหรือไมอยางไร   

2.2.9 ควรมีการวิเคราะหศักยภาพของผูเรียน และอาจารยผูสอน ผูทรงคุณวุฒิทางวิชาการและ
ประธานศูนยอาเซียนศึกษา   

 
  2.2 การวิจัย ศิษยเกาตองการใหคณะมนุษยฯดําเนินงานวิจัยในสองดานใหญๆ ดังนี้ 
  1. วิจัยดานคุณภาพบัณฑิต ตองการใหมีการดําเนินงานวิจัยดานประเมินคุณภาพบัณฑิต 
ความสําเร็จของบัณฑิต การประกอบอาชีพของบัณฑิต ศึกษากระบวนทัศนของนักศึกษาท่ีมีตอคณะมนุษยและ
ตอการเรียนศาสตรแตละแขนงของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

2. วิจัยดานประชาคมอาเซียน อยากใหมุงเนนการดําเนินงานวิจัย ท่ีเก่ียวกับประชาคม
อาเซียนในศาสตรท่ีเก่ียวของกับคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ขอไดเปรียบ – เสียเปรียบ 10 ประเทศ
อาเซียน จุดออนของการมีประชาคมอาเซียนท่ีมีผลตอวัฒนธรรมทองถ่ิน การปรับตัวของชุมชนตอประชาคม
อาเซียน การพัฒนาองคกรเพ่ือรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน และผลกระทบจาก AEC ตอจังหวัด
กําแพงเพชร และการพัฒนาทองถ่ินโดยใช AEC ศึกษาบทบาทของทองถ่ิน เปนตน 
 
  2.3 การบริการวิชาการ  
  อยากใหมีการรวมศิษยเกาและศิษยปจจุบันและประชาชนท่ัวไป รวมอบรมองคความรูดาน
ตางๆรวมกันเพ่ือประโยชนในการดําเนินชีวิตประจําวัน เชน  เรื่องกฎหมายท่ีจําเปนและควรรู สําหรับ
ผูประกอบการรานคาและประชาชนท่ัวไป เชน  ใหความรูดานสกุลเงินในอาเซียน หรือมีการออกพ้ืนท่ีเพ่ือให
ความรูท่ีเปนประโยชนตอหางราน ชุมชน ตลาดตางๆ อาจมีการประชาคมขาวสารและสํารวจความตองการใน
การรับบริการอยากใหคณะมนุษยฯเนนการบริการวิชาการโดยใชกระบวนการเชิงรุก ออกพ้ืนท่ีในชุมชนตางๆ 
โดยการเนนใหนักศึกษาเขาไปมีบทบาทและมีสวนรวมมากท่ีสุด   
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  2.4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
  ตองการใหมีการสงเสริมวัฒนธรรมดั้งเดิมโดยมีระบบท่ีชัดเจน  สํารวจจุดแข็ง – จุดออน ท่ีมีผล
ตอศิลปวัฒนธรรมเกาแกในทองถ่ิน มีการปลูกฝงใหนักศึกษารวมถึงผูมีสวนไดสวนเสียมีทัศนคติดานวัตถุนิยมให
นอยลง ตองการใหรวมมือกับครอบครัว และผูนําชุมชนในการมีสวนรวมตอการสรางวัฒนธรรมท่ีดี จัดใหมีการ
ประกวดการแสดงตาง ๆ สงเสริมการใชวัสดุธรรมชาติดานศิลปะ และรวมสืบสานประเพณีใหคงท่ีอยูอยางยั่งยืน 
เชน การจัดทํากระทงธรรมชาติ  การบริหารจัดการครอบครัวใหเกิดความรักความสามัคคี ใหนักศึกษามีโอกาส
เขาวัด เปดโอกาสใหครอบครัวเขามามีกระบวนการจัดแนวคิดในมหาวิทยาลัย มีการจัดทําพิธีรดน้ําดําหัว
คณาจารยในคณะในวันสงกรานตเปนประจําทุกป  โดยนํานักศึกษาภาคปกติเขามารวมดวย อนุรักษสงเสริม
ประเพณี ท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม  สงเสริมใหมีการเรียนรูวัฒนธรรมตางชาติ  คานิยม  และศาสนา  ฯลฯ 
 
  2.5 การบริหารงานท่ัวไป 

ศิษยเกามีขอเสนอแนะดังนี้ 
2.5.1 ควรมีการจัดตั้งกองทุนออมทรัพยสําหรับนักศึกษา เพ่ือชวยเหลือนักศึกษาท่ีขาดแคลนทุนทรัพย 
2.5.2 สงเสริมใหสมาคมศิษยเกาจัดตั้งกองทุนเพ่ือการศึกษาแกศิษยปจจุบัน เพ่ือสนับสนุน ดานการ

เรียนการสอน  ดานกีฬา และกิจกรรมตางๆของคณะฯ 
 2.5.3 สงเสริมใหมีฝายประสานงานระหวางศิษยเกาและนักศึกษาปจจุบันอยางเปนระบบและชัดเจนข้ึน  
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ความคิดเห็นของภาคีหุนสวนเพ่ือจัดทําแผนกลยุทธคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร   
สําหรับผูปกครอง 

 
 จากการจัดการประชุมระดมความคิดเห็นของภาคีหุนสวน  เพ่ือจัดทําแผนกลยุทธคณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2556-2560  ในวันท่ี  31  ตุลาคม  2555  ณ  หองประชุมพิกุล  
(3208)  อาคารคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  ในดานผูมีสวนไดสวนเสียสําหรับผูปกครอง         
 
สรุปขอมูลส่ิงท่ีสถานศึกษาตองการจากผูมีสวนไดสวนเสียสําหรับผูปกครอง  สามารถสรุปประเดน็สําคัญไดดังนี ้

1. ทัศนคติของผูปกครองมีตอการจัดการศึกษาและการดูแลนักศึกษา 
ดานการจัดการศึกษา 

1. คณะฯ มีการจัดการศึกษาท่ีตรงกับความตองการของชุมชน 
2. มีการสนับสนุนทุนการศึกษาแกนักศึกษา 
3. มีอัตราคาใชจายในการเรียนอยูในระดับสามารถจายได 
4. มีสถานท่ีใกลสามารถเดินทางไดสะดวกในการจะสงบุตรหลานมาศึกษา 
5. มีการเสริมทักษะดานบุคลิกภาพ และการสื่อสารกับผูอ่ืนไดดี 
6. มีการจัดกิจกรรมสงเสริมดานการเรียนการสอน เชน การดูงานนอกสถานท่ี เปนการเปดโอกาสให 

นักศึกษาไดพบเห็นและรับแนวคิดประสบการณจากสถานท่ีจริง 
ดานการดูและนักศึกษา 
1. มีอาจารยท่ีปรึกษาใหความเอาใจใสและใหคําปรึกษากับนักศึกษาเปนอยางดี 
2. อาจารยมีการอบรมมารยาททางสังคมใหกับนักศึกษา 

 
2. ขอเสนอแนะในการพัฒนานักศึกษา 

1. ตองการใหคณะฯ  สงเสริมทักษะดานภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอรใหกับบุตรหลาน  
2. ตองการใหมีระบบติดตามความประพฤติของนักศึกษา เนื่องจากอยูหอพักมีโอกาสเสี่ยงติดยาเสพติด 

การอยูกอนแตง ทองกอนวัยอันควร คลอดกอนกําหนด ฯลฯ 
 

3. ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาคณะฯ  โดยแยกประเด็นยอย  ดังนี้ 
3.1 การผลิตบัณฑิต 

1. ตองการใหคณะฯ เสริมทักษะทางดานอาชีพกอนสําเร็จการศึกษาใหกับนักศึกษาเพ่ือเปน 
แนวทางการประกอบอาชีพตอไป 

2. ตองการใหมีการอบรมเพ่ือสอบภาค ก ของ ก.พ.  เพ่ือบรรจุรับราชการ เพราะผูปกครองสวน
ใหญตองการใหบุตรหลานรับราชการ   

 

3.2 การวิจัย 
1. ควรเพ่ิมทักษะดานการวิจัยใหนักศึกษา เชน การลงพ้ืนท่ีเก็บขอมูล เพ่ือฝกความกลา และการ

แสดงออก และนักศึกษาทราบปญหาความตองการของทองถ่ินและประวัติของทองถ่ิน 
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3.3 การบริการวิชาการ 
1. ควรมีการสนับสนุนการมีการสงเสริมอาชีพเสริมใหแกกลุมแมบาน สงเสริมผลิตภัณฑชุมชน 

(หนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ) 
3.4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

1. ควรทํางานวิจัยการอนุรักษภาษาถ่ิน เชน ภาษาถ่ินลานกระบือ ภาษาถ่ินพรานกระตาย ภาษา
ถ่ินอีสานไทรงาม จังหวัดกําแพงเพชร 

2. ควรทํางานวิจัยการอนุรักษประเพณีบุญบั้งไฟ อําเภอไทรงาม และอําเภอทรายทองวัฒนา  
จังหวัดกําแพงเพชร 

3. ควรสนับสนุนใหนักศึกษาเลนดนตรีพ้ืนบาน  เชน  ตําบลไทรงามมีการเปดสอนการเลน 
ดนตรีพ้ืนฐานใหกับเยาวชนในวันเสาร  และอาทิตย 

3.5  การบริหารงานท่ัวไป 

-ไมมี- เพราะไมทราบขอมูล      
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ความคิดเห็นของภาคีหุนสวนเพ่ือจัดทําแผนกลยุทธคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร   
สําหรับผูใชบัณฑิต 

 
 จากการจัดการประชุมระดมความคิดเห็นของภาคีหุนสวน  เพ่ือจัดทําแผนกลยุทธคณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2556-2560  ในวันท่ี  31  ตุลาคม  2555  ณ  หองประชุมพิกุล  
(3208)  อาคารคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  ในดานผูมีสวนไดสวนเสียสําหรับผูใชบัณฑิต 

 
สรุปขอมูลส่ิงท่ีสถานศึกษาตองการจากผูมีสวนไดสวนเสียสําหรับผูใชบัณฑิต  สามารถสรปุประเดน็สําคัญไดดังนี ้

 
1. ทานมีขอคิดเห็น หรือทัศนคติ ตอการผลิตบัณฑิตและการใหบริการวิชาการของคณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร อยางไรบาง  
ผูใชบัณฑิตมีทัศนคติท่ีดีตอการผลิตบัณฑิตของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร รวมท้ังนักศึกษา

ท่ีมาฝกประสบการวิชาชีพ บัณฑิตและนักศึกษาสามารถปฏิบัติหนาท่ีไดเปนอยางดี 

 
2. ทานมีขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 

อยางไร ในประเด็นตอไปนี้ 
  2.1 การผลิตบัณฑิต    

มีความตองการใหคณะฯเปดหลักสูตรในระดับการศึกษาท่ีสูงข้ึน (ป.โท) อยางหลากหลาย และมุงเนนให
ผลิตบัณฑิตท่ีมีความรูและทักษะดานภาษาตางประเทศเพ่ือรองรับการเปนประชาคมอาเซียน รวมท้ังมีทักษะการ
ใชคอมพิวเตอรเปนอยางดี 

คณะมนุษยฯสามารถผลิตบัณฑิตไดตรงความตองการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน จึงมีบุคลากรของ
หนวยงานทองถ่ิน  เขารับการศึกษาและสําเร็จการศึกษาจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร และจากคณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตรเปนจํานวนไมนอย  และสถานประกอบการและหนวยงานภายนอกใหการยอมรับ
บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยราชภัฏมากข้ึน เนื่องจากเปนผูท่ีมีความรับผิดชอบและมีระเบียบวินัย รวมท้ังสามารถ
ปฏิบัติงานไดดียิ่งข้ึนกวาแตกอน และมีความชื่นชมท่ีมหาวิทยาราชภัฏกําแพงเพชรเปดโอกาสดานการศึกษาแก
เยาวชนและประชาชนท่ัวไปในทองถ่ินไดรับการศึกษาท่ีสูงข้ึน 

ตองการใหปรับระยะเวลาการศึกษาหลักสูตรปริญญาโทใหมีระยะเวลาท่ีเร็วข้ึนคือ 1 ป เพ่ือแขงขันกับ
มหาวิทยาลัยอ่ืนท่ีเปดหลักสูตรปริญญโท 1 ป  

องคกรทองถ่ินมีความตองการบัณฑิตดาน รป.ศ  และนิติศาสตร เพ่ือนําความรูมาใชใหเปนประโยชน 
เชน ชวยเหลือและใหความรูดานการไกลเกลี่ยกรณีพิพาท 

 
2.2 ดานความรูแกบัณฑิต 

ตองการใหคณะมนุษยฯ พัฒนาดานการใชภาษาตางประเทศ โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ ท่ีเนนทักษะ
ดานการพูดใหแกนักศึกษา โดยอยากใหมีการเพ่ิมรายวิชาดานภาษาอังกฤษ ใหแกนักศึกษา รวมท้ังจัดอบรม
ภาษาอังกฤษ ใหบุคลากรในองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดรับการฝกอบรมความรูเพ่ิมเติมดวย 
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นอกจากนี้อยากใหมีการเพ่ิมความรูความเขาใจวัฒนธรรมชุมชนเนื่องจากนักศึกษาและบัณฑิตยังขาด
ความคุนเคยหรือรูจักกับทองถ่ินอยางแทจริง และอยากใหมีทักษะในการเจรจาและการใชภาษาในการสื่อสารตอ
หนาชุมชน   
 

ขอเสนอแนะ 
1. ดานการแนะแนวการศึกษาตอ  หากตองการประชาสัมพันธหลักสูตรของคณะฯ แนะนําให

ประสานงานกับองคกรสวนทองถ่ิน ในการแนะนําและแนะแนวการศึกษาตอ เนื่องจากทองถ่ินมีความใกลชิด
และไดรับความเชื่อม่ันจากชุมชนทองถ่ินอยูแลว  จึงนาจะเปนประโยชนและมีโอกาสมากข้ึน ท่ีจะสามารถ แนะ
แนวการศึกษาใหกับชุมชนไดรับการศึกษากับทางคณะมนุษยฯและมหาวิทยาลัยฯ 

2. การเปดหลักสูตรเพ่ิมเติม  สําหรับภาค กศ.บป. อยากใหมีหลักสูตรเพ่ิมเติมและหลากหลายมากข้ึน
นอกเหนือไปจากหลักสูตรการพัฒนาสังคม  รัฐประศาสนศาสตร และนิติศาสตร  
 

3. ตองการใหจัดอบรมเพ่ิมเติมความรูและทักษะตางๆท่ีจําเปนตอการประกอบอาชีพและการดําเนิน
ชีวิต เชน การปรับปรุงบุคลิกภาพ ทักษะในการเขาถึงชุมชน ความรูดานกฎหมาย ใหแกนักศึกษาปจจุบัน  

นอกจากนี้ อยากใหทางคณะฯ จัดอบรมดานกฎหมายแตละดานใหประชาชนท่ัวไปในชุมชนและทองถ่ิน  
เชน กฎหมายวาดวยการไกลเกลี่ยและการประนีประนอม  การเจรจาเพ่ือหยุดการขัดแยงกันระหวางกลุมคน
ตางๆ  
 

2.3 การวิจัย  :  ทานจะนําการวิจัยไปสนับสนุนการทํางานในองคกร / ชุมชน  ไดอยางไรบาง 
เนื่องจากผูมีสวนไดสวนเสียท่ีรับสัมภาษณปฏิบัติงานในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จึงตองการดานการ

วิจัย ดังนี้  การวิจัยดานการบริหารจัดการ  การวิจัยองคกร  การประเมินความพึงพอใจตอองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน  งานวิจัยดานการเกษตร เชน การวิจัยดิน สภาพอากาศท่ีเหมาะกับการทําเกษตรกรรม เพ่ือใหไดผลผลิต
ท่ีตองการผลิต วิจัยดานแผนท่ีภาษี  โดยอาจมุงเนนท่ี อบต.กอน  การวิจัยการบริหารจัดการน้ําเพ่ือการเกษตร 
และการอุปโภค – บริโภค  การวิจัยดานวิทยาศาสตรและเคมี เชน เคยมีการวิจัยการยอมผาดวยสีธรรมชาติ กับ
ทางคณะวิทยาศาสตรฯ  

โดยมีทีมงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร เปนผูดําเนินงานวิจัยและสํารวจ และองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน สามารถใหการสนับสนุนดานทุนวิจัยใหมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรดําเนินการตามงบประมาณ
ท่ีเหมาะสม ท้ังนี้การดําเนินการวิจัยรวมกับชุมชนจะกอใหเกิดความใกลชิดและสัมพันธภาพท่ีดี รวมท้ังการไดรับ
ความเชื่อถือและเชื่อม่ันจากชุมชนและทองถ่ินดวย   
 
  2.4 การบริการวิชาการ  
  ท่ีผานมา ทางคณะมนุษยฯ ได มีการอบรมใหความรูตางๆแกทองถ่ิน มีการเชิญคณาจารยใน
คณะฯ เปนวิทยากรใหความรู เชน จัดอบรมกับเทศบาลตําบลคลองแมลาย มีการประเมินความพึงพอใจใหแก
เทศบาล ซ่ึงองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดนําขอมูลจากการประเมินความพึงพอใจ มาประยุกตใชใหเกิด
ประโยชน ไดจริง  นอกจากนี้ในทางกลับกัน ผูใชบัณฑิตเองก็ไดรับเชิญมาเปนวิทยากรบรรยายใหความรูแก
นักศึกษาปจจุบัน 
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  2.5 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม / ภูมิปญญาทองถิ่น / กลุมอาชีพ / การสรางรายได  
ในดานนี้ ตองการใหคณะฯ มีสวนรวมกับทองถ่ินในการจัดกิจกรรมสงเสริมศิลปวัฒนธรรม เชน รวมเปน

คณะกรรมการตัดสินการประกวด แขงขัน มีการจัดการแสดงรวมดวย เปนตน 
นอกจากนี้ เสนอแนะวา ควรมีการเก็บรวบรวมภูมิปญญา ของแตละชุมชม/ทองถ่ิน  อยางเปนรูปธรรม  

โดยอาจมีการเก็บรายละเอียด และมีการบันทึกทําเปนหนังสือ เอกสาร หรือตํารา เพ่ือเก็บไวใหคนรุนตอๆ ไป ได
ศึกษา  

ตองการใหคณะฯ จัดอบรมเพ่ิมเติมดานภูมิปญญาทองถ่ิน ภูมิปญญาดานอาชีพ เชน การจักรสาน ให
ความรูดานวิธีการสรางอาชีพ  การสรางรายได การจัดแบงหนาท่ี การระดมทุน การจัดสรรรายได  การออมทุน 
อยางเปนระบบระเบียบ   

 
 2.6 การบริหารงานท่ัวไป      

อยากใหคณะมนุษยฯ จัดทําภาพลักษณของคณะฯ ใหเปนท่ีรูจักแกบุคคลท่ัวไป เชน การเขาไปมีสวน
รวมกับชุมชนในดานตางๆ  เชน  ใหการฝกอบรมใหความรูดานตางๆ ของคณะฯ  แกประชาชน  การนํา
แผนพัฒนาไปปรับปรุงพัฒนาชุมชน  การศึกษางานวิจัย โดยเปดโอกาสใหชุมชนมีสวนรวม  โดยเนนใหเขาไปหา
ชุมชนโดยตรง   
 

2.7 อ่ืนๆ 
  เสนอแนะใหคณะฯ เขาถึงชุมชนทองถ่ินอยางจริงจัง 
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สวนที ่4 
แผนกลยุทธคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

ประจําป พ.ศ.2556-2560 
 
ปรัชญา 

มุงพัฒนาคนและองคกร  บนพ้ืนฐานของวัฒนธรรมทองถ่ิน 
 
ภารกิจ 

ตามมาตรา  8  ในการดําเนินงานเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคตามมาตรา  7   ใหกําหนดภาระหนาท่ีของ
คณะดังตอไปนี้ 
 (1)  แสวงหาความจริงเพ่ือสูความเปนเลิศทางวิชาการ  บนพ้ืนฐานของภูมิปญญาทองถ่ิน  ภูมิปญญาไทย  
และภูมิปญญาสากล 
 (2)  ผลิตบัณฑิตท่ีมีความรูคูคุณธรรม  สํานึกในความเปนไทย  มีความรักและผูกพันตอทองถ่ินอีกท้ัง
สงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตในชุมชน  เพ่ือชวยใหคนในทองถ่ินรูเทาทันการเปลี่ยนแปลง  การผลิตบัณฑิต
ดังกลาว  จะตองใหมีจํานวนและคุณภาพสอดคลองกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ 
 (3)  เสริมสรางความรูความเขาใจในคุณคา  ความสํานึก  และความภูมิใจในวัฒนธรรมของทองถ่ินและ
ของชาติ 
 (4)  เรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของผูนําชุมชน  ผูนําศาสนาและนักการเมืองทองถ่ินใหมี
จิตสํานึกประชาธิปไตย  คุณธรรม  จริยธรรม  และความสามารถในการบริหารงานพัฒนาชุมชนและทองถ่ินเพ่ือ
ประโยชนของสวนรวม 
 (5)  เสริมสรางความเขมแข็งของวิชาชีพครู  ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีคุณภาพ
และมาตรฐานท่ีเหมาะสมกับการเปนวิชาชีพชั้นสูง 
 (6)  ประสานความรวมมือและชวยเหลือเก้ือกูลกันระหวางคณะ  มหาวิทยาลัย  ชุมชน  องคกรปกครอง
สวนทองถ่ินและองคกรอ่ืนท้ังในและตางประเทศ  เพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 
 (7)  ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพ้ืนบานและเทคโนโลยีสมัยใหมใหเหมาะสมกับการ
ดํารงชีวิตและการประกอบอาชีพของคนในทองถ่ิน  รวมท้ังการแสวงหาแนวทาง  เพ่ือสงเสริมใหเกิดการจัดการ  
การบํารุงรักษา  และการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุลยั่งยืน 
 (8)  ศึกษา  วิจัย  สงเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดําริในการปฏิบัติภารกิจของ
คณะเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 
 
วิสัยทัศน 
 สรางสรรคองคความรูเชิงบูรณาการ  พัฒนางานเพ่ือทองถ่ิน  สืบสานวัฒนธรรมความเปนไทยสูสากล   
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พันธกิจ 
 1.ผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพมาตรฐานดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
 2. สรางองคความรู งานวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาทองถ่ิน 
 3. ใหบริการทางวิชาการแกทองถ่ิน 
 4. ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 5. บริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพ 

วัตถุประสงค 
  1. เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐาน และสูประชาคมอาเซียน 
  2. เพ่ือพัฒนาองคความรู  งานวิจัย งานสรางสรรค และนวัตกรรรมท่ีสรางมูลคาเพ่ิมใหกับชุมชนและสังคม 
  3. เพ่ือพัฒนาศักยภาพการบริการวิชากรทีมีคุณภาพแกชุมขน 
     4. เพ่ืออนุรักษ สงเสริม ทํานุบํารุง เผยแพร ศิลปะและวัฒนธรรมไทยสูสากล และเรียนรูวัฒนธรรม

อาเซียน   
  5. เพ่ือพัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
 
คานิยมหลัก 

สรางสรรคภูมิปญญา   พัฒนาทองถ่ิน  
ดวยจิตบริการ  เนนคุณภาพมาตรฐาน  
ทํางานแบบมีสวนรวม  บนฐานคุณธรรม 

 

อัตลักษณ   “ความรูคูชุมชน” 
      อาจารย บัณฑิต นักศึกษา มีความรู สามารถนําความรูไปสรางชุมชนใหเขมแข็งและชุมชนเปน

แหลงเรียนรู 
 
เอกลักษณ   “มุงเนนทองถ่ิน  สานศิลปวัฒนธรรม” 
 

ประเด็นยุทธศาสตร 
  1. ผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐาน และสูประชาคมอาเซียน 
  2. พัฒนาองคความรู  งานวิจัย งานสรางสรรค และนวัตกรรรมท่ีสรางมูลคาเพ่ิมใหกับชุมชนและสังคม 
  3. พัฒนาศักยภาพการบริการวิชากรทีมีคุณภาพแกชุมขน 
  4. อนุรักษ  สงเสริม  ทํานุบํารุง  เผยแพร  ศิลปะและวัฒนธรรมไทยสูสากล  และเรียนรูวัฒนธรรม
อาเซียน   
  5. พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
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เปาประสงค 
 1. บัณฑิตมีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐานเปนท่ียอมรับในระดับชาติและประชาคมอาเซียน 
  2. มีองคความรู  งานวิจัย งานสรางสรรค และนวัตกรรรมท่ีชวยพัฒนาชุมชนและสังคม 
  3. ชุมชน ทองถ่ิน อยูดีมีสุข เขมแข็ง พ่ึงพาตนเองได   
     4. นักศึกษา บุคลากร ชุมชน  ทองถ่ิน มีการธํารงศิลปะและวัฒนธรรมไทย และเรียนรูวัฒนธรรม

อาเซียน   
  5. มีระบบบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพเพ่ือเพ่ิมคุณภาพของผลผลิตและการบริการ 

 
 

ความเช่ือมโยงประเด็นยุทธศาสตร   เปาประสงค   กลยุทธ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ 
1. ผลิตบัณฑิตท่ีมี
คุณภาพตามเกณฑ
มาตรฐาน และสู
ประชาคมอาเซียน 
 
 

1. บัณฑิตมีคุณภาพตาม
เกณฑมาตรฐานเปนท่ียอมรับ
ในระดับชาติและประชาคม
อาเซียน 

1.1 สรางความแข็งแกรงทางวิชาการใหแก
บัณฑิตตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัยและ
เอกลักษณของคณะ 
1.2 พัฒนาความรูความสามารถใหบัณฑิตมี
คุณภาพ สามารถแขงขันไดในระดับสากล 
1.3 พัฒนาทักษะดานภาษาตางประเทศ และ
เทคโนโลยีเพ่ือเตรียมความพรอมสูตลาดแรงงาน 
1.4 ปรับปรุงระบบสวัสดิการ การดูแลชวยเหลือ
นักศึกษาและการพัฒนาวินัยนักศึกษา 

2. พัฒนาองคความรู  
งานวิจัย งาน
สรางสรรค และนวัต
กรรรมท่ีสรางมูลคาเพ่ิม
ใหกับชุมชนและสังคม 

2. มีองคความรู  งานวิจัย 
งานสรางสรรค และนวัตกรร
รมท่ีชวยพัฒนาชุมชนและ
สังคม 

2.1 พัฒนาระบบและกลไกบริหารงานและ
สนับสนุนการผลิตงานวิจัยและงานสรางสรรค 
2.2 สรางเสริมสมรรถนะบุคลากรดานการวิจัย
และงานสรางสรรคและการจัดการความรูดาน
การวิจัยและงานสรางสรรคใหกับนักวิจัย 
2.3 สงเสริมการวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีบูรณา
การดานการเรียนการสอน การบริหารวิชาการ 
หรือนํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

3. พัฒนาศักยภาพการ
บริการวิชากรทีมี
คุณภาพแกชุมขน 

3. ชุมชน ทองถ่ิน อยูดีมีสุข 
เขมแข็ง พ่ึงพาตนเองได   

3.1 พัฒนาระบบและกลไกในการบริการวิชาการ
ทางวิชาการแกทองถ่ิน 
3.2 สงเสริมการบริการวิชาการท่ีมีการชี้นํา 
ปองกัน หรือแกไขปญหาของสังคมท้ังภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย 
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ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ 

4. อนุรักษ  สงเสริม  
ทํานุบํารุง  เผยแพร  
ศิลปะและวัฒนธรรม
ไทยสูสากล  และ
เรียนรูวัฒนธรรม
อาเซียน   

4. นักศึกษา บุคลากร ชุมชน  
ทองถ่ิน มีการธํารงศิลปะและ
วัฒนธรรมไทย และเรียนรู
วัฒนธรรมอาเซียน   

4.1 พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการ
ดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

4.2 สรางเครือขายความรวมมือทางดานศิลปะ
และวัฒนธรรมเ พ่ือการเผยแพรและเรียนรู
วัฒนธรรมอาเซียน  

5. พัฒนาระบบบริหาร
จัดการใหมีประสิทธิ 
ภาพตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 

5. มีระบบบริหารจัดการท่ีมี
ประสิทธิภาพเพ่ือเพ่ิมคุณภาพ
ของผลผลิตและการบริการ 

5.1  พัฒนาระบบแผนงาน  งบประมาณและการ
ใชทรัพยากร 
5.2  พัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานและ
การพัฒนาบุคลากร 
5.3 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานโดยใช
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัด
สภาพแวดลอมเพ่ือเอ้ือตอการเรียนรู    
5.4 พัฒนาศักยภาพของคณะเพ่ือเตรียมความ
พรอมสูประชาคมอาเซียน 
5.5 พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษา 
5.6 เสริมสรางภาพลักษณองคกรของคณะ 
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พันธกิจท่ี 1 ผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพมาตรฐาน 
ประเด็นยุทธศาสตร    ผลิตบณัฑิตท่ีมีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐานและสูประชาคมอาเซียน 
เปาประสงค บัณฑิตมีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐานเปนท่ียอมรับในระดับชาติและระดับสากล 
กลยุทธท่ี 1.1  สรางความแข็งแกรงทางวิชาการใหแกบัณฑิตตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัยและเอกลักษณของ   

คณะ 
 

มาตรการ กิจกรรม/โครงการ 
1. การจัดทําแผนพัฒนานักศึกษาคณะ

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
2.พัฒนากระบวนการเรียนการสอนและการ

จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
3. การพัฒนาแหลงเรียนรูใหทันตอเทคโนโลยี

ท่ีมีความกาวหนาอยางรวดเร็ว 
4. พัฒนากระบวนการผลิตสื่อการสอนท่ี

ทันสมัยอยางตอเนื่อง 

1. โครงการพัฒนาคุณลักษณะนักศึกษาคณะ
มนุษยศาสตรฯ 
2. โครงการพัฒนาคุณลักษณะนักศึกษาตาม
นโยบาย 3D 
3. โครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตและศิษยเกา
คณะมนุษยศาสตรฯ 
4. โครงการสงเสริมและพัฒนาลักษณะบัณฑิต 5 
ดานของ สกอ. 
5. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการเรียนการ
สอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
6. โครงการพัฒนาการวัดและประเมินผลการ
เรียนรู 
7. โครงการศึกษาดูงานของนักศึกษาคณะ
มนุษยศาสตรฯ 
8. โครงการจัดซ้ือวัสดุอุปกรณประกอบการเรียน
การสอน 
9. โครงการพัฒนาแหลงเรียนรูภายในคณะ
มนุษยศาสตรฯ 
10. โครงการสนับสนุนสรางนวัตกรรมการเรียนการ
สอน 

 

ตัวช้ีวัด 
คาเปาหมาย ป  

ผูรับผิดชอบ 
56 57 58 59 60 

1. ระดับความสําเร็จในการบริหาร
สถาบันใหเกิดอัตลักษณ(สมศ. 16.1) 

4 4 5 5 5 รองคณบดีฝายกิจการ
นักศึกษา 

2. ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ
(สมศ. 16.2) 

3.51 4.00 4.50 4.50 4.50 ประธานโปรแกรม/ 
รองคณบดีฝายกิจการ
นักศึกษา 

3. ระดับความสําเร็จในการพัฒนาตาม
จุดเนนและจุดเดนท่ีสงผลสะทอนเปน
เอกลักษณของสถาบัน (สมศ. 17) 

4 4 5 5 5 คณบดี/รองคณบดีฝาย
กิจการนักศึกษา 
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ตัวช้ีวัด 
คาเปาหมาย ป พ.ศ. 

ผูรับผิดชอบ 
56 57 58 59 60 

4. จํานวนนักศึกษาหรือกิจกรรมท่ี
เก่ียวของกับนักศึกษาท่ีไดรับการยก
ยองชมเชย ประกาศเกียรติคุณดาน
คุณธรรมจริยธรรม โดยหนวยงานหรือ
องคกรระดับชาติ 

1 1 2 2 2 คณบดี/รองคณบดีฝาย
วิชาการ 

5. ระดับความสําเร็จในการพัฒนา
ระบบกลไก เครือขายศิษยเกาเพ่ือ
พัฒนามหาวิทยาลัย 

3 4 5 5 5 ประธานโปรแกรม/ 
รองคณบดีฝายวิชาการ 

6. รอยละของบัณฑิตปริญญาตรีท่ีได
งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 
1 ป (สมศ. 1) 

70 75 75 75 80 ประธานโปรแกรม/ 
รองคณบดีฝ าย กิจการ
นักศึกษา 

7. ระดับคุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี 
โท และเอกตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
อุดมศึกษา (สมศ. 2) 

3.51 3.51 4.01 4.01 4.01 ประธานโปรแกรม/ 
รองคณบดีฝ าย กิจการ
นักศึกษา 

 
กลยุทธท่ี 1.2 พัฒนาความรูความสามารถใหบัณฑิตมีคุณภาพ สามารถแขงขันไดในระดับสากล 

มาตรการ กิจกรรม/โครงการ 
1. สงเสริมการจัดและสงนักศึกษาเขาแขงขัน

ทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ 
2. สรางการยอมรับผลงานของบัณฑิตใหกับ

ภาครัฐและเอกชน 
 
 
3. สงเสริมยกยอง เชิดชูเกียรตินักศึกษาและ

ศิษยเกาดีเดน 

1. โครงการพัฒนาทักษะทางวิชาการนักศึกษา
และวิชาชีพคณะมนุษยศาสตรฯ 
2. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรูทางวิชาการกับ
นักศึกษาตางสถาบัน 
3. จัดนิทรรศการวิชาการและวิชาชีพดาน
มนุษยศาสตรฯ 
4. โครงการยกยองเผยแพรผลงานดีเดนของ
นักศึกษาและศิษยเกาคณะมนุษยศาสตรฯ 

 

ตัวช้ีวัด 
คาเปาหมาย ป พ.ศ. 

ผูรับผิดชอบ 
56 57 58 59 60 

1. จํานวนกิจกรรมท่ีนักศึกษาเขารวม
การแขงขันทักษะความเปนเลิศทาง
วิชาการท่ีหนวยงานภายนอกท้ังระดับ
ภูมิภาคและระดับประเทศ 

8 8 8 8 8 รองคณบดีฝายกิจการ
นักศึกษา/ 
ประธานโปรแกรม 
 

2. จํานวนนักศึกษาท่ีไดรับรางวัล
ทางดานวิชาการและวิชาชีพ 

5 5 5 5 5 รองคณบดีฝายวิชาการ/
ประธานโปรแกรม 

3. จํานวนกิจกรรมยกยอง เชิดชูเกียรติ
นักศึกษาและศิษยเกาดีเดน 

1 1 1 1 1 รองคณบดีฝายกิจการ
นักศึกษา 
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กลยุทธท่ี 1.3 พัฒนาทักษะดานภาษาตางประเทศ และเทคโนโลยีเพ่ือเตรียมความพรอมสูตลาดแรงงาน 
 

มาตรการ กิจกรรม/โครงการ 
1. เพ่ิมศักยภาพทางดานภาษาและเทคโนโลยี 

สารสนเทศใหแกบัณฑิต 
2. เตรียมความพรอมทางดานภาษาและ

เทคโนโลยี สารสนเทศเพ่ือเขาสูตลาดแรงงาน 
3. สรางเครือขายความรวมมือในการพัฒนา

คุณภาพบัณฑิตเพ่ือกับกลุมประเทศอาเซียน 
 

1. โครงการพัฒนาศักยภาพทางดาน
ภาษาตางประเทศแกนักศึกษาคณะมนุษยศาสตรฯ 
2. โครงการพัฒนาทักษะทางดานเทคโนโลยี 
สารสนเทศแกนักศึกษาคณะมนุษยศาสตรฯ 
3. จัดกิจกรรมเสริมสรางทักษะดาน
ภาษาตางประเทศใหกับนักศึกษาชั้นปสุดทายเพ่ือ
เตรียมความพรอมเขาสูตลาดแรงงาน 
4. โครงการสงเสริมทักษะทางวิชาชีพ ใหกับ
นักศึกษาชั้นปสุดทายเพ่ือเตรียมความพรอมเขาสู
ตลาดแรงงาน 
5. โครงการอบรม/สัมมนาใหความรูแกนักศึกษา
เก่ียวกับประชาคมอาเซียน 
6. จัดกิจกรรมปจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะ
มนุษยศาสตรฯ 
7. โครงการความรวมมือทางวิชาการ/วิชาชีพ
ระหวางมหาวิทยาลัยกับหนวยงาน
สถาบันการศึกษาในกลุมประเทศอาเซียน 

 

ตัวช้ีวัด 
คาเปาหมาย ป พ.ศ. 

ผูรับผิดชอบ 
56 57 58 59 60 

1.รอยละของนักศึกษาท่ีไดรับการ
พัฒนาทักษะการสื่อสาร
ภาษาตางประเทศ 

90 90 90 90 90 รองคณบดีฝายวิชาการ/
หัวหนาศูนยคอมพิวเตอร
คณะ 

2. รอยละของนักศึกษาปสุดทายท่ีสอบ
ผานเกณฑการทดสอบความรู
ความสามารถดานภาษาตางประเทศ 

100 100 100 100 100 ศู น ย ภ า ษ า / ป ร ะ ธ า น
โปรแกรมวิชา/รองคณบดี
ฝายวิชาการ 

3.รอยละของนักศึกษาท่ีไดรับการ
พัฒนาทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

80 80 80 80 80 รองคณบดีฝายวชิาการ/
หัวหนาศูนยคอมพิวเตอรคณะ 

4. รอยละของนักศึกษาปสุดทายท่ีสอบ
ผานเกณฑดานเทคโนโลยีสารสนเทศท่ี
มหาวิทยาลัยกําหนด 

100 100 100 100 100 ประธานโปรแกรมวิชา/ 
รองคณบดีฝายวิชาการ 

5. จํานวนกิจกรรมการพัฒนา
คุณลักษณะบัณฑิตท่ีสงเสริมผลการ
เรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติครบทุกดาน 

5 5 5 5 5 รองคณบดีฝายกิจการ
นักศึกษา 
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กลยุทธท่ี 1.4 ปรับปรุงระบบสวัสดิการ การดูแลชวยเหลือนักศึกษาและการพัฒนาวินัยนักศึกษา 
 

มาตรการ กิจกรรม/โครงการ 
1. จัดทําแผนปรับปรุงระบบสวัสดิการและ

การชวยเหลือนักศึกษา 
2. พัฒนาคุณภาพชีวิตใหแกนักศึกษา เชน 

การจัดสรรทุนการศึกษา การแนะแนวอาชีพ การ
จัดหางานระหวางเรียน นโยบาย 3D ฯลฯ 

3. พัฒนาระบบอาจารยท่ีปรึกษา 
4.จัดกิจกรรม/โครงการพัฒนาระเบียบวินัย

ของนักศึกษาและเชิดชูเกียรตินักศึกษาดีเดนในดาน
วินัย 

5. กํากับ ติดตามและประเมินผลลัพธหรือ
ผลกระทบการปรับปรุงระบบสวัสดิการและการดูแล
ชวยเหลือนักศึกษาเพ่ือนํามาพัฒนาและปรับปรุง
ดําเนินการ 

1. โครงการพัฒนาระบบสวัสดิการและการดูแล
ชวยเหลือนักศึกษา 
2. โครงการพัฒนาระเบียบวินัยนักศึกษา 
3. โครงการพัฒนาอาจารยท่ีปรึกษา 
4. โครงการเพ่ือนชวยเพ่ือน 

 
 

ตัวช้ีวัด 
คาเปาหมาย ป พ.ศ. 

ผูรับผิดชอบ 
56 57 58 59 60 

1. ระดับความสําเร็จของการปรับปรุง
ระบบสวัสดิการและการดูแลความ
ชวยเหลือนักศึกษา 

3 4 5 5 5 รองคณบดีฝายกิจการ
นักศึกษา/โปรแกรมวิชา 

2. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาตอ
ระบบสวัสดิการและการดูแลชวยเหลือ
นักศึกษา 

3.51 4.00 4.51 4.51 4.51 รองคณบดีฝายกิจการ
นักศึกษา/โปรแกรมวิชา 
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พันธกิจท่ี 2  บริหารงานวิจัยและงานสรางสรรค 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 พัฒนาองคความรู งานวิจัยงานสรางสรรค และนวัตกรรรมท่ีสรางมูลคาเพ่ิมให                  

กับชุมชนและสังคม 
เปาประสงคท่ี 2  เพ่ือพัฒนาองคความรู  งานวิจัย งานสรางสรรค และนวัตกรรรมท่ีสรางมูลคาเพ่ิมใหกับชุมชน 
                          และสังคม 

กลยุทธท่ี  2.1 พัฒนาระบบและกลไกบริหารงานและสนับสนุนการผลิตงานวิจัยและงานสรางสรรค 
              

มาตรการ กิจกรรม/โครงการ 
1. แตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบและ

กลไกการบริหารงานและสนับสนุนการผลิตงานวิจัย
และงานสรางสรรคระดับคณะ โดยประแกรมวิชามี
สวนรวม 

2. ปรับปรุงโครงสรางและบทบาทหนาท่ีการ
บริหารงานวิจัยและงานสรางสรรคของระดับคณะ โดย
โปรแกรมวิชามีสวนรวม 

3. จัดทําแผนบริหารงานวิจัยและงาน
สรางสรรคระยะยาว 

4.พัฒนาฐานขอมูลสารสนเทศใหเอ้ือตอการ
บริหารงานวิจัยและงานสรางสรรคของคณะ 

5. จัดทําประกาศและแนวทางปฏิบัติในการ
ดําเนินงานการวิจัยและงานสรางสรรคของคณะ 

6. จัดสรรงบประมาณสนับสนุนผลงานวิจัย
และงานสรางสรรคและการบริหารงานวิจัยและงาน
สรางสรรค 

7. สงเสริม ยกยอง และเชิดชูเกียรติบุคลากร
ดีเดนดานงานวิจัยและงานสรางสรรค 

8. กํากับ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนา
ระบบการวิจัยและงานสรางสรรคเพ่ือนํามาพัฒนาและ
ปรับปรุงการดําเนินงาน 

1. โครงการพัฒนาระบบและกลไกการบริหาร
งานวิจัยและงานสรางสรรค 
2. โครงการทุนอุดหนุนการวิจัย งานสรางสรรค
และผลงานวิชาการอ่ืนๆ 

 

ตัวช้ีวัด 
คาเปาหมาย ป 

ผูรับผิดชอบ 
56 57 58 59 60 

1. ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบ
และกลไกการบริหารงานและสนับสนุนการ
ผลิตงานวิจัยและงานสรางสรรค 

3 4 5 5 5 รองคณบดีฝาย
วิชาการและวิจัย/
ประธานโปรแกรมวิชา 

2. จํานวนผลงานวิจัยและงานสรางสรรคท่ี
แลวเสร็จตามกําหนดเวลา 

4 5 5 5 5 รองคณบดีฝาย
วิชาการและวิจัย/
ประธานโปรแกรมวิชา 
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กลยุทธท่ี  2.2 สรางเสริมสมรรถนะบุคลากรดานการวิจัยและงานสรางสรรคและการจัดการความรูดานการวิจัย
และงานสรางสรรคใหกับนักวิจัย 

 
มาตรการ กิจกรรม/โครงการ 

1. จัดตั้งคณะกรรมการสงเสริมสมรรถนะ
บุคลากรดานงานวิจัยหรืองานสรางสรรคระดับคณะ 

2. จัดตั้งคณะกรรมการพ่ีเลี้ยงนักวิจัยเพ่ือ
สงเสริมสมรรถนะบุคลากรดานงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรคระดับคณะ 

3. จัดทําประกาศเง่ือนไขการรับทุนสนับสนุน
การเผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรคในการ
ถายทอดองคความรูสูผูใชระดับคณะ   

4. จัดกิจกรรม/โครงการเพ่ือสรางเสริม
สมรรถนะบุคลากรดานงานวิจัยและงานสรางสรรค
และการจัดการความรูดานงานวิจัยและงานสรางสรรค
ระดับคณะ  

5. กํากับ ติดตาม และประเมินผลลัพธในการ
สรางเสริมสมรรถนะบุคลากรดานงานวิจัยและงาน
สรางสรรคและการจัดการความรูดานงานวิจัยและงาน
สรางสรรคใหกับนักวิจัย เพ่ือนํามาพัฒนาและนําไปใช
ประโยชนและปรับปรุงการดําเนินงาน 

1. โครงการเสวนาวิชาการและนําเสนอ
ผลงานวิจัย งานสรางสรรคและผลงานวิชาการ
อ่ืนๆ 
2. โครงการจัดการความรูสําหรับบุคลากรคณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

 

ตัวช้ีวัด 
คาเปาหมาย ป 

ผูรับผิดชอบ 
56 57 58 59 60 

1. รอยละของบุคลากรท่ีไดรับการสงเสริม
สมรรถนะและการจัดการความรูดานการ
วิจัยและงานสรางสรรค 

75 75 80 80 80 รองคณบดีฝายวิชาการ
และวิจัย/ประธาน
โปรแกรมวิชา 

2. จํานวนผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรค
ของบุคลากรท่ีไดรับการเสริมสราง
สมรรถนะดานการวิจัยและงานสรางสรรค 

2 3 3 4 4 รองคณบดีฝายวิชาการ
และวิจัย/ประธาน
โปรแกรมวิชา 

3. จํานวนผลงานวิจัยและงานสรางสรรคมี
การนําไปใชประโยชน 

3 4 5 5 5 รองคณบดีฝายวิชาการ
และวิจัย/ประธาน
โปรแกรมวิชา 

4.  จํานวนผลงานวิจัยและงานสรางสรรค   
ท่ีมีการตีพิมพเผยแพร 

2 3 4 4 4 รองคณบดีฝายวิชาการ
และวิจัย/ประธาน
โปรแกรมวิชา 

 
 



56 
 

แผนกลยุทธคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  ป 2556-2560 
 

กลยุทธท่ี 2.3 สงเสริมการวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีบูรณาการดานการเรียนการสอน การบริหารวิชาการ หรือนํา
นุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 
มาตรการ กิจกรรม/โครงการ 

1. กําหนดเง่ือนไขการจัดสรรทุน สนับสนุน
งานวิจัยและงานสรางสรรค แบบมีสวนรวมและมี
ประเด็นเชิงบูรณาการ 

2. สงเสริมและใหขอมูลใหการทํางานวิจัย
และงานสรางสรรคเพ่ือบูรณาการตามพันธกิจ 

1. โครงการจัดการความรูสําหรับบุคลากรคณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

 

ตัวช้ีวัด 
คาเปาหมาย ป 

ผูรับผิดชอบ 
56 57 58 59 60 

1. จํานวนผลงานวิจยัหรืองานสรางสรรคที่มีการ 
บูรณาการกับการเรียนการสอน การบริการวิชาการ 
หรือทํานุบํารุงศิลปวฒันธรรม 

2 3 4 4 4 รองคณบดีฝาย
วิชาการและวิจัย/
ประธานโปรแกรม
วิชา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



57 
 

แผนกลยุทธคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  ป 2556-2560 
 

พันธกิจ  3  ใหบริการทางวิชาการแกทองถ่ิน 
ประเด็นยุทธศาสตร  3  พัฒนาศักยภาพการบริการวิชากรทีมีคุณภาพแกชุมขน 
เปาประสงค  3 เพ่ือพัฒนาศักยภาพการบริการวิชาการทีมีคุณภาพแกชุมขน 
กลยุทธท่ี  3.1 พัฒนาระบบและกลไกในการบริการวิชาการทางวิชาการแกทองถ่ิน 
 

มาตรการ กิจกรรม/โครงการ 
1. จัดทําแผนบริการวิชาการแกสังคม 
2. จัดตั้งศูนยบริการวิชาการคณะมนุษยศาสตร

และสังคมศาสตร 
3. แตงตั้งคณะกรรมการประจําศูนยบริการ

วิชาการคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
 4. บริการวิชาการท่ีตอบสนองความตองการของ

ชุมชนและทองถ่ินและบูรณาการกับพันธกิจของคณะ 
 

1. จัดสํารวจความตองการการบริการวิชาการแก
ชุมชน 
2. โครงการบริหารและพัฒนาศูนยบริการ
วิชาการคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
3. โครงการพัฒนาบุคลากรดานบริการวิชาการ 
4. โครงการบริการวิชาการท่ีตอบสนองความ
ตองการของชุมชนและทองถ่ินคณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร 
5. โครงการความรวมมือดานบริการวิชาการ
ระหวางคณะมนุษยศาสตรฯกับหนวยงาน
ภายนอก 

 
 

ตัวช้ีวัด 
 

คาเปาหมาย ป พ.ศ. 
ผูรับผิดชอบ 

56 57 58 59 60 

1. รอยละของจํานวนกิจกรรม/
โครงการ บริการวิชาการท่ีสนอง
ความตองการของสังคม ชุมชน 
ประเทศชาติตอจํานวนอาจารย
ประจํา 

20 25 30 30 30 คณบดี/รองคณบดีฝายกิจการ
นักศึกษาฯ/ทุกโปรแกรมวิชา 

2. ระดับความสําเร็จของระบบ
และกลไกการ ใหบริ การทาง
วิชาการแกสังคม 

4 4 4 5 5 คณบดี/รองคณบดีฝายกิจการ
นักศึกษาฯ/ทุกโปรแกรมวิชา 

3.รอยละของกิจกรรม/โครงการท่ี
ไดนําความรูและประสบการณ
จากการใหบริการวิชาการมาใชใน
การพัฒนาการเรียนการสอน/
งานวิจัยหรืองานสรางสรรค 

80 80 80 80 80 คณบดี/รองคณบดีฝายกิจการ
นักศึกษาฯ/ทุกโปรแกรมวิชา 

4. รอยละของนักศึกษาท่ีมีสวน
ร ว ม กั บ โ ค ร ง ก า ร ใ ห บ ริ ก า ร
วิชาการ 

50 60 65 70 75 คณบดี/รองคณบดีฝายกิจการ
นักศึกษาฯ/ทุกโปรแกรมวิชา 
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แผนกลยุทธคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  ป 2556-2560 
 

 
 

ตัวช้ีวัด 
 

คาเปาหมาย ป พ.ศ. 
ผูรับผิดชอบ 

56 57 58 59 60 

5.จํ านวนกิจกรร/ โครงการ ท่ี
บูรณาการกับการเรียนการสอน
หรือการวิจัย 

9 10 12 14 15 คณบดี/รองคณบดีฝายกิจการ
นักศึกษาฯ/ทุกโปรแกรมวิชา 

6 .จํ านวนเครื อข าย /องคกร /
ชุมชนท่ีไดรับการบริการวิชาการ 

3 3 4 5 5 คณบดี/รองคณบดีฝายกิจการ
นักศึกษาฯ/ทุกโปรแกรมวิชา 

 
กลยุทธท่ี 3.2 สงเสริมการบริการวิชาการท่ีมีการชี้นํา ปองกัน หรือแกไขปญหาของสังคมท้ังภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัย 
มาตรการ 

มาตรการ กิจกรรม/โครงการ 
          1. สํารวจโครงการบริการวิชาการของแตละ

โปรแกรมวิชา 
2. คัดเลือกโครงการบริการวิชาการท่ีสามารถ

ชี้นํา ปองกัน หรือแกไขปญหาของสังคม 
3.สงเสริมใหโครงการบริการวิชาการ ท่ีมีการ

ชี้นํา ใชระบบการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA 
4.จัดใหมีแผนการดําเนินงานตามโครงการ 
5.จัดใหมีการประเมินแผนการดําเนินงานตาม

โครงการ 

1. สํารวจโครงการบริการวิชาการของแตละ
โปรแกรมวิชาท่ีสามารถชี้นํา ปองกัน หรือแกไข
ปญหาของสังคม 
2. จัดกิจกรรมสงเสริมการนําระบบการ
ดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA มาใชในการ
การบริการวิชาการ 
3. โครงการบริการวิชาการท่ีชี้นํา ปองกัน หรือ
แกไขปญหาของสังคมภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย 

 
 

ตัวช้ีวัด 
 

คาเปาหมาย ป พ.ศ. 
ผูรับผิดชอบ 

56 57 58 59 60 

1. ระดับความสําเร็จของการชี้นํา 
ปองกัน หรือแกไขปญหาของสังคม
ภายในมหาวิทยาลัย 

4 4 5 5 5 คณบดี/รองคณบดีฝายกิจการ
นักศึกษาฯ/คณะกรรมการ
บริการวิชาการ 

2. ระดับความสําเร็จของการชี้นํา 
ปองกัน หรือแกไขปญหาของสังคม
ภายนอกมหาวิทยาลัย 

4 4 5 5 5 คณบดี/รองคณบดีฝายกิจการ
นักศึกษาฯ/คณะกรรมการ
บริการวิชาการ 
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แผนกลยุทธคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  ป 2556-2560 
 

พันธกิจท่ี  4  ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมไทย 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี  4 อนุรักษ  สงเสริม  ทํานุบํารุง  เผยแพร  ศิลปะและวัฒนธรรมไทยสูสากล  และเรียนรู  

วัฒนธรรมอาเซียน   
เปาประสงคท่ี  4 เพ่ืออนุรักษ สงเสริม ทํานุบํารุง เผยแพร ศิลปะและวัฒนธรรมไทยสูสากล และเรียนรู

วัฒนธรรมอาเซียน   
กลยุทธท่ี  4.1 พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
 

มาตรการ กิจกรรม/โครงการ 
1. จัดทําแผนพัฒนาดานทํานุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม 
2. สงเสริมการจัดกิจกรรมเพ่ือทํานุบํารุง 

อนุรักษ ฟนฟู ปกปอง และเผยแพรศิลปะและ
วัฒนธรรมไทยของทองถ่ินและของชาติ 

3. สงเสริมและพัฒนานักศึกษา ประชาชน 
ชุมชนทองถ่ิน ใหมีความรูความเขาใจทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 

4. สงเสริมสนับสนุนใหนักศึกษา ประชาชน 
ชุมชนทองถ่ิน มีความตระหนักและมีสวนรวมในการ
ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

5. สงเสริมการบูรณาการดานศิลปวัฒนธรรม
กับการเรียนการสอนและการบริการวิชาการ 

 

1. โครงการ/กิจกรรมสงเสริมทํานุบาํรุงศิลปะและ
วัฒนธรรมคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
2. โครงการอบรมนาฏศิลปสาํหรับเด็กและเยาวชน 
3. โครงการ/กิจกรรมใหความรูการบูรณาการดาน
ศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน 

 

ตัวช้ีวัด 
คาเปาหมาย ป พ.ศ. 

ผูรับผิดชอบ 
56 57 58 59 60 

1. จํานวนโครงการ/กิจกรรม ดานการ
ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 

4 4 5 5 5 รองคณบดีฝายกิจการ
นักศึกษาฯ/โปรแกรม
วิชา 

2. ระดับความสําเร็จของการทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 
 

5  
 

5 5 5 5 รองคณบดีฝายกิจการ
นักศึกษาฯ/โปรแกรม
วิชา 

3. จํานวนรายวิชาท่ีมีการบูรณาการดาน
ศิลปะและวัฒนธรรม  
 

3 4 5 5 5 รองคณบดีฝายวิชาการ/
รองคณบดีฝายกิจการ
นักศึกษาฯ 

4. ระดับคะแนนสงเสริมและสนับสนุน
ดานศิลปะและวัฒนธรรม (สมศ.10) 

4 5 5 5 5 รองคณบดีฝายกิจการ
นักศึกษาฯ 
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แผนกลยุทธคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  ป 2556-2560 
 

 
 

ตัวช้ีวัด 
 

คาเปาหมาย ป พ.ศ. 
ผูรับผิดชอบ 

56 57 58 59 60 

5.ระดับคะแนนการพัฒนา
สุนทรียภาพในมิติทางดานศิลปะ
และวัฒนธรรม (สมศ.11) 

4 5 5 5 5 รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา
ฯ 

6.จํานวนกิจกรรม/โครงการ 
บริการวิชาการ ดานศิลปะและ
วัฒนธรรม 

3 4 5 5 5 รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา
ฯ 

 
 กลยุทธท่ี  4.2 สรางเครือขายความรวมมือทางดานศิลปะและวัฒนธรรมเพ่ือการเผยแพรและเรียนรูวัฒนธรรม

อาเซียน 
  

มาตรการ กิจกรรม/โครงการ 
1.  แตงตั้งคณะกรรมการเครือขายความ

รวมมือทางดานศิลปะและวัฒนธรรมเพ่ือการเผยแพร
และเรียนรูวัฒนธรรมอาเซียน 

2.  สงเสริมการจัดกิจกรรมการเผยแพรศิลปะ
และวัฒนธรรมท้ังในประเทศและตางประเทศ 

3.  สงเสริมการจัดกิจกรรมเพ่ือเรียนรู
วัฒนธรรมอาเซียน 

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

 

ตัวช้ีวัด 
คาเปาหมาย ป พ.ศ. 

ผูรับผิดชอบ 
56 57 58 59 60 

1. จํานวนหนวยงานหรือองคกรภายนอก
มหาวิทยาลัยท่ีมีความรวมมือในการจัด
กิจกรรมเผยแพรศิลปะและวัฒนธรรม 

4 5 5 5 5 รองคณบดีฝายกิจการ
นักศึกษาฯ 

2.จํานวนกิจกรรม/โครงการท่ีสงเสริมการ
เรียนรูศิลปะและวัฒนธรรมอาเซียน 

4 5 5 5 5 รองคณบดีฝายกิจการ
นักศึกษาฯ 
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แผนกลยุทธคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  ป 2556-2560 
 

พันธกิจ 5  บริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพ 
ประเด็นยุทธศาสตร  5 พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
เปาประสงค  5  มีระบบบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพเพ่ือเพ่ิมคุณภาพของผลผลิตและการบริการ 
กลยุทธท่ี  5.1  พัฒนาระบบแผนงาน  งบประมาณและการใชทรัพยากร 
 

มาตรการ กิจกรรม/โครงการ 
1. พัฒนาระบบการติดตามตรวจสอบการ

ดําเนินงานตามโครงการ 
2. พัฒนาระบบและกลไกการเงินและ

งบประมาณ 
3.  พัฒนาแผนกลยุทธทางการเงินเพ่ือระดม

ทุนสนับสนุนการดําเนินงานตามพันธกิจ   
4.  แสวงหาเครือขายความรวมมือเพ่ือ

ดําเนินงานตาม พันธกิจ  เชน  (เครือขายวิจัย/  
เครือขายบริการวิชาการ / เครือขายการผลิตบัณฑิต/  
เครือขายการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม)  

5. เสริมสรางวัฒนธรรมการทํางานโดยมุงเนน
ความรับผิดชอบและผลสําเร็จตามตัวชี้วัดเปนรายบุคคล 

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

 

ตัวชี้วัด 
คาเปาหมาย ป พ.ศ. 

ผูรับผิดชอบ 
56 57 58 59 60 

1. รอยละของจํานวนโครงการในแผน
งบประมาณประจําปท่ีดําเนินการบรรลุ
ตามเปาหมาย 

90 90 90 90 90 รองคณบดีฝายวางแผน
และประกันคุณภาพ 

2.ระดับความสําเร็จในการบริหาร
การเงินและงบประมาณ (สกอ 8.1) 

3 4 5 5 5 รองคณบดีฝายวางแผน
และประกันคุณภาพ 

3. จํานวนงบประมาณท่ีไดจากการ
ใหบริการวิชาการ การระดมทุนหรือการ
ขอรับการสนับสนุนจากหนวยงาน
ภายนอก 

30
0,

00
0 

50
0,

00
0 

50
0,

00
0 

80
0,

00
0 

1,
00

0,
00

0 รองคณบดีฝายวางแผน
และประกันคุณภาพ 

4.จํานวนเครือขายความรวมมือตาม
พันธกิจของคณะ 

3 4 5 6 7 รองคณบดีฝายวางแผน
และประกันคุณภาพ 

5. รอยละของจํานวนบุคลากรท่ีรายงาน
ผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการประจําป 

80 80 80 80 80 รองคณบดีฝายวางแผน
และประกันคุณภาพ 
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กลยุทธท่ี 5.2  พัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานและการพัฒนาบุคลากร 
 

มาตรการ กิจกรรม/โครงการ 
1. จัดทําแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร 
2. ดําเนินการบริหารและพัฒนาผูบริหาร 

อาจารย และบุคลากรสายสนับสนุนใหเปนไปตามแผน 
3. จัดสวัสดิการเสริมสรางสุขภาพท่ีดี และ

สรางขวัญกําลังใจใหแกอาจารยและบุคลากรสาย
สนับสนุน 

4. จัดระบบติดตามใหคณาจารยและบุคลากร
สายสนับสนุนนําความรูท่ีไดจากการพัฒนามาใชกับ
การเรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรู  รวมถึง
การปฏิบัติงาน 

5. จัดกิจกรรมใหความรูดานจรรยาบรรณ
อาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนและดูแลใหมีการ
ถือปฏิบัติ 

6. จัดใหมีการประเมินผลความสําเร็จของ
แผนฯ 

7. นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือ
ปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาบุคลากร 

8. สงเสริมการบริหารงานตามหลักธรรมมาภิ
บาลของผูบริหารคณะทุกระดับ 

1. บริหารจัดการศึกษาคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร 
2. โครงการพัฒนาบุคลากรคณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร 
3. เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการเรียนรูโดยเนน
ผูเรียนเปนสําคัญ 
4.จัดการความรูสําหรับบุคลากร 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
5. พัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอน 
6. สงเสริมการปฏิบัติตามจรราบรรณวิชาชีพ
ของคณาจารยและบุคลากรคณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร 
 

 

 
 
 
 
 
 

ตัวช้ีวัด 
คาเปาหมาย ป พ.ศ. 

ผูรับผิดชอบ 
56 57 58 59 60 

1. ระดับความสําเร็จในการบริหารและ
พัฒนาบุคลากร 

5 5 5 5 5 คณบดี/รองคณบดี/
หัวหนาสํานักงานคณบดี 

2. รอยละของตัวชี้วัดในแผนการ
บริหารและพัฒนาบุคลากรท่ีบรรลุ
เปาหมาย 

75 80 85 85 85 คณบดี/รองคณบดี/
หัวหนาสํานักงานคณบดี 

3. ผลการประเมินการบริหารตามหลัก
ธรรมาภิบาลของผูบริหาร 

4.00 4.20 4.25 4.25 4.25 คณบดี/รองคณบดี/
หัวหนาสํานักงานคณบดี 
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กลยุทธท่ี 5.3 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานโดยใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดสภาพแวดลอมเพ่ือ
เอ้ือตอการเรียนรู    

 
มาตรการ กิจกรรม/โครงการ 

1. จัดหาและปรับปรุงครุภัณฑใหมีความเพียงพอและมี
ประสิทธิภาพ  
 2.  พัฒนาสภาพแวดลอมเพ่ือเอ้ือตอการเรียนรู    
          3.  พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ
เรียนการสอน  และการเรียนรูดวยตนเอง 
          4.  พัฒนาหองปฏิบัติการบรรณารักษศาสตร
และสารสนเทศศาสตร 

5.  พัฒนาหองปฏิบัติการสารสนเทศภูมิศาสตร 
          6.  สงเสริมใหบุคลากรและผูบริหาร ใชระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการและ
ตัดสินใจ   

1. โครงการจัดทําคําของบประมาณประจําป 
2. โครงการพัฒนาแหลงทรัพยากรการเรียนรู 
3. โครงการพัฒนาระบบ MIS 
4. โครงการถายทอดความรูดาน MIS 

  

 
 
 
 

ตัวช้ีวัด 
คาเปาหมาย ป พ.ศ. 

ผูรับผิดชอบ 
56 57 58 59 60 

1. ระดับความพึงพอใจของบุคลากร
และนักศึกษาท่ีมีตอการใหบริการ
ทางดาน หองสมุด อุปกรณการศึกษา
และสภาพแวดลอมการเรียนรูของคณะ
และมหาวิทยาลัย 

3.60 3.65 3.70 3.75 3.80 หัวหนาสํานักงานคณบดี/
เจาหนาท่ีศูนยคอมฯ คณะ 

2. จํานวนสื่ออิเล็กทรอนิกสดานการ
เรียนการการสอน 

9 9 10 15 20 หัวหนาสํานักงานคณบดี/
เจาหนาท่ีศูนยคอมฯ คณะ 

3. จํานวนฐานขอมูลเพ่ือการบริหาร
และการตัดสินใจของคณะ 

3 3 3 3 3 หัวหนาสํานักงานคณบดี/
เจาหนาท่ีศูนยคอมฯ คณะ 

4. รอยละของบุคลากรท่ีเขารวมการ
อบรมเพ่ือใชระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการและ
การตัดสินใจ 

75 80 85 90 100 หัวหนาสํานักงานคณบดี/
เจาหนาท่ีศูนยคอมฯ คณะ 

5. ระดับความพึงพอใจของบุคลากร ใน
การใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
การบริหารจัดการและการตัดสินใจ 

3.51 4.00 4.51 4.51 4.51 หัวหนาสํานักงานคณบดี/
เจาหนาท่ีศูนยคอมฯ คณะ 
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กลยุทธท่ี 5.4 พัฒนาศักยภาพของคณะเพ่ือเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียน 
 

มาตรการ กิจกรรม/โครงการ 
1. พัฒนาบุคลากรและนักศึกษาใหมีความ

ตระหนักรูเก่ียวกับประชาคมอาเซียน และบทบาทของ
มหาวิทยาลัยในการพัฒนาประชาคมอาเซียน 

2.  พัฒนาสมรรถนะการใชภาษาตางประเทศแก
บุคลากรและนักศึกษา 

3. สรางและพัฒนาเครือขายความรวมมือ
ระหวางมหาวิทยาลัยในกลุมประเทศอาเซียน(+3)   

   จุดเนนสรางเครือขายความรวมมือกับประเทศ
เพ่ือนบาน (พมา)  

4.  พัฒนาหลักสูตรปริญญาตรีสาขาวิชาภาษา
พมา 

5.  พัฒนาหลักสูตรรวมระหวางหลักสูตรของ
คณะกับหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ในกลุมอาเซียน(+3) 

1. โครงการอบรมทักษะภาษาอังกฤษใหแก
นักศึกษาเพ่ือเตรียมความพรอมสูประชาคม
อาเซียน 
2. อบรมทักษะวิจัยภาษา 
3. สนับสนุนการศึกษาดูงานของนักศึกษา
โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ 
4.โครงการพัฒนาหลักสูตรภาษาตางประเทศ 

  

ตัวช้ีวัด 
คาเปาหมาย ป พ.ศ. 

ผูรับผิดชอบ 
56 57 58 59 60 

1.จํานวนกิจกรรมการใหความรูเก่ียวกับ
ประชาคมอาเซียน 

2 3 4 4 5 รองคณบดีฝายวิชาการ/
รองคณบดีฝายกิจการ
นักศึกษา 

2.รอยละของบุคลากรท่ีไดรับการอบรม
เพ่ือพัฒนาทักษะดานภาษาตางประเทศ 

80 80 80 80 80 รองคณบดีฝายวิชาการ/
หัวหนาสํานักงาน 

3. รอยละของอาจารยท่ีสอบผานเกณฑ
ภาษาอังกฤษจากสถาบันท่ีไดรับการ
รับรอง (TOEFL) 500 หรือเทียบเทา 

8 10 15 20 25 รองคณบดีฝายวิชาการ 

4.จํานวนเครือขายความรวมมือในกลุม
ประเทศอาเซียน(+3) 

1 2 3 4 5 รองคณบดีฝายวิชาการ 

5.จํานวนอาจารยและนักศึกษาท่ีเขา
รวมโครงการความรวมมือกับ
มหาวิทยาลัยในกลุมอาเซียน(+3) 

5 10 15 20 25 รองคณบดีฝายวิชาการ 

6. จํานวนหลักสูตรรวมระหวางหลักสูตร
ของคณะกับหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
ในกลุมอาเซียน(+3) 

- - - - 1 รองคณบดีฝายวิชาการ 
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กลยุทธท่ี 5.5 พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา 
 

มาตรการ กิจกรรม/โครงการ 
1. จัดทําแผนพัฒนาระบบและกลไกประกัน

คุณภาพการศึกษา 
2. สรางความตระหนักในความรับผิดชอบ

รวมของบุคลากร 
3. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูเก่ียวกับการ

ประกันคุณภาพการศึกษาระดับโปรแกรมวิชา 
4. สงเสริมใหนักศึกษามีความรูและมีสวน

รวมกับงานประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ 
 

1. พัฒนาระบบและกลไกงานประกันคุณภาพ
การศึกษา 
2. โครงการพัฒนานวัตกรรมหรือแนวทาง
ปฏิบัติท่ีดีดานประกันคุณภาพ 
 

 

ตัวช้ีวัด 
คาเปาหมาย ป พ.ศ. 

ผูรับผิดชอบ 
56 57 58 59 60 

1. จํานวนนวัตกรรม/แนวปฏิบัติท่ีดี/
งานวิจัยดานการประกันคุณภาพ
การศึกษา 

1 1 1 1 1 รองคณบดีฝายวางแผน
และประกันคุณภาพ/
เจาหนาท่ีศูนยคอมคณะ 

2.ระดับความสําเร็จในการพัฒนาระบบ
และกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษา 

5 5 5 5 5 รองคณบดีฝายวางแผน
และประกันคุณภาพ/
เจาหนาท่ีศูนยคอมคณะ 

3. รอยละของบุคลากรท่ีเขารวม
กิจกรรมการจัดการความรูดานการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 

80 85 90 95 100 รองคณบดีฝายวางแผน
และประกันคุณภาพ 

4. จํานวนโปรแกรมวิชาท่ีไดรับการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  

9 9 9 9 9 รองคณบดีฝายวางแผน
และประกันคุณภาพ 

5.จํานวนโปรแกรมวิชาท่ีมีผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในอยูใน
ระดับดี 

- - - - 9 รองคณบดีฝายวางแผน
และประกันคุณภาพ 

6. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับคณะ 

4.60 4.65 4.70 4.70 4.70 รองคณบดีฝายวางแผน
และประกันคุณภาพ 

7. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายนอกระดับคณะ 

3.75 3.80 3.85 4.00 4.00 รองคณบดีฝายวางแผน
และประกันคุณภาพ 
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กลยุทธท่ี 5.6 เสริมสรางภาพลักษณองคกรของคณะ 
 

มาตรการ กิจกรรม/โครงการ 
          1. จัดทําจดหมายขาวประชาสัมพันธของคณะ 
 2. สงเสริมศักยภาพของนักศึกษาและ
บุคลากร 
 3. จัดกิจกรรม/โครงการ ท่ีมีการ
ประชาสัมพันธคณะ ไปยังภายนอกมหาวิทยาลัย 
 4. สงเสริมบทบาทของสมาคมศิษยเกาเพ่ือ
การประชาสัมพันธองคกร 
 5. สงเสริมการดําเนินกิจกรรม/โครงการท่ีจะ
สามารถสรางความยอมรับจากสังคมภายนอก 

 

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

  

ตัวช้ีวัด 
คาเปาหมาย ป พ.ศ. 

ผูรับผิดชอบ 
56 57 58 59 60 

1. จํานวนนักศึกษาหรือบุคลากรของ
คณะท่ีไดรับรางวัล หรือการยกยองใน
ระดับชาติ ท้ังทางดานวิชาการและ
ความประพฤติ 

2 2 3 3 3 รองคณบดีฝายวางแผน
และประกันคุณภาพ 

2. รอยละของงานวิจัยหรือผลงาน
สรางสรรค ท่ีนําไปใชประโยชน ใหกับ
หนวยงานภายนอกท่ีเก่ียวของ ตอ
จํานวนอาจารยประจํา 

10 15 20 25 30 รองคณบดีฝายวิชาการ
และวิจัย 

3. จํานวนชุมชนหรือองคกร ท่ีมีการ
ดําเนินโครงการรวมกับคณะ จน
กอใหเกิดการพัฒนาชุมชนหรือองคกร
นั้น 

1 1 1 1 1 รองคณบดีฝายกิจการ
นักศึกษาฯ 

4. จํานวนกิจกรรม/โครงการ ดานศิลปะ
และวัฒนธรรม  ท่ีไดรับการยกยอง
ระดับชาติและนานาชาติ 

1 1 1 1 1 รองคณบดีฝายกิจการ
นักศึกษาฯ 

5. จํานวนกิจกรรม/โครงการท่ีสามารถ
ชี้นํา ปองกัน หรือแกไขปญหาของสังคม
ในดานตางๆไดรับการยกยองระดับชาติ 

2 2 2 2 2 รองคณบดีฝายกิจการ
นักศึกษาฯ 
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แผนกลยุทธคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
   ประจําป พ.ศ.2556-2560 

 
 
 
 
 

 
            
             
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิสัยทัศน 
สรางสรรคองคความรูเชิงบูรณาการ  พัฒนางานเพ่ือทองถ่ิน  สืบสานวัฒนธรรมความเปนไทยสูสากล   

 
 

พันธกิจ 1 
ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ

มาตรฐาน 

พันธกิจ 2 
บริหารงานวิจยัและงาน

สรางสรรค 

พันธกิจ 3 
ใหบริการวิชาการ      

แกทองถิ่น 

พันธกิจ 4 
ทํานุบํารุงศิลปะ 

และวัฒนธรรมไทย 
 

ประเด็นยทุธศาสตร 1 
ผลิตบัณฑิตและพัฒนา
คุณภาพบัณฑิตใหมี

มาตรฐาน 

เปาประสงค 1 
บัณฑิตมีคุณภาพตามเกณฑ
มาตรฐานเปนที่ยอมรับใน
ระดับชาติและระดับสากล 

 

1.1 สรางความแข็งแกรง
ทางวิชาการใหแกบัณฑิต
ตามอัตลักษณของ
มหาวิทยาลัยและ
เอกลักษณของคณะ 
1.2 พัฒนาความรู
ความสามารถใหบัณฑิตมี
คุณภาพ สามารถแขงขัน
ไดในระดับสากล 
1.3 พัฒนาทกัษะดาน
ภาษาตางประเทศ และ
เทคโนโลยีเพ่ือเตรียม
ความพรอมสู
ตลาดแรงงาน 
1.4 ปรับปรุงระบบ
สวัสดิการ การดแูล
ชวยเหลือนกัศึกษาและ
การพัฒนาวนิัยนักศึกษา 

พันธกิจ 5 
บริหารจัดการอยางมี

ประสิทธิภาพ 
 

ประเด็นยทุธศาสตร 2 
พัฒนาระบบบริหารงานวิจัย

และงานสรางสรรคใหมี
ประสิทธิภาพ 

 

ประเด็นยทุธศาสตร 3 
การเสริมสรางศักยภาพ

ใหกับชุมชน 
 

ประเด็นยทุธศาสตร 4 
ทํานุบํารุง ศิลปะและ 

วัฒนธรรมไทย 

 

ประเด็นยทุธศาสตร 5 
พัฒนาระบบการบริหาร

จัดการที่ดี 
 

เปาประสงค 2 
มีระบบบริหารงานวจิัยและ

งานสรางสรรค 

เปาประสงค 3 
ชุมชนเปนแหลงเรียนรูมุงสู

การพัฒนาทองถ่ินใหมี
ศักยภาพการพัฒนาอยาง

ยั่งยืน 
 

เปาประสงค 4 
สงเสริมการทํานุบํารุงศิลปะ

และวัฒนธรรมทองถิ่น 
 

เปาประสงค 5 
มีระบบบริหารจัดการที่มี

ประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มคุณภาพ
ของผลผลิตและการบริการ 

2.1 พัฒนาระบบและกลไก
บริหารงานและสนับสนุนการ
ผลิตงานวจิัยและงาน
สรางสรรค 
2.2 สรางเสริมสมรรถนะ
บุคลากรดานการวิจัยและงาน
สรางสรรคและการจัดการ
ความรูดานการวจิัยและงาน
สรางสรรคใหกับนกัวิจัย 
2.3 สงเสริมการวิจัยหรอืงาน
สรางสรรคที่บูรณาการดาน
การเรียนการสอน การบริหาร
วิชาการ หรอืนํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 

3.1 พัฒนาระบบและกลไก
ในการบริการวิชาการทาง
วิชาการแกทองถิน่ 
3.2 สงเสริมการบริการ
วิชาการทีม่ีการชี้นํา 
ปองกัน หรอืแกไขปญหา
ของสังคมทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย 

4.1 พัฒนาระบบและ
กลไกการบริหารจัดการ
ดานการทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 
4.2 สรางเครอืขายความ
รวมมอืทางดานศิลปะ
และวัฒนธรรมเพ่ือการ
เผยแพรและเรียนรู
วัฒนธรรมอาเซียน 

5.1  พัฒนาระบบ
แผนงาน  งบประมาณ
และการใชทรัพยากร 
5.2  พัฒนาระบบและ
กลไกการบริหารงาน
และการพัฒนาบุคลากร 
5.3 เพ่ิมประสิทธิภาพ
การบริหารงานโดยใช
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการจดั
สภาพแวดลอมเพ่ือเอื้อ
ตอการเรียนรู    
5.4 พัฒนาศักยภาพ
ของคณะเพ่ือเตรียม
ความพรอมสูประชาคม
อาเซียน 
5.5 พัฒนาระบบและ
กลไกการประกนั
คุณภาพการศึกษา 
5.6 เสริมสราง
ภาพลักษณองคกรของ
คณะ 

กลยุทธ (รวม 17 กลยุทธ) 
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ตัวชี้วัด(รวม 71 ตัวชี้วัด) 

 กลยุทธ 1.1 มี 4 มาตรการ 
กลยุทธ 1.2 มี 3 มาตรการ 
กลยุทธ 1.3 มี 3 มาตรการ 
กลยุทธ 1.4 มี 5 มาตรการ 

(รวม 15 มาตรการ) 
 

 

กลยุทธ 2.1     ม ี8 มาตรการ 
กลยุทธ 2.2     ม ี5 มาตรการ 
กลยุทธ 2.3     ม ี2 มาตรการ 

 (รวม 15 มาตรการ) 
 

 

กลยุทธ 3.1 มี 4 มาตรการ 
กลยุทธ 3.2 มี 5 มาตรการ 

 (รวม 9 มาตรการ) 
 

 

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) 
 

 

มาตรการ (รวม  80 มาตรการ) 

1.1 สรางความแข็งแกรง
ทางวิชาการใหแกบัณฑิต
ตามอัตลักษณของ
มหาวิทยาลัยและ
เอกลักษณของคณะ 
1.2 พัฒนาความรู
ความสามารถใหบัณฑิตมี
คุณภาพ สามารถแขงขัน
ไดในระดับสากล 
1.3 พัฒนาทกัษะดาน
ภาษาตางประเทศ และ
เทคโนโลยีเพ่ือเตรียม
ความพรอมสู
ตลาดแรงงาน 
1.4 ปรับปรุงระบบ
สวัสดิการ การดแูล
ชวยเหลือนกัศึกษาและ
การพัฒนาวนิัยนักศึกษา 

 

2.1 พัฒนาระบบและกลไก
บริหารงานและสนับสนุนการ
ผลิตงานวจิัยและงาน
สรางสรรค 
2.2 สรางเสริมสมรรถนะ
บุคลากรดานการวิจัยและงาน
สรางสรรคและการจัดการ
ความรูดานการวจิัยและงาน
สรางสรรคใหกับนกัวิจัย 
2.3 สงเสริมการวิจัยหรอืงาน
สรางสรรคที่บูรณาการดาน
การเรียนการสอน การบริหาร
วิชาการ หรอืนํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 

 

3.1 พัฒนาระบบและกลไก
ในการบริการวิชาการทาง
วิชาการแกทองถิน่ 
3.2 สงเสริมการบริการ
วิชาการทีม่ีการชี้นํา 
ปองกัน หรอืแกไขปญหา
ของสังคมทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย 

 

4.1 พัฒนาระบบและ
กลไกการบริหารจัดการ
ดานการทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 
4.2 สรางเครอืขายความ
รวมมอืทางดานศิลปะ
และวัฒนธรรมเพ่ือการ
เผยแพรและเรียนรู
วัฒนธรรมอาเซียน 

 

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

 

กลยุทธ (รวม 17 กลยุทธ) 

 กลยุทธ 1.1 มี 7  ตัวชี้วัด 
กลยุทธ 1.2 มี 3  ตวัชี้วัด 
 กลยุทธ 1.3 มี 5 ตวัชี้วัด 
กลยุทธ 1.4 มี 2 ตัวชี้วัด 

(รวม 17 ตัวชีว้ัด) 
 

กลยุทธ 2.1     มี 2 ตัวชี้วัด 
กลยุทธ 2.2     มี 4 ตัวชี้วัด 
กลยุทธ 2.3     มี 1 ตัวชี้วัด 

 (รวม 7 ตัวชี้วัด) 

 
 

กลยุทธ 3.1 มี 6 ตัวชี้วัด 
กลยุทธ 3.2 มี 2 ตัวชี้วัด 

 (รวม 8  ตวัชี้วัด) 
 

 

กลยุทธ 4.1 มี 6 ตัวชี้วัด 
กลยุทธ 4.2 มี 2 ตัวชี้วัด 

 (รวม 8 ตวัชี้วัด) 
 

 

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 ตัวชีว้ัด) 
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สวนที่  5 
การแปลงแผนกลยุทธสูการปฏิบัต ิ

 
การแปลงแผนกลยุทธสูการปฏิบัติ  หมายถึง  การจัดทําแผนปฏิบัติการ  การสื่อสาร  ถายทอดตัวชี้วัด

และคาเปาหมาย  ไปสูระดับหนวยงานปฏิบัติตาง ๆ  โดยกําหนดเปาประสงคและกลยุทธท้ังในระดับกระทรวง  
กรม  ไปจนถึงระดับบุคคลท่ีสามารถปฏิบัติไดจริงและมีความสอดคลองเชื่อมโยงระหวางกัน  รวมท้ังมีความ
สมดุลระหวางมิติประสิทธิผล  มิติคุณภาพ  มิติประสิทธิภาพ  และมิติการพัฒนาองคกร  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

1.  หลักการ 
 การปฏิรูประบบราชการไทยเปนความพยายามในการเปลี่ยนแปลงการบริหารของภาครัฐขนาดใหญ  
โดยอาศัยแนวคิดเก่ียวกับการบริหารงานภาครัฐแนวใหม  (New  Public  Management) โดยแนวคิดดังกลาว
ตองการใหมีการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศนและวิธีการบริหารภาครัฐโดยเปลี่ยนมาเนนถึงวัตถุประสงคและสัมฤทธิ์
ผลของการดําเนินงาน  ท้ังในแงของผลผลิต (Output)  และผลลัพธ  (Outcome)  ความคุมคาของเงิน  รวมท้ัง
การพัฒนาคุณภาพและสรางความพึงพอใจใหแกประชาชนผูรับบริการ  โดยนําเอาเทคนิคการบริหารจัดการ
สมัยใหมเขามาประยุกตใช  เชน  การวางแผนเชิงกลยุทธ  การวัดและการประเมินผลงาน  การบริหารคุณภาพ
โดยรวม  เปนตน 
 เทคนิควิธีการบริหารจัดการสมัยใหม  “การบริหารงานท่ีมุงเนนผลสัมฤทธิ์” หรือ  RBM  (Results  
Based Management) เปนการบูรณาการหรือเชื่อมโยงเรื่องของการวางแผนเชิงกลยุทธ  ระบบ
การงบประมาณ  และระบบการวัดผลงานเขาดวยกันอยางครบวงจร   โดยกําหนดวัตถุประสงคขององคกรและ
เปาหมายของการปฏิบัติงานอยางชัดเจนและสามารถวัดผลไดอยางเปนรูปธรรม   โดยการจัดทําตัวชี้วัดผลการ
ดําเนินงานหลัก (Key  Performance  Indicator)  และเกณฑมาตรฐานไวลวงหนา  รวมท้ังการใชประโยชน
ของขอมูลสารสนเทศเก่ียวกับผลการดําเนินงานในการปรับปรุงประสิทธิภาพ  คุณภาพและประสิทธิภาพของการ
ดําเนินงาน  ในสวนของระบบการงบประมาณเปนการเชื่อมโยงผลงานของหนวยงานภาครัฐในแผนระดับ
ยุทธศาสตรกับคําของบประมาณ   กลาวคือ  ผลผลิตหลักในแผนยุทธศาสตรกับเม็ดเงินงบประมาณจะตองสอด
รับกัน  เรียกวา  การวางแผน  “การงบประมาณท่ีมุงเนนผลงานตามยุทธศาสตร”  หรือ  SPBB  (Strategic  
Performance  Based  Budgeting)    หนวยงานภาครัฐจะตองแสดงตนทุนกิจกรรม  (Activity  based  
costing)   และตนทุนตอหนวย  (Unit  cost)  อันจะเปนประโยชนในการปรับปรุงประสิทธิภาพการดําเนินงาน   
โดยสรุปแลวกรอบการบริหารยุทธศาสตรอยางครบวงจร  มี  5  ข้ันตอนดังนี้   
 1) การพัฒนายุทธศาสตร   คือ  การกําหนดวิสัยทัศน  พันธกิจ  และประเด็นยุทธศาสตร  โดยอาจใช
เครื่องมือในการวิเคราะหจุดแข็งจุดออนขององคกรและสภาพแวดลอมภายนอก (SWOT  Analysis)   การ
วิเคราะหความตองการของผูมีสวนไดสวนเสีย  (Stakeholder  Analysis)  ท้ังนี้ยุทธศาสตรตองสอดคลองกับ
แผนการบริหารราชการแผนดินและพันธกิจขององคกร 
 2) การแปลงยุทธศาสตรสูการปฏิบัติ  คือ  การสื่อสาร  ถายทอด  และแปลงยุทธศาสตรไปสูการ
ปฏิบัติ  โดยตองกําหนดเปาประสงคและกลยุทธท้ังในระดับกระทรวง  กรม  ไปจนถึงระดับบุคคลท่ีสามารถ
ปฏิบัติไดจริง   และมีความสอดคลองเชื่อมโยงระหวางกัน  รวมท้ังมีความสมดุลระหวางมิติประสิทธิผล   มิติ
คุณภาพ  มิติประสิทธิภาพ  และมิติการพัฒนาองคกรดวย    ซ่ึงหนวยงานอาจใช  Balanced  Scorecard และ
แผนท่ียุทธศาสตร (Strategy  Map)  ในการวางแผนและสื่อสารกลยุทธได 
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 3) การปฏิบัติการ  คือ  การบริหารโครงการตามกลยุทธท่ีไดวางไว 
 4) การติดตามและเรียนรู  คือ  การติดตามประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดําเนินงาน
ตามยุทธศาสตร ท่ีไดวางไว    ซ่ึงหลายๆ  หนวยงานไดประยุกตใชรายงานการประเมินตนเอง  (Self 
Assessment  Report - SAR)  และ  War  Room  เปนเครื่องมือในการติดตามประเมินผลได 
 5) การทดสอบและปรับยุทธศาสตร  คือ  การปรับยุทธศาสตรใหเขากับสถานการณหรือความตองการ
ของประชาชนผูรับบริการท่ีเปลี่ยนแปลงไป  โดยตองมีการประเมินความเสี่ยงดานยุทธศาสตร  (Strategic  Risk)  
เพ่ือปองกันมิใหยุทธศาสตรคลาดเคลื่อนและไมตรงตอสถานการณท่ีเปลี่ยนแปลงไป 
 

2.  การแปลงแผนกลยุทธคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  ประจําป พ.ศ.  2556-2560  สูการปฏิบัติ 
 ในการแปลงแผนกลยุทธ ประจําป  พ.ศ.  2556-2560  ไปสูการปฏิบัตินั้น  ในท่ีนี้หมายถึงการนําแผน
กลยุทธ ไปจัดทําเปนแผนปฏิบัติราชการประจําป  โดยการถายทอดนโยบาย  ผลผลิต  ผลลัพธ  และคา
เปาหมายใหแก  ผูบริหาร/โปรแกรมวิชา/ศูนย/สํานัก/หนวยงานตาง ๆ   ภายในคณะเพ่ือใชเปนแนวทางปฏิบัติ
ผูบริหาร/โปรแกรมวิชา/ศูนย/สํานัก/หนวยงานตาง ๆ   ใหเปนไปอยางสอดประสานกันท้ังในแงทิศทางและ
จังหวะเวลา  โดยมีข้ันตอนดังนี้ 

 การถายทอดแผนกลยุทธประจําป  พ.ศ.  2556-2560  ผูบริหาร/โปรแกรมวิชา/ศูนย/สํานัก/
หนวยงานตาง ๆ   โดยการชี้แจง  ทําความเขาใจและความชัดเจนในแตละประเด็น   จัดการสัมมนาเพ่ือจัดทํา
แผนกลยุทธ ประจําป  พ.ศ.  2556- 2560   เพ่ือกําหนดคาเปาหมาย   แผนงาน-งาน/โครงการ  ตลอดจน
ทรัพยากรท่ีตองการสําหรับจัดทํางบประมาณประจําป   การกํากับผลการปฏิบัติงานตอไป 

 สนับสนุนให ผูบริหาร/โปรแกรมวิชา/ศูนย/สํานัก/หนวยงานตาง ๆ  ชี้แจง  ทําความเขาใจ  และ
ความชัดเจนในแตละประเด็นท่ีหนวยงานตัวเองรับผิดชอบสูระดับหนวยงานยอยและบุคลากรในสังกัดในรูปแบบ
ตาง ๆ   เชน  การประชุม  สัมมนา  เปนตน 

 พิจารณาสนับสนุนเพ่ือใหโครงการท่ีกําหนดไวสามารถดําเนินการไปได  ท้ังนี้คณะตองใหการ
สนับสนุนในดานการปรับโครงสราง  การปรับระบบงานหรือระเบียบ  การจัดหรือปรับบุคลากร  การจัดสรรหรือ
จัดหางบประมาณ  การสนับสนุนสถานท่ี  วัสดุ  อุปกรณ 

 การสรางพลังและความรวมมือเพ่ือนําไปสูผลท่ีตั้งเปาหมายไวตามแผนงานและโครงการ  เรื่องท่ี
ยากท่ีสุด  คือ  การเปลี่ยนแปลงและการใหบุคลากรยอมรับการเปลี่ยนแปลง  ดังนั้น  วิธีท่ีจะนํามาใช
ประกอบดวย   การพัฒนาศักยภาพและภาวะผูนําผูบริหารระดับตาง ๆ    การมีสวนรวม  การทํางานเปนทีม   
ความผูกพันและการยอมรับ   การจูงใจ 

 คณะจะจัดระบบการสื่อสารองคกรอยางท่ัวถึงและตอเนื่องแกสาธารณะและบุคลากรในทุกระดับ  
การวางระบบสนับสนุนตางๆ  เชน   การบริหารการเปลี่ยนแปลง  การพัฒนาบุคลากร   การบริหารแบบมีสวน
รวม    เพ่ือถายทอดวิสัยทัศน  พันธกิจ  และคาเปาหมายท่ีสําคัญใหแก  โปรแกรมวิชา/ศูนย/สํานัก/หนวยงาน
ตาง ๆ  ตลอดจนภาคสวนตางๆ  ท่ีเก่ียวของ 

 คณะจะจัดใหมีระบบการจัดการความรูในองคกรโดยจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณท่ีดี  
(Best Practice)    การสรางระบบแรงจูงใจตางๆ  เพ่ือเสริมสรางขีดความสามารถ  ขวัญและกําลังใจของ
บุคลากร  หนวยงานและองคกรใหมีความเขมแข็ง  และมีระบบการวิเคราะหติดตามสถานการณ  เพ่ือให
สามารถสนองตอบตอการเปลี่ยนแปลงไดดี 

 การบริหารผลการดําเนินงาน  คณะจะจัดระบบการบริหารผลการดําเนินงานใหมีกลไกเพ่ือเฝาระวัง
และตรวจสอบผลการดําเนินงานท่ีมีความคลาดเคลื่อนจากแผน เพ่ือประกอบการตัดสินใจวาจะตองมีการแกไข
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อยางไร โดยใหมีการรายงานตามลําดับข้ันของความรับผิดชอบเปนรายเดือนหรือรายไตรมาส  ข้ึนอยูกับลักษณะ
งาน วิธีการติดตาม จะใชการกําหนดกิจกรรมและข้ันตอนกิจกรรม   การกําหนดตารางเวลาเริ่มตนและสิ้นสุด
การทํากิจกรรมเปนกลไกกํากับ 

 การติดตาม ประเมินผลการดําเนินงาน ของงาน/โครงการและความสําเร็จขององคกร  คณะจะจัด
ใหมีกลไกเพ่ือควบคุมการปฏิบัติงานตามกลยุทธ และกอใหเกิดการปรับปรุงอยางตอเนื่อง  ตลอดจนการเรียนรู
ในองคกร  โดยดําเนินการเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานท่ีไดจริงกับเปาหมายท่ีกําหนดไวท้ังในรูปผลผลิต  
(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 

-  การบริหารผล 
   การดําเนินงาน 
 
-  การกํากับติดตาม 
   และประเมินผล 
 
-  การวิเคราะห 
   สถานการณ 
 
-  ระบบแรงจูงใจ 
 

งาน/โครงการ/กิจกรรม 

ติดตาม ประเมินผล การ
ดําเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม 

ทบทวนแผน 



ตารางการวิเคราะหความสอดคลองของแผนกลยุทธ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 – 2560 

นโยบายรัฐบาล นโยบายการจัดสรรงบประมาณ
แผนบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 

2556 

แผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป 
ฉบับท่ี 2 (พ.ศ.2555-2559) 

แผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 11 

(พ.ศ.2555-2559) 

แผนกลยุทธมหาวิทยาลัย
ราชภัฏกําแพงเพชร 

ยุทธศาสตรและกลยุทธ
คณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร 
4. นโยบายสังคมและ

คุณภาพชีวิต 
4.1 นโยบายการศึกษา 

4.1.1 เรงพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา โดยการปฏริูประบบ
ความรูของสังคมไทย อัน
ประกอบดวยการยกระดับองค
ความรูใหไดมาตรฐานสากล จดัให
มีโครงการตําราแหงชาติท่ีบรรจุ
ความรูท่ีกาวหนาและไดมาตรฐาน
ท้ังความรูท่ีเปนสากลและภมูิ
ปญญาทองถ่ิน สงเสริมการอาน 
พรอมท้ังสงเสริมการเรียนการ
สอนภาษาตางประเทศและภาษา
ถ่ิน จัดใหมีระบบการจดัการ
ความรู ปฏริูปหลักสูตรการศึกษา
ทุกระดับใหรองรับการ
เปลี่ยนแปลงของโลกและทัดเทียม
กับมาตรฐานสากลภายใตความ
เปนทองถ่ินและความเปนไทย 
เพ่ิมผลสัมฤทธ์ิของการศึกษาทุก
ระดับช้ันโดยวัดผลจากการผาน
การทดสอบมาตรฐานในระดับชาติ
และนานาชาติ ขจดัความไมรู
หนังสือใหสิ้นไปจากสังคมไทย จัด
ใหมีครูดเีพียงพอในทุกหองเรียน 
ใหมีโรงเรียนและสถาบัน

เปาหมายของกรอบแผน
อุดมศึกษาระยะยาว ฉบับท่ี 2 
เมื่อสิ้นสุดแผนในป พ.ศ. 2565 
คือ การ“ยกระดับคุณภาพ
อุดมศึกษาไทย เพ่ือผลติและ
พัฒนาบุคลากรท่ีมีคณุภาพ
สามารถปรับตัว 
สําหรับงานท่ีเกิดข้ึนตลอดชีวิต 
พัฒนาศักยภาพอุดมศึกษาใน
การสรางความรูและนวัตกรรม 
เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แขงขันของประเทศในโลกาภิ
วัตน สนับสนุนการพัฒนาท่ี
ยั่งยืนของทองถ่ินไทย โดยใช
กลไกของธรรมาภิบาล การเงิน 
การกํากับมาตรฐาน และ
เครือขายอุดมศึกษา บนพ้ืนฐาน
ของเสรีภาพทางวิชาการ ความ
หลากหลายและเอกภาพเชิง
ระบบ” 
กรอบแผนอุดมศึกษาระยะฉบับ
ท่ีสองครอบคลุมชวงเวลา 15 ป 
ระหวาง พ.ศ. 2551 - 2565 
จัดทําโดยสํานักงาน

ผลิตบัณฑติใหมีคณุภาพมี
ศักยภาพ ตรงตามความ
ตองการของสังคม มีความคดิ
วิเคราะห ความคิดสรางสรรค 
มีทักษะการสื่อสาร และการ
ทํางานรวมกับผูอ่ืน มีคณุธรรม 
มีความรับผิดชอบ มสีุขภาวะ
ท้ังรางกายและจติใจเนนการใช
กลยุทธท่ีผานการนําองคกรเชิง
รุก และกลยุทธทางการเงิน 
รวมท้ังพัฒนาอาจารยใหมี
ความเช่ียวชาญดานการสอน
และงานวิจัยเพ่ือใหไดบัณฑิตท่ี
พึงประสงค ทําใหสังคมมีการ
พัฒนาอยางยั่งยืน 

มหาวิทยาลยัราชภฏั
กําแพงเพชร มุงเนนใหโอกาส
ทางการศึกษาแกประชาชน 
สรางศักยภาพใหเปนขุมพลัง
แหงปญญา พัฒนาทองถ่ิน 
ผลิตกาลังคนท่ีมีความรู
ความสามารถและมีคณุธรรม 
โดยเนนท่ีจิตสานึกในการรับ
ใชทองถ่ินและประเทศชาต ิ 
 
1. ผลิตบัณฑิตท่ีม ีคุณภาพ
ตามเกณฑ มาตรฐานและสู 
ประชาคมอาเซียน  

กลยุทธ 1 สรางความ
แข็งแกรงทางวิชาการและ 
คุณภาพชีวิตท่ียั่งยืนใหแก
บัณฑิตตาม อัตลักษณของ

มหาวิทยาลยั  
กลยุทธ 2 เพ่ิมขีด
ความสามารถการแขงขัน
ใหกับ บัณฑิตใหมคีุณภาพ
เพ่ือใหสามารถแขงขันได ใน
ระดับอาเซียน  
กลยทุธ์ 3 พัฒนาทักษะและ

คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร มุงพัฒนาคน
และองคกร  บนพ้ืนฐานของ
วัฒนธรรมทองถ่ิน 
 
1. ผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ
ตามเกณฑมาตรฐานและสู
ประชาคมอาเซียน 
กลยุทธ 1 สรางความ
แข็งแกรงทางวิชาการใหแก
บัณฑิตตามอัตลักษณของ
มหาวิทยาลยั 
กลยุทธ 2 พัฒนาความรู
ความสามารถใหบัณฑิตมี
คุณภาพ สามารถแขงขันได
ในระดับสากล 
กลยุทธ 3 พัฒนาทักษะดาน
ภาษาตางประเทศ และ
เทคโนโลยีเพ่ือเตรียมความ
พรอมสูตลาดแรงงาน 
 
2. พัฒนาองคความรู  
งานวิจัยงานสรางสรรค 
และนวัตกรรรมท่ีสราง
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ยุทธศาสตรและกลยุทธ
คณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร 
อาชีวศึกษาคุณภาพสูงในทุกพ้ืนท่ี 
พัฒนามหาวิทยาลัยเขาสูระดับ
โลก พัฒนาระบบการศึกษาให
ผูเรยีนมีความรูคูคณุธรรม 
มุงการสรางจริยธรรมในระดับ
ปจเจก รวมท้ังสรางความ
ตระหนักในสิทธิและหนาท่ีความ
เสมอภาค และดําเนินการให
การศึกษาเปนพ้ืนฐานของสังคม
ประชาธิปไตยท่ีแทจริง ปรับปรุง
โครงสรางระบบบริหารการศึกษา
โดยการกระจายอํานาจสูพ้ืนท่ีให
เสร็จสมบูรณโดยเริม่จากพ้ืนท่ีท่ีมี
ความพรอม 
4.1.2 สรางโอกาสทางการศึกษา 
กระจายโอกาสทางการศึกษาใน
สังคมไทย โดยคํานึงถึงการสราง
ความเสมอภาคและความเปน
ธรรมใหเกิดข้ึนแกประชากรทุก
กลุม ซึ่งรวมถึงผูยากไร 
ผูดอยโอกาส ผูพิการ ผูบกพรอง
ทางกายและการเรียนรู รวมท้ังชน
กลุมนอย โดยสงเสรมิการให
ความรูตั้งแตอยูในครรภมารดาถึง
แรกเกิดใหไดรับการดูแลอยางมี
ประสิทธิภาพท้ังแมและเด็ก 

คณะกรรมการการอุดมศึกษา
(สกอ.) ภายใตการกํากับของ
คณะกรรมการการ 
อุดมศึกษา(กกอ.) และสถาบัน
คลังสมองของชาต ิภายใตมลูนิธิ
สงเสริมทบวงมหาวิทยาลัย ตาม
นโยบายของรัฐมนตรีวาการ 
กระทรวงศึกษาธิการ กรอบ
แผนอุดมศึกษาเกิดจากการ
สังเคราะห วิเคราะห ขอมูล 
ความคิดเห็นท่ีไดจากการ
ประชุมระดมสมองประมาณ
หน่ึงรอยครั้งระหวางผูมสีวน
เก่ียวของท้ังจากหนวยงานรัฐ 
การวางแผน การจัดทรัพยากร 
และการศึกษา ไดปรึกษากับ
ภาคการผลติและบริการ กลุม
ประชาสังคม เยาวชนนิสิต
นักศึกษา ถาบันอุดมศึกษา
รวมถึงวิทยาลัยชุมชน มีการ
สัมภาษณผูรู ผูนําทางการเมือง
ระดับประเทศ ผูนําองคกร
ปกครองทองถ่ิน ศึกษาเอกสาร
วิชาการ และทําวิจัยเพ่ิมเตมิ 

การสื่อสารภาษา 
ตางประเทศเพ่ือความพรอมสู
ประชาคม อาเซียน 
  
2.พัฒนาองคความรู 
งานวิจัย งาน สรางสรรค
และ นวัตกรรมท่ีสราง 
มูลคาเพ่ิมใหกับชุมชน และ
สังคม  
กลยุทธ 1 พัฒนาระบบ
บริหารงานวิจัย งาน
สรางสรรค และนวัตกรรมให
มีประสิทธิภาพ  
กลยุทธ 2 พัฒนาองคความรู 
งานวิจัย งานสรางสรรค และ
นวัตกรรมท่ีนาไปใชประโยชน
กับชุมชน สังคม เปนท่ี
ยอมรับและไดรับการ
คุมครอง สิทธิตามกฎหมาย  
กลยทุธ์ 3 เสริมสรางระบบ

และกลไกการบูรณาการ 
งานวิจัยกับการบริการ
วิชาการ ทานุศิลป วัฒนธรรม
หรือการจดัการเรียนการสอน  
 
3.พัฒนาศักยภาพการ 

มูลคาเพ่ิมใหกับชุมชนและ
สังคม 
กลยุทธ 1 พัฒนาระบบและ
กลไกสนับสนุนการทําวิจัย
และบรหิารงานวิจัยและงาน
สรางสรรค 
กลยุทธ 2 ยกระดับการ
ติดตามความกาวทันในการ
ทําวิจัยของนักวิจัย 
กลยุทธ 3 สรางเสริม
สมรรถนะบุคลากรดานการ
วิจัยและงานสรางสรรคและ
การบริหารจัดการงานวิจัย
และงานสรางสรรค 
กลยุทธ 4 การจัดการ
ความรูดานการวิจัยและงาน
สรางสรรคใหกับนักวิจยั 
กลยุทธ 5 พัฒนาระบบและ
กลไกการเช่ือมโยงงานวิจัย
และงานสรางสรรคกับการ
บริการทางวิชาการและหรือ
การจัดการเรยีนการสอน 
 
3.พัฒนาศักยภาพการ
บริการวิชากรทีมีคุณภาพ
แกชุมขน 
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ยุทธศาสตรและกลยุทธ
คณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร 
สนับสนุนการจัดการศึกษาตามวัย
และพัฒนาการอยางมีคุณภาพ
ตั้งแตกอนวัยเรียนจนจบ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยจดัใหมี
การเทียบโอนวุฒิการศึกษาสําหรบั
กลุมท่ีมีความเช่ียวชาญเฉพาะทาง 
เชน กลุมแมบาน จดัใหมีระบบ
สะสมผลการศึกษาและการเทียบ
โอนเพ่ือขยายโอกาสใหกวางขวาง
และลดปญหาคนออกจากระบบ
การศึกษา นอกจากน้ี จะ
ดําเนินการลดขอจํากัดของการ
เขาถึงการศึกษาระดับอุดมศึกษา
และอาชีวศึกษาช้ันสูง โดยจดัใหม ี
“โครงการเงินกูเพ่ือการศึกษาท่ี
ผูกพันกับรายไดในอนาคต” โดย
ใหผูกูเริม่ใชคืนตอเมื่อมรีายได
เพียงพอท่ีจะเลี้ยงตัวไดพักชําระ
หน้ีแกผูเปนหน้ีกองทุนกูยืมเพ่ือ
การศึกษา โดยปรับเปลี่ยนการ
ชําระหน้ีเปนระบบท่ีผูกพันกับ
รายไดในอนาคต ปรับปรุงระบบ
การคัดเลือกเขาศึกษาตอทุกระดับ
ใหเอ้ือตอการกระจายโอกาส 
โดยเฉพาะอยางยิ่งจะจดัใหมี
ระบบคัดเลือกกลางเพ่ือเขาศึกษา

บริการวิชาการท่ีมี คุณภาพ
แกชุมชน  
กลยุทธ 1 เสริมสราง
ศักยภาพและมาตรฐานการ
บริการ วิชาการแกสังคม  
กลยุทธ 2 สงเสรมิการบูรณา
การงานบริการวิชาการแก 
ทองถ่ินกับพันธกิจดานอ่ืน ๆ 
โดยใชหลักการ เขาใจ เขาถึง
และพัฒนา  
กลยุทธ 3 เสริมสราง
ศักยภาพชุนชนในการดาเนิน
การ ตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  
 
4.อนุรักษ สงเสริม ทานุ บา
รุง เผยแพร ศิลปะ และ
วัฒนธรรมไทย และเรียนรู
วัฒนธรรม อาเซีย 
กลยุทธ 1 พัฒนาการบริหาร
จัดการดานศิลปะและ 
วัฒนธรรมสูสากล  
กลยุทธ 2 สรางความ
ตระหนักถึงคณุคาของศิลปะ
และ วัฒนธรรมไทย และ
เรียนรูวัฒนธรรมอาเซียน  

กลยุทธ 1 พัฒนาระบบและ
กลไกในการบริการวิชาการ
ทางวิชาการแกทองถ่ิน 
กลยุทธ 2 สรางความ
แข็งแกรงทางคุณภาพชีวิต
ของบุคลากรในทองถ่ินอยาง
ยั่งยืน 
กลยุทธ 3  การสราง
เครือขายความรวมมือทาง
วิชาการกับหนวยงาน
ภายนอกท้ังภาครัฐและ
เอกชนท้ังในและ
ตางประเทศ 
 
4. อนุรักษ  สงเสริม  ทํานุ
บํารุง  เผยแพร  ศิลปะและ
วัฒนธรรมไทยสูสากล  
และเรียนรูวัฒนธรรม
อาเซียน  
 กลยุทธ 1 สนับสนุนใหทุก
หลักสตูรในโปรแกรมวิชามี
การบูรณาการดานศลิปะ
และวัฒนธรรมกับการเรียน
การสอน การวิจัยและ
บริการวิชาการ  
กลยุทธ 2 พัฒนากลไกการ
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แผนกลยุทธมหาวิทยาลัย
ราชภัฏกําแพงเพชร 

ยุทธศาสตรและกลยุทธ
คณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร 
ตอในมหาวิทยาลยัท่ีมี
ประสิทธิภาพและเปนธรรม 
ดําเนิน “โครงการ 1 อําเภอ 1
ทุน” เพ่ือเปดโอกาสใหเด็กไทยได
ไปเรยีนตอตางประเทศ จดั
การศึกษาชุมชนเพ่ือมุงใหเกิด
สังคมแหงการเรียนรูและ
การศึกษาตลอดชีวิต 
4.1.3 ปฏิรูปครู ยกฐานะครูใหเปน
วิชาชีพช้ันสูงอยางแทจริง โดย
ปฏิรูประบบการผลิตครูใหมี
คุณภาพทัดเทียมกับนานาชาติ 
สรางแรงจูงใจใหคนเรียนดีและมี
คุณธรรมเขาสูวิชาชีพครู ปรับปรุง
ระบบเงินเดือนและคาตอบแทน
ครู พัฒนาระบบความกาวหนา
ของครูโดยใชการประเมินเชิง
ประจักษท่ีอิงขีดความสามารถ
และวัดสัมฤทธิผลของการจัด
การศึกษาเปนหลัก จัดระบบ
การศึกษาและฝกอบรมเพ่ือพัฒนา
คุณภาพครูอยางตอเน่ือง 
แกปญหาหน้ีสินครูโดยการพัก
ชําระหน้ีและการปรับโครงสราง
หน้ีตามนโยบายแกปญหาหน้ี
ครัวเรือนของรัฐบาล พัฒนาระบบ

กลยุทธ 3 สงเสรมิการบูรณา
การดานศลิปะและ 
วัฒนธรรมกับการเรยีนการ
สอนหรือพันธกิจ อ่ืน ๆ  
 
5.การผลิต พัฒนาครู และ
บุคลากรทางการ ศึกษา  

กลยุทธ 1 ผลิต พัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษา
ให มีคุณภาพตามเกณฑ
มาตรฐานวิชาชีพและคร ูมือ
อาชีพ  
กลยุทธ 2 เพ่ิมศักยภาพครู
และบุคลากรทางการศึกษา  
กลยุทธ 3 เปนศูนยกลางการ
ใหคาปรึกษาและบริการ 
วิชาการดานการเรียนการ
สอนสาหรับ ถานศึกษา  
 
6.พัฒนาระบบบริหาร 
จัดการใหมี ประสิทธิภาพ
ตาม หลักธรรมาภิบาล  

กลยุทธ 1 บริหารองคกร
ตามหลักธรรมาภิบาล  
กลยุทธ 2 พัฒนาระบบ

บริหารจดัการดานศลิปะ
และวัฒนธรรม ใหเปนผูนํา
เครือขายดานการเผยแพร
และแลกเปลีย่นศิลปะและ
วัฒนธรรม 
กลยุทธ 3 ประสานความ
รวมมือทางดานศลิปะและ
วัฒนธรรมกับกลุมแกนนําใน
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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แผนกลยุทธมหาวิทยาลัย
ราชภัฏกําแพงเพชร 

ยุทธศาสตรและกลยุทธ
คณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร 
ภูมิสารสนเทศเพ่ือใชในการ
กระจายครูขจัดปญหาการขาด
แคลนครูในสาระวิชาหลัก เชน 
คณิตศาสตร วิทยาศาสตร และ
ภาษาอังกฤษ 
4.1.4 จัดการศึกษาข้ันอุดมศึกษา
และอาชีวศึกษาใหสอดคลองกับ
ตลาดแรงงานท้ังในเชิงปริมาณ
และคณุภาพ โดยกระบวนการ
สรางประสบการณระหวางเรียน
อยางเหมาะสม และสนับสนุนการ
สรางรายไดระหวางเรียน และ
สนับสนุนใหผูสําเร็จการศึกษามี
งานทําไดทันทีโดยความรวมมือ
ระหวางแหลงงานกับสถานศึกษา 
สงเสริมใหมีศูนยอบรมอาชีวศึกษา
เพ่ือใหนักเรียน นักศึกษา และ
ประชาชนสามารถเรียนรูหา
ประสบการณกอนไปประกอบ
อาชีพโดยใหสถาบันอาชีวศึกษา
ดําเนินการรวมกับผูเช่ียวชาญใน
แตละอาชีพรวมท้ังจดัใหมีศูนย
ซอมสรางประจําชุมชนเพ่ือฝกฝน
ชางฝมือและการสรางทักษะใน
การใหบริการแกประชาชน 
ท้ังน้ี จะดําเนินการรวมกับ

บริหารแผน งบประมาณ 
การเงิน  
กลยุทธ 3 พัฒนาระบบ
บริหารทรัพยากรบุคคล  
กลยุทธ 4 พัฒนาอาคาร
สถานท่ีและสิ่งแวดลอมสู 
มหาวิทยาลยันาอยู  
กลยุทธ 5 พัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการ 
บริหารจดัการและการเรียนรู  
กลยุทธ 6 พัฒนาระบบและ
กลไกการประกันคณุภาพ  
กลยุทธ 7 สรางภาพลักษณ
ของมหาวิทยาลัย 
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แผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 11 

(พ.ศ.2555-2559) 

แผนกลยุทธมหาวิทยาลัย
ราชภัฏกําแพงเพชร 

ยุทธศาสตรและกลยุทธ
คณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร 
ภาคเอกชนอยางจริงจังเพ่ือ
สงเสริมการศึกษาในสาย
อาชีวศึกษาใหเปนท่ียอมรับและ
สามารถมีรายไดสูงตาม
ความสามารถ 
4.1.5 เรงพัฒนาการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการศึกษาให
ทัดเทียมกับนานาชาติ โดยใชเปน
เครื่องมือในการเรงยกระดับ
คุณภาพและการกระจายโอกาส
ทางการศึกษา จัดใหมีระบบการ
เรียนแบบอิเล็กทรอนิกสแหงชาติ
เพ่ือเปนกลไกในการเปลี่ยน
กระบวนทัศนการเรียนรูใหเปน
แบบผูเรยีนเปนศูนยกลางและเอ้ือ
ใหเกิดการเรียนรูตลอดชีวิต 
พัฒนาเครือขายสารสนเทศเพ่ือ
การศึกษา พัฒนาระบบ “ไซเบอร
โฮม”ท่ีสามารถสงความรูมายัง
ผูเรยีนโดยระบบอินเทอรเน็ต
ความเร็วสูง สงเสริมใหนักเรียนทุก
ระดับช้ันไดใชอุปกรณ
คอมพิวเตอรแท็บเล็ตเพ่ือ
การศึกษา ขยายระบบโทรทัศน
เพ่ือการศึกษาใหกวางขวาง 
ปรับปรุงหองเรียนนํารองใหได
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แผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 11 

(พ.ศ.2555-2559) 

แผนกลยุทธมหาวิทยาลัย
ราชภัฏกําแพงเพชร 

ยุทธศาสตรและกลยุทธ
คณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร 
มาตรฐานหองเรียนอิเล็กทรอนิกส
รวมท้ังเรงดําเนินการให “กองทุน
เพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือ
การศึกษา” สามารถดําเนินการ
ตามภารกิจได 
4.1.6 สนับสนุนการวิจัยและ
พัฒนาเพ่ือสรางทุนปญญาของ
ชาติ พัฒนามหาวิทยาลัยใหมุงสู
การเปนมหาวิทยาลัยวิจัยระดับ
โลก ระดมสรรพกําลัง เพ่ือพัฒนา
ระบบเครือขายการวิจัยแหงชาติ
เพ่ือสรางทุนทางปญญาและ
นวัตกรรม ผลักดันใหประเทศ
สามารถพ่ึงตนเองไดทาง
เทคโนโลยีเพ่ือนําไปสูการสราง
รากฐานใหมของเศรษฐกิจฐาน
นวัตกรรม จัดตั้งศูนยความเปน
เลิศเพ่ือการวิจัยสาํหรับสาขาวิชา
ท่ีจําเปนพัฒนาโครงสรางการ
บริหารงานวิจัยของชาติโดยเนน
ความสัมพันธอยางเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพระหวางองคกร
บริหารงานวิจัยกับถาบัน
อุดมศึกษา 
4.1.7 เพ่ิมขีดความสามารถของ
ทรัพยากรมนุษยเพ่ือรองรับการ
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แผนกลยุทธมหาวิทยาลัย
ราชภัฏกําแพงเพชร 

ยุทธศาสตรและกลยุทธ
คณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร 
เปดเสรีประชาคมอาเซียน โดย
รวมมือกับภาคเอกชนและ
สถาบันการศึกษาในการวาง
แผนการผลติและพัฒนากําลังคน
ใหมีคุณภาพและปริมาณเพียงพอ 
สอดคลองตามความตองการของ
ภาคการผลติและบริการ เรงรดั
การจัดทํามาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ 
รับรองสมรรถนะการปฏบัิติงาน
ตามมาตรฐานอาชีพ และการ
จัดทํามาตรฐานฝมือแรงงานให
ครบทุกอุตสาหกรรม 
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วิสยัทศัน์  :  สร้างองค์ความรู้เชิงบรูณาการ พฒันางานเพ่ือท้องถ่ิน สืบสานวฒันธรรมความเป็นไทยสูส่ากล 

ประเด็นยุทธศาสตร ท่ี 1 
     ผลิตบัณฑติท่ีมีคณุภาพมาตรฐาน 

ประเด็นยุทธศาสตร ท่ี 2 
บริหารงานวิจัยและงานสรางสรรค 

      

ประเด็นยุทธศาสตร ท่ี 
ท่ี 3 ใหบริการวิชาการแกทองถ่ิน 
ท่ี 4 ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมไทย 

ประเด็นยุทธศาสตร ท่ี 5 
     บริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพ 

ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจตอบัณฑิต 

มีหลักสูตรที่ตอบสนอง
ความตองการของทองถิ่น
และประชาคมอาเซียน 

กระบวนการเรียนการ
สอนและส่ือนวัตกรรม

มีประสิทธิภาพ 
สรางเครอืขายความ

รวมมอืทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ 

อาจารยมีศักยภาพทั้งใน
เชิงปริมาณและคุณภาพ 

กิจกรรมพัฒนานกัศึกษา
ตามอัตลักษณ 

บัณฑิตมีคุณภาพตามเกณฑ
มาตรฐานเปนที่ยอมรับใน
ระดับชาติและระดับสากล 

พัฒนาภาษาตางประเทศ 

พัฒนาอาจารย 
พัฒนาระบบ

กิจการนักศึกษา 

บริหารงานวจิัยและงานสรางสรรค ชุมชน ทองถิ่น มีศักยภาพพัฒนาอยางย่ังยืน 
มีระบบบริหารจัดการอยางมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 

ระบบบริหารงานวิจัยและ
งานสรางสรรค 

ชมุชนเป็นแหลง่เรียนรู้สู่

การพฒันาอย่างยัง่ยืน 

ทํานุ บํารุง
ศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น 

พัฒนาองคความรูงานวจิัยและงานสรางสรรค 

ระบบบริหารงานวิจัย
และงานสรางสรรคมี

ประสิทธภิาพ 

สรางเครอืขาย
นักวจิัยทั้งภายใน

และภายนอก 

พัฒนาระบบการ
บริหารงานวจิัย

และงานสรางสรรค 

พัฒนาบุคลากร 

บูรณางานวจิัยกับงานบริหารวิชาการ  
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

ศักยภาพและ
มาตรฐานบรกิาร
วิชาการแกสังคม 

เสริมสรางศักยภาพ
ชุมชนดวยเครอืขาย
ความรวมมอืทาง

วิชาการ 

บูรณาการดาน
ศิลปวัฒนธรรมกับ
การเรียนการสอน
งานวิจัย/บรกิาร

วิชาการ 

ประสานความรวมมอืดาน
ศิลปวัฒนธรรม แกนนําใน

จังหวัด 

พัฒนาฐานขอมูล
การบรกิารวิชาการ

และศิลปะและ
วัฒนธรรม 

พัฒนาบุคลากร 

มีระบบ IT ที่เอือ้
ตอการบริหาร 

บุคลากรมี
ศักยภาพ 

แผนแมบทใน
การพัฒนา 

ภาพลักษณของคณะที่ด ี

ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการบริหาร

และเรียนรูที่มี
ประสิทธภิาพ 

ระบบการบริหารจดัการที่
มีประสิทธิภาพโดยยึด

หลักธรรมภิบาล 

พัฒนาระบบ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

พัฒนาบุคลากร 

พัฒนาระบบและกลไกในการ
ประกนัคุณภาพการศึกษา 

พัฒนาอาคารสถานที่
และส่ิงแวดลอม มติ
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พ
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แผนที่กลยุทธ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ปงบประมาณ พ.ศ. 2556 



 

 

 

วันท่ี กิจกรรม ผูรับผิดชอบ 

11 เม.ย. 56 

แตง่ตัง้คณะกรรมการทบทวนแผนกลยทุธ์และแผนปฏิบตัิ

ราชการเพ่ือปรับปรุงและจดัทําแผนกลยทุธ์ ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2557 - 2560 

รองคณบดีฝ่ายวางแผนฯและ 

ฝ่ายแผนคณะมนษุยศาสตร์ฯ 

1  พ.ค.  56 

ดําเนินการประชมุบคุลากรท่ีมีสว่นร่วมในการทบทวนแผน 

กลยทุธ์และแผนปฏิบตัิราชการ ปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2557 - 2560 

รองคณบดีฝ่ายวางแผนฯและ 

ฝ่ายแผนคณะมนษุยศาสตร์ฯ 

2 พ.ค.– 30 มิ.ย. 56 
รวบรวมแผนแตล่ะด้านเพ่ือ จดัทํา (ร่าง) แผนกลยทุธ์และ

แผน)ปฏิบตัิราชการ 

ฝ่ายแผนคณะมนษุยศาสตร์ฯ 

2 ก.ค. 56 
ประชมุคณะกรรมการสงัเคราะห์ (ร่างแผนกลยทุธ์และ

แผนปฏิบตัิราชการ 

รองคณบดีฝ่ายวางแผนฯและ 

ฝ่ายแผนคณะมนษุยศาสตร์ฯ 

3 – 25 ก.ค. 56 ฝ่ายแผน จดัทํา (ร่าง) แผนกลยทุธ์และแผนปฏิบตัิราชการ ฝ่ายแผนคณะมนษุยศาสตร์ฯ 

29 ก.ค. 56 
นําเสนอ (ร่าง) แผนกลยทุธ์และแผนปฏิบตัิราชการ ตอ่

คณะกรรมการบริหารคณะฯ 

รองคณบดีฝ่ายวางแผนฯและ 

ฝ่ายแผนคณะมนษุยศาสตร์ฯ 

31 ก.ค. 56 
นําเสนอ (ร่าง) แผนกลยทุธ์และแผนปฏิบตัิราชการ ตอ่

คณะกรรมการประจําคณะฯ เพ่ือให้ความเห็นชอบ 

รองคณบดีฝ่ายวางแผนฯและ 

ฝ่ายแผนคณะมนษุยศาสตร์ฯ 

5 ส.ค. 56 เผยแพรและนําเสนอแผนกลยุทธตอมหาวิทยาลัย 
 

ฝ่ายแผนคณะมนษุยศาสตร์ฯ 

 

ปฏิทินการทบทวนแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติราชการประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2556 

เพ่ือปรับปรุงและจัดทําแผนกลยุทธ  ป พ.ศ. 2557 - 2560 



 
 
 

 
คําส่ังคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

ท่ี   ๐๒๘ / ๒๕๕๕ 
เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการจัดทํารางแผนนโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนา 

ตามภารกิจหลักของคณะ 
……………………………………….. 

 ดวยคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร จะดําเนินการ
พัฒนาและจัดทําแผนกลยุทธคณะ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐ เพ่ือใหสอดคลองตาม
แนวนโยบาย แนวทางยุทธศาสตรของชาติ แผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติ ในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) แผนพัฒนาอุดมศึกษาระยะยาว ฉบับท่ี ๒ 
(พ.ศ.๒๕๕๑ – ๒๕๖๕) เกณฑมาตรฐานการประเมินคุณภาพการศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) และ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ตลอดจน พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 
๒๕๔๗ อัตลักษณ จุดเดน จุดเนน ความเชี่ยวชาญ และแนวนโยบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร ดังนั้นเพ่ือใหการดําเนินการดังกลาวดําเนินไปดวยความเปนระเบียบเรียบรอยและบรรลุ
วัตถุประสงค อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๖ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงแตงตั้งคณะกรรมการจัดทํารางแผนนโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนา
ตามภารกิจหลักของคณะ เพ่ือใชในการกําหนดนโยบายและจัดทําแผนพัฒนาคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร ดังตอไปนี้  
 
  ๑. คณะกรรมการท่ีปรึกษา 
  คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ประธาน 
  นางสายพิณ พิกุลทอง กูรุง รองประธาน 
  นายสุนทร  อนุเพชร กรรมการ 
  นายมีชัย คําเพ็ญ กรรมการ 
  ผูชวยศาสตราจารยศรีรัตน เจิงกลิ่นจันทร กรรมการ 
  ดร.ประดิษฐ นารีรักษ กรรมการ 
  ผูชวยศาสตราจารยชัชชัย พวกดี กรรมการ 
  ผูชวยศาสตราจารยเชวงศักดิ์  เขียวเขิน กรรมการและเลขานุการ 

  มีหนาท่ี สงเสริม สนับสนุน และใหคําปรึกษา แนะนําในเรื่องตางๆ แกคณะทํางาน เพ่ือให
การดําเนินการเปนไปตามกรอบและทิศทางท่ีกําหนด 

๒ / คณะกรรมการ..... 

 

ภาคผนวก ง 
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  ๒. คณะกรรมการพิจารณารางนโยบายและแผนกลยุทธนําเสนอตอคณะกรรมการ
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 

 มีหนาท่ี 
๑. พิจารณารางนโยบายและแผนกลยุทธคณะ เพ่ือเสนอตอคณะกรรมการประจําคณะ และ

สภามหาวิทยาลัย 
๒. สงเสริม สนับสนุน ใหคําปรึกษา แนะนํา แกปญหาและอํานวยความสะดวกในการ

ดําเนินงานฝายตางๆ 
  
  ๓. คณะกรรมการวิเคราะหและสังเคราะหรางนโยบายและยุทธศาสตร เพ่ือจัดทํารางแผน
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 กรรมการ 
  ประธานโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ กรรมการ 
  ประธานโปรแกรมวิชาภาษาจีน กรรมการ 
  ประธานโปรแกรมวิชาสารสนเทศภูมิศาสตร กรรมการ 
  ผูประสานงานกลุมวิชาดนตรี กรรมการ 
  ดร.พิษณุ บุญนิยม กรรมการ 
  นางสาวโอกามา จาแกะ กรรมการ 
  นางสาวพัจนภา เพชรรัตน กรรมการ 
  นางสาวศิริวรรณ หลิมมงคล กรรมการ 
  นายเสริมศักดิ์ รูปต่ํา กรรมการ 
  นางสาววนัสนันท  นุชนารถ กรรมการและเลขานุการ 
  นางสุมาพร จั่นศรี กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 
 มีหนาท่ี 

๑. รวบรวมขอมูลจากคณะกรรมการการจัดทํารางนโยบายและยุทธศาสตรดานตางๆ ตาม
ภารกิจหลัก เพ่ือประกอบการจัดทํารางนโยบายและแผนกลยุทธคณะ 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 กรรมการ 
  นางสาวประทับใจ ทัศนแจมสุข กรรมการ 
  นางสาวนิศาชล เถิงจาง กรรมการ 
  นางสาวพัจนภา เพชรรัตน กรรมการและเลขานุการ 
  นางสาวสุคนธธา  พุมเมือง กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
  นางสาววาสนา  มีศิลป กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
  นางสาววรรณภา จันทรทุง กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 
 มีหนาท่ี  จัดทํารางนโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาดานการพัฒนาคุณภาพการเรียนการ
สอน ตามแบบท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด และนําเสนอตอคณะและมหาวิทยาลัย 
 
 ๕. คณะกรรมการจัดทํารางนโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต (ดาน
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 
 
 มีหนาท่ี จัดทํารางนโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาดานการพัฒนาคุณภาพกิจการนักศึกษา 
ตามแบบท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด และนําเสนอตอคณะและมหาวิทยาลัย 
 
 ๖. คณะกรรมการจัดทํารางนโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาดานการวิจัยและงาน
สรางสรรค 
  รองคณบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษาและวิจัย ประธาน 
  ดร.นิศากร ประคองชาติ รองประธาน 

 
๕ / นายวัลลภ... 
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  นายวัลลภ  ทองออน กรรมการ 
  นางสาววนัสนันท นุชนารถ กรรมการ 
  นางสาวชุตินธร  ฉิมสุข กรรมการ 
  นางสาวตรรกพร  สุขเกษม กรรมการ 
  นางสาวชาลิสา  ศิริธรรมเกตุ กรรมการ 
  นางสาวอาทิตยา  ธานีรัตน กรรมการ 
  นางสาวประทับใจ ทัศนแจมสุข กรรมการ 
  นางสาวสุคนธธา พุมเมือง กรรมการ   
  นายฤทธิรงค เกาฎีระ กรรมการ 
  นางสาววาสนา มีศิลป กรรมการ 
  นางสาวโอกามา จาแกะ กรรมการและเลขานุการ 
  นายจําเนียรนอย สิงหะรักษ กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
  นางอิฏฐารมณ มิตสุวรรณ สิงหรา กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
  นางขนิษฐา  ศิริรัตน กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

   
 มีหนาท่ี จัดทํารางนโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาดานการพัฒนาการวิจัยและงาน
สรางสรรค ตามแบบท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 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 / มีหนาท่ี..... 
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 มีหนาท่ี จัดทํารางนโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริการวิชาการ ตามแบบท่ี
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 
 
 มีหนาท่ี จัดทํารางนโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ตามแบบท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 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 กรรมการ 
  ประธานโปรแกรมวิชาภาษาไทย กรรมการ 
  ประธานโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ กรรมการ 
  ดร.นิศากร ประคองชาติ กรรมการ 
  ดร.พิษณุ  บุญนิยม กรรมการ 
  นายเสริมศักดิ์ รูปต่ํา กรรมการ   
  นางสาวอภิญญา จอมพิจิตร กรรมการ 
  นายเมืองจันทร พยอม กรรมการ 
  นางสาวรัชดาภรณ รักษชน กรรมการ 
  นายบุญญาวัฒน ศรีวังราช กรรมการ 
  นายฤทธิรงค เกาฎีระ กรรมการ 
  นางสาวปาริชาติ สายจันดี กรรมการ 
  นางสาวอรัญญารัตน ศรีสุพัฒนะกุล กรรมการ 
  นางสุมาพร จั่นศรี กรรมการ 
  นางพรวิลัย วัฒนศิริ กรรมการ 
  นายจิรพงษ เทียนแขก กรรมการ 
  นายธีศิษฏ กระตายทอง กรรมการ 
  นายตั้ม คําพวง กรรมการ 
  นางสาววรรณภา จันทรทุง กรรมการ 
  นางสุมาพร จั่นศรี กรรมการและเลขานุการ 
  นางสาวสมลักษณ วิริยจารี กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
  นางขนิษฐา ศิริรัตน กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
  นายอิสราวัชร เฟองอ่ิม กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
   
 มีหนาท่ี จัดทํารางนโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาดานบริหารจัดการ ประกอบดวย             
๑) ดานแผนงาน งบประมาณ พัสดุ และการจัดหารายได ๒) ดานธุรการ ประชาสัมพันธ ๓) ดาน
อาคารสถานท่ีและสิ่งแวดลอม ๔) ดานการพัฒนาบุคลากรและสวัสดิการ ๕) ดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ ๖) ดานการพัฒนามหาวิทยาลัยสูประชาคมอาเซียน และ ๗) ดานการประกันคุณภาพ
การศึกษา ตามแบบท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด และนําเสนอตอคณะและมหาวิทยาลัย 
 
 

สั่ง  ณ  วันท่ี  ๒๔  พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 
 

(ผูชวยศาสตราจารยมัย  ตะติยะ) 
คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
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คําส่ังคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

ท่ี   ๐๕๕ / ๒๕๕๕ 
เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการจัดทํารางแผนนโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนา 

ตามภารกิจหลักของคณะ (เพ่ิมเติม) 
……………………………………….. 

 ดวยคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร จะดําเนินการ
พัฒนาและจัดทําแผนกลยุทธคณะ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐ เพ่ือใหสอดคลองตาม
แนวนโยบาย แนวทางยุทธศาสตรของชาติ แผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติ ในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) แผนพัฒนาอุดมศึกษาระยะยาว ฉบับท่ี ๒ 
(พ.ศ.๒๕๕๑ – ๒๕๖๕) เกณฑมาตรฐานการประเมินคุณภาพการศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) และ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ตลอดจน พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 
๒๕๔๗ อัตลักษณ จุดเดน จุดเนน ความเชี่ยวชาญ และแนวนโยบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร ดังนั้นเพ่ือใหการดําเนินการดังกลาวดําเนินไปดวยความเปนระเบียบเรียบรอยและบรรลุ
วัตถุประสงค อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๖ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงแตงตั้งคณะกรรมการจัดทํารางแผนนโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนา
ตามภารกิจหลักของคณะ (เพ่ิมเติม) เพ่ือใชในการกําหนดนโยบายและจัดทําแผนพัฒนาคณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ดังตอไปนี้  

  ๑. คณะกรรมการท่ีปรึกษา 
  อาจารยวิชุรา วินัยธรรม กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 มีหนาท่ี สงเสริม สนับสนุน และใหคําปรึกษา แนะนําในเรื่องตางๆ แกคณะทํางาน เพ่ือใหการ
ดําเนินการเปนไปตามกรอบและทิศทางท่ีกําหนด 
 

 ๒. คณะกรรมการพิจารณารางนโยบายและแผนกลยุทธนําเสนอตอคณะกรรมการประจํา
คณะ และสภามหาวิทยาลัย 
  อาจารยปรียานุช พรหมภาสิต กรรมการ 

 มีหนาท่ี 
๓. พิจารณารางนโยบายและแผนกลยุทธคณะ เพ่ือเสนอตอคณะกรรมการประจําคณะ และ

สภามหาวิทยาลัย 
๔. สงเสริม สนับสนุน ใหคําปรึกษา แนะนํา แกปญหาและอํานวยความสะดวกในการ

ดําเนินงานฝายตางๆ 
                                                                           

 ๒ / ๓. คณะกรรมการ... 
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   ๓. คณะกรรมการวิเคราะหและสังเคราะหรางนโยบายและยุทธศาสตร เพ่ือจัดทําราง
แผนกลยุทธคณะ เสนอตอคณะ 
  อาจารยปรียานุช พรหมภาสิต กรรมการ 
  อาจารยวิชุรา วินัยธรรม กรรมการ 

 มีหนาท่ี 
๓. รวบรวมขอมูลจากคณะกรรมการการจัดทํารางนโยบายและยุทธศาสตรดานตางๆ ตาม

ภารกิจหลัก เพ่ือประกอบการจัดทํารางนโยบายและแผนกลยุทธคณะ เสนอตอคณะและ
มหาวิทยาลัย 

๔. ประสานงานกับคณะกรรมาจัดทํารางนโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาดานตางๆ 
 

 ๔. คณะกรรมการจัดทํารางนโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต (ดานการ
เรียนการสอน) 
  อาจารยกรรณิกา อุสสาสาร กรรมการ 
  อาจารยศิเรมอร  ยงพานิช กรรมการ 
  อาจารยสุรีรัตน ระบอบ กรรมการ 
  อาจารยสุวภัทร พิรณฤทธิ์ กรรมการ 

 มีหนาท่ี  จัดทํารางนโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาดานการพัฒนาคุณภาพการเรียนการ
สอน ตามแบบท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด และนําเสนอตอคณะและมหาวิทยาลัย 
 

 ๕. คณะกรรมการจัดทํารางนโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต (ดาน
กิจการนักศึกษา) 
  อาจารยวันธนะ หม่ันหา กรรมการ 
  อาจารยฉัตรชัย อยูเกิด กรรมการ 
  อาจารยอัครพงษ เพ็ชรพูล กรรมการ 
  อาจารยปนัดดา พาณิชยพันธุ กรรมการ 
  อาจารยสุรีรัตน ระบอบ กรรมการ 
  อาจารยพลากร ทิพยมาลา กรรมการ 
  อาจารยศศิธร  ศิริรัตน กรรมการ 
  อาจารยวาสนา อาจสาลิกรณ กรรมการ 
 มีหนาท่ี จัดทํารางนโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาดานการพัฒนาคุณภาพกิจการนักศึกษา 
ตามแบบท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด และนําเสนอตอคณะและมหาวิทยาลัย 
 

 ๖. คณะกรรมการจัดทํารางนโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาดานการวิจัยและงาน
สรางสรรค 
  อาจารยสิริรัตน แสงทอง กรรมการ 

 
 ๓ / มีหนาท่ี... 
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              แผนกลยทุธ์คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  ประจําปี พ.ศ. 2556-2560  
 

มีหนาท่ี จัดทํารางนโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาดานการพัฒนาการวิจัยและงานสรางสรรค ตาม
แบบท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด และนําเสนอตอคณะและมหาวิทยาลัย 
 

 ๗. คณะกรรมการจัดทํารางนโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริการวิชาการ 
  อาจารยสุรีรัตน ระบอบ กรรมการ 
  อาจารยปนัดดา พาณิชยพันธุ กรรมการ 
  อาจารยวาสนา อาจสาลิกรณ กรรมการ 

 มีหนาท่ี จัดทํารางนโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริการวิชาการ ตามแบบท่ี
มหาวิทยาลัยกําหนด และนําเสนอตอคณะและมหาวิทยาลัย 
 

 ๘. คณะกรรมการจัดทํารางนโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาดานการทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 
  อาจารยณัฐธยา รังสิยานนท กรรมการ 
  อาจารยอัครพงษ เพ็ชรพูล กรรมการ 
  อาจารยพลากร ทิพยมาลา กรรมการ 
  อาจารยวาสนา อาจสาลิกรณ กรรมการ 

 มีหนาท่ี จัดทํารางนโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ตามแบบท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด และนําเสนอตอคณะและมหาวิทยาลัย 
 

 ๙. คณะกรรมการจัดทํารางนโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาดานบริหารจัดการ 
  อาจารยศิเรมอร  ยงพานิช กรรมการ 
  อาจารยมาลัยรัตน คณิตชยานันท กรรมการ 
  อาจารยสุวภัทร พิรณฤทธิ์ กรรมการ 
  อาจารยนารถนารี พอใจ กรรมการ 
  นายภัทรพงษ ชูชีพ กรรมการ   
 
 มีหนาท่ี จัดทํารางนโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาดานบริหารจัดการ ประกอบดวย             
๑) ดานแผนงาน งบประมาณ พัสดุ และการจัดหารายได ๒) ดานธุรการ ประชาสัมพันธ ๓) ดาน
อาคารสถานท่ีและสิ่งแวดลอม ๔) ดานการพัฒนาบุคลากรและสวัสดิการ ๕) ดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ ๖) ดานการพัฒนามหาวิทยาลัยสูประชาคมอาเซียน และ ๗) ดานการประกันคุณภาพ
การศึกษา ตามแบบท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด และนําเสนอตอคณะและมหาวิทยาลัย 
 
 

สั่ง  ณ  วันท่ี  ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 
 

(ผูชวยศาสตราจารยมัย  ตะติยะ) 
คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 



 

คําส่ัง คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
ท่ี ๐๒๔ / ๒๕๕๖ 

เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการสังเคราะหแผนกลยุทธคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐ ฉบับปรับปรุง 

……………………………………….. 
  ดวย คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ไดดําเนินการ
ประชุมคณะกรรมการทบทวนแผนกลยุทธ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐ เม่ือวันท่ี ๑ พฤษภาคม 
พ.ศ. ๒๕๕๖ ณ หองประชุมพิกุล ๓๒๐๘ และไดมอบหมายใหคณะกรรมการพิจารณาตัวชี้วัดของกลยุทธตางๆ 
เพ่ือใหสอดคลองกับพันธกิจของคณะและมหาวิทยาลัยฯ และจัดทํารางแผนกลยุทธฯ ปงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ บัดนี้คณะกรรมการไดเสนอการปรับปรุงแผนกลยุทธประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ – 
๒๕๖๐ เรียบรอยแลว เพ่ือใหการดําเนินงานดังกลาวเปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ  อาศัย
อํานาจตามความในมาตรา ๓๖ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗  คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร  จึงแตงตั้งคณะกรรมการสังเคราะหแผนกลยุทธ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ประจําป
งบประมาณ  ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐  ดังตอไปนี้ 
   
   อาจารยปรียานุช  พรหมภาสิต  ประธานกรรมการ 
   อาจารยสายพิณ  พิกุลทอง กูรุง  กรรมการ 
   อาจารยพัจนภา  เพชรรัตน  กรรมการ 
   อาจารยวิชุรา  วินัยธรรม   กรรมการ 
   อาจารยวนัสนันท  นุชนารถ  กรรมการ  
   อาจารยตรรกพร   สุขเกษม  กรรมการ 
   อาจารยวัชรัศน  ศรีวิริยะกิจ  กรรมการ 
   อาจารยสมลักษณ   วิริยจารี  กรรมการและเลขานุการ 
   อาจารยสุวภัทธ  พิรณฤทธิ์  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
   นายตั้ม   คําพวง    กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
    
 ท้ังนี้  ใหคณะกรรมการดําเนินการสังเคราะหและปรับปรุงแผนกลยุทธ ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๖ – 
๒๕๖๐ (ฉบับปรับปรุง) และจัดทํารางแผนปฏิบัติราชการประจํางบ พ.ศ. ๒๕๕๗ ใหแลวเสร็จภายในวันท่ี             
๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖ เพ่ือจัดประชุมใหประชาคมมีสวนรวมและนําเสนอตอคณะกรรมการบริหารคณะ              
และคณะกรรมการประจําคณะตอไป 

 
สั่ง  ณ  วันท่ี  ๑  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕๖ 

                                                      
(อาจารยสุชิน   รอดกําเหนิด) 

คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
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