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            คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตระหนักถึงความส าคัญของการปรับปรุงและพัฒนาคณะ เพ่ือให้
ได้คุณภาพและมาตรฐานของการจัดการศึกษาที่เป็นที่ยอมรับและสามารถแข่งขันได้ สอดคล้องกับสถานการณ์  
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและอนาคตและด้วยพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  หมวด 3 ในมาตรา 14 ได้ก าหนดให้ส่วนราชการต้องจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 
4 ปี เพ่ือแปลงเป็นแผนปฏิบัติราชการประจ าปีและก าหนดแนวในการจัดสรรงบประมาณตอบสนองต่อนโยบาย
และยุทธศาสตร์ของรัฐที่ปรับเปลี่ยน ประกอบกับแผนกลยุทธ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พ.ศ. 2556-
2560 ได้สิ้นสุดลง  ดังนั้นคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จึงได้ปรับแผนกลยุทธ์เพ่ือใช้ระหว่างปี  พ.ศ. 
2561-2565  เพ่ือให้คณะมีแผนแม่บทที ่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) นโยบาย
ไทยแลนด์ 4.0 แผนพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) กรอบแผนอุดมศึกษา
ระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 ยุทธศาสตร์กระทรวง 
นโยบายการปรับ ยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) และยุทธศาสตร์ต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง ที่ จะใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาหน่วยงานระดับคณะ และได้ด าเนินการตามแผนกลยุทธ์ใน
ปีงบประมาณ 2561 จนถึงปัจจุบัน 

 คณะหวังเป็นอย่างยิ่งว่า   เอกสารแผนกลยุทธ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจ าปี พ.ศ. 
2561-2565  นี้  จะช่วยส่งเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับทิศทางการปฏิบัติและการพัฒนาคณะเป็นแนวทางให้
บุคลากรและหน่วยงานต่าง ๆ  ใช้เป็นเครื่องมือส าหรับการด าเนินงานการแปลงยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติที่เป็น
รูปธรรมที่จะส่งผลให้คณะประสบความส าเร็จตามมุ่งหวังไว้ต่อไป 

 

              
                                   (อาจารย์สุชิน  รอดก าเหนิด) 

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
   
1. บทน า 

              การจัดแผนกลยุทธ์ส าหรับองค์กรเป็นสิ่งที่มีความส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับการบริหารจัดการ
องค์กรภาครัฐแนวใหม่  เป็นกระบวนการเชิงวิเคราะห์สังเคราะห์ที่ผ่านกระบวนการจัดท าอย่างมีส่วนร่วมในการ
ก าหนดทิศทางและแนวทางการพัฒนาองค์กรให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ตั้งไว้  สอดคล้องกับ
สถานภาพภายใต้บริบทแวดล้อมทางสังคม  เศรษฐกิจ  การเมือง  เทคโนโลยี  และอ่ืน ๆ  ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่าง
ต่อเนื่อง  เป็นเครื่องมือที่ใช้เป็นกรอบการก าหนดทิศทางการปฏิบัติและการพัฒนาองค์กร  และเป็นแนวทางให้
บุคลากรและหน่วยงานต่างๆ ในองค์กรใช้เป็นเครื่องมือส าหรับการแปลงแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติต่อไป 
 สืบเนื่ องตามพระราชกฤษฎีกาว่ าด้ วยหลักเกณฑ์และวิธี การบริหารกิจการบ้าน เมื องที่ ดี    
พ.ศ. 2546   หมวด 3   มาตรา 14  ก าหนดให้ส่วนราชการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ  4  ปี  ได้ก าหนดให้ส่วน
ราชการต้องจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี เพ่ือแปลงเป็นแผนปฏิบัติราชการประจ าปีและก าหนดแนวในการ
จัดสรรงบประมาณตอบสนองต่อนโยบายและยุทธศาสตร์ของรัฐที่ปรับเปลี่ยน ประกอบกับแผนกลยุทธ์คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พ.ศ. 2556-2560 ได้สิ้นสุดลง  ดังนั้นคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จึงได้
ปรับแผนกลยุทธ์เพ่ือใช้ระหว่างปี  พ.ศ. 2561-2565  เพ่ือให้คณะมีแผนแม่บทที่ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 
ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) นโยบายไทยแลนด์ 4.0 แผนพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
(พ.ศ.2560-2564) กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) แผนการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2560-2579 ยุทธศาสตร์กระทรวง นโยบายการปรับ ยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระยะ 20 ปี 
(พ.ศ. 2560-2579) และยุทธศาสตร์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนยุทธศาสตร์อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องที่จะใช้เป็นกรอบ
แนวทางการพัฒนาคณะ ส าหรับหน่วยงานระดับโปรแกรมวิชา ศูนย์ ส านัก  ตลอดจนหน่วยงานต่างๆในคณะ 
ช่วยส่งเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับทิศทางการพัฒนาคณะและแนวทางการปฏิบัติร่วมกันของบุคลากรที่เกี่ยวข้องใช้
เป็นเครื่องมือส าหรับการด าเนินงาน การแปลงยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมที่จะส่งผลให้คณะประสบ
ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
 
2. สาระส าคัญของแผนกลยุทธ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจ าปี พ.ศ.2561-2565 

   2.1 วิสัยทัศน์  พันธกิจ วัตถุประสงค์  ค่านิยมหลัก  อัตลักษณ์  เอกลักษณ์   

 
วิสัยทัศน์ 
 เป็นผู้น าในการสร้างสรรค์องค์ความรู้  และนวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

พันธกิจ 
 1. ผลิตบณัฑิตทีม่ีคุณภาพมาตรฐาน 
            2. สร้างองค์ความรู้ งานวิจัย งานสร้างสรรค์และนวตักรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
            3. เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน 
            4. ท านุบ ารุงศิลปะวัฒนธรรมของท้องถิ่นและอาเซียน 
            5. บริหารจัดการอย่างมปีระสิทธิภาพ 
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วัฒนธรรมของหน่วยงาน 

       H    =   Humanity             มนุษยธรรม 
 U  =   Unity                   มีน้ าหนึ่งใจเดียว 
 S =   Society                มุ่งสู่เพื่อสังคม  
 O   =   Orignity              สร้างสรรค์สิ่งใหม่/ภมูิปัญญา  

“มีมนุษยธรรม  มีน้ าหนึ่งใจเดียว  มุ่งสู่เพื่อสังคม  สร้างสรรคส์ิ่งใหม่/ภูมิปัญญาอย่างยั้งยืน” 
 

อัตลักษณ์   บัณฑิตมีจิตอาสา สร้างสรรค์ปัญญา พัฒนาท้องถิ่น 
 
เอกลักษณ์   “มุ่งเน้นท้องถิ่น สานศิลป์วัฒนธรรม”   
  เอกลักษณ์ หมายถึง ความส าเร็จตามจุดเน้นและจุดเด่นที่สะท้อนให้เห็นเป็นลักษณะเด่น
เป็นที่หนึ่งของสถาบัน โดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้น าเสนอผ่านการเห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริหารคณะและคณะกรรมการประจ าคณะ โดยใช้ค าว่า “มุ่งเน้นท้องถิ่น  สานศิลป์วัฒนธรรม”  

 “มุ่งเน้นท้องถิ่น” เนื่องจาก คณะมีสาขาที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่นด้านต่างๆ รวมทั้งมีกิจกรรม/
โครงการ ที่หลากหลายสามารถผลิตบุคลากรและให้การบริการวิชาการแก่ชุมชนท้องถิ่นได้อย่างกว้างขวาง ประกอบด้วย
สาขาต่างๆ ได้แก่ สาขาการพัฒนาสังคม บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ นิติศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ 
ภาษาไทย ภาอังกฤษ ภาษาจีน สารสนเทศภูมิศาสตร์ วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ 
     “สานศิลป์วัฒนธรรม” คณะมีศาสตร์ที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้านในการอนุรักษ์ เผยแพร่ ท านุ บ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม ประกอบด้วย สาขาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ ตนตรีศึกษา นาฏศิลป์และการละคร ปรัชญาและศาสนา 
 
คุณลักษณะบัณฑิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มีความรู้คู่คุณธรรม พร้อมน าสังคม 
นิยมความเปน็ไทย  ใส่ใจวิถีโลก 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 

      1. พัฒนาคุณภาพบัณฑติ ภายใต้เครือข่ายความร่วมมือชุมชน/ท้องถิ่น 
      2. สร้างและพัฒนาเครือข่ายทางวิชาการและศลิปวัฒนธรรม 
      3. พัฒนาระบบบริหารและสมรรถนะบุคลากร     

      
 
 
 

 

ค่านิยมหลัก   
 K – Knowledge – สร้างสรรค์ความรู้ใหม่ 
 P – Public Service and Productivity – ให้บริการชุมชน สังคมและมีผลิตภาพที่ดี 
 R – Responsibility – ยึดถือความรับผิดชอบต่อหน้าที่ 
 U – Unity – มีความรัก สามัคคีในองค์กร 
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ความเชื่อมโยงประเด็นยุทธศาสตร์   เป้าประสงค์   กลยุทธ์ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 
1. พัฒนาคุณภาพบัณฑิต 
ภายใต้เครือข่ายความ
ร่วมมือชุมชน/ท้องถิ่น 

     1.1 บัณฑติมีคณุภาพตาม
เกณฑ์มาตรฐานเป็นท่ียอมรับใน
ระดับชาต ิ
     1.2 คณะมีความร่วมมือทาง
วิชาการกับชุมชน/ท้องถิ่นใน
การบูรณาการการจัดการเรียนการ
สอน 
     1.3 คณะมีระบบบริหาร
จัดการที่มีประสิทธิภาพเพื่อเพ่ิม
คุณภาพผลผลติและบริการ 
 

กลยุทธ์ที่ 1.1.1 สร้างความแข็งแกร่งทางวิชาการและ
คุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนให้แก่นักศึกษาตามอัต
ลกัษณ์ของมหาวิทยาลัยเพื่อใหส้ามารถ
แข่งขันได้     

    กลยุทธ์ที่ 1.2.1 สร้างเครือข่ายในการจัดการเรียนการ
สอนกับชุมชน/ท้องถิ่น/องค์กรทั้งภาครัฐและ
เอกชนในลักษณะบูรณาการพันธกิจ              

    กลยุทธ์ที ่1.3.1 ปรับปรุงระบบสวัสดิการการดูแล
ช่วยเหลือนักศึกษาและศิษย์เก่า     

 

2. สร้างและพัฒนา
เครือข่ายทางวิชาการและ
ศิลปวัฒนธรรม 

     2.1 พัฒนาเครือข่ายทางดา้น
วิชาการและศลิปวัฒนธรรมให้เป็น
แหล่งเรียนรู้ออนไลน ์
     2.2 คณะมีเครือข่ายบริการ
วิชาการและแหล่งเรยีนรู้
ศิลปวัฒนธรรม 
     2.3 ชุมชนท้องถิ่นอยู่ดีมีสุข 
เข้มแข็ง พ่ึงพาตนเองได ้
 

กลยุทธ์ที่ 2.1.1 พัฒนาสื่อการเรียนรู้ออนไลนเ์พื่อเป็น
แหล่งเรียนรู้ให้สามารถเข้าถึงได้ง่าย 

กลยุทธ์ที่ 2.2.1 สรา้งเครือข่ายการบริการวิชาการโดย
บูรณาการศาสตร์ในสาขามนุษยศาสตรแ์ละ
สังคมศาสตร์  

กลยุทธ์ที่ 2.2.2 สรา้งแหล่งเรยีนรูศ้ิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น                    

กลยุทธ์ที่ 2.3.1 เสริมสร้างศักยภาพชุมชนตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง        

 
  

เป้าประสงค์ 
     1.1 บัณฑติมีคณุภาพตามเกณฑ์มาตรฐานเป็นท่ียอมรับในระดับชาติ 
     1.2 คณะมีความร่วมมือทางวชิาการกับชุมชน/ท้องถิ่นในการบูรณาการการจัดการเรียนการสอน 
     1.3 คณะมีระบบบริหารจดัการที่มีประสิทธิภาพเพื่อเพ่ิมคุณภาพผลผลิตและบริการ 
     2.1 พัฒนาเครือข่ายทางดา้นวิชาการและศลิปวัฒนธรรมให้เป็นแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ 
     2.2 คณะมีเครือข่ายบริการวิชาการและแหล่งเรียนรูศ้ิลปวัฒนธรรม 
     2.3 ชุมชนท้องถิ่นอยู่ดีมีสุข เข้มแข็ง พ่ึงพาตนเองได้ 
     3.1  สมรรถนะในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน 
     3.2  เสริมสร้างทักษะกระบวนการสื่อสารภาษาต่างประเทศของบุคลากร 
     3.3  เพิ่มปริมาณและคณุภาพงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรม พร้อมทั้งเผยแพรผ่ลงานในระดับชาติ 
     3.4  พัฒนาระบบการบริหารจัดการ การบริหารงานบุคคลและปรับภาระงานอาจารย์ 
     3.5  คณะมีภาพลักษณ์ที่ดเีปน็ท่ียอมรับและเช่ือมั่นจากสังคม 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 
3. พัฒนาระบบบริหารและ
สมรรถนะบุคลากร     

     3.1  สมรรถนะในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรสาย
วิชาการและสายสนับสนุน 
     3.2  เสริมสร้างทักษะ
กระบวนการสื่อสาร
ภาษาต่างประเทศของบุคลากร 
     3.3  เพิ่มปริมาณและคณุภาพ
งานวิจัย งานสร้างสรรค์ และ
นวัตกรรม พร้อมทั้งเผยแพร่
ผลงานในระดับชาต ิ
     3.4  พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการ การบริหารงานบุคคลและ
ปรับภาระงานอาจารย ์
     3.5  คณะมีภาพลักษณ์ที่ดี
เป็นที่ยอมรับและเช่ือมั่นจากสังคม 

กลยุทธ์ที่ 3.1.1 พัฒนาศักยภาพของบุคลากรทั้งสาย
วิชาการและสายสนับสนุน ท้ังในดา้นคุณวุฒิ
และต าแหน่งทางวิชาการ       

กลยุทธ์ที่ 3.2.1 ยกระดับทักษะการสื่อสาร
ภาษาต่างประเทศของบุคลากร               

กลยุทธ์ที่ 3.3.1 พัฒนาองค์ความรู ้งานวิจัย งาน
สร้างสรรค์และนวตักรรมที่น าไปใช้ประโยชน์กับ
ชุมชน สังคม       

กลยุทธ์ที่ 3.4.1 พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาล 

กลยุทธ์ที่ 3.4.2 เพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาการ
บริหารงานโดยใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและการ
จัดสภาพแวดล้อม 

กลยุทธ์ที่ 3.4.3 พัฒนาระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษา 

กลยุทธ์ที่ 3.4.4 เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรที่มี
อยู่อย่างจ ากัด 

กลยุทธ์ที่ 3.5.1 สร้างภาพลักษณอ์งค์กร/ประชาสัมพันธ์
เชิงรุก       
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สารบัญ 
                      หน้า 
ค าน า            ก 
บทสรุปส าหรับผู้บริหาร          ข 
สารบัญ            ค 
ส่วนที่ 1 กรอบแนวคิด          
     - หลักการและเหตุผล          9 
     - นโยบาย สถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา    9 

      มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร 
1. นโยบายรัฐบาล (ค าแถลงนโยบายของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา  
นายกรัฐมนตรี วันที่ 10 กันยายน 2557)       10 
2. กรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)     10 
3. ไทยแลนด์ 4.0          11 
4. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)   13 
5. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 – 2565)   14 
6. นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์) 14 
7. แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579      15 
8. แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)  18 
9. นโยบายการปรับยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) 18 
10. แผนพัฒนาจังหวัดก าแพงเพชร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564    19 
11. แผนพัฒนาจังหวัดตาก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2560    22 
12. นโยบายการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด จังหวัดตาก    24 
13. กรอบการประเมินสถาบันอุดมศึกษาจากหน่วยงานภายนอก    27 
 

ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
             - สถานการณ์และทิศทางการพัฒนาของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   28 

   - การวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อม ศักยภาพคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  33 
             

ส่วนที่ 3  แผนกลยุทธ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจ าปีพ.ศ.2561-2565 
  -  ปรัชญา  ภารกิจ  วิสัยทัศน์        37 
  -  พันธกิจ  วัตถุประสงค์ ค่านิยมหลัก อัตลักษณ์ ประเด็นยุทธศาสตร์    38 
  -  เป้าประสงค์ ความเชื่อมโยงประเด็นยุทธศาสตร์  เป้าประสงค์ กลยุทธ์   39 

 -  ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ มาตรการ ตัวชี้วัด  โครงการ/กิจกรรม  ค่าเป้าหมาย  39 
ยุทธศาสตร์ ที่ 1  พัฒนาคุณภาพบัณฑิต ภายใต้เครือข่ายความรว่มมือชุมชน/ท้องถิ่น   41 

 ยุทธศาสตร์ ที่ 2  สร้างและพฒันาเครือข่ายทางวิชาการและศลิปวัฒนธรรม    49 
          ยุทธศาสตร์ ที่ 3  พัฒนาระบบบริหารและสมรรถนะบุคลากร         53 
 
           

ค 



8 
 

แผนกลยุทธ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ปี 2561-2565 
 

    แผนภูมิแผนกลยุทธ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจ าปี พ.ศ.2556-2560      65 
 

ส่วนที่ 4  การแปลงแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ      
 หลักการ ขั้นตอน การแปลงแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ      68 
 
ส่วนที่ 5  ภาคผนวก  
 
 ตารางการวิเคราะห์ความสอดคล้องของแผนกลยุทธ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 – 2565                    71 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ง 
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ส่วนที ่1 
กรอบแนวคิด 

 หลักการและเหตุผล 

 การจัดท าแผนกลยุทธ์ส าหรับองค์กรเป็นสิ่งที่มีความส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับการบริหารจัดการ
องค์กรภาครัฐแนวใหม่  เป็นกระบวนการเชิงวิเคราะห์สังเคราะห์ที่ผ่านกระบวนการจัดท าอย่างมีส่วนร่วมในการ
ก าหนดทิศทางและแนวทางการพัฒนาองค์กรให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ ตั้งไว้  สอดคล้องกับ
สถานภาพภายใต้บริบทแวดล้อมทางสังคม  เศรษฐกิจ  การเมือง  เทคโนโลยี  และอ่ืน ๆ  ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่าง
ต่อเนื่อง  เป็นเครื่องมือที่ใช้เป็นกรอบการก าหนดทิศทางการปฏิบัติและการพัฒนาองค์กร  และเป็นแนวทางให้
บุคลากรและหน่วยงานต่างๆ ในองค์กรใช้เป็นเครื่องมือส าหรับการแปลงแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติต่อไป 
 สืบเนื่ องตามพระราชกฤษฎีกาว่ าด้ วยหลักเกณฑ์และวิธี การบริหารกิจการบ้าน เมื องที่ ดี    
พ.ศ. 2546   หมวด 3   มาตรา 14  ก าหนดให้ส่วนราชการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ  4  ปี  เพ่ือแปลงเป็น
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี  และก าหนดแนวทางในการจัดสรรงบประมาณตอบสนองต่อนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ของรัฐบาลที่ เปลี่ ยนแปลง  ประกอบกับแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร   
พ.ศ.2552-2565  ได้สิ้นสุดลงจากเหตุที่กล่าวมา  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรจึงมีความจ าเป็นต้องปรับ
แผนกลยุทธ์เพ่ือใช้ระหว่างปีงบประมาณ  พ.ศ.2556-2560   เพ่ือให้มหาวิทยาลัยมีแผนแม่บทที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ  ยุทธศาสตร์กระทรวง  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่  11 (พ.ศ.2555-2559)     
กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว  15  ปี  ฉบับที่  2 (พ.ศ.2551-2565)  ตลอดจนยุทธศาสตร์อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องที่
จะใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยส าหรับหน่วยงานระดับคณะ  ส านัก  สถาบัน  ตลอดจน
หน่วยงานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย  ช่วยส่งเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยและแนว
ทางการปฏิบัติร่วมกันของบุคลากรที่เกี่ยวข้องใช้เป็นเครื่องมือส าหรับการด าเนินงาน การแปลงแผนกลยุทธ์สู่การ
ปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมที่จะส่งผลให้มหาวิทยาลัยประสบความส าเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
 
นโยบาย สถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

การขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยให้ก้าวไปข้างหน้าและบรรลุเป้าหมายนั้น  จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพิจารณา
ปัจจัยต่างๆ ในด้านนโยบาย สถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงที่เป็นผลกระทบรอบด้าน ดังต่อไปนี้ 

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

2. กรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) 
3. ไทยแลนด์ 4.0 
4. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  (พ.ศ. 2560 – 2564) 
5. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2  (พ.ศ. 2551 – 2565) 
6. นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์) 
7. แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 
8. แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 
9. นโยบายการปรับยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) 
10. แผนพัฒนาจังหวัดก าแพงเพชร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 
11. แผนพัฒนาจังหวัดตาก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2560 
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12. นโยบายการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด  จังหวัดตาก 
13. กรอบการประเมินสถาบันอุดมศึกษาจากหน่วยงานภายนอก 

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

รัฐบาลได้น ายุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศว่าด้วยการเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนาตามแนวพระราชด าริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นหลักส าคัญ ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งทรงเน้นความพอดีพอ
สมพอควรแก่ฐานะความมีเหตุมีผล และการมีภูมิคุ้มกันมาเป็นแนวคิด  ใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 11  แนวทางของคณะรักษาความสงบแห่งชาติและความต้องการของประชาชน ซึ่งแสดงออกมา
โดยตลอดและน่าจะชัดเจนขึ้นในช่วงเวลาแห่งการออกแบบการปฏิรูปประเทศ  รัฐบาลมีนโยบายในเรื่องต่างๆ 
จ าแนกเป็น 11 ด้าน ดังนี้ 

1) การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
2) การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ 
3) การลดความเหลื่อมล้ าของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ 
4) การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
5) การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน 
6) การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
7) การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน 
8) การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และพัฒนา และ

นวัตกรรม 
9) การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์ กับการใช้ประโยชน์

อย่างยั่งยืน 
10) การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกันปราบปรามการทุจริต และ

ประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
11) การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
 

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

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ทั้งนี้ วิสัยทัศน์ดังกล่าว
จะต้องสนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติ อันได้แก่ การมีเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแห่งเขตอ านาจรัฐ 
การด ารงอยู่อย่างมั่นคง ยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ การด ารงอยู่อย่างมั่นคงของชาติและประชาชนจากภัย
คุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่น มีความมั่นคงทางสังคมท่ามกลางพหุสังคม
และการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ความเจริญเติบโตของชาติ ความเป็นธรรมและความอยู่ดีมีสุข
ของประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทางพลังงานและอาหาร  
ความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศและ
การอยู่ร่วมกันอย่างสันติประสานสอดคล้องกัน ด้านความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอย่างมี
เกียรติและศักดิ์ศรีไม่เป็นภาระของโลกและสามารถเกื้อกูลประเทศที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจที่ด้อยกว่า 
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“ม่ันคง” หมายถึง การที่ประเทศจะต้องเกิดความสงบสุข สันติ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิต และ
ทรัพย์สิน ไม่ใช้ความรุนแรง หรือวิถีทางนอกกฎหมาย มีความรักใคร่สามัคคีกัน 

“ม่ังคั่ง” หมายถึง การท าให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นตามสมควรแก่ฐานะ การท าให้เศรษฐกิจมี
ความเชื่อมโยงระหว่างกันมากขึ้น โดยให้ความส าคัญกับการค้าขายกับประเทศเพ่ือนบ้าน มากกว่าที่จะพ่ึงพาแต่
เฉพาะการส่งออกไปขายยังประเทศที่อยู่ไกล บริหารจัดการภายในประเทศอย่างบูรณาการ ทั้งการทรัพยากรน้ า 
การประกอบอาชีพ การศึกษา และ สิ่งแวดล้อมให้ด าเนินไปอย่างสมดุล 

“ยั่งยืน” หมายถึง การค านึงถึงการพัฒนาที่ยั่งยืน ไม่ด าเนินการโครงการใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดภาระแก่
ลูกหลานในอนาคตข้างหน้า ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างเหมาะสมตามก าลังความสามารถของตนเอง ใช้หลักเหตุ
และผล และการรู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลง หรือการมีภูมิคุ้มกันตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 

ในการที่จะบรรลุวิสัยทัศน์และท าให้ประเทศไทยพัฒนาไปสู่อนาคตที่พึงประสงค์นั้น จ าเป็นจะต้องมีการ
วางแผนและก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาว  และก าหนดแนวทางการพัฒนาของทุกภาคส่วนให้
ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้น จึงจ าเป็นจะต้องก าหนดยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาว เพ่ือถ่ายทอดแนว
ทางการพัฒนาสู่การปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลาอย่างต่อเนื่องและมีการบูรณาการ และสร้างความเข้าใจถึงอนาคต
ของประเทศไทยร่วมกัน และเกิดการรวมพลังของทุกภาคส่วนในสังคมทั้งประชาชน เอกชน ประชาสังคม ในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาเพ่ือการสร้างและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติและบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือคติพจน์
ประจ าชาติ “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” เพ่ือให้ประเทศมีขีดความสามารถในการแข่งขัน มีรายได้สูงอยู่ในกลุ่มประเทศ
พัฒนาแล้ว คนไทยมีความสุข อยู่ดี กินดี สังคมมีความมั่นคง เสมอภาคและเป็นธรรม ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติที่จะใช้
เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ 20 ปีต่อจากนี้ไป จะประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ (1) ยุทธศาสตร์ 
ด้านความมั่นคง  (2) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน   (3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพคน  (4) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม  (5) 
ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  และ (6) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

 
3. ไทยแลนด์ 4.0 

“ไทยแลนด์ 4.0”  เป็นวิสัยทัศน์เชิงนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย หรือโมเดลพัฒนา
เศรษฐกิจของรัฐบาล ภายใต้การน าของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความ
สงบแห่งชาติ (คสช.) ที่เข้ามาบริหารประเทศบนวิสัยทัศน์ที่ ว่า “มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ที่มีภารกิจส าคัญใน
การขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศด้านต่างๆ เพ่ือปรับแก้ จัดระบบ ปรับทิศทาง และสร้างหนทางพัฒนาประเทศให้
เจริญ สามารถรับมือกับโอกาสและภัยคุกคามแบบใหม่ๆ ที่เปลี่ยนแปลงอย่างเร็ว รุนแรงในศตวรรษที่ 21 ได ้

ประเทศไทยในอดีตที่ผ่านมามีการพัฒนาด้านเศรษฐกิจเป็นไปอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ยุคแรก หรือ 
“ประเทศไทย 1.0” เน้นการเกษตรเป็นหลัก เช่น ผลิตและขาย พืชไร่ พืชสวน เลี้ยงสัตว์ เป็นต้น ยุคสอง หรือ 
“ประเทศไทย 2.0” เน้นอุตสาหกรรมเพ่ิมขึ้นแต่เป็นอุตสาหกรรมขนาดเล็ก เช่น การผลิตและขายรองเท้า  
เครื่องหนัง เครื่องดื่ม เครื่องประดับ เครื่องเขียน กระเป๋า เครื่องนุ่งห่ม เป็นต้น และปัจจุบัน (พ.ศ.2559) จัดอยู่
ในยุคที่สาม หรือ ”ประเทศไทย 3.0”  เป็นอุตสาหกรรมหนักและการส่งออก เช่น การผลิตและขาย ส่งออก
เหล็กกล้า รถยนต์ กลั่นน้ ามัน แยกก๊าซธรรมชาติ ปูนซีเมนต์ เป็นต้น แต่ไทยในยุค 1.0  2.0 และ 3.0 รายได้
ประเทศยังอยู่ในระดับปานกลาง จึงต้องเร่งพัฒนาเศรษฐกิจสร้างประเทศ จึงเป็นเหตุให้น าไปสู่ยุคที่สี่ ให้รหัสใหม่
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ว่า ”ประเทศไทย 4.0” ให้เป็นเศรษฐกิจใหม่ (New Engines of Growth) มีรายได้สูง โดยวางเป้าหมายให้เกิด
ภายใน 5-6 ปีนี้  เป็นการการวางภาพอนาคตทางเศรษฐกิจที่ชัดเจนของประเทศท่ีพัฒนา เช่น สหรัฐอเมริกา “A 
Nation of Makers”  อังกฤษ “Design of Innovation”  อินเดีย “Made in India” หรือ เกาหลีใต้ “Creative 
Economy” เป็นต้น 

“ประเทศไทย 4.0” ต้องการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ “Value–Based Economy” หรือ 
“เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม”  โดยมีฐานคิดหลัก คือ เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า “โภคภัณฑ์” ไปสู่
สินค้าเชิง “นวัตกรรม” เปลี่ยนการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรมไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี 
ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม  และเปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้นภาคบริการมากข้ึน 

ดังนั้น จึงควรมีการเปลี่ยนวิธีการที่มีลักษณะส าคัญ คือ เปลี่ยนจากการเกษตรแบบดั้งเดิมในปัจจุบัน 
ไปสู่การเกษตรสมัยใหม่ที่เน้นการบริหารจัดการและเทคโนโลยี (Smart Farming)  โดยเกษตรกรต้องมีฐานะที่
มั่นคง และเป็นเกษตรกรแบบเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneur)  เปลี่ยนจาก Traditional SMEs หรือ SMEs 
ที่มีอยู่และรัฐต้องให้ความช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลา ไปสู่การเป็น Smart Enterprises และ Startups  บริษัทเกิด
ใหม่ที่มีศักยภาพสูง เปลี่ยนจาก Traditional Services ซึ่งมีการสร้างมูลค่าค่อนข้างต่ า ไปสู่  High Value 
Services และเปลี่ยนจากแรงงานทักษะต่ าไปสู่แรงงานที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และทักษะสูง 

เพ่ือให้เกิดผลจริงต้องมีการพัฒนาวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
และการวิจัยและพัฒนา แล้วต่อยอดในกลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมาย ดังนี้ 

1. กลุ่มอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ เช่น สร้างเส้นทางธุรกิจใหม่ (New Startups) ด้าน
เทคโนโลยีการเกษตร  เทคโนโลยีอาหาร  เป็นต้น 

2. กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ เช่น พัฒนาเทคโนโลยีสุขภาพ  เทคโนโลยี
การแพทย์  สปา  เป็นต้น 

3. กลุ่มเครื่องมือ อุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบเครื่องกลที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุม เช่น 
เทคโนโลยีหุ่นยนต์ เป็นต้น 

4. กลุ่มดิจิตอล เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่างๆ ปัญญาประดิษฐ์และ
เทคโนโลยีสมองกลฝังตัว เช่น เทคโนโลยีด้านการเงิน  อุปกรณ์เชื่อมต่อออนไลน์โดยไม่ต้องใช้คน  เทคโนโลยี
การศึกษา  E-MargetPlace  E-Commerce  เป็นต้น 

5. กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง  เช่น เทคโนโลยีการออกแบบ ธุรกิจ
ไลฟ์สไตล์  เทคโนโลยีการท่องเที่ยว  การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริการ  เป็นต้น 

การพัฒนาประเทศภายใต้โมเดล “ประเทศไทย 4.0” จะใช้แนวทาง “สานพลังประชารัฐ” เป็นตัวการ
ขับเคลื่อน โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน ภาคการเงินการธนาคาร ภาคประชาชน ภาค
สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยต่างๆ ร่วมกันระดมความคิด ผนึกก าลังกันขับเคลื่อน ผ่าน
โครงการ  บันทึกความร่วมมือ  กิจกรรม หรือ งานวิจัยต่างๆ  โดยการด าเนินงานของ ”ประชารัฐ” กลุ่มต่างๆ 
อันได้แก่ กลุ่มที่ 1 การยกระดับนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์การปรับแก้กฎหมายและกลไกภาครัฐ พัฒนาคลัสเตอร์
ภาคอุตสาหกรรมแห่งอนาคต และการดึงดูดการลงทุน และการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  กลุ่มที่ 2 การ
พัฒนาการเกษตรสมัยใหม่และการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ  กลุ่มที่ 3 การส่งเสริมการท่องเที่ยว
และไมล์ การสร้างรายได้ และการกระตุ้นการใช้จ่ายภาครัฐ  กลุ่มที่ 4 การศึกษาพ้ืนฐานและพัฒนาผู้น า 
(โรงเรียนประชารัฐ) รวมทั้งการยกระดับคุณภาพวิชาชีพ  และกลุ่มที่ 5 การส่งเสริมการส่งออกและการลงทุนใน
ต่างประเทศ รวมทั้งการส่งเสริมกลุ่ม SMEs และผู้ประกอบการใหม่ (Start Up) ซึ่งแต่ละกลุ่มก าลังวางระบบ
และก าหนดแนวทางในการขับเคลื่อนนโยบายอย่างเข้มข้น 
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4. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12  (พ.ศ. 2560 – 2564) 
จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่ประเทศก าลังประสบอยู่ ท าให้การก าหนด

วิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ยังคงมีความต่อเนื่องจากวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 และกรอบหลักการ
ของการวางแผนที่น้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา
อย่างมีส่วนร่วม การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศน์ของการพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ต้องให้
ความส าคัญกับการก าหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทยจากประเทศที่มีรายได้ปานกลาง
ไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง มีความมั่นคง และยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และน าไปสู่การบรรลุ
วิสัยทัศน์ระยะยาว “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” ของประเทศ โดยมีแนวทางในการพัฒนา ดังนี้ 

1. การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 
1.1) การส่งเสริมด้านการวิจัยและพัฒนา 
1.2) การพัฒนาผลิตภาพแรงงาน 
1.3) การส่งเสริมผู้ประกอบการที่เข้มแข็งและพาณิชย์ดิจิตอล 
1.4) การลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน 
1.5) การปรับโครงสร้างการผลิต 

2. การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 
2.1) การพัฒนาศักยภาพคนในทุกช่วงวัยให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 
2.2) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียมและท่ัวถึง 
2.3) การพัฒนาด้านสุขภาพ 
2.4) การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการดารงชีพในสังคมสูงวัย 

3. การลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม 
3.1) การยกระดับรายได้และสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ 
3.2) การจัดบริการทางสังคมให้ทุกคนตามสิทธิขั้นพ้ืนฐาน และเน้นการสร้างภูมิคุ้มกันระดับปัจเจก 
3.3) การสร้างความเสมอภาคในการเข้าถึงทรัพยากร 
3.4) การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค 

4. การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง 
4.1) การลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวกของเมือง 
4.2) การพัฒนาด้านการขนส่งและโลจิสติกส์เชื่อมโยงกับเพื่อนบ้าน 
4.3) การส่งเสริมการลงทุน การค้าชายแดน และการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 

5. การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
5.1) การรักษาทุนทางธรรมชาติเพ่ือการเติบโตสีเขียว 
5.2) การส่งเสริมการบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
5.3) การส่งเสริมการผลิต การลงทุน และการสร้างงานสีเขียว  
5.4) การจัดการมลพิษและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
5.5) การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ  
5.6) การเพ่ิมขีดความสามารถในการปรับตัวเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการ

บริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ 
6. การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 

6.1) การสร้างความโปร่งใสในทุกขั้นตอนของการปฏิบัติราชการ 
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6.2) การพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
6.3) การสร้างรูปแบบการพัฒนา อปท. ให้เหมาะสม  
6.4) การสร้างระบบตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ 
 

5. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับท่ี 2  (พ.ศ. 2551 – 2565) 
 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้จัดท ากรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี  ฉบับที่ 2  (พ.ศ. 
2551 – 2565) ขึ้น เพ่ือเป็นกรอบและแนวทางการพัฒนาการศึกษาที่ชัดเจนร่วมกันของอุดมศึกษาไทย  โดยมี
เป้าหมายของกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ฉบับที่ 2 เมื่อสิ้นสุดแผนในปี พ.ศ. 2565 คือ “ยกระดับคุณภาพ
อุดมศึกษาไทย เพ่ือผลิตและพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพสามารถปรับตัวสาหรับงานที่เกิดขึ้นตลอดชีวิตพัฒนา
ศักยภาพอุดมศึกษาในการสร้างความรู้และนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศใน
โลกาภิวัฒน์ สนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนของท้องถิ่นไทยโดยใช้กลไกของธรรมาภิบาลการเงินการก ากับมาตรฐาน
และเครือข่ายอุดมศึกษาบนพ้ืนฐานของเสรีภาพทางวิชาการความหลากหลายและเอกภาพเชิงระบบ ” 
ประกอบด้วย 
 1) ยกระดับคุณภาพอุดมศึกษาไทยเพ่ือผลิตและพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพ 
 2) พัฒนาศักยภาพอุดมศึกษาในการสร้างความรู้ และนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ 
 3) สนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนของท้องถิ่นไทย โดยใช้กลไกธรรมาภิบาล การเงิน การก ากับมาตรฐาน
และเครือข่ายอุดมศึกษาบนพ้ืนฐานของเสรีภาพทางวิชาการ ความหลากหลาย และเอกภาพเชิงระบบ 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ได้ด าเนินงานตามกรอบแผนอุดมศึกษาโดยได้จัดท ายุทธศาสตร์ให้
สอดคล้องกับทิศทางและกรอบการด าเนินงานตามแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 – 
2565)  เช่น  ด้านการเรียนการสอนมีการลดเลิกหลักสูตรที่ไม่เป็นความต้องการของตลาดแรงงาน  สร้าง
กระบวนการพัฒนานักศึกษาเพ่ือความแข็งแกร่งทางวิชาการและคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนให้แก่นักศึกษาตามอัต
ลักษณ์ของมหาวิทยาลัย  สร้างหลักสูตรเพ่ือพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  สนับสนุนและส่งเสริมการท า
ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรม  มีกองทุนสนับสนุนการพัฒนาอาจารย์และบุคลากร  มีการจัดวาง
ระบบการเงิน งบประมาณ  ภายใต้การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
 
6. นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์) 

กระทรวงศึกษาธิการจะด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) ภายใต้
วิสัยทัศน์ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง” ซึ่งได้ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญฯ โดยมียุทธศาสตร์ด้านการศึกษาท่ีจะด าเนินการ 6 ด้าน ดังนี้ 

1) ความม่ันคง  ตัวอย่างกิจกรรมในการจัดศึกษาของสถานศึกษาในพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
หากในพ้ืนที่ชายแดนภาคใต้ไม่สงบก็จะส่งผลถึงคุณภาพการศึกษา หรือกรณีปัญหาโรงเรียนในเขตพ้ืนที่สูงจังหวัด
ชายแดนภาคเหนือ (โรงเรียนชายขอบ) ซึ่งที่ผ่านมาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงให้
ความส าคัญกับการศึกษาของโรงเรียนในจังหวัดชายแดนภาคใต้และโรงเรียนชายขอบด้วยเช่นกัน ทั้งการให้
ความส าคัญกับภาษาที่ใช้ในพ้ืนที่ หรือสิ่งที่เรียนสถานศึกษา ฯลฯ ดังนั้น ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงจึงมี
ความส าคัญกับนโยบายด้านการศึกษาเป็นอย่างมาก 

2) การสร้างความสามารถในการแข่งขัน  โดยส่งเสริมให้มีคนไทยมีความสามารถในการแข่งขันกับ
นานาประเทศได้ อาทิ การส่งเสริมด้านภาษาอังกฤษหรือการอาชีวศึกษาแนวใหม่ที่มีความร่วมมือกับภาคเอกชน 
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ซึ่งจะทาให้การอาชีวศึกษาของไทยมีความสามารถในการแข่งขันกับนานาประเทศมากขึ้น ก็ถือเป็นตัวอย่าง
กิจกรรมโครงการของยุทธศาสตร์ด้านนี้ 

3) การลงทุนในทรัพยากรมนุษย์  โดยเฉพาะการลงทุนกับเด็กเล็กในระดับ Pre-school เป็นสิ่งส าคัญ
มาก เพราะเป็นการลงทุนที่ได้ผลมากที่สุด นอกจากนี้ การลงทุนในทรัพยากรมนุษย์ หมายถึง การพัฒนาครูด้วย 

4) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและการลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม  อาทิ การประเมินผล
นักเรียนร่วมกับนานาชาติ หรือ PISA ซึ่งคะแนนเฉลี่ยในแต่ละวิชาของเด็กไทยยังไม่อยู่ในระดับที่น่าพอใจ แต่
หากดูคะแนนสูงสุดของเด็กไทยในแต่ละวิชา พบว่ามีคะแนนมากกว่านักเรียนสิงคโปร์ที่ได้อันดับหนึ่งจากการ
ประเมินผล PISA แต่การที่คะแนนเฉลี่ย PISA ของเด็กไทยได้อันดับต่ า เพราะไทยส่งทุกโรงเรียนเข้ารับการ
ประเมิน รวมถึงโรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ซึ่งหลายโรงเรียนยังคงมีคะแนนต่ า
ด้วย จึงท าให้ค่าเฉลี่ยของประเทศต่ าลง ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าเป็นตัวอย่างของความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา
ระหว่าง โรงเรียนที่มีความพร้อมกับโรงเรียนในชนบทที่ยังขาดการสนับสนุนในด้านต่างๆ ดังนั้น เราต้องกลับไป
พิจารณาว่าโรงเรียนเหล่านั้นยังขาดอะไรบ้าง เช่น ขาดครูกี่คน มีครูครบชั้นหรือไม่ ครูสอนไม่ตรงสาขา เป็นต้น 
เพ่ือท าการสนับสนุนและแก้ปัญหาได้ตรงจุด  

5) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีหลากหลายโครงการที่ส าคัญ อาทิ 
โครงการเศรษฐกิจพอเพียง นโยบายโรงเรียนคุณธรรม เป็นต้น  

6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เช่น การด าเนินการด้านต่างๆ ของ
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) เป็นต้น 

สิ่งที่ส าคัญอีกประการ คือ "กระทรวงศึกษาธิการต้องการสร้างเด็กให้โตขึ้นมา เกลียดการโกง หรือเติบโต
ขึ้นมากับความไม่โกง ด้วยการปลูกฝังการไม่โกงไว้ในบรรยากาศ ระบบ และการสนทนา เพราะการไม่โกงมี
วิธีการเดียว ก็คือ ให้เกลียดการโกง และจะได้ไม่ท า" 

 
7. แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 

เนื่องจากแผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2552 – 2559) จะสิ้นสุดในปี พ.ศ.2559 ดังนั้น 
ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษาจึงได้จัดท าแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 ซึ่งเป็นแผนระยะยาว 
20 ปี เพ่ือเป็นแผนแม่บทส าหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องน าไปใช้เป็นกรอบแนวทางในการพัฒนา  โดยก าหนด
วิสัยทัศน์ จุดมุ่งหมาย เป้าหมาย ตัวชี้วัด และยุทธศาสตร์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ ดังนี้ 

วิสัยทัศน์ (Vision)  
“คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ  ด ารงชีวิตอย่างเป็นสุข 

สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21” 
วัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา  4 ประการ คือ  

1) เพ่ือพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ  
2) เพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้องกับ

บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และยุทธศาสตร์ชาติ  
3) เพ่ือพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และคุณธรรม จริยธรรม รู้รักสามัคคี และ

ร่วมมือผนึกก าลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ 
4) เพ่ือน าประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง  และความเหลื่อมล้ า

ภายในประเทศลดลงเพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์และจุดมุ่งหมายในการจัดการศึกษาดังกล่าวข้างต้น  
แผนการศกึษาแห่งชาติได้วางเป้าหมายไว้ 2 ด้าน คือ  
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1) เป้าหมายด้านผู้เรียน (Learner Aspirations) โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีคุณลักษณะและ
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 (3Rs8Cs) ประกอบด้วย ทักษะและคุณลักษณะต่อไปนี้ 

- 3Rs ได้ แก่  การ อ่านออก  (Reading) การ เขียนได้  (Writing) และการคิด เลขเป็น
(Arithmetics) 

- 8Cs ได้แก่ ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา (Critical 
Thinking and Problem Solving) ทักษะด้านการสร้างสรรค์และนวัตกรรม  (Creativity and Innovation) 
ทักษะด้านความเข้าใจต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์ (Cross – cultural Understanding) ทักษะด้านความ
ร่วมมือ การท างานเป็นทีม และภาวะผู้น า (Collaboration,Teamwork and Leadership) ทักษะด้านการ
สื่อสาร สารสนเทศ และการรู้เท่าทันสื่อ (Communications, Information and Media Literacy) ทักษะด้าน
คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Computing and ICT Literacy) ทักษะอาชีพ และ
ทักษะการเรียนรู้  (Career and Learning Skills) และความมีเมตตา กรุณา มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม
(Compassion) 

2) เป้าหมายของการจัดการศึกษา (Aspirations) 5 ประการ ดังนี้ 
2.1) ประชากรทุกคนเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานอย่างทั่วถึง (Access) 
2.2) ผู้เรียนทุกคน ทุกกลุ่มเป้าหมายได้รับบริการการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานอย่าง

เท่าเทียม (Equity)  
2.3) ระบบการศึกษาที่มีคุณภาพ สามารถพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุขีดความสามารถเต็มตาม

ศักยภาพ (Quality)  
2.4) ระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือการลงทุนทางการศึกษาที่คุ้มค่า

และบรรลุเป้าหมาย (Efficiency)  
2.5) ระบบการศึกษาที่สนองตอบและก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เป็นพลวัตและ

บริบทที่เปลี่ยนแปลง (Relevancy) มี 
แผนการศึกษาแห่งชาติได้ก าหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาการศึกษาภายใต้  6 ยุทธศาสตร์หลักที่

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ มีเป้าหมาย ดังนี้ 

2.1 คนทุกช่วงวัยมีความรักในสถาบันหลักของชาติ  และยึดมั่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีตัวชี้วัดที่ส าคัญ  

2.2 คนทุกช่วงวัยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้และพ้ืนที่พิเศษได้รับ
การศึกษาและเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ มีตัวชี้วัดที่ส าคัญ  

2.3 คนทุกช่วงวัยได้รับการศึกษา การดูแลและป้องกันจากภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม่ 
มีตัวชี้วัดที่ส าคัญ  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การผลิตและพัฒนาก าลังคน  การวิจัย และนวัตกรรรม เพ่ือสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ มีเป้าหมาย ดังนี้ 

2.1 ก าลังคนมีทักษะที่ส าคัญจ าเป็นและมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดงาน
และการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ มีตัวชี้วัดที่ส าคัญ  

2.2 สถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่จัดการศึกษาผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญและ
เป็นเลิศเฉพาะด้าน มีตัวชี้วัดที่ส าคัญ  



17 
 

แผนกลยุทธ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ปี 2561-2565 
 

2.3 การวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและมูลค่าเพ่ิม
ทางเศรษฐกิจ มีตัวชี้วัดที่ส าคัญ  

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้มี
เป้าหมายดังนี้ 

3.1 ผู้เรียนมีทักษะและคุณลักษณะพ้ืนฐานของพลเมืองไทย และทักษะและคุณลักษณะที่
จ าเป็นในศตวรรษที ่21 มี 

3.2 คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ความสามารถ และสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษา
และมาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ มี 

3.3 สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถจัดกิจกรรม/กระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตร
อย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน มีตัวชี้วัดที่ส าคัญ  

3.4 แหล่งเรียนรู้ สื่อต าราเรียน นวัตกรรม และสื่อการเรียนรู้มีคุณภาพและมาตรฐาน และ
ประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยไม่จ ากัดเวลาและสถานที่  

3.5 ระบบและกลไกการวัด การติดตาม และประเมินผลมีประสิทธิภาพ มี 
3.6 ระบบการผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได้มาตรฐานระดับสากล  
3.7 คร ูอาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา มีเป้าหมาย 
ดังนี้ 

4.1 ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ  
4.2 การเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษาส าหรับคนทุกช่วงวัย 
4.3 ระบบข้อมูลรายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษาที่ครอบคลุม ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน

เพ่ือการวางแผนการบริหารจัดการศึกษา การติดตามประเมิน และรายงานผล 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  มี

เป้าหมาย ดังนี้ 
5.1 คนทุกช่วงวัย มีจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และน าแนวคิดตาม

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ มี 
5.2 หลักสูตร แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม คุณธรรม จริยธรรม และการน าแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ 
การปฏิบัติ  
5.3 การวิจัยเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็น

มิตรกับสิ่งแวดล้อม  
ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา มีเป้าหมายดังนี้ 

6.1 โครงสร้าง บทบาท และระบบการบริหารจัดการการศึกษามีความคล่องตัวชัดเจน 
และสามารถตรวจสอบได้ มีตัวชี้วัดที่ส าคัญ  

6.2 ระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลส่งผลต่อคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา  

6.3 ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนและพ้ืนที่ มี 
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6.4 กฎหมายและรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษารองรับลักษณะที่
แตกต่างกันของผู้เรียน สถานศึกษา และความต้องการก าลังแรงงานของประเทศ 

6.5 ระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษามีความเป็นธรรม 
สร้างขวัญก าลังใจ และส่งเสริมให้ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มตามศักยภาพ มี 

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

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ถือเป็นแผนแม่บทหลักในการ
พัฒนาประเทศ มีหลักการส าคัญคือ “ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา” มุ่งสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีส าหรับคน
ไทย พัฒนาคนให้มีความเป็นคนที่สมบูรณ์มีวินัย ใฝ่รู้มีความรู้ มีทักษะ  มีความคิดสร้างสรรค์มีทัศนคติที่ดี 
รับผิดชอบต่อสังคม มีคุณธรรมและจริยธรรม ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการในฐานะหน่วยงานหลักในภาคการจัด
การศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพคนของประเทศ ได้ตระหนักถึงความส าคัญดังกล่าว ดังนั้น ภายใต้วิสัยทัศน์ “มุ่ง
พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุขในสังคม” ของแผนพัฒนาการศึกษาฉบับนี้จึงได้
มีการก าหนดยุทธศาสตร์และวางเป้าหมายที่สามารถตอบสนองการพัฒนาที่ส าคัญในด้านต่างๆ คือ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล ที่มุ่งหวังให้คนไทย
มีคุณธรรมจริยธรรม มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาประเทศในอนาคต ซึ่งตอบสนองการพัฒนา
ในด้านคุณภาพและด้านการตอบโจทย์บริบทที่เปลี่ยนแปลง 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ที่มุ่งหวังให้มีการผลิตครูได้
สอดคล้องกับความต้องการในการจัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท และมีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ 
สามารถใช้ศักยภาพในการสอนได้อย่างเต็มที่ ซึ่งตอบสนองการพัฒนาในด้านคุณภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ผลิตและพัฒนาก าลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของการพัฒนา
ประเทศ ที่มุ่งหวังให้ก าลังคนได้รับการผลิตและพัฒนาเพ่ือเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของประเทศ และมีองค์
ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม สนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ซึ่งตอบสนองการพัฒนาในด้านคุณภาพ 
และด้านการตอบโจทย์บริบทที่เปลี่ยนแปลง 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ที่
มุ่งหวังให้การบริการการศึกษาแก่ผู้เรียนทุกกลุ่มทุกวัยในระดับที่เหมาะสมกับสภาพบริบทและสภาพพ้ืนที่ ซึ่ง
ตอบสนองการพัฒนาในด้านการเข้าถึงการให้บริการและด้านความเท่าเทียม 

ยุทธศาสตร์ 5 ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิตอลเพื่อการศึกษา ที่มุ่งหวังให้คนไทยได้รับโอกาส
ในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งตอบสนองการพัฒนาในด้านการเข้าถึงการ
ให้บริการ ด้านความเท่าเทียม และด้านประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการ และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ที่
มุ่งหวังให้มีการใช้ทรัพยากรทั้งด้านงบประมาณและบุคลากรได้อย่างคุ้มค่า ไม่เกิดการสูญเปล่า และมีความ
คล่องตัว ซึ่งตอบสนองการพัฒนาในด้านประสิทธิภาพ 

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

มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศได้ร่วมหารือและก าหนดแนวทางการยกระดับมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) มุ่งเน้นให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น โดย
ก าหนดวิสัยทัศน์ คือ “มหาวิทยาลัยราชภัฏเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเป็นเลิศ โดยกระบวนการจัดการเรียน
การสอนเพ่ือการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน” ซึ่งมีรายละเอียดพอสังเขป ดังนี้ 
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1. พันธกิจ 
1.1) ผลิตบัณฑิต 
1.2) วิจัย สร้างความรู้และนวัตกรรมให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล  
1.3) ให้บริการทางวิชาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยี น้อมน าแนวพระราชด าริ และท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรม  
1.4) สร้างเครือข่ายและความร่วมมือกับภาคประชาชน ชุมชน ท้องถิ่น และผู้ประกอบการในการ

จัดการศึกษา 
1.5) บริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้มีความคล่องตัว ยืดหยุ่น โปร่งใส ด้วยหลักธรรมาภิบาล สู่การ

เปลี่ยนแปลงและการพัฒนาก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1) จัดการศึกษาสอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติฉบับปัจจุบันและผลิตก าลังคน เพ่ือ
ตอบสนองการพัฒนาประเทศ 

2.2) การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา แก่สังคม ท้องถิ่นและประชาชน 
2.3) การบูรณาการงานวิจัย บริการวิชาการ และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เข้ากับกระบวนการ

การจัดการเรียนรู้ และการมีส่วนร่วมกับชุมชน และท้องถิ่น โดยเน้น คุณภาพ สู่ความเป็นเลิศ 
2.4) การยกคุณภาพชีวิต การลดช่องว่างและเหลื่อมล้ าทางสังคม และสร้างประชาชนใน ท้องถิ่น

ให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน สู่ประเทศไทย 4.0 
3. ยุทธศาสตร์ 

3.1) การพัฒนาท้องถิ่น 
3.2) การผลิตและพัฒนาครู 
3.3) การยกระดับคุณภาพการศึกษา 
3.4) การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 

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

10.1) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของจังหวัด 
1. ด้านเศรษฐกิจ 
ปี 2557 จังหวัดก าแพงเพชร มีผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด ณ ราคาประจ าปี มูลค่า 113,006 ล้าน

บาท (ล าดับที่ 2 ของภาคเหนือ  ล าดับที่ 21 ของประเทศ) ลดลงจากปี 2556 ที่มีมูลค่า 121,972 ล้านบาท 
เท่ากับ 8,966  ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 7.4   

ผลิตภัณฑ์มวลรวมสาขาย่อยที่ส าคัญของจังหวัด 3 ล าดับแรก ที่ท ารายได้ให้แก่จังหวัด ได้แก่  
สาขาการเกษตร ร้อยละ 27.02 สาขาการท าเหมืองแร่และเหมืองหิน ร้อยละ 24.97 และสาขาการผลิต
อุตสาหกรรม ร้อยละ 20.78 

จังหวัดก าแพงเพชรมีอัตราการเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดแบบปริมาณลูกโซ่    
(CVM) ในปี 2557 เท่ากับ 60,228 ล้านบาท ต่ ากว่าปี 2556 ที่มีจ านวน 64,806 ล้านบาท ร้อยละ -7.1 สูงกว่า
ค่าเฉลี่ยของประเทศ ซึ่งอยู่ในอัตราร้อยละ -0.41  โดยอัตราการเปลี่ยนแปลงเฉลี่ย 5 ปี (พ.ศ.2553 - 2557) ที่
ร้อยละ +3.94 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมต่อหัว (GPP per capita) ของจังหวัดก าแพงเพชร ในปี พ.ศ. 2557 จ านวน 
144,269 บาท/คน/ปี (ล าดับที่ 2 ของภาคเหนือ ล าดับที่ 22 ของประเทศ) ซึ่งต่ ากว่าในปี พ.ศ. 2556 เท่ากับ 
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10,753  บาท/คน/ปี คิดเป็นร้อยละ 6.9  แต่หากพิจารณาค่าเฉลี่ย 5 ปี (พ.ศ.2553-2557) มีอัตราการขยายตัว 
ร้อยละ 10.4 

โดยในสาขาการเกษตร ในปี 2557 มีมูลค่า 30,536 ล้านบาท ต่ ากว่าในปี พ.ศ. 2556 ร้อยละ 
12.2 โดยมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ย 5 ปี (พ.ศ.2553 - พ.ศ.2557) ขยายตัวร้อยละ 18.8 สาขาการท าเหมืองแร่
และเหมืองหินในปี พ.ศ. 2557 มีมูลค่า 28,221 ล้านบาท ลดลงจากปี พ.ศ.2556 ร้อยละ 13.0 โดยมีอัตราการ
ขยายตัวเฉลี่ย 5 ปี (พ.ศ. 2553 - พ.ศ.2557) ร้อยละ 13.6 ส่วนในสาขาการผลิตอุตสาหกรรม ในปี พ.ศ. 2557 
มีมูลค่า 23,477 ล้านบาท ลดลงจากปี พ.ศ. 2556 ร้อยละ 4.9 โดยมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ย 5 ปี (พ.ศ. 2553 - 
พ.ศ.2557) ร้อยละ 2.6 

2. ด้านเกษตรกรรม 
โครงสร้างการผลิตภาคเกษตรในปี พ.ศ.2557 เท่ากับร้อยละ 27.02 ของผลิตภัณฑ์มวลรวม

จังหวัด ณ ราคาประจ าปี มีมูลค่าเท่ากับ 30,536 ล้านบาท  
ผลิตภัณฑ์ภาคการเกษตรที่มีมูลค่าเพ่ิมมากที่สุดตามล าดับ ได้แก่ ข้าว อ้อย  มันส าปะหลัง  เมื่อ

พิจารณาอัตราการขยายตัว ณ ราคาประจ าปีจะพบว่าในห้วง 5 ปี ที่ผ่านมา (ปี พ.ศ.2553 - พ.ศ.2557) มีอัตรา
ขยายตัวเฉลี่ยเพิ่มขึ้น +18.85%   

จังหวัดเป็นแหล่งผลิตข้าวเปลือกที่ส าคัญแห่งหนึ่ง มีการพัฒนาไปสู่การเป็นแหล่งอุตสาหกรรม
แปรรูปข้าวที่ส าคัญของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่างและในภูมิภาคนี้ก็ว่าได้ นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งส่งออก
ข้าวสาร  ที่ส าคัญของกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง จังหวัดมีโรงสีที่ทันสมัยครอบคลุมทั่วพ้ืนที่ มีก าลังการผลิตมาก 
สามารถรองรับผลผลิตจากจังหวัดอ่ืนได้อย่างเพียงพอ รวมทั้งการรับจ้างผลิตข้าวส่งออกไปต่างประเทศเป็น
จังหวัดที่มีศักยภาพน าไปสู่การพัฒนาเป็นผู้ส่งออกระดับประเทศได้เอง และขณะนี้มีการส่งออกไปต่างประเทศที่
ส าคัญ คือ ประเทศจีน สิงคโปร์ ฮ่องกง ไต้หวัน อเมริกา ฝรั่งเศส อิสราเอล รัสเซีย อิหร่าน เป็นต้น ชนิดข้าว
ส่งออกได้แก่ ข้าวขาว ปลายข้าว และข้าวนึ่ง 

3. ด้านอุตสาหกรรม 
โครงสร้างการผลิตภาคอุตสาหกรรม (สาขาการท าเหมืองแร่และเหมืองหิน และสาขาการผลิต

อุตสาหกรรม) เท่ากับร้อยละ 45.75 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด มีมูลค่า ณ ราคาประจ าปี 2557 เท่ากับ 
51,698 ล้านบาท อัตราการขยายตัวในห้วง 5 ปี (พ.ศ.2553 – 2557) เฉลี่ยเท่ากับ +7.64% 

จ านวนสถานประกอบการอุตสาหกรรม ในรอบปี พ.ศ.2555 - พ.ศ.2558 พบว่าในปี 2558                  
มีโรงงานประเภทต่างๆ 698 แห่ง ปี 2557 มีโรงงาน 654 แห่ง มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.73 

ส าหรับโครงสร้างการผลิตภาคการท าเหมืองแร่และเหมืองหินเท่ากับ 24.97  ของผลิตภัณฑ์มวล
รวมจังหวัด มีมูลค่า ณ ราคาประจ าปี 2557 เท่ากับ 28,221 ล้านบาท เป็นสาขาการผลิตที่ท ารายได้ให้กับ
จังหวัดเป็นล าดับที่ 2  โดยมีอัตราการขยายตัวในห้วง 5 ปี (พ.ศ.2553 – 2557) เฉลี่ยเท่ากับ +13.6% 

4. ด้านการท่องเที่ยว 
สถานการณ์ท่องเที่ยวโดยรวมของจังหวัดก าแพงเพชร พบว่านักท่องเที่ยวในปี พ.ศ.2558 มีการ

ขยายตัวเพ่ิมขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 5.96 เมื่อเทียบกับปีที่ 2557 ซึ่งหากจ าแนกจากจ านวนนักท่องเที่ยวแล้วจะมี
การขยายตัวเพ่ิมขึ้นมากถึงร้อยละ 5.52 เมื่อเทียบกับปี 2557 หรืออัตราการเปลี่ยนแปลงเฉลี่ย   ร้อยละ 16.08 
ส่วนนักทัศนาจรมีจ านวนน้อยกว่า แต่ก็มีอัตราการเพ่ิมขึ้นเช่นกันคือร้อยละ 6.63 เมื่อเทียบกับปี 2557 หรือมี
อัตราการเปลี่ยนแปลงเฉลี่ยร้อยละ 6.52 ปัจจัยที่ท าให้นักท่องเที่ยวเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมมาเป็นนักทัศนาจร 
มากกว่านักท่องเที่ยวพักค้าง เนื่องจากเส้นทางการคมนาคมมีความสะดวกสบายมากขึ้น รวมทั้งจังหวัด
ก าแพงเพชรมีพ้ืนที่ติดต่อกับจังหวัดหลัก เช่น พิษณุโลก และสุโขทัย จึงท าให้นักท่องเที่ยวแวะมาท่องเที่ยวและ
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เดินทางกลับไปพักค้างที่จังหวัดหลักแทน นอกจากนี้จากการไม่มีกิจกรรมยามค่ าคืนที่น่าสนใจท าให้ไม่สามารถ
ดึงดูดความสนใจนักท่องเที่ยวคนไทยให้มีการพักค้าง 

ส าหรับปัจจัยที่สนับสนุนให้ชาวต่างชาติเดินทางมาเที่ยว อาทิ อุทยานประวัติศาสตร์ก าแพงเพชร
ที่ได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลก รวมถึงแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติที่ยังคงมีความสมบูรณ์ จึงท าให้มี
ชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาท่องเที่ยว โดยนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มีการจัดการเดินทางมาเอง ซึ่งด้านพาหนะที่
นักท่องเที่ยวนิยมใช้มากท่ีสุด คือรถยนต์ส่วนตัว 

ในการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวจะมีระยะเวลาพ านักเฉลี่ยประมาณ 2.09 วัน 
เพ่ิมขึ้นจากเดิมเล็กน้อย ซึ่งนักท่องเที่ยวพักค้างมีการใช้จ่ายต่อคนต่อวัน 1,132.79 บาท ส่วนนักทัศนาจรมีการ
ใช้จ่ายเฉลี่ยต่อวัน 738.90 บาท ท าให้เกิดรายได้เฉลี่ยในจังหวัดจ านวน 1,252.58 ล้านบาท ทั้งนี้ในส่วนของ
รายได้และค่าใช้จ่ายเฉลี่ยของจังหวัดก าแพงเพชรมีอัตราการเติบโตเพิ่มข้ึน 

5. ด้านการศึกษา  
จ านวนประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไปที่มีงานท า จ าแนกตามระดับการศึกษาที่ส าเร็จ  ระดับ

การศึกษาของผู้มีงานท าเปรียบเทียบปี พ.ศ.2553–2558 จะเห็นได้ว่าผู้ที่ท างานส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาที่
ส าเร็จต่ ากว่าประถมศึกษาสูงที่สุด รองลงมาเป็นผู้มีระดับการศึกษาที่ส าเร็จชั้นประถมศึกษา  ระดับการศึกษาที่
ส าเร็จมัธยมศึกษาตอนต้น  ระดับการศึกษาที่ส าเร็จมัธยมศึกษาตอนปลาย  และระดับการศึกษาที่ส าเร็จ     
มหาวิทยาลัย ที่เหลือกระจายอยู่ในการศึกษาอ่ืนๆ  

จากความเปลี่ยนแปลงในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา ผู้มีงานท าส่วนใหญ่เป็นผู้ไม่ได้ส าเร็จการศึกษาระดับ
ใด และผู้ที่ส าเร็จการศึกษาระดับต่ ากว่าประถมศึกษามากที่สุด ซึ่งจากการเปรียบเทียบพบว่า ผู้มีงานท าที่ไม่ได้
ส าเร็จการศึกษาระดับใด  ผู้ที่ส าเร็จระดับต่ ากว่าประถมศึกษา  ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น จะมีจ านวนลดลงเรื่อยๆ ในขณะเดียวกันผู้มีงานท าที่มีการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและ
ระดับอุดมศึกษามีการเปลี่ยนแปลงในลักษณะเพ่ิมขึ้น ทัศนคติของคนรุ่นใหม่ที่นิยมศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา
และประกอบอาชีพอิสระมีมากข้ึน 

จ านวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรกลุ่มอายุ 15-59 ปี ของจังหวัดที่ได้รับการศึกษาในระบบ
โรงเรียนหรือเทียบเท่า ในปี 2557 เท่ากับ 7.70 ปี ซึ่งต่ ากว่าค่าเฉลี่ยของประเทศในปีเดียวกัน จ านวน 8.90 ปี 
รวมทั้งตั้งแต่ปี 2554 – 2557 มีแนวโน้มที่ลดลงทุกปีอย่างต่อเนื่อง 

จากบริบทดังกล่าว จึงมีการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดฉบับนี้ เพ่ือสนองตอบการแก้ไขปัญหาและพัฒนา
จังหวัดก าแพงเพชร โดยมีวิสัยทัศน์ เป็นเป้าหมายในเชิงผลลัพธ์ที่จังหวัดต้องการให้เกิดขึ้น โดยแสดงถึงจุดเน้น
หรือสิ่งที่จังหวัดต้องการจะเป็นในอนาคตอย่างชัดเจน รวมทั้งมีความเป็นไปได้ สอดคล้องกับการวิเคราะห์
สภาวการณ์และโอกาสของพ้ืนที่ และมีการระบุต าแหน่งการพัฒนาของจังหวัดอย่างชัดเจน โดยผลการสัมมนา
เชิงปฏิบัติการจากทุกภาคส่วนของจังหวัดได้ก าหนดต าแหน่งการพัฒนาจังหวัด (Positioning) ที่ให้ความส าคัญ
กับประเด็นดังต่อไปนี้ (1) แหล่งผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภัย (2) แหล่งผลิตพืชพลังงานทดแทน และ 
(3) การท่องเที่ยวมรดกโลก โดยได้ก าหนดวิสัยทัศน์ไว้ดังนี้ “แหล่งผลิต แปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภัย ฐานผลิต
พืชพลังงานทดแทน และเมืองท่องเที่ยวมรดกโลก” 

10.2) พันธกิจ (Mission) 
เพ่ือให้การพัฒนาจังหวัดก าแพงเพชรมุ่งสู่การเป็น “แหล่งผลิต แปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภัย 

ฐานผลิตพืชพลังงานทดแทน และเมืองท่องเที่ยวมรดกโลก”ภารกิจหลักและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ซึ่งจะ
น าไปสู่การพัฒนาเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและการพัฒนาอย่างยั่งยืน มีดังนี้  
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1. ยกระดับการผลิต การแปรรูป การตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัย และส่งเสริมการผลิตพืช
พลังงานทดแทนอย่างมีประสิทธิภาพ  

2. ส่งเสริมและบริหารจัดการการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการท่องเที่ยว  
3. พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน สร้างสังคมที่เข้มแข็ง และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

อย่างยั่งยืน 
10.3) เป้าประสงค์รวม (Overall Goals) 

เพ่ือให้สอดคล้องกับศักยภาพและโอกาสในการพัฒนาจังหวัดและสามารถปรับตัวให้เข้ากับ 
การเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก ตลอดจนการบรรลุตามวิสัยทัศน์การพัฒนาจังหวัด 
ที่พึงปรารถนาตามแผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี จึงก าหนดเป้าประสงค์รวมของการพัฒนาไว้ ดังนี้  

1. ปริมาณผลผลิตการเกษตรปลอดภัยเพ่ิมข้ึน    
2. รายได้จากการจ าหน่ายสินค้าเกษตรแปรรูปเพิ่มข้ึน 
3. จ านวนแปลง/ฟาร์ม ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานเกษตรปลอดภัย (GAP) เพ่ิมข้ึน 
4. สัดส่วนปริมาณพืชพลังงานต่อสินค้าเกษตรทั้งหมดเพ่ิมข้ึน  
5. รายได้จากการท่องเที่ยวเพ่ิมขึ้น และแหล่งท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาตามเกณฑ์มาตรฐานการ

ท่องเที่ยวเพิ่มข้ึน 
6. ประชาชนมีระดับคุณภาพชีวิตสูงขึ้น มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และมีการบริหาร

จัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
 

10.4) ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues) 
1. พัฒนาห่วงโซ่คุณค่าสินค้าเกษตรปลอดภัย และส่งเสริมการผลิตพืชพลังงานทดแทนอย่างมี

ประสิทธิภาพ  
2. บริหารจัดการการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพตามเกณฑม์าตรฐาน 
3. พัฒนาคุณภาพชีวิต ความมั่นคงทางสังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

 
11. แผนพัฒนาจังหวัดตาก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2560 

11.1) ข้อมูลสถิติปัญหาส าคัญของจังหวัด 
1. ปัญหาด้านความยากจนและปัญหาทางการพัฒนาในระดับหมู่บ้าน  จังหวัดตากยังคงมีปัญหา

ความยากจน และปัญหาการพัฒนาในระดับหมู่บ้าน โดยมีข้อมูลจ านวนครัวเรือนที่มีรายได้ต่ ากว่า 23,000 บาท
ต่อคนต่อปี ตั้งแต่ พ.ศ.2552-2554 พบว่า อ าเภอแม่สอดเท่านั้นที่มีรายได้ผ่านเกณฑ์ ส่วนอ าเภอที่เหลือทั้งหมด 
ได้แก่เมืองตาก บ้านตาก สามเงา แม่ระมาด ทา่สองยาง แม่สอด พบพระ อุ้มผาง วังเจ้า มีรายได้ต่ ากว่าเกณฑ ์

2. ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติ  โดยภาพรวมจังหวัดตากยังคงมีปัญหาด้านความเสื่อมโทรม
ของทรัพยากรธรรมชาติ และปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่ต้องเร่งแก้ไข เพ่ือให้คงความเป็นฐานทรัพยากรป่าไม้ ต้น
น้ า และแหล่งบริการท่องเที่ยว โดยมีปัญหาที่ส าคัญ ได้แก่ 

- ปัญหาดินขาดความอุดมสมบูรณ์ อันเนื่องมาจากการใช้ดินเกินสมรรถนะ และมีการใช้
สารเคมีจ านวนมาก ตลอดจนขาดการฟื้นฟูทรัพยากรดิน รวมทั้งมีการชะล้างพังทลายของดินเนื่องจากสภาพภูมิ
ประเทศเป็นภูเขา มีความลาดชันสูง เนื้อดินเป็นเนื้อดินร่วนปนทราย 

- ปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรป่าไม้ เนื่องมาจากผลการพัฒนาที่ใช้การขยาย
พ้ืนที่เพ่ือท าการเกษตร และการลักลอบตัดไม้ท าลายป่า ท าให้จ านวนพื้นที่ป่าไม้ลดลง 
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- ปัญหาด้านทรัพยากรน้ า มีสภาพปัญหาทั้งในด้านของความไม่พอเพียงต่อการใช้
ประโยชน์เพ่ือการอุปโภค บริโภค และการเกษตร และในด้านความเสื่อมโทรมของคุณภาพน้ าอันเนื่องมาจาก
การตื้นเขินของแหล่งน้ าที่มีอยู่เดิม และข้อจ ากัดด้านสภาพพ้ืนที่ที่ยากต่อการพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ าขนาดใหญ่
เพ่ิมเติม ตลอดจนมีการท้ิงสิ่งปฏิกูลและการชะล้างของสารเคมีจากการท าการเกษตรลงสู่แหล่งน้ า 

3. ปัญหาด้านสังคม 
- ปัญหายาเสพติด  ที่ยังคงประสบปัญหามาอย่างต่อเนื่อง เป็นผลมาจากพ้ืนที่ชายแดนที่

ติดต่อกับประเทศพม่าถึง 580 กิโลเมตร โดยผลการด าเนินงานด้านการปราบปรามยาเสพติด พ.ศ.2548 -2554 
พบว่า ยาบ้า เป็นยาเสพติดที่ถูกจับกุมมากท่ีสุด ซึ่งมีผู้ต้องหาเฉลี่ยที่โดนจับกุม 1,093 รายต่อปี 

- ปัญหาแรงงานต่างด้าว  มีแรงงานต่างด้าวลักลอบเข้าเมืองแบบผิดกฎหมายส่วนใหญ่เป็น
ชาวพม่า เนื่องจากมีเขตติดต่อกันกว่า 580 กิโลเมตร ส่งผลกระทบต่อความม่ันคงในชีวิตและทรัพย์สิน ตลอดจน
ปัญหาด้านสาธารณสุข  ซึ่งมีค่าเฉลี่ยการจับกุมแรงงานต่างด้าว พ.ศ.2549-2554 จ านวน 86,855 คนต่อปี 

- ปัญหาด้านสาธารณสุข  จังหวัดตากมีปัญหาด้านความไม่เพียงพอ และความทั่วถึงของ
การให้บริการทางด้านสาธารณสุข และปัญหาด้านสุขภาพอนามัยของประชาชน อันเป็นผลมาจากพฤติกรรมด้าน
การบริโภคและการด ารงชีวิตของประชาชน ตลอดจนยังมีแนวโน้มสูงที่จะได้รับผลกระทบทางด้านการแพร่
ระบาดของโรคท่ีเกิดจากการมพ้ืีนที่ชายแดนที่ติดต่อกับประเทศพม่า 

- ปัญหาด้านความม่ันคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  จังหวัดมีความเสี่ยงที่จะ
ได้รับผลกระทบจากปัญหาความมั่นคงในรูปแบบใหม่เพ่ิมข้ึน ไม่ว่าจะเป็นปัญหาจากผลของความเสื่อมโทรมของ
ทรัพยากรธรรมชาติ ปัญหาต่อเนื่องจากการมีพ้ืนที่ติดแนวชายแดนเป็นระยะทางกว่า 580 กิโลเมตร ปัญหาจาก
การแผ่ขยายของวัฒนธรรม และค่านิยมแบบตะวันตก 

การพัฒนาจังหวัดตากในช่วงที่ผ่านมา จังหวัดสามารถจัดท าค าของบประมาณเองได้เพ่ือแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนและพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านอาชีพ การท่องเที่ยว การค้าชายแดนครอบคลุมทุกด้าน 
ทั้งนี้ปัญหาความต้องการของประชาชนได้ผ่านการรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน สรุปปัญหาความต้องการ
ที่สอดรับกับศักยภาพในพ้ืนที่จังหวัด จึงก าหนดวิสัยทัศน์ในแผนพัฒนาจังหวัดตาก ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2557-
2560) คือ “เมืองน่าอยู่ ประตูการค้าชายแดน” 

11.2) พันธกิจ/เป้าประสงค์รวม 
1. พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และเพ่ิมรายได้ 
2. อนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
3. พัฒนาผลผลิตเพิ่มมูลค่าทางการเกษตร 
4. ส่งเสริมการท่องเที่ยว สินค้า OTOP การค้าชายแดน 
5. ป้องกันรักษาความมั่นคง ความสงบเรียบร้อยและความสงบสุขของสังคม 
6. ส่งเสริมการบริหารจัดการที่ดี 

11.3) ประเด็นยุทธศาสตร์ 
1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และแก้ไขปัญหาความยากจน 
2. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
3. การพัฒนาผลิตภาพทางการเกษตร 
4. การส่งเสริมการท่องเที่ยว สินค้ า OTOP และการคา้ชายแดน 
5. การรักษาความม่ันคงชายแดนและความสงบเรียบร้อย 
6. การบริหารจัดการที่ด ี 
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11.4) เป้าประสงค์ 
1. เพ่ือให้ประชาชน ผู้ด้อยโอกาส มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น 
2. อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
3. เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรและเพ่ิมมูลค่าสินค้าทางการเกษตร 
4. เพ่ือเพ่ิมรายได้จากการท่องเที่ยว สินค้า OTOP และการค้าชายแดน 
5. การบริหารจัดการเพ่ือป้องกันรักษาความมั่นคงชายแดน การรักษาความสงบเรียบร้อยมี

ประสิทธิภาพ 
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ 

12. นโยบายการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด  จ.ตาก 
ตามท่ีคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้เข้ามาบริหารประเทศ และก าหนดแนวทางในการด าเนิน

นโยบายด้านเศรษฐกิจโดยมุ่งเน้นการส่งเสริมการค้าชายแดนผ่านการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในพ้ืนที่ที่มี
ศักยภาพ  โดยมีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2557 ซึ่ง
ก าหนดจัดการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันอังคารที่ 
15 กรกฎาคม 2557 โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้พ้ืนที่ที่มีศักยภาพเหมาะสมในการจัดตั้งเป็นเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษระยะแรกของไทยใน 5 พื้นที่ชายแดน รวมถึงพ้ืนที่อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก 

12.1) แผนงานเพื่อเตรียมความพร้อมการเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนจังหวัดตาก 
1) แผนงานระยะเร่งด่วน  

1) การเตรียมความพร้อมโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคม  ดังนี้ 
1. แผนการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและด่านศุลกากร ซึ่งมีแผนด าเนินการในปี 2557 – 

2564 แบ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานคมนาคม 40 โครงการ วงเงิน 120,294.94 ล้านบาท และโครงสร้างพ้ืนฐานด่าน
ศุลกากร 10 โครงการ 5,146.87 ล้านบาท ซึ่งรวมถึงการก่อสร้างด่านศุลกากรแม่สอดแห่งที่ 2 ด้วย 

2. แผนงานโครงสร้างพื้นฐานคมนาคม จ.ตาก วงเงิน 9,097 ล้านบาท ดังนี้ 
- ถนนเชิงเขาตะนาวศรี กอกะเร็ก ระยะทาง 46.6 กิโลเมตร 
- ทางหลวงหมายเลข 12 ตาก-แม่สอด ตอน 2 ระยะทาง 13.3 กิโลเมตร 
- ทางหลวงหมายเลข 12 ตาก-แม่สอด ตอน 3 ระยะทาง 25.5 กิโลเมตร 
- ทางหลวงหมายเลข 12 ตาก-แม่สอด ตอน 4 ระยะทาง 25.5 กิโลเมตร 

2) การจัดหาแหล่งน้ าดิบเพ่ือรองรับการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน  ราษฎรอ าเภอ
แม่สอด จังหวัดตาก ประสบปัญหาวิกฤติน้ าทั้งน้ าแล้งและน้ าท่วมเป็นประจ าทุกปี คือในช่วงฤดูแล้งประสบ
ปัญหาการขาดแคลนน้ าเพ่ือท าการเกษตร ในเขตต าบลพระธาตุผาแดง ต าบลแม่ตาวและต าบลแม่กุ ในช่วงฤดู
ฝนประสบปัญหาน้ าท่วมในเขตเทศบาลแม่สอด ประกอบกับ จังหวัดได้เร่งรัดพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 
และแหล่งน้ าดิบในการจัดท าน้ าประปาที่มีอยู่ยังไม่เพียงพอรองรับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ จึงมีความ
จ าเป็นในการสร้างอ่างเก็บน้ า ขนาดความจุ 13.30 ล้านลูกบาศก์เมตร เพ่ิมพ้ืนที่ชลประทาน จ านวน 6,740 ไร่ 
ในพ้ืนที่ หมู่ที่ 6 บ้านขุนห้วยแม่สอด ต.พระธาตุผาแดง อ.แม่สอด จ.ตาก เนื้อที่ 1,068 ไร่ 

2) แผนระยะกลาง และระยะยาว  
1) จัดหาพ้ืนที่ส าหรับรองรับการจัดตั้งเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน  เร่งรัดให้มีการ

พิจารณาเพิกถอนป่าไม้ถาวร “ป่าแม่สอด” เนื้อที่ 5,603 ไร่ เพ่ือให้จังหวัดเป็นผู้บริหารจัดการและใช้ประโยชน์
ในการพัฒนาเป็นศูนย์บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) คลังสินค้าทัณฑ์บน ศูนย์โลจิสติกส์และ
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นิคมอุตสาหกรรม เป็นพ้ืนที่ก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ าเมย แห่งที่ 2 พร้อมโครงข่าย และใช้ประโยชน์ด้านอ่ืนๆ 
เพ่ือรองรับการจัดตั้งเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนต่อไป 

2) โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ าเมยแห่งที่ 2 พร้อมโครงข่าย และศูนย์ให้บริการแบบจุด
เดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)  การก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ าเมยแห่งที่ 2 พร้อมโครงข่าย สถานที่ตั้งบ้าน
วังตะเคียน ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก  

3) การขยายสนามบินแม่สอดให้มีการเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้าน  กรมการบินพลเรือนคาด
ว่าจะได้รับงบประมาณด าเนินโครงการปรับปรุงขยายสนามบินแม่สอด เป็นการปรับปรุงขยายทางวิ่งสนามบินแม่
สอดเดิมกว้าง 30 เมตร ยาว 1,500 เมตร ให้มีทางวิ่งกว้าง 45 เมตร ยาว 2,100 เมตร วิ่งขึ้น-ลงด้านทิศ
ตะวันออก มีความปลอดภัยตามมาตรฐานการบิน งบประมาณปี 2559 – 2561 จ านวน 1,073.52 ล้านบาท 

4) การพัฒนาเส้นทางคมนาคมในอ าเภอแม่สอด  มีโครงการขยายเส้นทางคมนาคม และการ
ซ่อมแซมเส้นทางรอบเมืองแม่สอดหลายจุด เพ่ือเชื่อมโยงเส้นทางการคมนาคมขนส่งให้ครอบคลุมพ้ืนที่เขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนมากข้ึน งบประมาณ 1,533.57 ล้านบาท ได้แก่ 

- ถนนสาย ง 3 ผังเมืองรวมแม่สอด จ.ตาก ของกรมทางหลวงชนบท (ทช.) 
- ถนนสาย ง 2 ผังเมืองรวมแม่สอด จ.ตาก ของกรมทางหลวงชนบท (ทช.) 
- ถนนสาย ค 1 และ ค 2 ผังเมืองรวม แม่สอด จ.ตาก ของกรมทางหลวงชนบท (ทช.) 

5) การพัฒนาเส้นทางเชื่อมโยง อ.พบพระ – อ.อุ้มผาง  พัฒนาเส้นทางเข้าเขตแดนเมียนมาร์ 
บริเวณบ้านวาเล่ย์เหนือ ต.วาเล่ย์ อ.พบพระ ถึงบ้านหนองบัว ต.หนองบัว อ.อุ้มผาง ระยะทาง 28  กม. 
งบประมาณ 650 ล้านบาท เพ่ือเพ่ิมช่องทางการค้าชายแดนกับเมียนมาร์ และส่งเสริมการท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาติ เนื่องจากสามารถลดระยะเวลาในการเดินทางจากอ าเภอ แม่สอดถึงอ าเภออุ้มผางให้เหลือเพียง
ครึ่งหนึ่งของการใช้เส้นทางปกติ 

6) โครงการขุดเจาะอุโมงค์ถนนสายตาก – แม่สอด (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12)  จังหวัดตาก
ร่วมหารือถึงแนวทางการการขุดเจาะอุโมงค์ถนนสายตาก – แม่สอด รวมถึงการสร้างสะพานเชื่อมในบางจุดเพ่ือ
ลดความคดเคี้ยวและลาดชันของเส้นทาง และออกแบบเส้นทางดังกล่าวให้สามารถใช้แนวเส้นทางและอุโมงค์
ร่วมกับเส้นทางรถไฟได้ ทั้งนี้ เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในการใช้เส้นทาง เพ่ิม
ความสะดวกสบายและลดเวลาในการเดินทางจากเดิมที่ต้องใช้เวลา 60 – 90 นาที ให้เหลือเพียง 30 – 40 นาที 
และส่งเสริมให้เกิดการค้าการลงทุนตามแนวเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจ East – West Economic Corridor 
(EWEC) รองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และการเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนซึ่งจะ
เกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้ โดยจังหวัดจะได้มีหนังสือถึงกระทรวงคมนาคมเพ่ือขอรับการสนับสนุนแนวคิดและ
จัดสรรงบประมาณการขุดเจาะอุโมงค์ถนนและเส้นทางรถไฟสายตาก – แม่สอด ต่อไป 

12.2) การวางผังเมืองรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตาก 
รัฐบาลมีนโยบายเสริมสร้างศักยภาพและเพ่ิมขีดความสามารถในการเข้าสู่ AEC โดยพัฒนาเมือง

ชายแดนเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ (SEZ : Special Economic Zones)  ในการน าประเทศเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน กระตุ้นเศรษฐกิจ กระจายความเจริญสู่ภูมิภาค ลดความเหลื่อมล้ า ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
และเสริมความมั่นคงของประเทศ   

ส าหรับจังหวัดตาก กรมโยธาธิการและผังเมืองได้ก าหนดแนวคิดการวางผังพัฒนาพ้ืนที่เฉพาะเพ่ือ
รองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดตาก โดยวาง Positioning คือ “เมืองคู่แฝดเขตการค้าเมียวดี สหภาพเมียน
มาร์ มีระยะทางไปยังท่าเรือมะละแหม่ง และเมืองย่างกุ้งที่ใกล้ที่สุด ” โดยมีแนวทางการพัฒนาเป็นเขต



26 
 

แผนกลยุทธ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ปี 2561-2565 
 

อุตสาหกรรมสิ่งทอ เฟอร์นิเจอร์ ศูนย์ขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ คลังสินค้า ที่อยู่อาศัยส าหรับแรงงานและ
ประกอบการ ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาฝีมือแรงงาน  

โดยด าเนินการเร่งรัดวางและปรับปรุงผังเมืองรวมจังหวัด ผังพัฒนาพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ ผัง
เมืองรวมเมือง และผังเมืองรวมชุมชนชายแดน เพ่ือจัดระเบียบการใช้ประโยชน์ที่ดินและระบบคมนาคมขนส่งให้
สอดคล้องกับการพัฒนาพ้ืนที่เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ ออกแบบวางผังพ้ืนที่เฉพาะชุมชนชายแดนวางผังโซนนิ่ง
การใช้ประโยชน์ที่ดิน วางระบบสาธารณูปโภค – สาธารณูปการ และออกแบบรายละเอียดโครงการพัฒนาต่างๆ 
เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ให้เป็นระเบียบ สวยงาม และปลอดภัย 

12.3) สิทธิประโยชน์และการส่งเสริมการค้า การลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตาก 
มติที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เรื่องนโยบายส่งเสริมการลงทุนใน

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ มีสาระส าคัญของการใช้สิทธิประโยชน์ จ าแนกเป็น 2 กรณี ดังนี ้
1) กรณีเป็นกิจการทั่วไปในประเภทกิจการที่อยู่ในข่ายให้การส่งเสริมและตั้งในเขตพัฒนา

เศรษฐกิจพิเศษ 
2) กรณีเป็นกิจกรรมเป้าหมายส าหรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษให้ได้รับสิทธิประโยชน์ อาทิ 

ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 8 ปี โดยจ ากัดเวลาไม่เกินร้อยละ 100 ของเงินลงทุน ไม่รวมค่าที่ดินและทุน
หมุนเวียน ลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลฯ ร้อยละ 50 ของอัตราปรกติ เป็นระยะเวลา 5 ปี หักค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้า 
และค่าประปา 2 เท่า เป็นเวลา 10 ปี 

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้ก าหนดบทบาท ของ
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตาก เป็น “ศูนย์เปลี่ยนถ่ายสินค้าระหว่างประเทศ/เครือข่ายอุตสาหกรรมที่ใช้
แรงงานเข้มข้น” โดยก าหนดโครงสร้างเศรษฐกิจ บริการ 51.47 % เกษตร 24.94 % อุตสาหกรรม 16.93 % มี
ผลผลิตในพ้ืนที่ ได้แก่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ข้าว ถั่วเขียวผิวมัน ถั่วเหลือง พืชผัก ประมงน้ าจืด อุตสาหกรรมส่วน
ใหญ่เกี่ยวกับเครื่องแต่งกาย เกษตร และสิ่งทอ ในขณะที่ภาคบริการเป็นขายส่ง/ขายปลีก โดยมีอุตสาหกรรมและ
บริการเป้าหมาย ได้แก่ 

- อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม  
- อุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตรและประมง เช่น อุตสาหกรรมแป้งข้าวโพด น้ ามันข้าวโพด  
- การผลิตอาหารสัตว์ 
- การผลิตผลิตภัณฑ์เซรามิกส์  
- อุตสาหกรรมผลิตเครื่องเรือนจากไม้  
- อุตสาหกรรมเครื่องหนัง 
- อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ  
- อุตสาหกรรมชิ้นส่วนประกอบยานยนต์  
- นิคมหรือเขตอุตสาหกรรม และนิคมอุตสาหกรรมบริการ 
- กิจการด้านโลจิสติกส์ อาทิ คลังสินค้า ศูนย์เปลี่ยนถ่ายสินค้า 
การเชื่อมโยงภูมิภาค มูลค่าการค้าชายแดนเพ่ิมสูงขึ้น ส่วนใหญ่มาจากการที่เมียนมาร์น าเข้า

สินค้าอุปโภคบริโภคจากฐานการผลิตส่วนกลางของประเทศไทย เศรษฐกิจระดับท้องถิ่นยังไม่มีรูปแบบเครือข่าย
การผลิตระหว่างประเทศ แต่มีโอกาสเชื่อมโยงกับเขตเศรษฐกิจพิเศษในเมืองเมียวดี ผะอัน ย่างกุ้งได้ 
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13. กรอบการประเมินสถาบันอุดมศึกษาจากหน่วยงานภายนอก 
ปัจจุบันมหาวิทยาลัยของรัฐทุกแห่งถูกประเมินโดยองค์กรภายนอกอย่างเป็นทางการ  2 หน่วยงาน

ประกอบด้วย  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)   และส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ (ก.พ.ร.)  ทั้งสองหน่วยงานมีหน้าที่ประเมินมหาวิทยาลัยเหมือนกันเพียงแต่มีเกณฑ์ที่แตกต่างกันขึ้นอยู่
กับวัตถุประสงค ์

1) ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ก าหนด ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน 

2) ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ก าหนดเกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ  ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  ทาง ก.พ.ร. จะใช้ผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาจาก สกอ. เป็นหลัก 
    1) ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 

ส านักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ก าหนดตัวบ่งชี้และ
เกณฑ์การประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน  และได้น าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมา
ใช้ในการเก็บข้อมูล ที่รู้จักกันในชื่อฐานข้อมูล CHE QA Online ของ สกอ. โดยมุ่งเน้นในเรื่องของการสร้างปัจจัย
น าเข้าและกระบวนการที่ดี เพ่ือน าไปสู่ผลผลิตและผลลัพธ์ที่มีคุณภาพตามความเชี่ยวชาญของแต่ละกลุ่มสถาบัน
และสามารถรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกจากหน่วยงานต่างๆ  ได้ ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมิน มี
จ านวน 5 องค์ประกอบ  13 ตัวบ่งชี้  โดยสามารถจ าแนกตัวชี้วัดรายองค์ประกอบได้ดังนี้ 

องค์ประกอบที่ 1 : การผลิตบัณฑิต 
1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 
1.2 อาจารย์ประจ าสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
1.3 อาจารย์ประจ าสถาบันที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
1.4 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

องค์ประกอบที่ 2 : การวิจัย 
2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

องค์ประกอบที่ 3 : การบริการวิชาการแก่ชุมชน 
3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม 

องค์ประกอบที่ 4 : การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
4.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

องค์ประกอบที ่5 : การบริหารจัดการ 
5.1 การบริหารของสถาบันเพ่ือการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจกลุ่มสถาบัน และ

เอกลักษณ์ของสถาบัน 
5.2 ผลการบริหารงานของคณะ 
5.3 ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ 
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ส่วนที ่2 
การวิเคราะห์ศักยภาพการพฒันา 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 
1. สถานการณ์ปัจจุบันของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
    ความเป็นมาของคณะ 
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เดิม คือ คณะวิชา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  จัดตั้ งขึ้นตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู  พ .ศ .2518 และประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งออกตามพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าว หัวหน้าหน่วยงานเรียกว่า หัวหน้าคณะ ต่อเมื่อมี
พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ.2538 คณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จึงเปลี่ยนเป็นคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หัวหน้าหน่วยงาน เรียกว่าคณบดี ปัจจุบั นเป็นหน่วยงานระดับคณะตาม
กฎกระทรวงจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2548 ออกตาม
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547    
  ด้วยเหตุนี้ ผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหาร  ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งเป็นคณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
จนถึงในปี พ.ศ. 2522 เปลี่ยนเป็นคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในปี พ.ศ. 2538 มาถึงปัจจุบัน มีผู้บริหาร
ได้พัฒนาองค์กรมาถึงขณะนี้ จ านวน  9  คน  ตามรายนามต่อไปนี้ 
 1. อาจารย์สุนทร หิรัญวงศ์ เข้าด ารงต าแหน่งหัวหน้าคณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
วิทยาลัยครูก าแพงเพชร ระหว่างปี พ.ศ. 2522 - 2528 
  2. อาจารย์สมชาย ตันติสันติสม หัวหน้าคณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์วิทยาลัยครู
ก าแพงเพชร  ระหว่างปี พ.ศ. 2528 – 2528 ลาออกจากต าแหน่งเพ่ือไปด ารงต าแหน่งรองอธิการฝ่ายวางแผน
และพัฒนา 
 3. อาจารย์บุญมี  ปาละวงศ์  เข้าด ารงต าแหน่งหัวหน้าคณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
วิทยาลัยครูก าแพงเพชร  แทนอาจารย์สมชาย ตันติสันติสม ระหว่างปี พ.ศ. 2528 - 2533   
  4. อาจารย์เอมอร เนียมน้อย เข้าด ารงต าแหน่งหัวหน้าคณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
วิทยาลัยครูก าแพงเพชร ระหว่างปี พ.ศ. 2533 - 2533   
  5.  อาจารย์วิทยา เดชอุดม เข้าด ารงต าแหน่งหัวหน้าคณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
วิทยาลัยครูก าแพงเพชร  ระหว่างปี  พ.ศ. 2533 - 2536 
  6. ดร.ภาคภูมิ  อินทวงศ์  เข้าด ารงต าแหน่งหัวหน้าคณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  วิทยาลัย
ครูก าแพงเพชร  ระหว่างปี พ.ศ. 2536 - 2538 และปี พ.ศ. 2538 - 2542   
  7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีรัตน์  เจิงกลิ่นจันทร์  เข้าด ารงต าแหน่งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์  สถาบันราชภัฏก าแพงเพชร  โดยด ารงต าแหน่งดังกล่าว ระหว่างปี  พ.ศ. 2542 - 2546   
  8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรัณย์ วงศ์ค าจันทร์  เข้าด ารงต าแหน่งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์  สถาบันราชภัฏก าแพงเพชร  ระหว่างปี พ.ศ. 2546 - 2548   
  9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทย์ วงษ์บุญมาก เข้าด ารงต าแหน่งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ระหว่างปี พ.ศ. 2548 - 2552 
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 10. รองศาสตราจารย์มัย  ตะติยะ  เข้าด ารงต าแหน่งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ปี พ.ศ. 2552 – 2555 
 11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชิน  รอดก าเหนิด  เข้าด ารงต าแหน่งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ปี พ.ศ. 2556 – ปัจจุบัน 

ประวัติความเป็นมา 
  ในปีการศึกษา  2522  วิทยาลัยครูก าแพงเพชรเปิดรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร วิชาการศึกษา
ขั้นสูง (ป.กศ. สูง) เป็นรุ่นที่สอง ในกลุ่มวิชาเอก คือ ภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  
สังคมศาสตร์  พลศึกษา  อุตสาหกรรมศิลป์  ศิลปะ คหกรรมศาสตร์และเกษตรศาสตร์  โดยอาจารย์สุนทร หิรัญ
วงศ์ เป็นหัวหน้าคณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยครูก าแพงเพชร  ปี พ.ศ. 2522 – 2528  
 ในปี พ.ศ.2528 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา เศรษฐีธร ย้ายไปด ารงต าแหน่งอธิการวิทยาลัยครูเพชรบูรณ์ 
และผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพรถ เลิศพิริยกมล  อธิการวิทยาลัยครูร าไพพรรณี  ย้ายมาด ารงต าแหน่งอธิการวิทยาลัย
ครูก าแพงเพชรแทน ในช่วงนี้ อาจารย์บุญมี  ปาละวงศ์  เข้าด ารงต าแหน่งหัวหน้าคณะวิชามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ วิทยาลัยครูก าแพงเพชร  แทนอาจารย์สมชาย ตันติสันติสม ซึ่งพ้นจากต าแหน่งหัวหน้ าคณะวิชา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  วิทยาลัยครูก าแพงเพชร  เพ่ือไปด ารงต าแหน่งรองอธิการฝ่ายวางแผนและ
พัฒนา  วิทยาลัยครูก าแพงเพชร   
  หลักสูตรวิทยาลัยครู 2528 ระบุว่า คณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ประกอบด้วยภาควิชา
ดังต่อไปนี้ (1) ภาควิชาภาษาไทย (2) ภาควิชาภาษาอังกฤษ (3) ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ (4) ภาควิชาศิลปะ 
(5) ภาควิชาดนตรีศึกษา (6) ภาควิชานาฏศิลป์ (7) ภาควิชาปรัชญาและศาสนา (8) ภาควิชามานุษยวิทยาและ
สังคมวิทยา (9) ภาควิชาประวัติศาสตร์ (10) ภาควิชาภูมิศาสตร์ (11) ภาควิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ (12) 
ภาควิชาภาษาญีปุ่่น (13) ภาควิชาภาษาจีน (14) ภาควิชาภาษามาเลย์ (15) ภาควิชาภาษาฝรั่งเศส (16) ภาควิชา
ภาษาเยอรมัน (17) ภาควิชาภาษาอิตาเลี่ยน 
 รายวิชาในภาควิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  ประกอบด้วย (1) พ้ืนฐานการเมืองและการปกครองของ
ไทย (2) การปกครองท้องถิ่น (3) ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (4) ลัทธิการเมืองและลัทธิเศรษฐกิจ (5) การจัด
องค์กรท้องถิ่น (6) พัฒนาการทางการเมือง (7) ความรู้ เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย  (8) กฎหมายเกี่ยวกับ
ชีวิตประจ าวัน (9) กฎหมายธุรกิจ (10) กฎหมายธุรกิจเกษตร (11) นิติกรรมและสัญญา (12) กฎหมายเกี่ยวกับ
สหกรณ์ (13) กฎหมายเกี่ยวกับการก่อสร้าง (14) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายสื่อมวลชน (15) กฎหมาย
รัฐธรรมนูญและกฎหมายส าหรับประชาชน 
  ในปี พ.ศ.2533  อาจารย์เอมอร เนียมน้อย เป็นหัวหน้าคณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
วิทยาลัยครูก าแพงเพชร ในปีนี้ คณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยครูก าแพงเพชร ประกอบด้วย
ภาควิชา 11 ภาควิชา  คือ (1) ภาควิชาภาษาไทย (2) ภาควิชาภาษาต่างประเทศ  (3) ภาควิชาศิลปะ (4) 
ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ (5) ภาควิชาปรัชญาและศาสนา (6) ภาควิชาสังคมวิทยา (7) ภาควิชาประวัติศาสตร์ 
(8) ภาควิชาดนตรี  (9) ภาควิชานาฏศิลป์ (10) ภาควิชาภูมิศาสตร์ (11) ภาควิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  ในปี
เดียวกันคณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยครูก าแพงเพชร ได้เป็นแกนน าในการจัดการสัมมนา
เกี่ยวกับประวัติศาสตร์เมืองก าแพงเพชร ครั้งที่ 2  ขึ้นในวันที่ 27-30  สิงหาคม พ.ศ. 2533 ใช้ชื่อเรื่องการ
สัมมนาว่า “ก าแพงเพชร: อดีต ปัจจุบัน อนาคต” โดยมุ่งเน้นเฉพาะเรื่องเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของ
จังหวัดก าแพงเพชร ต่อมา อาจารย์วิทยา เดชอุดม ด ารงต าแหน่งหัวหน้าคณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
วิทยาลัยครูก าแพงเพชร  จนถึงปี  พ.ศ.2536 ในระหว่างนี้ ภาควิชาที่สังกัดคณะวิชามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์  วิทยาลัยครูก าแพงเพชร  ยังคงมี 11 ภาควิชาดังเดิมในปี พ.ศ.2534 คณะวิชาวิทยาศาสตร์ 
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วิทยาลัยครูก าแพงเพชรได้เปิดโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ ส่งผลให้วิทยาลัยครูก าแพงเพชรเป็นสถาบันที่ใช้
เทคโนโลยีทางการศึกษา พร้อมทั้งสอนทางด้านเทคโนโลยีการศึกษาเต็มรูปแบบ ในปี พ.ศ.2535 คณะวิชา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยครูก าแพงเพชรได้มีส่วนร่วมในการจัดงานฉลอง 100 ปี การฝึกหัดครู
ไทย วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2535 วิทยาลัยครูก าแพงเพชร ได้รับมอบที่ดิน ซึ่งเป็นป่าเสื่อมโทรม ในพื้นที่อ าเภอ
แม่สอด จังหวัดตาก จากกรมป่าไม้ เดิมวางแผนให้เป็น ศูนย์ปฏิบัติการและวิจัยธรรมชาติ แต่ต่อมาได้พัฒนาเป็น  
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ศูนย์อุดมศึกษาแม่สอด ปัจจุบัน คือ ส านักมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  
แม่สอด 
  ในปี  พ.ศ.2536  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจนวิทย์  ผาสุข ได้ด ารงต าแหน่งอธิการวิทยาลัยครูก าแพงเพชร 
และได้ด ารงต าแหน่งดังกล่าวจนถึงปี พ.ศ. 2538 ในขณะเดียวกัน ดร.ภาคภูมิ  อินทวงศ์  ได้ด ารงต าแหน่ง
หัวหน้าคณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  วิทยาลัยครูก าแพงเพชร  (พ.ศ.2536-2538)  โดยมีภาควิชา
สังกัดในคณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  วิทยาลัยครูก าแพงเพชร จ านวน 11 ภาควิชา  เหมือนเดิม  
และดร.ภาคภูมิ  อินทวงศ์  ในปี พ.ศ. 2538-2542 
  ในปี พ.ศ. 2542 ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา  รักการ ได้ด ารงต าแหน่งอธิการบดีสถาบันราชภัฏ
ก าแพงเพชร และผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีรัตน์  เจิงกลิ่นจันทร์  ด ารงต าแหน่งคณบดี คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์  สถาบันราชภัฏก าแพงเพชร โดยด ารงต าแหน่งดังกล่าวตั้งแต่ปี  พ.ศ.2542 - 2546  ในช่วงนี้ คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  สถาบันราชภัฏก าแพงเพชร ได้จัดโครงสร้างใหม่ในรูปแบบโปรแกรมวิชา 
ประกอบด้วย โปรแกรมวิชา  11  โปรแกรมวิชา กล่าวคือ (1) โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ (ค.บ.) (2) โปรแกรม
วิชาดนตรีศึกษา   (3) โปรแกรมวิชาสั งคมศึกษา   (4) โปรแกรมวิชาศิลปศึกษา   (5) โปรแกรมวิชา
บรรณารักษศาสตร์  (6) โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.)  (7) โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (8) โปรแกรม
วิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ (9) โปรแกรมวิชาพัฒนาชุมชน (10) โปรแกรมวิชาศิลปกรรม (11) 
โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์    
  ในปี พ.ศ. 2546-2547  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ศรัณย์ วงศ์ค าจันทร์  ด ารงต าแหน่งคณบดีคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2546-2548 อนึ่ง ในปีการศึกษา 2546 นี้ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ได้จัดตั้งโปรแกรมวิชานิติศาสตร์ ขึ้น  โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์วินัย บุษบา เป็นประธานโปรแกรม
วิชานิติศาสตร์   
  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้จัดเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา  พ.ศ.2548  
และแนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา  พ.ศ.2548 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา
หลักสูตรให้สถาบันอุดมศึกษา  ตลอดจนสถาบันและหน่วยงานที่จัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาน าไปใช้ใน
การจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาในระดับต่างๆ อย่างมีคุณภาพและ
มาตรฐาน  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงได้จัดพิมพ์เอกสารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา  พ.ศ.2548 เพ่ือเป็นประโยชน์แก่สถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานต่างๆ ที่จัดหลักสูตรในระดับ
ปริญญาในการน าไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรระดับอุดมศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานอย่าง
ต่อเนื่องต่อไป 
  การประกาศใช้พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 ส่งผลสถาบันราชภัฏก าแพงเพชร ยก
ฐานะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2547 ด้วยเหตุนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร  จึงต้องปรับเปลี่ยนบทบาทและวิธีการด าเนินการตามความเหมาะสม ประกอบกับ ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ประกาศใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548  ดังนั้นหลังจาก
ที่ได้ปรับเปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  โปรแกรมวิชาต่าง ๆ ในคณะมนุษยศาสตร์และ
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สังคมศาสตร์ได้ทยอยปรับปรุงหลักสูตรเพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรอุดมศึกษา พ.ศ.2548 
หลังจากได้รับความเห็นชอบจาก สกอ. ในปีพ.ศ. 2550  โปรแกรมวิชาต่างๆ จึงเริ่มใช้หลักสูตรใหม่เพ่ือให้มีความ
สมบูรณ์และทันสมัย  มีข้อมูลต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารและคณาจารย์ 
  ในช่วงปี พ.ศ. 2551  ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา  รักการ ได้เข้าด ารงต าแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัย
ราชภัฏก าแพงเพชรอีกวาระหนึ่ง  และต่อมาในปี พ.ศ. 2552  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทย์ วงษ์บุญมาก หมดวาระ
การด ารงต าแหน่งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ไปด ารงต าแหน่ง
รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการ  บริการวิชาการ และศิลปวัฒนธรรม  โดยที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์มัย ตะติยะ รอง
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ฝ่ายกิจการนักศึกษา เข้าด ารงต าแหน่งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ในวาระต่อมาจนถึงปัจจุบัน 

ในปีการศึกษา 2553 จัดการศึกษา แบ่งเป็น  8 โปรแกรมวิชา  ประกอบด้วย โปรแกรมวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร์ โปรแกรมวิชาการพัฒนาชุมชน โปรแกรมวิชานิติศาสตร์ โปรแกรมวิชาภาษาไทย  โปรแกรม
วิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ โปรแกรมวิชาสารสนเทศศาสตร์ โปรแกรมวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ โปรแกรม
วิชาอัญมณีและเครื่องประดับ และมีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คือ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการ
ปกครองท้องถิ่น บริหารจัดการในรูปแบบอนุกรรมการประจ าสาขา ประสานการบริหารโดยหน่วยประสานการ
จัดบัณฑิตศึกษา สถาบันวิจัยและพัฒนา นอกจากนี้ยังมีศูนย์สารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS)  ศูนย์ส่งเสริมและ
พัฒนาเครือข่ายชุมชนท้องถิ่นด้านประชาธิปไตย ศูนย์คอมพิวเตอร์ประจ าคณะ และห้องสมุดกฎหมาย เป็นแหล่ง
ทรัพยากรการเรียนรู้ที่อยู่ในความรับผิดชอบของคณะ  โดยในปีการศึกษา 2553 คณะฯ ได้มีการปรับปรุง
หลักสูตรและผ่านความเห็นชอบจาก สกอ. ซึ่งน ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน  ปีการศึกษา 2554 จ านวน 5 
หลักสูตร ได้แก่  1) หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์) 2) หลักสูตรนิติ
ศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชานิติศาสตร์) 3) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาการพัฒนาสังคม) 4) หลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาภาษาไทย) 5) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์) 
 ในปีการศึกษา 2554 จัดการศึกษา แบ่งเป็น 7 โปรแกรมวิชา  ประกอบด้วย โปรแกรมวิชา
ภาษาอังกฤษธุรกิจ โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์สารสนเทศศาสตร์ และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554  
จ านวน 5  โปรแกรมวิชา  ได้แก่  โปรแกรมวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์  โปรแกรมวิชานิติศาสตร์  โปรแกรม
วิชาการพัฒนาสังคม  โปรแกรมวิชาภาษาไทย  โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์  และยังมีหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา คือ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการปกครองท้องถิ่น โดยในปีการศึกษา 2554 คณะฯ ได้
ด าเนินการพัฒนาหลักสูตรใหม่ เพ่ือใช้ในปีการศึกษา 2555 โดยผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยแล้ว 
จ านวน 3 หลักสูตร ได้แก่ 1) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาภาษาอังกฤษ) 2) หลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต (สาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร์)  3) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชา
สารสนเทศภูมิศาสตร์) และด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาภาษาจีน) เพ่ือใช้
ในปีการศึกษา 2555    
 นับตั้งแต่มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.2542 เป็นต้นมา คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  ได้ด าเนินการปฏิรูปและพัฒนาการศึกษาใน
ระดับท่ีรวดเร็วและต่อเนื่อง  ดังนี้ 
 1. การเรียนการสอน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ได้
พัฒนาการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ตลอดจนการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 
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 2. การบริหารและการจัดการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร
ใช้หลักธรรมาภิบาลที่เน้นประสิทธิภาพ โปร่งใส  มีความรับผิดชอบ  และตรวจสอบได้  สามารถแข่งขันได้ใน
ระดับชาติ และระดับนานาชาติ  เน้นการจัดการความเสี่ยง การพัฒนาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ให้เป็นองค์กรเรียนรู้  ตลอดจนการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติ
ราชการ 
 3.  การประกันคุณภาพการศึกษา  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชรได้ด าเนินการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน อีกทั้ง การประเมินคุณภาพภายนอกรอบแรก 
(พ.ศ. 2544-2548) การประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่สอง (พ.ศ. 2549-2553) และการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบที่สาม (พ.ศ. 2554-2558) โดยส านักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  (องค์การ
มหาชน) 
 4. การพัฒนาอาจารย์ อาจารย์ของคณะมนุษยศาสตร์และสั งคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร  มีวุฒิทางการศึกษาสูงขึ้นในระดับปริญญาเอกซึ่งส าเร็จการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ อาจารย์ของ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และ     
รองศาสตราจารย์มากขึ้น อนึ่ง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ได้ส่งเสริม
ส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของคณาจารย์  ตลอดจนสนับสนุนให้อาจารย์ประจ าท าการวิจัยเพ่ือ
พัฒนาการเรียนการสอน  และด ารงต าแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น 
 5. งบประมาณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ได้รับ
งบประมาณเพ่ิมขึ้นทุกปี โดยได้รับทั้งงบประมาณการพัฒนาอาจารย์ และงบประมาณส าหรับเป็นค่าใช้จ่ายด้าน
การเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  นอกจากนี้ ยังมีระบบและ
กลไกในการจัดสรรทรัพยากรทางการเงินและการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย ตลอดจนการตรวจสอบการเงินและ
งบประมาณ 
 6. เทคโนโลยีการศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ได้
พัฒนาระบบสารสนเทศ E-Learning พัฒนา Website ระบบฐานข้อมูล เพ่ือการเรียนการสอนและวิจัย ตลอดจน
ข้อมูลพื้นฐาน (Common Data Set)  
 7. การพัฒนาวารสารทางวิชาการ คณาจารย์ในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย   
ราชภัฏก าแพงเพชร ได้ร่วมมือกันพัฒนาวารสาร “พิกุล” ซึ่งเป็นวารสารทางวิชาการของคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เพ่ือให้เป็นวารสารที่ได้มาตรฐาน และได้รับการรับรองจาก
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 8. การพัฒนาการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ได้พัฒนาการเรียนการสอนไปสู่ระดับบัณฑิตศึกษาโดยเปิดการเรียนการสอนใน
ระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น   
 9. การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในคณะ ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ได้พัฒนาศูนย์คอมพิวเตอร์ประจ าคณะ จ านวน 2 ห้อง ห้องสมุดกฎหมาย ศูนย์
สารสนเทศทางภูมิศาสตร์  (GIS) ห้องปฏิบัติการทางดนตรี ห้องปฏิบัติการศิลปะ และห้องปฏิบัติการนาฏศิลป์
และการละคร จนใช้การได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 10. การผลิตบัณฑิต  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรได้เร่งรัด
การผลิตบัณฑิตในด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่เน้นพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานทางการศึกษา 
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    สถานภาพปัจจุบัน ปีการศึกษา 2561 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มี 10 โปรแกรมวิชา 2 กลุ่มวิชา  ได้แก่ 

1. โปรแกรมวิชานิติศาสตร์        
2. โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม 
3. โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์       
4. โปรแกรมวิชาสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
5. โปรแกรมวิชาบรรณรักษ์ศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์   
6. โปรแกรมวิชาภาษาไทย 
7. โปรแกรมวิชาภาษาจีน         
8. โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ 
9. โปรแกรมวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์                 
10. โปรแกรมวิชาดนตรีศึกษา 
กลุ่มวิชา 
1. นาฏศิลป์และการละคร 
2. ปรัชญาและศาสนา 

จัดการเรียนการสอนทั้งระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา มีหลักสูตรที่เปิดเรียน  ได้แก่ 
  ระดับปริญญาตรี   
    1.  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
    2.  หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต    
    3.  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
    4.  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
    5.  หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 
     
  ระดับบัณฑิตศึกษา 
       1. ปริญญาโท 
        1.1 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต   สาขาการปกครองท้องถิ่น 
  
 จ านวนบุคลากรทั้งหมด  84 คน  จ าแนกเป็นสายวิชาการ  จ านวน  70 คน (ร้อยละ 83.33)  ข้าราชการ 
17 คน  พนักงานมหาวิทยาลัย 29  คน  อาจารย์ตามสัญญาจ้าง 24 คน  และสายสนับสนุน   จ านวน 14 คน 
(ร้อยละ 16.67)  พนักงานมหาวิทยาลัย 6 คน พนักงานราชการ 1 คน ลูกจ้างประจ า 1 คน  ลูกจ้างชั่วคราว 6 
คน   
 
2. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ศักยภาพ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  (SWOT Analysis) 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมศักยภาพคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ด้านต่าง ๆ รวมทั้งการ
วิเคราะห์วิสัยทัศน์ประเด็นยุทธศาสตร์ ปัญหาและความต้องการของประชากรและมีส่วนได้เสีย ท าให้สามารถ
เข้าใจบริบทของมหาวิทยาลัยและปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานทั้งในปัจจุบันและอนาคต การวิเคราะห์
ศักยภาพอันประกอบด้วยปัจจัยแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก  (Internal and external factors) เป็น
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องค์ประกอบส าคัญของความส าเร็จเพราะการวิเคราะห์ดังกล่าวจะถูกน าไปใช้เป็นข้อมูลส าหรับการวางแผน
ยุทธศาสตร์และแนวทางด าเนินการ 

กรอบการวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนามหาวิทยาลัยเบื้องต้น คือ การวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมรอบด้าน 
(SWOT Analysis) ซึ่งได้แก่ 
     1) การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน (สามารถก ากับได้-ปรับเปลี่ยนให้เหมาะสม) 
           - ปัจจัยที่เป็นบวก ซึ่งเป็นจุดเด่น ความเข้มแข็ง ส่วนที่ส่งเสริมความส าเร็จ (Strengths) 
           - ปัจจัยที่เป็นลบ คือ จุดด้อย ความไม่พร้อม (Weaknesses) 
     2) การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก (ไม่สามารถก ากับได้-เตรียมตัวรับมือ) 
           - ปัจจัยภายนอกที่เป็นบวกหรือการเปลี่ยนแปลงที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาก่อให้เกิดสถานการณ์ที่
เป็นโอกาส (Opportunities) 
          - ปัจจัยภายนอกที่เป็นลบก่อให้เกิดสถานการณ์ท่ีเป็นอุปสรรคเป็นภาวะคุกคามต่อการพัฒนา (Threats) 
 
  1) การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน  
 
 จุดแข็ง (Strengths) 
1. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีหลักสูตรที่ตอบสนองต่อการพัฒนาบุคลากรในท้องถิ่นอย่างหลากหลาย 
ทั้งด้านมนุษยศาสตร์และด้านสังคมศาสตร์ 
2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีหลักสูตรที่เน้นผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ในการใช้ภาษาต่างประเทศเพ่ือ
รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ให้ความส าคัญในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
4. อาจารย์ใฝ่รู้ใฝ่เรียนเพ่ือพัฒนาตนเองอย่างสม่ าเสมอ 
5. อาจารย์มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้เรียน 
6. คณะมีบุคคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญครอบคลุมการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนท้องถิ่นและสังคม 
7. มีโครงการบริการวิชาการในด้านการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมสู่สากล 
8. คณะฯมีศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมท าให้สามารถปฏิบัติพันธกิจด้านนี้ได้เป็น
อย่างดี 
9. คณะมีการประชาสัมพันธ์และการประสานงานด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์ให้นักวิจัยได้ทราบข้อมูลด้าน
การวิจัยและงานสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่อง 
10. มีแหล่งค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ท่ีพร้อมให้บริการข้อมูลแก่นักวิจัย 
11.มีการบูรณาการความรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมเข้ากับพันธกิจอ่ืน เช่น การพัฒนาการเรียนการสอน การ
บริการวิชาการและการวิจัย เป็นต้น 
12. บุคลากรได้รับการมอบหมายภาระงานที่ชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร 
13. บุคคลากรได้รับการพัฒนาทักษะความรู้ในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง 
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 จุดอ่อน (Weaknesses) 
1. จ านวนผลการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน  ผลงานวิชาการระดับชาติ ผลงานวิชาการและงานสร้างสรรค์
ของคณาจารย์มีจ านวนน้อย 
2. สัดส่วนของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน 
3. สัดส่วนของอาจารย์ประจ าที่มีวุฒิปริญญาเอกต่ออาจารย์ประจ าต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน 
4. อาจารย์ขาดทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ 
5. อุปกรณ์สนับสนุนที่ใช้ในการเรียนการสอนภายในห้องเรียนไม่เพียงพอ 
6. งบประมาณสนับสนุนการเรียนการสอนไม่เพียงพอ 
7. จ านวนบัณฑิตท่ีได้งานท าภายใน 1 ปี อยู่ในระดับที่ต่ ากว่าเกณฑ์ 
8. คณาจารย์มีประสบการณ์การท าวิจัยน้อย 
9. อาจารย์ส่วนใหญ่มีภาระงานสอนและภาระงานด้านอื่นๆ มาก ท าให้ไม่มีเวลาท าวิจัย 
10. การสร้างมูลค่าเพ่ิมของผลงานวิจัยให้กับชุมชน  ท้องถิ่น  และสังคมยังมีน้อย 
11. การน าผลงานวิจัยไปเผยแพร่  และ/หรือการน าไปใช้ประโยชน์ยังมีน้อย 
12. งบประมาณมีจ านวนจ ากัดท าให้การบริการวิชากรไม่หลากหลายและครอบคลุม 
13. ขาดข้อมูลด้านศิลปะและวัฒนธรรมยังไม่เป็นระบบ 
14. งบประมาณมีจ านวนจ ากัดทุกด้านไม่เพียงพอต่อการบริหารงาน 
15. ระบบการก ากับ ติดตาม ตรวจสอบการด าเนินงานโครงการยังไม่มีประสิทธิภาพ 

 
 2) การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก  
 
โอกาส (Opportunities) 
1. ทรัพยากรในท้องถิ่นเอ้ืออ านวยต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน ซึ่งสามารถให้ 
นักศึกษาในสาขาวิชาของคณะใช้เป็นแหล่งการเรียนรู้ภายนอกห้องเรียน รวมถึงเป็นแหล่งฝึกประสบการณ์
วิชาชีพที่ตรงสาขาวิชาได้เป็นอย่างดี 
2. สภาพปัญหาเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบันท าให้มีโอกาสรองรับนักศึกษาในท้องถิ่นมากข้ึน 
3. ความก้าวหน้าและเทคโนโลยีทางการสื่อสารอาจารย์และผู้เรียนมีแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้เพิ่มขึ้น 
4. นโยบายการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่น ท าให้คณะมีโอกาสในการสร้างเครือข่ายเพ่ิมมากข้ึน 
5. รัฐบาลมีนโยบายการสนับสนุนการวิจัยและงานสร้างสรรค์   
6. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติก าหนดให้มหาวิทยาลัยท าการวิจัยและงานสร้างสรรค์เพ่ือพัฒนาองค์
ความรู้และพัฒนาสังคมและมีระบบประกันคุณภาพ การศึกษาภายใน 
7.  มีการส ารวจความต้องการรับบริการวิชาการและวิชาชีพ 
8.  มีเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชนและหน่วยงานภายนอกในการด าเนินการบริการวิชาการ 
9.  รัฐบาลมีนโยบายการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่นและการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ท าให้มีขอบเขตการให้บริการ
วิชาการกว้างขวางข้ึน 
10. คณะมีเครือข่ายกับหน่วยงานภายนอกท าให้เอ้ือต่อการบริการวิชาการ 
11. มหาวิทยาลัย/จังหวัด มีนโยบายและให้ความส าคัญต่อการส่งเสริมด้านศิลปะและวัฒนธรรม 
12. จังหวัดก าแพงเพชร มีเขตโบราณสถานที่ได้รับการยกย่องเป็นเมืองมรดกโลกซ่ึงเป็นแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการ
อนุรักษ์ ส่งเสริม สืบสานเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปัญญาและสิ่งแวดล้อม 
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13. องค์กร/หน่วยงานในท้องถิ่นให้การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม 
14. ความก้าวหน้าของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท าให้เอ้ือต่อการปฏิบัติงาน 
15. นโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์จังหวัด การปฏิรูประบบราชการ 
การพัฒนาระบบราชการรวมถึงนโยบายการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่น  ท าให้บุคลากรของคณะสามารถใช้
ศักยภาพเพ่ือตอบสนองเรื่องต่างๆ ดังกล่าวได้อย่างดี 
16. คณะมีเครือข่ายกับหน่วยงานภายนอกท าให้เอ้ือต่อการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร 
17. สภาพปัญหาท้องถิ่นมีความหลากหลาย 
 
อุปสรรค (Threats) 
1. นโยบายลดอัตราก าลังข้าราชการของรัฐบาล ส่งผลให้พนักงานมหาวิทยาลัยและพนักงานราชการขาดความ
มั่นคงในต าแหน่งงานท างานสูงเพ่ิมมากขึ้น 
2. บัณฑิตสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในประเทศมีจ านวนมาก ท าให้มีการแข่งขันในการเข้า 
3. ผู้ประกอบการต้องการแรงงานระดับการศึกษาระดับมัธยมศึกษาระดับตอนปลายหรือเทียบเท่า 
4. มหาวิทยาลัยจัดสวัสดิการแก่อาจารย์น้อยท าให้เป็นปัญหาต่อการสรรหาอาจารย์ 
5. หน่วยงานภายนอกและแหล่งทุนแจ้งเงื่อนไขการรับทุนสนับสนุนการวิจัยและงานสร้างสรรค์กระชั้นชิด 
6. ชุมชนและท้องถิ่นขาดความเข้าใจในภารกิจการให้บริการวิชาการของคณะ 
7. มีหมาวิทยาลัยคู่แข่งเป็นคู่แข่งในลักษณะเดียวกัน 
8. เกณฑ์การประเมินการด้านบริการวิชาการมีการปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลา 
9. เครือข่ายความร่วมมือ (MOU) การบริการวิชาการส่วนใหญ่ยังไม่เป็นระบบ 
10. หน่วยงานท้องถิ่นภายนอกบางหน่วยงานขาดความรู้ความเข้าใจและให้ความส าคัญต่องานด้านศิลปะและ
วัฒนธรรมจึงท าให้ได้รับงบประมาณสนับสนุน จากหน่วยงานภายนอกไม่เพียงพอ 
11. ค่านิยมของสังคมไทยทางด้านการอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมเปลี่ยนไป เนื่องจากได้รับอิทธิพลทาง
วัฒนธรรมต่างชาติและการปลูกฝังจิตส านึกการอนุรักษ์ความเป็นไทยน้อยลง 
12. นโยบายลดอัตราก าลังข้าราชการของรัฐบาล ส่งผลให้พนักงานมหาวิทยาลัยและพนักงานราชการขาดความ
มั่นคงในต าแหน่งงาน 
13. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายงบประมาณในระดับมหาวิทยาลัยยังไม่ชัดเจน ท าให้การปฏิบัติงานของ
บุคลากรไม่ถูกต้อง 
14. สภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันก่อให้เกิดอุปสรรคในการบริหารจัดการ อาทิ ด้านงบประมาณ ปัจจัยที่ส่งผลต่อ
การพัฒนาบุคลากร การสนับสนุนครุภัณฑ์ที่ทันสมัย 
15. งบประมาณแผ่นดินสนับสนุนจากรัฐบาลน้อยเกินไปไม่เพียงพอต่อการบริหาร 
16. คู่มือการประเมินของ สกอ. ยังมีแนวปฏิบัติตามเกณฑ์บางตัวชี้วัดไม่ชัดเจน 
17. ผู้ประเมินมีความเข้าใจไม่ตรงกันในเกณฑ์แต่ละตัวชี้วัด จ าเป็นต้องอาศัยดุลยพินิจ 
18. นโยบายลดการผลิตบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์ 
19. งบประมาณในการจัดสรรทุนการศึกษา มีจ านวนน้อยลงอย่างต่อเนื่อง 
20. จ านวนนักศึกษาน้อยลง 
21. แหล่งรองรับบัณฑิตในท้องถิ่น มีน้อยหรือไม่เพียงพอ 
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  ส่วนที ่3 
แผนกลยุทธ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ประจ าป ีพ.ศ.2561-2565 
 
ปรัชญา : 

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร มุ่งเน้นให้โอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชน สร้างศักยภาพให้เป็นขุม
พลังแห่งปัญญา พัฒนาท้องถิ่น ผลิตก าลังคนที่มีความรู้ความสามารถและมีคุณธรรม โดยเน้นที่จิตส านึกในการ
รับใช้ท้องถิ่นและประเทศชาติ 
 
ภารกิจ : 

ตามมาตรา 8  ในการด าเนินงานเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามมาตรา 7 ให้ก าหนดภาระหน้าที่ของ
มหาวิทยาลัยดังต่อไปนี้ 
 (1) แสวงหาความจริงเพ่ือสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการบนพ้ืนฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย  
และภูมิปัญญาสากล 
 (2) ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม ส านึกในความเป็นไทย มีความรักและผูกพันต่อท้องถิ่นอีกทั้ ง
ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน  เพ่ือช่วยให้คนในท้องถิ่นรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง  การผลิตบัณฑิต
ดังกล่าว  จะต้องให้มีจ านวนและคุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ 
 (3) เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า ความส านึก และความภูมิใจในวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของ
ชาติ 
 (4) เรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้น าชุมชน ผู้น าศาสนาและนักการเมืองท้องถิ่นให้มีจิตส านึก
ประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรม และความสามารถในการบริหารงานพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นเพ่ือประโยชน์
ของส่วนรวม 
 (5) เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ
และมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง 
 (6) ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชน องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและองค์กรอื่นทั้งในและต่างประเทศ  เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
 (7) ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพ้ืนบ้านและเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้เหมาะสมกับการ
ด ารงชีวิตและการประกอบอาชีพของคนในท้องถิ่น  รวมทั้งการแสวงหาแนวทาง  เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการจัดการ  
การบ ารุงรักษา  และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลยั่งยืน 
 (8) ศึกษา วิจัย ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชด าริในการปฏิบัติภารกิจของ
มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
 
วิสัยทัศน์ 
 เป็นผู้น าในการสร้างสรรค์องค์ความรู้  และนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
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พันธกิจ 
 1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพมาตรฐาน 
            2. สร้างองค์ความรู้ งานวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 
            3. เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน 
            4. ท านุบ ารุงศิลปะวัฒนธรรมของท้องถิ่นและอาเซียน 
            5. บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 

 
วัฒนธรรมของหน่วยงาน 

       H    =   Humanity             มนุษยธรรม 
 U  =   Unity                   มีน้ าหนึ่งใจเดียว 
 S =   Society                มุ่งสู่เพ่ือสังคม  
 O   =   Orignity              สร้างสรรค์สิ่งใหม่/ภูมิปัญญา  

“มีมนุษยธรรม  มีน้ าหนึ่งใจเดียว  มุ่งสู่เพ่ือสังคม  สร้างสรรค์สิ่งใหม่/ภูมิปัญญาอย่างยั้งยืน” 
 

อัตลักษณ์   บัณฑิตมีจิตอาสา สร้างสรรค์ปัญญา พัฒนาท้องถิ่น 
 
เอกลักษณ์   “มุ่งเน้นท้องถิ่น สานศิลป์วัฒนธรรม”   
  เอกลักษณ์ หมายถึง ความส าเร็จตามจุดเน้นและจุดเด่นที่สะท้อนให้เห็นเป็นลักษณะเด่น
เป็นที่หนึ่งของสถาบัน โดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้น าเสนอผ่านการเห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริหารคณะและคณะกรรมการประจ าคณะ โดยใช้ค าว่า “มุ่งเน้นท้องถิ่น  สานศิลป์วัฒนธรรม”  

 “มุ่งเน้นท้องถิ่น” เนื่องจาก คณะมีสาขาที่เก่ียวข้องกับท้องถิ่นด้านต่างๆ รวมทั้งมีกิจกรรม/
โครงการ ที่หลากหลายสามารถผลิตบุคลากรและให้การบริการวิชาการแก่ชุมชนท้องถิ่นได้อย่างกว้างขวาง 
ประกอบด้วยสาขาต่างๆ ได้แก่ สาขาการพัฒนาสังคม บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ นิติศาสตร์ รัฐ
ประศาสนศาสตร์ ภาษาไทย ภาอังกฤษ ภาษาจีน สารสนเทศภูมิศาสตร์ วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ 
     “สานศิลป์วัฒนธรรม” คณะมีศาสตร์ที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้านในการอนุรักษ์ เผยแพร่ ท านุ 
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม ประกอบด้วย สาขาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ ตนตรีศึกษา นาฏศิลป์และการละคร ปรัชญา
และศาสนา 
 
คุณลักษณะบัณฑิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มีความรู้คู่คุณธรรม พร้อมน าสังคม 
นิยมความเป็นไทย  ใส่ใจวิถีโลก 
 
 

ค่านิยมหลัก   
                K – Knowledge – สร้างสรรค์ความรู้ใหม่ 
                P – Public Service and Productivity – ให้บริการชุมชน สังคมและมีผลิตภาพที่ดี 
                R – Responsibility – ยึดถือความรับผิดชอบต่อหน้าที่ 
                U – Unity – มีความรัก สามัคคีในองค์กร 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 

      1. พัฒนาคุณภาพบัณฑิต ภายใต้เครือข่ายความร่วมมือชุมชน/ท้องถิ่น 
      2. สร้างและพัฒนาเครือข่ายทางวิชาการและศิลปวัฒนธรรม 
      3. พัฒนาระบบบริหารและสมรรถนะบุคลากร     

        
ความเชื่อมโยงประเด็นยุทธศาสตร์   เป้าประสงค์   กลยุทธ์ 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 

1. พัฒนาคุณภาพ
บัณฑิต ภายใต้
เครือข่ายความร่วมมือ
ชุมชน/ท้องถิ่น 

     1.1 บัณฑิตมีคุณภาพตาม
เกณฑ์มาตรฐานเป็นที่ยอมรับ
ในระดับชาติ 
     1.2 คณะมีความร่วมมือ
ทางวิชาการกับชุมชน/ท้องถิ่น
ในการบูรณาการการจัดการ
เรียนการสอน 
     1.3 คณะมีระบบบริหาร
จัดการที่มีประสิทธิภาพเพ่ือ
เพ่ิมคุณภาพผลผลิตและ
บริการ 
 

กลยุทธ์ที่ 1.1.1 สร้างความแข็งแกร่งทางวิชาการ
และคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนให้แก่นักศึกษา
ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเพื่อให้
สามารถแข่งขันได้     

    กลยุทธ์ที่ 1.2.1 สร้างเครือข่ายในการจัดการ
เรียนการสอนกับชุมชน/ท้องถิ่น/องค์กร
ทั้งภาครัฐและเอกชนในลักษณะบูรณา
การพันธกิจ              

    กลยุทธ์ที่ 1.3.1 ปรับปรุงระบบสวัสดิการการ
ดูแลช่วยเหลือนักศึกษาและศิษย์เก่า     

 

2. สร้างและพัฒนา
เครือข่ายทางวิชาการ
และศิลปวัฒนธรรม 

     2.1 พัฒนาเครือข่าย
ทางด้านวิชาการและ
ศิลปวัฒนธรรมให้เป็นแหล่ง
เรียนรู้ออนไลน์ 
 

กลยุทธ์ที่ 2.1.1 พัฒนาสื่อการเรียนรู้ออนไลน์เพ่ือ
เป็นแหล่งเรียนรู้ให้สามารถเข้าถึงได้ง่าย 

กลยุทธ์ที่ 2.2.1 สร้างเครือข่ายการบริการ
วิชาการโดยบูรณาการศาสตร์ในสาขา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

เป้าประสงค์ 
     1.1 บัณฑิตมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ 
     1.2 คณะมีความร่วมมือทางวิชาการกับชุมชน/ท้องถิ่นในการบูรณาการการจัดการเรียนการสอน 
     1.3 คณะมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพเพ่ือเพ่ิมคุณภาพผลผลิตและบริการ 
     2.1 พัฒนาเครือข่ายทางด้านวิชาการและศิลปวัฒนธรรมให้เป็นแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ 
     2.2 คณะมีเครือข่ายบริการวิชาการและแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม 
     2.3 ชุมชนท้องถิ่นอยู่ดีมีสุข เข้มแข็ง พ่ึงพาตนเองได้ 
     3.1  สมรรถนะในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน 
     3.2  เสริมสร้างทักษะกระบวนการสื่อสารภาษาต่างประเทศของบุคลากร 
     3.3  เพิ่มปริมาณและคุณภาพงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรม พร้อมทั้งเผยแพร่ผลงานในระดับชาติ 
     3.4  พัฒนาระบบการบริหารจัดการ การบริหารงานบุคคลและปรับภาระงานอาจารย์ 
     3.5  คณะมีภาพลักษณ์ที่ดีเป็นที่ยอมรับและเชื่อมั่นจากสังคม 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 
      2.2 คณะมีเครือข่าย

บริการวิชาการและแหล่รง
เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม 
     2.3 ชุมชนท้องถิ่นอยู่ดีมี
สุข เข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้ 

กลยุทธ์ที่ 2.2.2 สร้างแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่น                    

   กลยุทธ์ที่ 2.3.1 เสริมสร้างศักยภาพชุมชนตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง        

3. พัฒนาระบบบริหาร
และสมรรถนะบุคลากร     

     3.1  สมรรถนะในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรสาย
วิชาการและสายสนับสนุน 
     3.2  เสริมสร้างทักษะ
กระบวนการสื่อสาร
ภาษาต่างประเทศของ
บุคลากร 
     3.3  เพิ่มปริมาณและ
คุณภาพงานวิจัย งาน
สร้างสรรค์ และนวัตกรรม 
พร้อมทั้งเผยแพร่ผลงานใน
ระดับชาติ 
     3.4  พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการ การบริหารงาน
บุคคลและปรับภาระงาน
อาจารย์ 
     3.5  คณะมีภาพลักษณ์ที่
ดีเป็นที่ยอมรับและเชื่อมั่นจาก
สังคม 

กลยุทธ์ที่ 3.1.1 พัฒนาศักยภาพของบุคลากรทั้ง
สายวิชาการและสายสนับสนุน ทั้งในด้าน
คุณวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการ       

กลยุทธ์ที่ 3.2.1 ยกระดับทักษะการสื่อสาร
ภาษาต่างประเทศของบุคลากร               

กลยุทธ์ที่ 3.3.1 พัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัย งาน
สร้างสรรค์และนวัตกรรมที่น าไปใช้
ประโยชน์กับชุมชน สังคม       

กลยุทธ์ที่ 3.4.1 พัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

กลยุทธ์ที่ 3.4.2 เพ่ิมประสิทธิภาพและพัฒนาการ
บริหารงานโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการจัดสภาพแวดล้อม 

กลยุทธ์ที่ 3.4.3 พัฒนาระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 

กลยุทธ์ที่ 3.4.4 เพิ่มประสิทธิภาพการใช้
ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัด 

       กลยุทธ์ที่ 3.5.1 สร้างภาพลักษณ์องค์กร/
ประชาสัมพันธ์เชิงรุก       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1. สร้างความเข้มแข็งบุคลากรและการวิจยั 
เป้าประสงค์ที่ 1.1 มีระบบและกลไกการบริหารบุคลากร 
กลยุทธ์ที่ 1.1.1 พัฒนาระบบและกลไกการบริหารบุคลากร 
มาตรการ : 
1) แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารบุคลากร 
2) พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อบรหิารบุคลากร 
3) ก ากับ ติดตาม ประเมินผล และเสนอแนวทางการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารบุคลากร 
 

ที ่ ตัวชี้วัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

เป้าหมาย 
59 

เกณฑ์การให้คะแนน 
ค าอธิบาย/ประเด็นการประเมิน 

ผู้รวบรวมข้อมูล 
ผู้ด าเนินการ โครงการเชิงกลยุทธ์ 

1 2 3 4 5 
และสรุป
รายงาน 

1 ระดับความส าเร็จของการ
พัฒนาระบบระบบและกลไก
การบริหารบุคลากร 

3.00 5 1 2 3 4 5 ประเมินจากข้อมูลน าเข้า กระบวนการ และ
ผลลัพธ์ 

หัวหน้า
ส านักงาน 

หัวหน้า
ส านักงาน/

หัวหน้าศูนย์คอม 

จัดท าระบบสารสนเทศ
เพื่อบริหารบุคลากร 

2 ความพึงพอใจต่อระบบของ
ผู้ใช้บริการ 

3.00 5 1 2 3 4 5 แบบประเมินความพึงพอใจของระบบในแต่
ละด้าน 

หัวหน้า
ส านักงาน 

หัวหน้าศูนย์
คอมพิวเตอร ์

สร้างแบบประเมิน 
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แผนกลยุทธ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ปี 2561-2565 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพบัณฑิต ภายใต้เครือข่ายความร่วมมือชุมชน/ท้องถิน่ 
เป้าประสงค์ที่ 1.1 บัณฑิตมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ 
กลยุทธ์ที่ 1.1.1 สร้างความแข็งแกร่งทางวิชาการและคุณภาพชีวิตที่ย่ังยืนให้แก่นักศึกษาตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเพ่ือให้สามารถแข่งขันได้ 
มาตรการ : 

1) ก าหนดโครงการ/กิจกรรมความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศท่ีได้ลงนามความร่วมมือแลว้อย่างต่อเนื่อง 
2) ส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาใหม้ีความรู้และทักษะทางวิชาการและวิชาชีพท้ังในประเทศหรือต่างประเทศ 
3) การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาและอาจารย ์
4) พัฒนากระบวนการเรยีนการสอน สื่อนวัตกรรม และเทคโนโลยีการเรยีนการสอน 
5) พัฒนานักศึกษาด้านการเรียนรู ้คุณธรรม จริยธรรมตามคณุลักษณะที่พึงประสงค ์
6) พัฒนาจรรยาบรรณตามอัตลักษณ์ของศาสตร์วิชาชีพ 
7) ส่งเสริมคณุภาพของนักศึกษาเพื่อให้มีความสามารถแข่งขันได้ในระดับประเทศหรือต่างประเทศ 
 

ที ่ ตัวชี้วัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

เป้าหมาย 
60 

ค่าเป้าหมาย 2561 - 2565 เกณฑ์การให้คะแนน 
ค าอธิบาย/ประเด็นการประเมิน 

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

หรือกิจกรรมที่จัดร่วมกับ
สถาบันในต่างประเทศ  

3.50  2 
กิจกรรม 

2 2 3 3 4 0 
 กิจกรรม 

1 
กิจกรรม 

2 
กิจกรรม 

3 
กิจกรรม 

4 
กิจกรรม 

ค าอธิบาย : 
มีนักศึกษาของคณะได้รับการส่งเสริมด้าน
ความแข็งแกร่งทางวิชาการ ได้รับการพัฒนา
คุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน และสามารถแข่งขันได้ 
โดยมสี่วนร่วมในการเข้าร่วมโครงการ/ 
กิจกรรมความร่วมมือหรือกิจกรรมท่ีจัด
ร่วมกับสถาบันในตา่งประเทศ ทีีี
มหาวิทยาลยัหรือคณะฯ มีการลงนามความ
ร่วมมือ หรือมีข้อตกลงร่วมมือกัน  
ประเด็นการประเมินผล :  

1) พิจารณาจากจ านวนโครงการหรือ
กิจกรรมที่มหาวิทยาลยัหรือคณะฯจัดร่วมกับ
สถาบันในต่างประเทศ โดยมีนักศกึษาของ
คณะมนุษย์ฯ เข้าร่วมกิจกรรม 
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ที ่ ตัวชี้วัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

เป้าหมาย 
60 

ค่าเป้าหมาย 2561 - 2565 เกณฑ์การให้คะแนน 
ค าอธิบาย/ประเด็นการประเมิน 

2561 2562 2563 2564 2565 1 2 3 4 5 
2) พิจารณาจากกิจกรรมความร่วมมือ ที่

ส่งเสริมความแข็งแกร่งทางวิชาการให้แก่
นักศึกษา 

3) พิจารณาจากจ านวนนักศึกษาคณะ
มนุษย์ฯ ท่ีเข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นตวัแทนจาก
ทุกหลักสูตรหรือมาจากหลากหลายหลักสตูร 

  
2 จ านวนกิจกรรมส่งเสริมความรู้

และทักษะทางวิชาการ ท่ีคณะ
จัดให้นักศึกษา 

3.50 4 
กิจกรรม 

4 5 5 6 6 0 
กิจกรรม 

1 
กิจกรรม 

2 
กิจกรรม 

3 
กิจกรรม 

4 
กิจกรรม 

ประเด็นการประเมินผล :  
1) มีโครงการ/กจิกรรมทางวิชาการส าหรับ

นักศึกษาท้ังในหรือต่างประเทศ 
2) นักศึกษาท่ีเข้าร่วมกิจกรรมมาจากทุก

หลักสตูรหรือมีความหลากหลาย ไม่เฉพาะ
หลักสตูรใดหลักสตูรหนึ่ง 

3) เป็นกิจกรรมที่เสรมิสร้างทักษะทาง
วิชาการ สามารถวัดและประเมินผลได้อย่าง
เป็นรูปธรรม เช่น ผลคะแนนก่อน-หลัง มี
ความทักษะและความรูเ้พิ่มขึ้น โดยวัดไดจ้าก
ผลงาน รางวัลหรือใบประกาศ 

 
3 ความก้าวหน้าของนักศึกษาช้ัน

ปีท่ี 4 ท่ีเข้าร่วมและสอบผ่าน
กิจกรรมพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่
ก าหนด เช่น ผลคะแนนโทอิค 
400 ข้ึนไป 

3.50 - 10% 15% 15% 20% 20% น้อยกว่า 
5% 

5% 10% 15% 20% ประเด็นการประเมินผล : 
1) พิจารณาจากผลคะแนนสอบกอ่น-หลัง 
เปรียบเทยีบกัน 
2) พิจารณาจากผลคะแนนตามเกณฑ์ที่
มหาวิทยาลยัก าหนด   
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ที ่ ตัวชี้วัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

เป้าหมาย 
60 

ค่าเป้าหมาย 2561 - 2565 เกณฑ์การให้คะแนน 
ค าอธิบาย/ประเด็นการประเมิน 

2561 2562 2563 2564 2565 1 2 3 4 5 
3) ร้อยละของนักศึกษาช้ันปีท่ี 4 ที่ผ่าน
เกณฑ์คณุภาพตามกรอบ KPRUQF ด้าน
ทักษะการสื่อสารโดยใช้ภาษาอังกฤษ 
 
หมายเหต ุ: คุณภาพตามกรอบ KPRUQF 
ประกอบด้วย ผลการประเมินตามกรอบ 
TQF จิตสาธารณะ การตระหนักถึงคุณค่า
ของศิลปวัฒนธรรม ทักษะการสื่อสารโดยใช้
ภาษาอังกฤษ ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 
21 และสมรรถนะทีส่อดคล้องกับยุทธศาสตร์
ประเทศไทย 4.0 

4 ร้อยละของคณาจารย์ที่ได้ผล
ประเมินการสอนออนไลน์ท่ีได้
ระดับประเมิน ดีและดมีาก 
 

4.00 - ร้อยละ
60 

ร้อยละ
60 

ร้อยละ
60 

ร้อยละ
65 

ร้อยละ
65 

ร้อยละ 
45 

ร้อยละ
50 

ร้อยละ
55 

ร้อยละ
60 

ร้อยละ
65 

ประเด็นการประเมินผล : 
1) ผลประเมินการเรยีนการสอนออนไลน์
ด้านการจดัการเรียนสอน ของอาจารย์ทั้ง
คณะทีไ่ด้มากกว่า 3.5 คะแนน ขึน้ไป 
 

5 จ านวนโครงการ/กิจกรรม/
หรือหลักสูตรอบรม ท่ีส่งเสรมิ
คุณธรรม จรยิธรรมให้แก่
นักศึกษา 
 

4.00 - 5  
โครงการ 

5 
โครงการ 

6 
โครงการ 

6 
โครงการ 

6 
โครงการ 

2 
โครงการ 

3 
โครงการ 

4 
โครงการ 

5 
โครงการ 

6 
โครงการ 

ประเด็นการประเมินผล :  
1) มีโครงการ/กิจกรรม/หลักสตูรอบรม  
ที่ส่งเสรมิคุณธรรม จริยธรรม ให้เกิดแก่

นักศึกษา 
2) นักศึกษาท่ีทุกหลักสตูรได้เข้ารว่ม

โครงการ/กิจกรรม/หลักสูตรอบรม ท่ี
ส่งเสริมคณุธรรม จริยธรรม 
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ที ่ ตัวชี้วัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

เป้าหมาย 
60 

ค่าเป้าหมาย 2561 - 2565 เกณฑ์การให้คะแนน 
ค าอธิบาย/ประเด็นการประเมิน 

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

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพจาก
สถานประกอบการ หรือ
หน่วยงาน 

 

3.50 - 95 95 100 100 100 80 % 85 % 90 % 95 % 100 % ประเด็นการประเมิน 
   1) พิจารณาจากผลการประเมินจาก
หน่วยงานท่ีนักศึกษาไปฝึกประสบการณ์
วิชาชีพค านวณจากนักศึกษาทั้งหมด คิดเป็น 
100 เปอร์เช็น 
 

7 ร้อยละของบณัฑิตทีไ่ด้งานท า
ภายใน 1 ปี หลังส าเร็จ
การศึกษา 

3.50 ร้อยละ 
30 

ร้อยละ
35 

ร้อยละ
40 

ร้อยละ
43 

ร้อยละ
45 

ร้อยละ
50 

ร้อยละ 
40 

ร้อยละ
45 

ร้อยละ
50 

ร้อยละ
55 

ร้อยละ
60 

ประเด็นการประเมินผล 
1) พิจารณาจากจ านวนร้อยละของนักศึกษา
ที่ได้รับงานท าหลังส าเร็จการศึกษาภายใน 1 
ปี 
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เป้าประสงค์ที่ 1.2 คณะมีความร่วมมือทางวิชาการกับชุมชน/ท้องถิ่นในการบูรณาการการจัดการเรียนการสอน 
กลยุทธ์ที่ 1.2.1 สร้างเครือข่ายในการจัดการเรียนการสอนกับชุมชน/ท้องถิน่/องค์กรท้ังภาครัฐและเอกชนในลักษณะบูรณาการพันธกิจ 
มาตรการ : 

1) จัดท าแผนการบรูณาการการเรยีนการสอนกับการวิจัย การบริการวิชาการ หรือท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
2) พัฒนาระบบและกลไกการบูรณาการการเรียนการสอนกับการวจิัย การบริการวิชาการ หรือท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
3) พัฒนาฐานข้อมูลและช่องทางการเข้าถึงให้เอื้อต่อการบรูณาการตามพันธกิจ 
4) สร้างความร่วมมือกับเครือข่ายภายนอก เพื่อสนับสนุนการบรูณาการตามพันธกิจ 
5) ก ากับติดตามและประเมินผลลพัธ์หรือผลกระทบจากการบูรณาการการเรียนการสอนกับการวิจัย การบริการวิชาการ หรือท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม เพื่อน ามาพัฒนาและปรับปรุงการ

ด าเนินงาน 
 

ที ่ ตัวชี้วัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

เป้าหมาย 
60 

ค่าเป้าหมาย 2561 - 2565 เกณฑ์การให้คะแนน 
ค าอธิบาย/ประเด็นการประเมิน 

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

สอนโดยบรูณาการตามพันธกิจคณะ
ร่วมกับชุมชน/ท้องถิ่น/องค์กร
ภาครัฐและเอกชน 
 
 

3.50 - 4 5 5 5 5 1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ ประเด็นการประเมิน : 
จ านวนรายวิชาที่จัดการเรยีนการสอนโดย
บูรณาการตามพันธกิจคณะร่วมกบัชุมชน/
ท้องถิ่น/องค์กรภาครัฐและเอกชน 
1. มี มคอ.3 หรือ มคอ.5 ท่ีมีการบูรณาการ
การจัดการเรยีนการสอนกับงานวิจัยบริการ
วิชาการหรือการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมทุก
โปรแกรมวิชา 
2. มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบูรณา
การการจดัการเรียนการสอนกับการวิจัย 
การบริการวิชาการหรือการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม ทุกโปรแกรมวิชา 
3. มีการจัดท าคูม่ือการบูรณาการหรือแนว
ปฏิบัติที่เผยแพรสู่่หน่วยงาน 
4. มีการประเมินความส าเร็จของการบูรณา 
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แผนกลยุทธ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ปี 2561-2565 
 

ที ่ ตัวชี้วัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

เป้าหมาย 
60 

ค่าเป้าหมาย 2561 - 2565 เกณฑ์การให้คะแนน 
ค าอธิบาย/ประเด็นการประเมิน 

2561 2562 2563 2564 2565 1 2 3 4 5 
              5. มีการยกย่องชมเชยบุคลากรทีม่ีการบูรณา

การการจดัการเรียนการสอนกับการวิจัย 
การบริการวิชาการ หรือการท านบุ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมที่เกิดผลกับนักศึกษาหรือ
ชุมชนอย่างชัดเจน 

 
เป้าประสงค์ที่  1.3 คณะมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพเพ่ือเพ่ิมคุณภาพผลผลิตและบริการ 
กลยุทธ์ที่  1.3.1  ปรับปรุงระบบสวัสดิการการดูแลช่วยเหลือนักศกึษาและศิษย์เก่า 
มาตรการ :   
1) จัดท าแผนปรับปรุงระบบสวัสดกิารและดูแลช่วยเหลือนักศึกษา 
2) พัฒนาคุณภาพชีวิตแกน่ักศึกษา เช่น การจัดสรรทุนการศึกษา 
3) จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาทักษะทางวิชาการและการประกอบอาชีพอิสระ 
4) จัดกิจกรรมเชื่อมความสามัคครีะหว่างศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน (งานกิน...เมาท์..เล่าความหลัง) ซึ่งจัดขึ้นในเดือนมกราคมของทุกปี 
5) ก ากับ ติดตามปละประเมินผลลัพธ์หรือผลกระทบการปรับปรุงระบบสวัสดิการและการดูแลช่วยเหลือนักศึกษาเพื่อน ามาพัฒนาและปรับปรุงการด าเนินงาน 
 

ที ่ ตัวชี้วัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

เป้าหมาย 
60 

ค่าเป้าหมาย 2561 - 2565 เกณฑ์การให้คะแนน 
ค าอธิบาย/ประเด็นการประเมิน 

2561 2562 2563 2564 2565 1 2 3 4 5 
9 
 
 

ระดับความส าเร็จของระบบบริการ
และการดูแลช่วยเหลือนักศึกษาและ
ศิษย์เก่า 
 
 
 
 
 
 

3.50 5 ข้อ 5 6 6 6 6 1 ข้อ 2 ข้อ 3-4 
ข้อ 

5 ข้อ 6 ข้อ ประเด็นการประเมิน : 
1) จัดบริการใหค้ าปรึกษา แนะแนวด้านการ
ใช้ชีวิต และการเข้าสู่อาชีพแก่นักศึกษาใน
สถาบัน 
2) มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานท่ีใหบ้ริการ
กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหลง่งานท้ัง
เต็มเวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษา 
3) จัดกิจกรรมเตรยีมความพรอ้มเพื่อการ
ท างานเมื่อส าเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา 
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ที ่ ตัวชี้วัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

เป้าหมาย 
60 

ค่าเป้าหมาย 2561 - 2565 เกณฑ์การให้คะแนน 
ค าอธิบาย/ประเด็นการประเมิน 

2561 2562 2563 2564 2565 1 2 3 4 5 
              4) ประเมินคณุภาพของการจดักิจกรรมและ

การจัดบริการในข้อ 1-3 ทุกข้อไม่ต่ ากว่า 
3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
5) น าผลการประเมินจากข้อ 4 มาปรับปรุง
พัฒนาการให้บริการและการให้ข้อมูลเพื่อส่ง
ใหผ้ลการประเมินสูงขึ้นหรือเป็นไปตาม
ความคาดหวังของนักศึกษา 
6) ให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์แก่
ศิษย์เก่า 
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แผนกลยุทธ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ปี 2561-2565 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างและพัฒนาเครือข่ายทางวิชาการและศิลปวัฒนธรรม 
เป้าประสงค์ที่ 2.1 พัฒนาเครือข่ายทางด้านวิชาการและศิลปวัฒนธรรมให้เป็นแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ 
กลยุทธ์ที่ 2.1.1 พัฒนาสื่อการเรียนรู้ออนไลน์เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ให้สามารถเข้าถึงได้ง่าย 
มาตรการ 

1)  จัดท าแผนพัฒนาสื่อการเรียนรู้ออนไลนเ์พื่อใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ 
2)  ส่งเสริมสนับสนุนให้คณาจารยน์ าองค์ความรู้และผลงานทางวิชาการเผยแพร่สูภ่ายนอกผ่านสื่อออนไลน์อย่างต่อเนื่อง 
3)  จัดกิจกรรมและนิทรรศการเพือ่ประชาสัมพันธ์ ช่องทางการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ออนไลน ์
4) ก ากับติดตามการด าเนินงาน และประเมินผลความพึงพอใจ 

ที ่ ตัวชี้วัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

เป้าหมาย 
60 

ค่าเป้าหมาย 2561 - 2565 เกณฑ์การให้คะแนน 
ค าอธิบาย/ประเด็นการประเมิน 

2561 2562 2563 2564 2565 1 2 3 4 5 
10 ระดับความส าเร็จของการด าเนินการ

บูรณาการการเรียนการสอนกับการ
วิจัย การบริการวิชาการ หรือท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

4.00 4 ข้อ 2 
 

3 4 5 5 1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ ประเด็นการประเมิน : 
1. มี มคอ.3 หรือ มคอ.5 ท่ีมีการบูรณาการการ
จัดการเรียนการสอนกับงานวิจัยบริการวิชาการ
หรือการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
2. มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบูรณาการการ
จัดการเรียนการสอนกับการวิจัย การบริการ
วิชาการหรือการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม  
3. มีการจัดท าคูม่ือการบูรณาการหรือแนวปฏิบัติ
ที่เผยแพรสู่่หน่วยงาน 
4. มีการประเมินความส าเร็จของการบูรณาการ
ตามบริบท/กิจกรรม 
5. มีการยกย่องชมเชยบุคลากรทีม่ีการบูรณาการ
การจัดการเรยีนการสอนกับการวจิัย การบริการ
วิชาการ หรือการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมที่
เกิดผลกับนักศึกษาหรือชุมชนอย่างชัดเจน 
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เป้าประสงค์ที่ 2.2 คณะมีเครือข่ายบริการวิชาการและแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม 
กลยุทธ์ที่ 2.2.1 สร้างเครือข่ายการบริการวิชาการโดยบูรณาการศาสตร์ในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มาตรการ :  

1) จัดท าข้อก าหนด แนวปฏิบัติ และแผนการด าเนินการการบริการวิชาการแก่สังคม 
2) จัดสรรงบประมาณดา้นการบรกิารวิชาการสูร่ะดบัโปรแกรมวิชา โดยมุ่งเน้นการบูรณาการกับพันธกิจอื่นๆ 
3) จัดกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการสู่ชุมชนเป้าหมายอย่างต่อเนือ่งโดยมุ่งเน้นการบรูณาการกับพันธกิจอื่น 
4) จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูด้า้นการบริการวิชาการ 
5) ก ากับติดตาม และประเมินผลลัพธ์และผลกระทบการบริการวิชาการเพื่อน ามาพัฒนาและปรับปรงุการด าเนินงาน 

ที ่ ตัวชี้วัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

เป้าหมาย 
60 

ค่าเป้าหมาย 2561 - 2565 เกณฑ์การให้คะแนน 
ค าอธิบาย/ประเด็นการประเมิน 

2561 2562 2563 2564 2565 1 2 3 4 5 
11 จ านวนเครือข่ายการบริการวิชาการ

โดยบูรณาการศาสตร์ในสาขา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

4.00 4-5 ข้อ 3 4 5 6 7 1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4-5 
ข้อ 

6-7 
ข้อ 

ประเด็นการประเมิน : 
1) ก าหนดชุมชนหรือองค์การเป้าหมายของการ
ให้บริการทางวิชาการแก่สังคมโดยมีความร่วมมือ 
ระหว่างคณะหรือหน่วยงานเทียบเท่า 
2) จัดท าแผนบริการวิชาการโดยมสี่วนร่วมจาก
โปรแกรมวิชา และองค์การเป้าหมายที่ก าหนด
ในขอ้ 1 
3) จัดกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการสู่ชุมชน
เป้าหมายโดยมุ่งเน้นการบรูณาการกับพันธกิจอื่น 
4)ชุมชนหรือองค์การเป้าหมายไดร้ับการพัฒนา
และมีความเข้มแข็งที่มีหลักฐานทีป่รากฏชัดเจน 
5) ชุมชนหรือองค์การเป้าหมายด าเนินการพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง 
6) คณะสามารถเพิม่เครือข่ายความร่วมมือกับ
หน่วยงานภายนอกในการพัฒนาชุมชนหรือ
องค์การเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง 
7) ทุกโปรแกรมวิชามีส่วนร่วมในการด าเนินการ
ตามแผนบริการทางวิชาการแกส่ังคมของคณะ 
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เป้าประสงค์ที่ 2.2 คณะมีเครือข่ายบริการวิชาการและแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม 
กลยุทธ์ที่ 2.2.2 สร้างแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญัญาท้องถิ่น 
มาตรการ: 

1) จัดท าแผน/โครงการพัฒนาความร่วมมือกับหน่วยงาน/องค์กรทั้งในประเทศและตา่งประเทศ 
2) จัดกิจกรรมความร่วมมือตามพนัธกิจอย่างหลากหลายและต่อเนือ่ง 
3) ส่งเสริมการด าเนินกิจกรรมที่ใช้ชุมเป็นแหล่งเรียนรู้ 
4) ก ากับติดตาม และประเมินผลลัพธ์หรือผลกระทบของโครงการ/กิจกรรมภายใต้ความร่วมมือ 

 

ที ่ ตัวชี้วัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

เป้าหมาย 
60 

ค่าเป้าหมาย 2561 - 2565 เกณฑ์การให้คะแนน 
ค าอธิบาย/ประเด็นการประเมิน 

2561 2562 2563 2564 2565 1 2 3 4 5 
12 จ านวนองค์ความรู้ด้าน

ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญัญา
ท้องถิ่น (โปรแกรมทีม่ีกิจกรรม ไดแ้ก่ 
วิจิตรศลิป์, ดนตรี, พัฒนาสังคม, 
ภาษาจีน, ภาษาไทย) 

4.00 4 4 5 5 6 6 2 3 4 5 6 ประเด็นการประเมิน : 
พิจารณาจากจ านวนองค์ความรู้ดา้น
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญัญาท้องถิ่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



52 
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เป้าประสงค์ที่ 2.3 ชุมชนท้องถิน่อยู่ดีมีสุข เข้มแข็ง พ่ึงพาตนเองได้ 
กลยุทธ์ที่ 2.3.1 เสริมสร้างศักยภาพชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 
มาตรการ : 

1) จัดท าแผนเสริมสร้างศักยภาพชุนชนในการด าเนินการตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
2) สรา้งความรู้ความเข้าใจ ทักษะ และเจตคติที่ดเีกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแก่ชุมชน 
3) พัฒนาแหล่งเรยีนรู้เศรษฐกิจพอเพียงภายในมหาวิทยาลัย 
4) สรา้งความร่วมมือกับชุมชน แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงภายนอก 
5) สรรหาและยกย่องบุคคล/ชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพยีง 
6) จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูด้า้นเศรษฐกิจพอเพียง 
7) พัฒนาบุคลากรสู่การให้บริการท้องถิ่นด้านเศรษฐกิจพอเพียง 
8) พัฒนาชุดความรูด้้านเศรษฐกิจพอเพียง 
9) ก ากับติดตาม และประเมินผลลัพธ์หรือผลกระทบจากการเสริมสร้างศักยภาพชุนชนในการด าเนินการตามปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียงเพื่อน ามาพัฒนาและปรับปรุงการด าเนินงาน 

 

ที ่ ตัวชี้วัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

เป้าหมาย 
60 

ค่าเป้าหมาย 2561 - 2565 เกณฑ์การให้คะแนน 
ค าอธิบาย/ประเด็นการประเมิน 

2561 2562 2563 2564 2565 1 2 3 4 5 
13 ระดับความส าเร็จของการเสริมสรา้ง

ศักยภาพชุมชนตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

4.00 3 ข้อ 4 5 5 5 5 1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ ประเด็นการประเมิน: 
1. ท าแผนเสริมสร้างศักยภาพชุมชนใน
การด าเนินการตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
2. สร้างความรูค้วามเข้าใจ ทักษะ และเจคต
ดีที่ดีแก่ชุมชน 
3 .พัฒนาแหล่งเรียนรูเ้ศรษฐกิจพอเพียง
ภายในมหาวิทยาลัย 
4. สร้างความร่วมมือชุมชน แหล่งเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียงภายนอก 
5. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ดา้น
เศรษฐกิจพอเพียง 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3. พัฒนาระบบบริหารและสมรรถนะบุคลากร 
เป้าประสงค์ที่  3.1  สมรรถนะในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน 
กลยุทธ์ที่   3.1.1  พัฒนาศักยภาพของบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนบัสนนุ ทั้งในด้านคุณวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการ 
มาตรการ : 

1) บริหารและพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนใหเ้ป็นไปตามแผนที่ก าหนด 
2) จัดสวัสดิการเสริมสรา้งสุขภาพที่ดี และสร้างขวัญและก าลังใจให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน ให้สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3) พัฒนาระบบติดตามให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนน าความรู้และทักษะที่ได้จากการพัฒนามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการวดัผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ตลอดจนการ

ปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวข้อง   
4) ส่งเสริมและให้ความรู้ดา้นจรรยาบรรณอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน และดูแลควบคมุให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนนุถือปฏิบัติ 
5) ส่งเสริมและจดักิจกรรมการเสรมิสร้างความรักและความผูกพันตอ่องค์กร 
6) ประเมินผลความส าเร็จของแผนบริหารและการพัฒนาคณาจารยแ์ละบุคลากรสายสนับสนุน 
7) น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรบัปรุงการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบคุลากรสายสนับสนุน 

ที ่ ตัวชี้วัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

เป้าหมาย 
60 

ค่าเป้าหมาย 2561 - 2565 เกณฑ์การให้คะแนน 
ค าอธิบาย/ประเด็นการประเมิน 

2561 2562 2563 2564 2565 1 2 3 4 5 
14 ร้อยละของอาจารย์ที่ส าเร็จ

การศึกษาปรญิญาเอก 
4.00 ร้อยละ 

12 
18 20 22 24 26 ร้อยละ 

6  
ร้อยละ 

8 
ร้อยละ 

10 
ร้อยละ 

12 
ร้อยละ 

14 
ประเด็นการประเมิน  
พิจารณาจากจ านวนอาจารย์ประจ าที่มี
คุณวุฒิการศึกษาปริญญาเอกหรือเทียบเท่า  
เปรียบเทยีบกับจ านวนอาจารย์ประจ า
ทั้งหมด  แสดงผลเป็นร้อยละ 

15 ร้อยละอาจารย์ทีด่ ารงต าแหน่งทาง
วิชาการ 

4.00 ร้อยละ 
25 

17 19 21 23 25 ร้อยละ 
13 

ร้อยละ 
16 

ร้อยละ 
19 

ร้อยละ 
22 

ร้อยละ 
25 

ประเด็นการประเมิน  
พิจารณาจากจ านวนอาจารย์ประจ าที่ด ารง
ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ผศ.) รอง
ศาสตราจารย์ (รศ.)  และศาสตราจารย์ (ศ.)  
เปรียบเทยีบกับจ านวนอาจารย์ประจ า
ทั้งหมด  แสดงผลเป็นร้อยละ 

16 ร้อยละบคุลากรที่จัดท าคูม่ือหรือ
แนวปฏิบัติที่ดีในการปฏิบัติงาน 

4.00  85 100 100 100 100 ร้อยละ 
60 

ร้อยละ 
70 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 
100 

ประเด็นการประเมิน  
พิจารณาจากจ านวนบุคลากรสายสนับสนุนท่ี
มีการจัดท าแนวปฏิบัติที่ดี หรือมีคูม่ือการ
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ที ่ ตัวชี้วัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

เป้าหมาย 
60 

ค่าเป้าหมาย 2561 - 2565 เกณฑ์การให้คะแนน 
ค าอธิบาย/ประเด็นการประเมิน 

2561 2562 2563 2564 2565 1 2 3 4 5 
ปฏิบัติงาน โดยมีการจัดท าขึ้นใหมห่รือ
ปรับปรุงพัฒนาคู่มือเดิมที่จัดท าไวแ้ล้ว  
เปรียบเทยีบกับจ านวนบุคลากรสาย
สนับสนุนท้ังหมด  แสดงผลเป็นรอ้ยละ 

 
เป้าประสงค์ที่ 3.2  เสริมสร้างทักษะกระบวนการสื่อสารภาษาต่างประเทศของบุคลากร 
กลยุทธ์ที่   3.2.1  ยกระดับทักษะการสื่อสารภาษาต่างประเทศของบุคลากร 
มาตรการ : 

1) ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรใหส้ามารถสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาของกลุ่มประชาคมอาเซยีน (+3) 
2) พัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาของกลุ่มประชาคมอาเซียน (+3)  
3) ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนบุคลากรกับมหาวิทยาลัยในกลุม่ประชาคมอาเซียน (+3) 
4) สร้างความร่วมมือในการพัฒนาทกัษะการสื่อสารภาษาอังกฤษหรอืภาษาของกลุ่มประชาคมอาเซยีน(+3) กับคณะในต่างประเทศ 
5) เร่งรัดให้คณาจารย์พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและมผีลการทดสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

 

ที ่ ตัวชี้วัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

เป้าหมาย 
60 

ค่าเป้าหมาย 2561 - 2565 เกณฑ์การให้คะแนน 
ค าอธิบาย/ประเด็นการประเมิน 

2561 2562 2563 2564 2565 1 2 3 4 5 
17 ร้อยละของบุคลากรทีไ่ด้รับการ

พัฒนาทักษะและการสื่อสาร
ภาษาต่างประเทศ 

 

3.50 ร้อยละ 
50 

50 55 55 60 60 ร้อยละ 
30 

ร้อยละ 
35 

ร้อยละ 
40 

ร้อยละ 
45 

ร้อยละ 
50 

ประเด็นการประเมิน : 
พิจารณาจากจ านวนบุคลากรทีไ่ดร้ับการ
พัฒนาทักษะและการสื่อสาร
ภาษาต่างประเทศ ซึ่งหมายรวมถึงภาษาของ
กลุ่มอาเซยีน (+3) ที่มีผลงานการสื่อสาร
ภาษาต่างประเทศเกี่ยวกับการจัดการเรยีน
การสอนหรือการปฏิบตัิงาน เช่น การผลิต
สื่อการเรียนการสอนด้วยภาษาต่างประเทศ 
การน าเสนอผลงานเป็นภาษาต่างประเทศ 
เป็นต้น 
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ที ่ ตัวชี้วัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

เป้าหมาย 
60 

ค่าเป้าหมาย 2561 - 2565 เกณฑ์การให้คะแนน 
ค าอธิบาย/ประเด็นการประเมิน 

2561 2562 2563 2564 2565 1 2 3 4 5 
 

18 ร้อยละของบุคลากร ท่ีผ่านการ
ทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษตาม
เกณฑ์ที่มหาวิทยาลยัก าหนด 

 

4.00 ร้อยละ 
8 

8 9 10 10 10 ร้อยละ 
6 

ร้อยละ 
8 

ร้อยละ 
10 

ร้อยละ 
12 

ร้อยละ 
14 

ประเด็นการประเมิน : 
พิจารณาจากจ านวนบุคลากรทั้งสายวิชาการ
และสายสนับสนุนท่ีสอบผ่านภาษาอังกฤษ
จากสถาบันท่ีได้การรับรอง (TOEFL, TOEIC 
หรือเทียบเท่า โดยก าหนดให้มีผลการสอบ
ส าหรับสายวิชาการ 450 คะแนน และ
ส าหรับสายสนับสนุน 400 คะแนน)  ไม่นับ
รวมลูกจา้งตามสัญญาจ้างและอาจารย์
ชาวต่างชาติ 
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เป้าประสงค์ที่ 3.3  เพ่ิมปริมาณและคุณภาพงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรม พร้อมทั้งเผยแพร่ผลงานในระดับชาติ 
กลยุทธ์ที่   3.3.1  พัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมที่น าไปใช้ประโยชน์กบัชุมชน สังคม 
มาตรการ : 

1) จัดท ากรอบ/ทิศทางเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านการวิจัยทั้งระดับหน่วยงานและคณะ 
2) ส่งเสริมการเผยแพร่ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชน สังคม 
3) ส่งเสริมการวิจัยบนพื้นฐานภูมปิัญญาท้องถิ่นหรือการแก้ปญัหาของท้องถิ่นโดยการวิจัยร่วมของอาจารย์ 
4) ส่งเสริมการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรหรือการคุม้ครองสิทธ์ิของวิจัยหรืองานสร้างสรรค ์
5) เสริมสร้างทักษะเกี่ยวกับการเขยีนบทความวิจัยหรือบทความวิชาการ ให้ตีพิมพ์เผยแพรผ่ลงานวิจัย ในระดับชาติหรือนานาชาต ิ
6) ส่งเสริมการบูรณาการองค์ความรู้เพื่อพัฒนาโจทย์วิจยัที่ตอบสนองการแก้ไขปัญหา พัฒนาและชี้น าสังคม 
7) ส่งเสริมการท าวิจัยเป็นทมีเพื่อให้มีการแลกเปลีย่นเรยีนรู้นักวิจัยรุน่ใหม่กับนักวิจัยที่มีประสบการณ์ 
8) เร่งรัดให้อาจารย์พัฒนาผลงานการวิจัยหรือผลงานวิชาการหรืองานสร้างสรรค์ 
9) จัดสรรงบประมาณการวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมให้เพียงพอต่ออาจารย์ภายในคณะ 

 

ที ่ ตัวชี้วัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

เป้าหมาย 
60 

ค่าเป้าหมาย 2561 - 2565 เกณฑ์การให้คะแนน 
ค าอธิบาย/ประเด็นการประเมิน 

2561 2562 2563 2564 2565 1 2 3 4 5 
19 ระดับความส าเร็จของการพัฒนา

บุคลากร    
4.00 5 

คะแนน 
3 4 5 5 5 1 

ข้อ 
2 
ข้อ 

3 
ข้อ 

4 
ข้อ 

5 
ข้อ 

ประเด็นการประเมิน : 
    1 มีแผนพัฒนาบุคลากร   
    2 มีกิจกรรมพัฒนาบุคลากรที่จดัโดย

หน่วยงานท้ังภายในและภายนอก 
    3 มีการก ากับติดตามผลการพฒันา

บุคลากร 
    4 มีการประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากร 
    5 มีการน าผลการพัฒนาบุคลากรไปใช้
ประโยชน ์
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ที ่ ตัวชี้วัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

เป้าหมาย 
60 

ค่าเป้าหมาย 2561 - 2565 เกณฑ์การให้คะแนน 
ค าอธิบาย/ประเด็นการประเมิน 

2561 2562 2563 2564 2565 1 2 3 4 5 
20 จ านวนผลงานวิจัยหรืองาน

สร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมที่มีการ
น าไปใช้ประโยชน์หรือแก้ไขปญัหา
ให้กับท้องถิ่น 

4.00 5  
ผลงาน 

5 5 5 6 6 1
ผลงาน 

2
ผลงาน 

3
ผลงาน 

4
ผลงาน 

5
ผลงาน 

เป็นผลงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ท่ีชุมชน 
ท้องถิ่นสังคมได้รับประโยชน์หรือน าไปใช้
และเกดิการพัฒนาต่อบุคคล ชุมชน ท้องถิ่น 

21 จ านวนผลงานวิจัย งานสร้างสรรค ์
และนัวตกรรมทีไ่ดร้ับการตีพิมพ์และ
เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ 

4.00 10  
เรื่อง 

10 12 12 14 14 4 
เรื่อง 

6 
เรื่อง 

8 
เรื่อง 

10 
เรื่อง 

12 
เรื่อง 

ผลงานทางวิชาการเป็นข้อมลูที่ส าคัญในการ
แสดงให้เห็นว่าอาจารย์ประจ าและนักวิจัยได้
สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อแสดงให้เห็นถึง
ความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนา
องค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง เป็นผลงานท่ีมี
คุณค่าสมควรส่งเสริมใหม้ีการเผยแพร่และ
น าไปใช้ประโยชน์ทั้งเชิงวิชาการและการ
แข่งขันของประเทศ ผลงานทางวิชาการอยู่
ในรูปของบทความวิจัยหรือบทความทาง
วิชาการที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ หรือระดับ
นานาชาติ ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่
ปรากฏในฐานข้อมูล TCI หรือ Scopus หรือ
ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอดุมศึกษาว่าดว้ย 
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ
ส าหรับการเผยแพรผ่ลงานทางวิชาการ พ.ศ. 
2556 ผลงานได้รับการจดอนสุิทธิบัตรหรือ
สิทธิบัตร หรือเป็นผลงานทางวิชาการรับใช้
สังคมที่ผ่านการประเมินต าแหน่งทาง
วิชาการแล้วผลงานวิจัยท่ีหน่วยงานหรือ
องค์กรระดับชาติวา่จ้างให้ด าเนินการ ต ารา
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ที ่ ตัวชี้วัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

เป้าหมาย 
60 

ค่าเป้าหมาย 2561 - 2565 เกณฑ์การให้คะแนน 
ค าอธิบาย/ประเด็นการประเมิน 

2561 2562 2563 2564 2565 1 2 3 4 5 
หรือหนังสือท่ีใช้ในการขอผลงานทางวิชาการ
และผา่นการพิจารณาตามเกณฑ์การขอ
ต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 

 
 
เป้าประสงค์ที ่3.4  พัฒนาระบบการบริหารจัดการ การบริหารงานบุคคลและปรับภาระงานอาจารย์ 
กลยุทธ์ที่ 3.4.1 พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
มาตรการ : 
1) ส่งเสริมการด าเนินงานของคณะกรรมการบริหารคณะตามหลักธรรมาภิบาล 
2) พัฒนาระบบการติดตามตรวจสอบการด าเนินงานตามโครงการ 
3) พัฒนาระบบกลไกการเงินและงบประมาณเพื่อสนับสนุนการด าเนนิงานตามพันธกิจ 
4) แสวงหาเครือข่ายความร่วมมือ (เครือข่ายวิจัย/เครือข่ายบริการวิชาการ/เครือข่ายการผลติบณัฑิต/เครือข่ายการท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม) 
5) เสริมสร้างวัฒนธรรมการท างานโดยมุ่งเน้นความรับผิดชอบและผลส าเร็จตามตัวช้ีวัดเป็นรายบุคคล 
                     

ที ่ ตัวชี้วัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

เป้าหมาย 
60 

ค่าเป้าหมาย 2561- 2565 เกณฑ์การให้คะแนน 
ค าอธิบาย/ประเด็นการประเมิน 

2561 2562 2563 2564 2565 1 2 3 4 5 
22 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการประเมินคณุภาพการบรหิาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
 
 
 
 
 

4.00 4.00 4.00 4.25 4.50 4.75 5.00 3.00 3.50 4.00 4.25 4.50 ประเด็นการประเมิน 
   - 3.00  =  (1 คะแนน) 
   - 3.50  =  (2 คะแนน) 
   - 4.00  =  (3 คะแนน) 
   - 4.25  =  (4 คะแนน) 
   - 4.50 ข้ึนไป = (5 คะแนน) 
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เป้าประสงค์ที่ 3.4  พัฒนาระบบการบริหารจัดการ การบริหารงานบุคคลและปรับภาระงานอาจารย์ 
กลยุทธ์ที่ 3.4.2 เพ่ิมประสิทธิภาพและพัฒนาการบริหารงานโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการจดัสภาพแวดล้อม 
มาตรการ : 
1) จัดท าและปรับปรุงครภุัณฑ์และโปรแกรมส าเรจ็รูปในการบริหารให้มีความพอเพียงและมีประสิทธิภาพ 
2) พัฒนาสื่อและนวัตกรรมดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อจัดการเรยีนการสอนและการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
3) พัฒนาห้องปฏิบัติการบรรณารกัษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
4) พัฒนาห้องปฏิบัติการสารสนเทศภูมิศาสตร ์
5) ส่งเสริมให้บุคลากรและผู้บรหิาร ใช้ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการและตัดสินใจ 
6) พัฒนาสภาพแวดล้อมเพื่อเอ้ือตอ่การเรียนรู้ 
7) ก ากับติดตาม และประเมินผลลัพธ์หรือผลกระทบการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและการเรยีนรู้เพื่อน ามาพัฒนาและปรบัปรุงการด าเนินงาน 
                     

ที ่ ตัวชี้วัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

เป้าหมาย 
60 

ค่าเป้าหมาย 2561 -2565 เกณฑ์การให้คะแนน 
ค าอธิบาย/ประเด็นการประเมิน 

2561 2562 2563 2564 2565 1 2 3 4 5 
23 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
จัดการสภาพแวดล้อมเพื่อเอื้อต่อ
การเรยีนรู ้
 
 

4.00 3.51 3.50 3.75 4.00 4.25 4.50 3.00 3.50 4.00 4.25 4.50   ประเด็นการประเมิน 
   - 3.00  =  (1 คะแนน) 
   - 3.50  =  (2 คะแนน) 
   - 4.00  =  (3 คะแนน) 
   - 4.25  =  (4 คะแนน) 
   - 4.50 ข้ึนไป = (5 คะแนน) 
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เป้าประสงค์ที่ 3.4  พัฒนาระบบการบริหารจัดการ การบริหารงานบุคคลและปรับภาระงานอาจารย์ 
กลยุทธ์ที่ 3.4.3 พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา 
มาตรการ : 
1) จัดท าแผนระบบกลไกการประกันคุณภาพ 
2)  จัดกิจกรรม/โครงการพัฒนาศกัยภาพคณาจารย์ด้านการประกันคุณภาพ 
3)  พัฒนาระบบการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาองค์กรและนวตักรรมด้านการประกันคณุภาพ 
4)  ก ากับติดตาม  และประเมินผลลัพธ์หรือผลกระทบการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคณุภาพเพื่อน ามาพัฒนาและปรับปรุงด าเนินงาน 
                     

ที ่ ตัวชี้วัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

เป้าหมาย 
60 

ค่าเป้าหมาย 2561 - 2565 เกณฑ์การให้คะแนน 
ค าอธิบาย/ประเด็นการประเมิน 

2561   2562 2563 2564 2565 1 2 3 4 5 
24 ผลการประเมินประกันคณุภาพ

การศึกษาระดับคณะตามเกณฑ์
ประกันคณุภาพ 
 

4.00 4.00 3.00 4.00 5.00 5.00 5.00 2.75 3.00 3.50 4.00 4.50   ประเด็นการประเมิน 
   - 2.75   (1 คะแนน) 
   - 3.00   (2 คะแนน) 
   - 3.50   (3 คะแนน) 
   - 4.00   (4 คะแนน) 
   - 4.50  ขึ้นไป  (5 คะแนน) 
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เป้าประสงค์ที่ 3.4  พัฒนาระบบการบริหารจัดการ การบริหารงานบุคคลและปรับภาระงานอาจารย์ 
กลยุทธ์ที่ 3.4.4 เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างจ ากัด 
มาตรการ : 
1) จัดท าแผนเพิ่มประสิทธิภาพเพือ่สนับสนุนการใช้ทรัพยากรอย่างจ ากัด 
2) ส่งเสริมให้บุคลากรรู้จักรักษา การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มคา่ 
3) ก าหนดมาตรการอนุรักษ์ทรัพยากร และการลดใช้พลังงาน ให้มีประสิทธิภาพสูงสดุ 
4) พัฒนาแผนเพิ่มประสิทธ์ภาพการใช้ทรัพยากรร่วมกันของบุคลากรภายในคณะ 
5) ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบการใช้ทัพยากร โดยส ารวจจากสถิติการใช้พลังงาน วัสดุอุปกรณส์ านักงาน                     

ที ่ ตัวชี้วัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

เป้าหมาย 
60 

ค่าเป้าหมาย 2561 - 2565 เกณฑ์การให้คะแนน 
ค าอธิบาย/ประเด็นการประเมิน 

2561 2562 2563 2564 2565 1 2 3 4 5 
25 ระดับความส าเร็จของการใช้

ทรัพยากร 
4.00 4 ข้อ 3  4 5 5 5 1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ ประเด็นการประเมิน : 

   1. มีมาตรการอนุรักษ์ทรัพยากรและลด
การใช้พลังงาน 
    2. ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอยา่งมี
ประสิทธิภาพ 
    3. ส่งเสริมการน าทรัพยากรกับมาใช้ใหม่ 
    4. มีช่องทางการติดต่อสื่อสารที่ลดการใช้
ทรัพยากร 
    5. ก ากับ ติดตาม การใช้ทรัพยากร ให้
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
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เป้าประสงค์ที่ 3.5  คณะมีภาพลักษณ์ท่ีดีเป็นที่ยอมรับและเชื่อมั่นจากสังคม 
กลยุทธ์ที่ 3.5.1 สร้างภาพลักษณ์องค์กร/ประชาสัมพันธ์เชิงรุก 
มาตรการ : 
1) จัดท าแผนเพื่อสรา้งภาพลักษณข์องคณะ 
2) พัฒนากลยุทธ์การตลาดเพื่อจูงใจนักเรียนหรือกลุ่มเป้าหมายที่มีความสามารถมาศึกษาต่อในคณะโดยความร่วมมือของชุมชน/ท้องถิ่น 
3) จัดกิจกรรม/โครงการสร้างภาพลักษณ์ให้ปรากฏในสื่อประชาสมัพนัธ์ระดับชาติ 
4) จัดกิจกรรม/โครงการสร้างความสัมพันธ์กับบุคคล/หน่วยงานภายนอก (สื่อมวลชนและอื่นๆ) 
5) จัดท าสารประชาสมัพันธ์ที่มีมาตรฐานและเผยแพรต่่อผู้มสี่วนได้สว่นเสียอย่างสม่ าเสมอ 
6) ก ากับติดตาม และประเมินผลลัพธ์หรือผลกระทบการสร้างภาพลักษณ์ของคณะเพื่อน ามาพัฒนาและปรับปรุงการด าเนินงาน                     

ที ่ ตัวชี้วัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

เป้าหมาย 
60 

ค่าเป้าหมาย 2561 - 2565 เกณฑ์การให้คะแนน 
ค าอธิบาย/ประเด็นการประเมิน 

2561 2562 2563 2564 2565 1 2 3 4 5 
26 ระดับความส าเร็จในการสร้าง

ภาพลักษณ์องค์กรด้วย
ประชาสมัพันธ์เชิงรุก 

4.00 5 ข้อ 4 5 5 5 5 1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ ประเด็นการประเมิน : 
    1. จัดท าแผนส่งเสรมิภาพลักษณ์คณะ  
     2. จัดตั้งหน่วยงานภายในคณะเพื่อ
เผยแพร่ และให้ข้อมลูข่าวสารเกี่ยวกับ
กิจกรรมต่างๆของคณะ 
    3. จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ /จดักิจกรรม
โครงการเพื่อส่งเสริมภาพลักษณผ์า่นช่องทาง
ต่างๆ 
    4. ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายระหว่าง
คณะและหน่วยงานภายนอก/สื่อมวลชน/
สมาคมศิษย์เก่า 
    5. ก ากับ ติดตาม การประเมินผลลัพธ์/
ผลกระทบการสร้างภาพลักษณ์ของคณะ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 

1. พัฒนาคุณภาพ
บัณฑิต ภายใต้เครือข่าย
ความร่วมมือชุมชน/
ท้องถิ่น 

     1.1 บัณฑิตมีคุณภาพตาม
เกณฑ์มาตรฐานเป็นที่ยอมรับ
ในระดับชาติ 
     1.2 คณะมีความร่วมมือ
ทางวิชาการกับชุมชน/ท้องถิ่น
ในการบูรณาการการจัดการ
เรียนการสอน 
     1.3 คณะมีระบบบริหาร
จัดการที่มีประสิทธิภาพเพ่ือ
เพ่ิมคุณภาพผลผลิตและบริการ 
 

    กลยุทธ์ที่ 1.1.1 สร้างความแข็งแกร่งทางวิชาการและคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน
ให้แก่นักศึกษาตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเพื่อให้
สามารถแข่งขันได้     

    กลยุทธ์ที่ 1.2.1 สร้างเครือข่ายในการจัดการเรียนการสอนกับชุมชน/
ท้องถิ่น/องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนในลักษณะบูรณาการ
พันธกิจ              

    กลยุทธ์ที่1.3.1 ปรับปรุงระบบสวัสดิการการดูแลช่วยเหลือนักศึกษาและ
ศิษย์เก่า     

 

- รองคณบดีฝ่ายวิจัย กิจการ
นักศึกษา และศิลปวัฒนธรรม 
- รองคณบดีฝ่ายชาการและ
บริการวิชาการ 
 

2. สร้างและพัฒนา
เครือข่ายทางวิชาการ
และศิลปวัฒนธรรม 

 

     2.1 พัฒนาเครือข่าย
ทางด้านวิชาการและ
ศิลปวัฒนธรรมให้เป็นแหล่ง
เรียนรู้ออนไลน์ 
     2.2 คณะมีเครือข่าย
บริการวิชาการและแหล่ง
เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม 
     2.3 ชุมชนท้องถิ่นอยู่ดีมีสุข 
เข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้ 
 

กลยุทธ์ที่ 2.1.1 พัฒนาสื่อการเรียนรู้ออนไลน์เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ให้
สามารถเข้าถึงได้ง่าย 

กลยุทธ์ที่ 2.2.1 สร้างเครือข่ายการบริการวิชาการโดยบูรณาการศาสตร์ใน
สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

กลยุทธ์ที่ 2.2.2 สร้างแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น                    
กลยุทธ์ที่ 2.3.1 เสริมสร้างศักยภาพชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง        

 

- รองคณบดีฝ่ายวิจัย กิจการ
นักศึกษา และศิลปวัฒนธรรม 
- รองคณบดีฝ่ายชาการและ
บริการวิชาการ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ และผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2565 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 
3. พัฒนาระบบบริหาร
และสมรรถนะบุคลากร     

      3.1  สมรรถนะในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรสาย
วิชาการและสายสนับสนุน 
     3.2  เสริมสร้างทักษะ
กระบวนการสื่อสาร
ภาษาต่างประเทศของ
บุคลากร 
     3.3  เพิ่มปริมาณและ
คุณภาพงานวิจัย งาน
สร้างสรรค์ และนวัตกรรม 
พร้อมทั้งเผยแพร่ผลงานใน
ระดับชาติ 
     3.4  พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการ การบริหารงาน
บุคคลและปรับภาระงาน
อาจารย์ 
     3.5  คณะมีภาพลักษณ์ที่ดี
เป็นที่ยอมรับและเชื่อมั่นจาก
สังคม 

กลยุทธ์ที่ 3.1.1 พัฒนาศักยภาพของบุคลากรทั้งสายวิชาการและสาย
สนับสนุน ทั้งในด้านคุณวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการ       

กลยุทธ์ที่ 3.2.1 ยกระดับทักษะการสื่อสารภาษาต่างประเทศของบุคลากร               
กลยุทธ์ที่ 3.3.1 พัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมที่

น าไปใช้ประโยชน์กับชุมชน สังคม       
กลยุทธ์ที่ 3.4.1 พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
กลยุทธ์ที่ 3.4.2 เพ่ิมประสิทธิภาพและพัฒนาการบริหารงานโดยใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดสภาพแวดล้อม 
กลยุทธ์ที่ 3.4.3 พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 3.4.4 เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัด 

       กลยุทธ์ที่ 3.5.1 สร้างภาพลักษณ์องค์กร/ประชาสัมพันธ์เชิงรุก         
 

- รองคณบดีฝ่ายวิจัย กิจการ
นักศึกษา และศิลปวัฒนธรรม 
- รองคณบดีฝ่ายชาการและ
บริการวิชาการ 
-รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ
การศึกษา 
- หัวหน้าส านักงานคณบดีคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ และผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565 
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วิสัยทัศน์ 
เป็นผู้น าในการสร้างสรรค์องค์ความรู้  และนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

พันธกิจ 1 
ผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ

มาตรฐาน 

พันธกิจ 2 
สร้างองค์ความรู้ งานวจิัย 

งานสร้างสรรคแ์ละ
นวัตกรรมเพือ่พัฒนา

ท้องถิ่น 

พันธกิจ 3 
เสริมสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับชุมชนอยา่งยั่งยืน 

พันธกิจ 4 
ท านุบ ารุงศิลปะ 
และวัฒนธรรม 

 

ประเด็นยทุธศาสตร ์1 
1. พัฒนาบัณฑิต ภายใต้เครือข่าย

ความร่วมมือชุมชน/ท้องถิ่น 
 

เป้าประสงค์ 1 
      1.1 บัณฑิตมีคุณภาพตามเกณฑ์
มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับชาต ิ
     1.2 คณะมีความร่วมมือทางวิชาการ
กับชุมชน/ทอ้งถิน่ในการบูรณาการการ
จัดการเรียนการสอน 
     1.3 คณะมีระบบบริหารจัดการที่มี
ประสิทธภิาพเพื่อเพิ่มคุณภาพผลผลิตและ
บริการ 
 

กลยุทธ์ 1 
 1.1.1 สร้างความแข็งแกร่งทาง
วิชาการและคณุภาพชีวิตที่ย่ังยืนให้แก่
นักศกึษาตามอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัยเพื่อให้สามารถแข่งขันได้     
1.2.1 สร้างเครอืข่ายในการจัดการ
เรียนการสอนกับชุมชน/ท้องถิ่น/
องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนใน
ลักษณะบูรณาการพันธกิจ 
1.3.1 ปรับปรุงระบบสวัสดกิารการ
ดูแลช่วยเหลอืนกัศึกษาและศิษย์เก่า     

 

ประเด็นยทุธศาสตร ์2 
2. สร้างและพัฒนาเครือข่ายทาง

วิชาการและศิลปวัฒนธรรม 
 

ประเด็นยทุธศาสตร ์3 
3. พัฒนาระบบบริหารและ

สมรรถนะบุคลากร 
 

เป้าประสงค์ 2 
     2.1 พัฒนาเครือขา่ยทางด้านวิชาการ
และศิลปวัฒนธรรมให้เป็นแหล่งเรียนรู้
ออนไลน ์
     2.2 คณะมีเครือขา่ยบริการวิชาการ
และแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม 
     2.3 ชุมชนท้องถิ่นอยู่ดีมีสุข เข้มแข็ง 
พึ่งพาตนเองได ้

 

 

เป้าประสงค์ 3 
      3.1  สมรรถนะในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรสายวิชาการและสาย
สนับสนุน 
     3.2  เสริมสร้างทักษะกระบวนการ
สื่อสารภาษาต่างประเทศของบุคลากร 
     3.3  เพิ่มปริมาณและคุณภาพ
งานวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรม 
พร้อมทั้งเผยแพร่ผลงานในระดับชาต ิ
     3.4  พัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
การบริหารงานบุคคลและปรับภาระงาน
อาจารย์ 

     3.5  คณะมีภาพลกัษณ์ทีด่ีเป็นที่
ยอมรับและเชือ่มั่นจากสงัคม 

 
กลยุทธ์ 2 

2.1.1 พัฒนาสื่อการเรียนรู้ออนไลน์
เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้สามารถเข้าถึง
ได้ง่าย 
2.2.1 สร้างเครอืข่ายการบรกิาร
วิชาการโดยบูรณาการศาสตร์ในสาขา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
2.2.2 สร้างแหล่งเรียนรู้ศลิปวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาทอ้งถิน่                    
2.3.1 เสริมสร้างศักยภาพชมุชนตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง        

กลยุทธ์ 3 
3.1.1 พัฒนาศักยภาพของบุคลากร
ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนนุ ทั้ง
ในด้านคุณวฒุิและต าแหนง่ทาง
วิชาการ       
3.2.1 ยกระดับทกัษะการสือ่สาร
ภาษาต่างประเทศของบุคลากร               
3.3.1 พัฒนาองค์ความรู ้งานวจิัย 
งานสร้างสรรคแ์ละนวัตกรรมที่
น าไปใช้ประโยชนก์ับชุมชน สังคม       
3.4.1 พัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการตามหลกัธรรมาภิบาล 
3.4.2 เพิ่มประสทิธิภาพและ
พัฒนาการบริหารงานโดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัด
สภาพแวดลอ้ม 
3.4.3 พัฒนาระบบและกลไกการ 
ประกนัคุณภาพการศกึษา 
3.4.4 เพิ่มประสทิธิภาพการใช้
ทรัพยากรทีม่ีอยู่อย่างจ ากัด 
3.5.1 สร้างภาพลักษณอ์งคก์ร/
ประชาสัมพนัธ์เชงิรกุ       

กลยุทธ์ (รวม 15 กลยุทธ์) 

พันธกิจ 5 
บริหารจัดการอย่างมี

ประสิทธิภาพ 
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ตัวชี้วัด(รวม 26 ตัวชี้วัด) 

 กลยุทธ์ 1.1.1 มี  7   มาตรการ 
กลยุทธ์ 1.2.1 มี  5   มาตรการ 
กลยุทธ์ 1.3.1 มี  5   มาตรการ 

 (รวม 17 มาตรการ) 
 

 

กลยุทธ์ 2.1.1  มี  4  มาตรการ 
กลยุทธ์ 2.2.1  มี  5  มาตรการ 
กลยุทธ์ 2.2.2  มี  4  มาตรการ 
กลยุทธ์ 2.3.1  ม ี9  มาตรการ 

(รวม 22 มาตรการ) 
 

 

กลยุทธ์ 3.1.1 มี  7  มาตรการ 
กลยุทธ์ 3.2.1 มี  5  มาตรการ 
กลยุทธ์ 3.3.1 มี  9  มาตรการ 
กลยุทธ์ 3.4.1 มี  5  มาตรการ 
กลยุทธ์ 3.4.2 มี 7 มาตรการ 
กลยุทธ์ 3.4.3 มี 4 มาตรการ 
กลยุทธ์ 3.4.4 มี 5 มาตรการ 
กลยุทธ์ 3.5.1 มี 6 มาตรการ 

(รวม 48 มาตรการ) 
 

 

มาตรการ (รวม  87  มาตรการ) 

 กลยุทธ์ 1.1.1   มี  7   ตัวชีว้ัด 
กลยุทธ์ 1.2.1   มี  1   ตัวชีว้ัด 
กลยุทธ์ 1.3.1   มี  1   ตัวชีว้ัด 

 (รวม 9  ตวัชี้วัด) 
 

กลยุทธ์ 2.1.1   ม ี 1   ตัวชีว้ัด 
กลยุทธ์ 2.2.1   มี  1   ตัวชีว้ัด 
กลยุทธ์ 2.2.2   ม ี 1   ตัวชีว้ัด 
กลยุทธ์ 2.3.1   มี  1    ตวัชี้วัด 

(รวม 4  ตัวชี้วัด) 
 

 

กลยุทธ์ 3.1.1 มี   3  ตัวชี้วดั 
กลยุทธ์ 3.2.1 มี   2  ตัวชี้วดั 
กลยุทธ์ 3.3.1 มี   3  ตัวชี้วดั 
กลยุทธ์ 3.4.1 มี   1  ตัวชี้วดั 
กลยุทธ์ 3.4.2 มี   1  ตัวชี้วดั 
กลยุทธ์ 3.4.3 มี   1  ตัวชี้วดั 
กลยุทธ์ 3.4.4 มี   1  ตัวชี้วดั 
กลยุทธ์ 3.5.1 มี   1  ตัวชี้วดั 

 (รวม 13   ตวัชี้วัด) 
 

 
 

กลยุทธ์ 1 
 1.1.1 สร้างความแข็งแกร่งทาง
วิชาการและคณุภาพชีวิตที่ย่ังยืนให้แก่
นักศกึษาตามอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัยเพื่อให้สามารถแข่งขันได้     
1.2.1 สร้างเครอืข่ายในการจัดการ
เรียนการสอนกับชุมชน/ท้องถิ่น/
องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนใน
ลักษณะบูรณาการพันธกิจ 
1.3.1 ปรับปรุงระบบสวัสดกิารการ
ดูแลช่วยเหลอืนกัศึกษาและศิษย์เก่า     

 

กลยุทธ์ 2 
2.1.1 พัฒนาสื่อการเรียนรู้ออนไลน์
เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้สามารถเข้าถึง
ได้ง่าย 
2.2.1 สร้างเครอืข่ายการบรกิาร
วิชาการโดยบูรณาการศาสตร์ในสาขา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
2.2.2 สร้างแหล่งเรียนรู้ศลิปวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาทอ้งถิน่                    
2.3.1 เสริมสร้างศักยภาพชมุชนตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง        

กลยุทธ์ 3 
3.1.1 พัฒนาศักยภาพของบุคลากร
ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนนุ ทั้ง
ในด้านคุณวฒุิและต าแหนง่ทาง
วิชาการ       
3.2.1 ยกระดับทกัษะการสือ่สาร
ภาษาต่างประเทศของบุคลากร               
3.3.1 พัฒนาองค์ความรู ้งานวจิัย 
งานสร้างสรรคแ์ละนวัตกรรมที่
น าไปใช้ประโยชนก์ับชุมชน สังคม       
3.4.1 พัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการตามหลกัธรรมาภิบาล 
3.4.2 เพิ่มประสทิธิภาพและ
พัฒนาการบริหารงานโดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัด
สภาพแวดลอ้ม 
3.4.3 พัฒนาระบบและกลไกการ 
ประกนัคุณภาพการศกึษา 
3.4.4 เพิ่มประสทิธิภาพการใช้
ทรัพยากรทีม่ีอยู่อย่างจ ากัด 
3.5.1 สร้างภาพลักษณอ์งคก์ร/
ประชาสัมพนัธ์เชงิรกุ       





ส่วนที่  4 
การแปลงแผนกลยุทธ์สูก่ารปฏบิัติ 

 
การแปลงแผนกลยุทธ์ ระยะ 5 ปี สู่การปฏิบัติ  หมายถึง  การจัดท าแผนปฏิบัติการ  การสื่อสาร  

ถ่ายทอดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย  ไปสู่ระดับหน่วยงานปฏิบัติต่างๆ  โดยก าหนดเป้าประสงค์และกลยุทธ์ทั้งใน
ระดับกระทรวง  กรม  ไปจนถึงระดับบุคคลที่สามารถปฏิบัติได้จริงและมีความสอดคล้องเชื่อมโยงระหว่างกัน  
รวมทั้งมีความสมดุลระหว่างมิติประสิทธิผล  มิติคุณภาพ  มิติประสิทธิภาพ  และมิติการพัฒนาองค์กร  โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 
 

1.  หลักการ 
 การปฏิรูประบบราชการไทยเป็นความพยายามในการเปลี่ยนแปลงการบริหารของภาครัฐขนาดใหญ่  
โดยอาศัยแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารงานภาครัฐแนวใหม่  (New  Public  Management) โดยแนวคิดดังกล่าว
ต้องการให้มีการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์และวิธีการบริหารภาครัฐโดยเปลี่ยนมาเน้นถึงวัตถุประสงค์และสัมฤทธิ์
ผลของการด าเนินงาน  ทั้งในแง่ของผลผลิต (Output)  และผลลัพธ์  (Outcome)  ความคุ้มค่าของเงิน  รวมทั้ง
การพัฒนาคุณภาพและสร้างความพึงพอใจให้แก่ประชาชนผู้รับบริการ  โดยน าเอาเทคนิคการบริหารจัดการ
สมัยใหม่เข้ามาประยุกต์ใช้  เช่น  การวางแผนเชิงกลยุทธ์  การวัดและการประเมินผลงาน  การบริหารคุณภาพ
โดยรวม  เป็นต้น 
 เทคนิควิธีการบริหารจัดการสมัยใหม่  “การบริหารงานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์” หรือ  RBM  (Results  
Based Management) เป็นการบูรณาการหรือเชื่อมโยงเรื่องของการวางแผนเชิงกลยุทธ์  ระบบการงบประมาณ  
และระบบการวัดผลงานเข้าด้วยกันอย่างครบวงจร   โดยก าหนดวัตถุประสงค์ขององค์กรและเป้าหมายของการ
ปฏิบัติงานอย่างชัดเจนและสามารถวัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรม   โดยการจัดท าตัวชี้วัดผลการด าเนินงานหลัก 
(Key  Performance  Indicator)  และเกณฑ์มาตรฐานไว้ล่วงหน้า  รวมทั้งการใช้ป ระโยชน์ของข้อมูล
สารสนเทศเกี่ยวกับผลการด าเนินงานในการปรับปรุงประสิทธิภาพ  คุณภาพและประสิทธิภาพของการ
ด าเนินงาน  ในส่วนของระบบการงบประมาณเป็นการเชื่อมโยงผลงานของหน่วยงานภาครัฐในแผนระดับ
ยุทธศาสตร์กับค าของบประมาณ   กล่าวคือ  ผลผลิตหลักในแผนยุทธศาสตร์กับเม็ดเงินงบประมาณจะต้องสอด
รับกัน  เรียกว่า  การวางแผน  “การงบประมาณที่มุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์”  หรือ  SPBB  (Strategic  
Performance  Based  Budgeting)    หน่วยงานภาครัฐจะต้องแสดงต้นทุนกิจกรรม  (Activity  based  
costing)   และต้นทุนต่อหน่วย  (Unit  cost)  อันจะเปน็ประโยชน์ในการปรับปรุงประสิทธิภาพการด าเนินงาน   
โดยสรุปแล้วกรอบการบริหารยุทธศาสตร์อย่างครบวงจร  มี  5  ขั้นตอนดังนี้   
 1) การพัฒนายุทธศาสตร์   คือ  การก าหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจ  และประเด็นยุทธศาสตร์  โดยอาจใช้
เครื่องมือในการวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนขององค์กรและสภาพแวดล้อมภายนอก (SWOT  Analysis)   การ
วิเคราะห์ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  (Stakeholder  Analysis)  ทั้งนี้ยุทธศาสตร์ต้องสอดคล้องกับ
แผนการบริหารราชการแผ่นดินและพันธกิจขององค์กร 
 2) การแปลงยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ  คือ  การสื่อสาร  ถ่ายทอด  และแปลงยุทธศาสตร์ไปสู่การ
ปฏิบัติ  โดยต้องก าหนดเป้าประสงค์และกลยุทธ์ทั้งในระดับกระทรวง  กรม  ไปจนถึงระดับบุคคลที่สามารถ
ปฏิบัติได้จริง   และมีความสอดคล้องเชื่อมโยงระหว่างกัน  รวมทั้งมีความสมดุลระหว่างมิติประสิทธิผล   มิติ
คุณภาพ  มิติประสิทธิภาพ  และมิติการพัฒนาองค์กรด้วย    ซึ่งหน่วยงานอาจใช้  Balanced  Scorecard และ
แผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy  Map)  ในการวางแผนและสื่อสารกลยุทธ์ได้ 
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 3) การปฏิบัติการ  คือ  การบริหารโครงการตามกลยุทธ์ที่ได้วางไว้ 
 4) การติดตามและเรียนรู้  คือ  การติดตามประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการด าเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ที่ ได้วางไว้    ซึ่งหลายๆ  หน่วยงานได้ประยุกต์ใช้รายงานการประเมินตนเอง  ( Self 
Assessment  Report - SAR)  และ  War  Room  เป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผลได้ 
 5) การทดสอบและปรับยุทธศาสตร์  คือ  การปรับยุทธศาสตร์ให้เข้ากับสถานการณ์หรือความต้องการ
ของประชาชนผู้รับบริการที่เปลี่ยนแปลงไป  โดยต้องมีการประเมินความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์  (Strategic  Risk)  
เพ่ือป้องกันมิให้ยุทธศาสตร์คลาดเคลื่อนและไม่ตรงต่อสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไป 
 

2.  การแปลงแผนกลยุทธ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ประจ าปี พ.ศ.  2561-2565  สู่การปฏิบัติ 
 ในการแปลงแผนกลยุทธ์ ประจ าปี  พ.ศ.  2561-2565  ไปสู่การปฏิบัตินั้น  ในที่นี้หมายถึงการน าแผน
กลยุทธ์ ไปจัดท าเป็นแผนปฏิบัติราชการประจ าปี  โดยการถ่ายทอดนโยบาย  ผลผลิต  ผลลัพธ์  และค่าเป้าหมาย
ให้แก่  ผู้บริหาร/โปรแกรมวิชา/ศูนย์/ส านัก/หน่วยงานต่าง ๆ   ภายในคณะเพ่ือใช้เป็นแนวทางปฏิบัติผู้บริหาร/
โปรแกรมวิชา/ศูนย์/ส านัก/หน่วยงานต่าง ๆ   ให้เป็นไปอย่างสอดประสานกันทั้งในแง่ทิศทางและจังหวะเวลา  
โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

 การถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ประจ าปี  พ.ศ.  2561-2565  ผู้บริหาร/โปรแกรมวิชา/ศูนย์/ส านัก/
หน่วยงานต่าง ๆ   โดยการชี้แจง  ท าความเข้าใจและความชัดเจนในแต่ละประเด็น   จัดการสัมมนาเพ่ือจั ดท า
แผนกลยุทธ์ ประจ าปี  พ.ศ.  2561- 2565   เพ่ือก าหนดค่าเป้าหมาย   แผนงาน-งาน/โครงการ  ตลอดจน
ทรัพยากรที่ต้องการส าหรับจัดท างบประมาณประจ าปี   การก ากับผลการปฏิบัติงานต่อไป 

 สนับสนุนให้ ผู้บริหาร/โปรแกรมวิชา/ศูนย์/ส านัก/หน่วยงานต่าง ๆ  ชี้แจง  ท าความเข้าใจ  และ
ความชัดเจนในแต่ละประเด็นที่หน่วยงานตัวเองรับผิดชอบสู่ระดับหน่วยงานย่อยและบุคลากรในสังกัดในรูปแบบ
ต่าง ๆ   เช่น  การประชุม  สัมมนา  เป็นต้น 

 พิจารณาสนับสนุนเพ่ือให้โครงการที่ก าหนดไว้สามารถด าเนินการไปได้  ทั้งนี้ คณะต้องให้การ
สนับสนุนในด้านการปรับโครงสร้าง  การปรับระบบงานหรือระเบียบ  การจัดหรือปรับบุคลากร  การจัดสรรหรือ
จัดหางบประมาณ  การสนับสนุนสถานที่  วัสดุ  อุปกรณ์ 

 การสร้างพลังและความร่วมมือเพ่ือน าไปสู่ผลที่ตั้งเป้าหมายไว้ตามแผนงานและโครงการ  เรื่องที่
ยากที่สุด  คือ  การเปลี่ยนแปลงและการให้บุคลากรยอมรับการเปลี่ยนแปลง  ดังนั้น  วิธีที่จะน ามาใช้
ประกอบด้วย   การพัฒนาศักยภาพและภาวะผู้น าผู้บริหารระดับต่าง ๆ    การมีส่วนร่วม   การท างานเป็นทีม   
ความผูกพันและการยอมรับ   การจูงใจ 

 คณะจะจัดระบบการสื่อสารองค์กรอย่างทั่วถึงและต่อเนื่องแก่สาธารณะและบุคลากรในทุกระดับ  
การวางระบบสนับสนุนต่างๆ  เช่น   การบริหารการเปลี่ยนแปลง  การพัฒนาบุคลากร   การบริหารแบบมีส่วน
ร่วม    เพ่ือถ่ายทอดวิสัยทัศน์  พันธกิจ  และค่าเป้าหมายที่ส าคัญให้แก่  โปรแกรมวิชา/ศูนย์/ส านัก/หน่วยงาน
ต่าง ๆ  ตลอดจนภาคส่วนต่างๆ  ที่เกี่ยวข้อง 

 คณะจะจัดให้มีระบบการจัดการความรู้ในองค์กรโดยจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ที่ดี  
(Best Practice)    การสร้างระบบแรงจูงใจต่างๆ  เพ่ือเสริมสร้างขีดความสามารถ  ขวัญและก าลังใจของ
บุคลากร  หน่วยงานและองค์กรให้มีความเข้มแข็ง  และมีระบบการวิเคราะห์ติดตามสถานการณ์  เพ่ือให้สามารถ
สนองตอบต่อการเปลี่ยนแปลงได้ดี 

 การบริหารผลการด าเนินงาน  คณะจะจัดระบบการบริหารผลการด าเนินงานให้มีกลไกเพ่ือเฝ้าระวัง
และตรวจสอบผลการด าเนินงานที่มีความคลาดเคลื่อนจากแผน เพ่ือประกอบการตัดสินใจว่าจะต้องมีการแก้ไข
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อย่างไร โดยให้มีการรายงานตามล าดับขั้นของความรับผิดชอบเป็นรายเดือนหรือรายไตรมาส  ขึ้นอยู่กับลักษณะ
งาน วิธีการติดตาม จะใช้การก าหนดกิจกรรมและขั้นตอนกิจกรรม   การก าหนดตารางเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุด
การท ากิจกรรมเป็นกลไกก ากับ 

 การติดตาม ประเมินผลการด าเนินงาน ของงาน/โครงการและความส าเร็จขององค์กร  คณะจะจัด
ให้มีกลไกเพ่ือควบคุมการปฏิบัติงานตามกลยุทธ์ และก่อให้เกิดการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง  ตลอดจนการเรียนรู้
ในองค์กร  โดยด าเนินการเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานที่ได้จริงกับเป้าหมายที่ก าหนดไว้ทั้งในรูปผลผลิต  
(Output)  และผลลัพธ์  (Outcome)  ภายใต้การบูรณาการระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค า
รับรองการปฏิบัติราชการของ ก.พ.ร.  สกอ.  สมศ. ส านักงบประมาณและหน่วยงานกลางต่าง ๆ ให้เป็นเอกภาพ 
 

การแปลงแผนกลยุทธ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจ าปี พ.ศ.2561-2565  สู่การปฏิบัติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- การสื่อสารใน 
  องค์กร 
- การพัฒนาภาวะ   
  ผู้น า 
- การพัฒนา 
  บุคลากร 
- การจัดการ 
  ความรู้ 
- การบริหารการ 
  เปลี่ยนแปลง 
- การบริหารแบบมี 
  ส่วนร่วม 
-  การท างานเป็น
ทีม 
-  ระบบสนับสนุน
ต่างๆ 

แผนกลยุทธ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ประจ าปี พ.ศ.2561-2565 

การถ่ายทอดและแปลงแผนระดับ
โปรแกรมวิชา/ศูนย์/หน่วยงานต่าง ๆ    

การถ่ายทอดและแปลงแผนระดับ
หน่วยงานย่อย 

แผนปฏิบัติราชการประจ าปี
ของหน่วยงานย่อย/บุคลากร 

-  การบริหารผล 
   การด าเนินงาน 
 
-  การก ากับติดตาม 
   และประเมินผล 
 
-  การวิเคราะห์ 
   สถานการณ์ 
 
-  ระบบแรงจูงใจ 
 

งาน/โครงการ/กิจกรรม 

ติดตาม ประเมินผล การ
ด าเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม 

ทบทวนแผน 



ตารางการวิเคราะห์ความสอดคล้องของแผนกลยุทธ์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565 

ยุทธศาสตร์ชาติ 
ระยะ 20 ปี 

(พ.ศ.2560 - 2579) 

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

แผนการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2560 - 2579 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สงัคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 

(ปี 2560 - 2564) 

กรอบแผนอุดมศึกษา
ระยะยาว 15 ปี ฉบับท่ี 2 

(พ.ศ.2551 – 2565) 

แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย
ราชภัฏก าแพงเพชร 

แผนกลยุทธ์คณะ
มนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ 
วิสัยทัศน์ “ประเทศ
ไทยมีความมั่นคง มั่ง
คั่ง ยั่งยืน 

“มั่นคง” 
หมายถึง การที่
ประเทศจะต้องเกิด
ความสงบสุข สันติ 
ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต และ
ทรัพย์สิน ไม่ใช้ความ
รุนแรง หรือวิถีทาง
นอกกฎหมาย มี
ความรักใครส่ามัคคี
กัน 

“มั่งคั่ง” 
หมายถึง การท าให้
ประชาชนมีความ
เป็นอยู่ท่ีดีขึ้นตาม
สมควรแก่ฐานะ การ
ท าให้เศรษฐกิจมี
ความเชื่อมโยง
ระหว่างกันมากข้ึน 
โดยให้ความส าคญักับ

วิสัยทัศน์ “มุ่งพัฒนา
ผู้เรยีนให้มีความรู้คู่
คุณธรรม มีคณุภาพชีวิตที่
ดี มีความสุขในสังคม” 
ของแผนพัฒนาการศึกษา
ฉบับน้ีจึงได้มีการก าหนด
ยุทธศาสตร์และ
วางเป้าหมายทีส่ามารถ
ตอบสนองการพัฒนาท่ี
ส าคัญในดา้นต่างๆ คือ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนา
หลักสตูร กระบวนการ
เรียนการสอน การวดัและ
ประเมินผล ท่ีมุ่งหวังให้คน
ไทยมีคณุธรรมจรยิธรรม มี
ภูมิคุ้มกันต่อการ
เปลี่ยนแปลงและการ
พัฒนาประเทศในอนาคต 
ซึ่งตอบสนองการพัฒนาใน
ด้านคุณภาพและด้านการ
ตอบโจทย์บริบทท่ี
เปลี่ยนแปลง 

ส านักงานเลขาธิการสภา
การศึกษาจึงไดจ้ัดท า
แผนการศึกษาแห่งชาต ิ
พ.ศ. 2560 – 2579 ซึ่ง
เป็นแผนระยะยาว 20 ปี 
เพื่อเป็นแผนแม่บทส าหรบั
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
น าไปใช้เป็นกรอบแนวทาง
ในการพัฒนา โดยก าหนด
วิสัยทัศน์ จุดมุ่งหมาย 
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด และ
ยุทธศาสตร์ของแผนการ
ศึกษาแห่งชาติ ดังนี ้
วิสัยทัศน์ (Vision)  
“คนไทยทุกคนไดร้ับ
การศึกษาและเรยีนรู้
ตลอดชีวิตอย่างมคีุณภาพ 
ด ารงชีวิตอย่างเป็นสุข 
สอดคล้องกับหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
และการเปลีย่นแปลงของ
โลกศตวรรษท่ี 21” 

        วิสัยทัศน์
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 
ยังคงมีความต่อเนื่องจาก
วิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับ
ที่ 11 และกรอบหลักการ
ของการวางแผนที่น้อมน า
และประยุกต์ใช้หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ยึด
คนเป็นศูนย์กลางของการ
พัฒนาอย่างมีส่วนร่วม การ
พัฒนาท่ียึดหลักสมดลุ 
ยั่งยืน โดยวิสยัทัศน์ของการ
พัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับ
ที่ 12 ต้องให้ความส าคัญกับ
การก าหนดทิศทางการ
พัฒนาท่ีมุ่งสู่การเปลี่ยนผ่าน
ประเทศไทยจากประเทศท่ีมี
รายได้ปานกลางไปสู่
ประเทศท่ีมรีายไดสู้ง มี
ความมั่นคง และยั่งยืน 
สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมี
ความสุข และน าไปสู่การ
บรรลุวสิัยทัศนร์ะยะยาว 

ส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา ได้จดัท า
กรอบแผนอุดมศึกษา
ระยะยาว 15 ปี  ฉบับท่ี 2  
(พ.ศ. 2551 – 2565) ขึ้น 
เพื่อเป็นกรอบและแนว
ทางการพัฒนาการศึกษาท่ี
ชัดเจนร่วมกันของ
อุดมศึกษาไทย  โดยมี
เป้าหมายของกรอบแผน
อุดมศึกษาระยะยาว ฉบับ
ที่ 2 เมื่อสิ้นสุดแผนในปี 
พ.ศ. 2565 คือ “ยกระดับ
คุณภาพอุดมศึกษาไทย 
เพื่อผลิตและพัฒนา
บุคลากรที่มคีุณภาพ
สามารถปรับตัวสาหรับ
งานท่ีเกิดขึ้นตลอดชีวิต
พัฒนาศักยภาพอุดมศึกษา
ในการสร้างความรู้และ
นวัตกรรมเพื่อเพ่ิมขีด
ความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศใน

มหาวิทยาลยัราชภฏั
ก าแพงเพชร มุ่งเน้นให้
โอกาสทางการศึกษาแก่
ประชาชน สร้างศักยภาพให้
เป็นขุมพลังแห่งปัญญา 
พัฒนาท้องถิ่น ผลิตก าลังคน
ที่มีความรู้ความสามารถและ
มีคุณธรรม โดยเน้นที่
จิตส านึกในการรับใช้ท้องถิ่น
และประเทศชาต ิ
ประเด็นยุทศาสตร์ที่ 1. การ
พัฒนาท้องถิ่นด้วยพันธกิจ
สัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับ
สังคมท้องถิ่น 
ประเด็นยุทศาสตร์ที่ 2 การ
ยกระดับมาตรฐานการผลติ
และพัฒนาคร ูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
ประเด็นยุทศาสตร์ที่ 3 การ
ยกระดับคุณภาพและ
มาตรฐานการผลิตบณัฑติให้
มีคุณภาพสรา้งสรรค์สังคม 
ประเด็นยุทศาสตร์ที่ 4 

คณะมุ่งเน้นใหโ้อกาส
ทางการศึกษาตาม
เอกลักษณ์ของคณะ
“มุ่งเน้นท้องถิ่น สาน
ศิลป์วัฒนธรรม”   
เอกลักษณ์ หมายถึง 
ความส าเร็จตามจดุเน้น
และจุดเด่นท่ีสะท้อนให้
เห็นเป็นลักษณะเด่นเป็น
ที่หน่ึงของสถาบัน โดย
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตรไ์ด้น าเสนอ
ผ่านการเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบรหิาร
คณะและคณะกรรมการ
ประจ าคณะ โดยใช้ค าว่า 
“มุ่งเน้นท้องถิ่น  สาน
ศิลป์วัฒนธรรม” 
“มุ่งเน้นท้องถิน่” 
เนื่องจาก คณะมสีาขาท่ี
เกี่ยวข้องกับท้องถิ่นด้าน
ต่างๆ รวมทั้งมีกิจกรรม/
โครงการ ท่ีหลากหลาย
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แผนกลยุทธ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ปี 2561-2565 
 

ยุทธศาสตร์ชาติ 
ระยะ 20 ปี 

(พ.ศ.2560 - 2579) 

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

แผนการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2560 - 2579 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สงัคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 

(ปี 2560 - 2564) 

กรอบแผนอุดมศึกษา
ระยะยาว 15 ปี ฉบับท่ี 2 

(พ.ศ.2551 – 2565) 

แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย
ราชภัฏก าแพงเพชร 

แผนกลยุทธ์คณะ
มนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ 
การค้าขายกับ
ประเทศเพื่อนบ้าน 
มากกว่าท่ีจะพึ่งพา
แต่เฉพาะการส่งออก
ไปขายยังประเทศท่ี
อยู่ไกล บรหิาร
จัดการ
ภายในประเทศอย่าง
บูรณาการ ทั้งการ
ทรัพยากรน้ า การ
ประกอบอาชีพ 
การศึกษา และ 
สิ่งแวดล้อมใหด้ าเนิน
ไปอย่างสมดุล 

“ยั่งยืน” 
หมายถึง การค านึงถึง
การพัฒนาท่ียั่งยืน ไม่
ด าเนินการโครงการ
ใดๆ ที่อาจก่อให้เกิด
ภาระแกลู่กหลานใน
อนาคตข้างหน้า ใช้
ทรัพยากรที่มีอยู่
อย่างเหมาะสมตาม
ก าลังความสามารถ
ของตนเอง ใช้หลัก

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ผลิต 
พัฒนาครู คณาจารย์และ
บุคลากรทางการศึกษา ท่ี
มุ่งหวังให้มีการผลิตครูได้
สอดคล้องกับความ
ต้องการในการจัด
การศึกษาทุกระดับ ทุก
ประเภท และมสีมรรถนะ
ตามมาตรฐานวิชาชีพ 
สามารถใช้ศักยภาพในการ
สอนได้อยา่งเต็มที่ ซึ่ง
ตอบสนองการพัฒนาใน
ด้านคุณภาพ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ผลิตและ
พัฒนาก าลังคน รวมทั้ง
งานวิจัยท่ีสอดคล้องกับ
ความต้องการของการ
พัฒนาประเทศ ท่ีมุ่งหวัง
ให้ก าลังคนไดร้ับการผลติ
และพัฒนาเพือ่เสริมสรา้ง
ศักยภาพการแข่งขันของ
ประเทศ และมีองค์ความรู้ 
เทคโนโลยี นวัตกรรม 
สนับสนุนการพัฒนา
ประเทศอย่างยั่งยืน ซึ่ง

วัตถุประสงค์ในการจัด
การศึกษา  4 ประการ คือ  
1) เพื่อพัฒนาระบบและ
กระบวนการจดัการศึกษา
ที่มีคุณภาพและมี
ประสิทธิภาพ  
2) เพื่อพัฒนาคนไทยให้
เป็นพลเมืองด ีมี
คุณลักษณะทักษะและ
สมรรถนะที่สอดคล้องกับ
บทบัญญัติของรัฐธรรมนญู
แห่งราชอาณาจักรไทย
พระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ และยุทธศาสตร์
ชาติ  
3) เพื่อพัฒนาสังคมไทยให้
เป็นสังคมแห่งการเรยีนรู ้
และคณุธรรม จริยธรรม รู้
รักสามคัค ีและร่วมมือ
ผนึกก าลังมุ่งสู่การพัฒนา
ประเทศอย่างยั่งยืน ตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และ 
4) เพื่อน าประเทศไทยก้าว
ข้ามกับดักประเทศท่ีมี

“มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ของ
ประเทศ โดยมีแนวทางใน
การพัฒนา ดังนี ้
1. การยกระดับศักยภาพ
การแข่งขันและการหลดุพ้น
กับดักรายได้ปานกลางสู่
รายได้สูง 
2. การพัฒนาศักยภาพคน
ตามช่วงวัยและการปฏริูป
ระบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัย
อย่างมีคุณภาพ 
3. การลดความเหลื่อมล้ า
ทางสังคม 
4. การรองรับการเชื่อมโยง
ภูมิภาคและความเป็นเมือง 
5. การสร้างความ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
และสังคมอย่างเป็นมติรกับ
สิ่งแวดล้อม 
6. การบริหารราชการ
แผ่นดินท่ีมีประสิทธิภาพ 
 

โลกาภิวัฒน์ สนับสนุนการ
พัฒนาท่ียั่งยืนของท้องถิ่น
ไทยโดยใช้กลไกของธรร
มาภิบาลการเงินการก ากับ
มาตรฐานและเครือข่าย
อุดมศึกษาบนพื้นฐานของ
เสรภีาพทางวิชาการความ
หลากหลายและเอกภาพ
เชิงระบบ” ประกอบด้วย 
 1) ยกระดับ
คุณภาพอุดมศึกษาไทย
เพื่อผลิตและพัฒนา
บุคลากรที่มคีุณภาพ 
 2) พัฒนา
ศักยภาพอุดมศึกษาในการ
สร้างความรู้ และ
นวัตกรรมเพื่อเพ่ิมขีด
ความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ 
 3) สนับสนุนการ
พัฒนาท่ียั่งยืนของท้องถิ่น
ไทย โดยใช้กลไกธรรมาภิ
บาล การเงิน การก ากับ
มาตรฐานและเครือข่าย
อุดมศึกษาบนพื้นฐานของ

การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการมหาวิทยาลยัให้
ทันสมัย ได้มาตรฐาน มีธรร
มาภิบาล และเป็นองค์กร
แห่งนวัตกรรม 
เป้าประสงค์ ที่ 1. เพิ่มขีด
ความสามารถ สร้างความ
ได้เปรียบในเชิงแข่งขัน และ
ลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม 
แก่ชุมชนและท้องถิ่น 
ภายใต้บริบทของท้องถิ่นโดย
การบูรณาการพันธกิจ
สัมพันธ์เพื่อเป็นท่ีพึ่งของ
ท้องถิ่น 
เป้าประสงค์ ที่ 2. บัณฑิต
ครู ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษามีคุณภาพ และมี
สมรรถนะตามมาตรฐาน
เป้าประสงค์ ที่ 3.บัณฑิตมี
คุณภาพสร้างสรรค์สังคม. 
เป้าประสงค์ ที่ 4.ระบบ
บริหารจดัการที่ทันสมัยตาม
หลักธรรมาภิบาล และเป็น
องค์กรแห่งนวัตกรรม 
กลยุทธ ์1 

สามารถผลิตบุคลากร
และให้การบริการ
วิชาการแก่ชุมชนท้องถิ่น
ได้อย่างกว้างขวาง 
ประกอบด้วยสาขาต่างๆ 
ได้แก่ สาขาการพัฒนา
สังคม รรณารักษศาสตร์
และสารสนเทศศาสตร์ 
นิติศาสตร์ รัฐประศาสน
ศาสตร์ ภาษาไทย ภา
อังกฤษ ภาษาจีน 
สารสนเทศภมูิศาสตร์ 
วิจิตรศลิป์และประยุกต์
ศิลป ์     
“สานศิลป์วัฒนธรรม” 
คณะมศีาสตร์ที่
เชี่ยวชาญเฉพาะดา้นใน
การอนุรักษ์ เผยแพร่ 
ท านุ บ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 
ประกอบด้วย สาขาวิจิตร
ศิลป์และประยุกต์ศิลป์ 
ตนตรีศึกษา นาฏศิลป์
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แผนกลยุทธ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ปี 2561-2565 
 

ยุทธศาสตร์ชาติ 
ระยะ 20 ปี 

(พ.ศ.2560 - 2579) 

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

แผนการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2560 - 2579 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สงัคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 

(ปี 2560 - 2564) 

กรอบแผนอุดมศึกษา
ระยะยาว 15 ปี ฉบับท่ี 2 

(พ.ศ.2551 – 2565) 

แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย
ราชภัฏก าแพงเพชร 

แผนกลยุทธ์คณะ
มนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ 
เหตุและผล และการ
รู้เท่าทันความ
เปลี่ยนแปลง หรือ
การมีภมูิคุ้มกันตาม
แนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
ของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ัวฯ 

ประกอบ 
ด้วย 6 ยุทธศาสตร์ 
ได้แก่ (1) ยุทธศาสตร์ 
ด้านความมั่นคง  (2) 
ยุทธศาสตร์ด้านการ
สร้างความสามารถใน
การแข่งขัน  (3) 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาและเสริมสรา้ง
ศักยภาพคน  (4) 
ยุทธศาสตร์ด้านการ
สร้างโอกาสความ
เสมอภาคและเท่า
เทียมกันทางสังคม  
(5) ยุทธศาสตร์ด้าน
การสร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่

ตอบสนองการพัฒนาใน
ด้านคุณภาพ และด้านการ
ตอบโจทย์บริบทท่ี
เปลี่ยนแปลง 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยาย
โอกาสการเข้าถึงบริการ
ทางการศึกษาและการ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอด
ชีวิต ท่ีมุ่งหวังให้การ
บริการการศึกษาแก่ผูเ้รียน
ทุกกลุ่มทุกวัยในระดับที่
เหมาะสมกับสภาพบริบท
และสภาพพื้นที่ ซึ่ง
ตอบสนองการพัฒนาใน
ด้านการเข้าถึงการ
ให้บริการและด้านความ
เท่าเทียม 
ยุทธศาสตร์ 5 ส่งเสริม
และพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีดิจติอลเพื่อ
การศึกษา ที่มุ่งหวังให้คน
ไทยได้รับโอกาสในการ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอด
ชีวิตโดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ ซึ่งตอบสนอง

รายได้ปานกลาง และ
ความเหลื่อมล้ า
ภายในประเทศลดลง
เพื่อให้บรรลุวสิัยทัศน์และ
จุดมุ่งหมายในการจัด
การศึกษาดังกล่าวข้างต้น  
ยุทธศาสตร์ที ่1 : การ
จัดการศึกษาเพื่อความ
มั่นคงของสังคมและ
ประเทศชาติยุทธศาสตร์ที ่
2 : การผลิตและพัฒนา
ก าลังคน การวิจัย และน
วัตกรรรม เพื่อสร้างขีด
ความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ 
ยุทธศาสตร์ที ่3 : การ
พัฒนาศักยภาพคนทุกช่วง
วัย และการสรา้งสังคม
แห่งการเรียนรู้มี
ยุทธศาสตร์ที ่4 : การ
สร้างโอกาส ความเสมอ
ภาค และความเท่าเทียม
ทางการศึกษายุทธศาสตร์
ที ่5 : การจัดการศึกษา
เพื่อสร้างเสริมคุณภาพ

เสรภีาพทางวิชาการ 
ความหลากหลาย และ
เอกภาพเชิงระบบ 
 มหาวิทยาลยั
ราชภัฏก าแพงเพชร ได้
ด าเนินงานตามกรอบแผน
อุดมศึกษาโดยได้จัดท า
ยุทธศาสตร์ให้สอดคล้อง
กับทิศทางและกรอบการ
ด าเนินงานตามแผน
อุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี 
ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2551 – 
2565)  เช่น  ด้านการ
เรียนการสอนมีการลดเลิก
หลักสตูรที่ไม่เป็นความ
ต้องการของตลาดแรงงาน  
สร้างกระบวนการพัฒนา
นักศึกษาเพื่อความ
แข็งแกร่งทางวิชาการและ
คุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนให้แก่
นักศึกษาตามอัตลักษณ์
ของมหาวิทยาลัย  สร้าง
หลักสตูรเพื่อพัฒนาครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษา  สนับสนุนและ

1. พัฒนาศักยภาพการ
ให้บริการวิชาการเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่น โดยการบูร
ณาการพันธกิจและสร้าง
เครือข่าย 

2. ยกระดับความสามารถ
ของก าลังแรงงานและผูสู้ง
วัยในท้องถิ่น 

3. เพิ่มประสิทธิภาพระบบ
และกลไกการบริหาร
จัดการงานวิจัยพัฒนา
ท้องถิ่น 

4. ขับเคลื่อนการน างานวิจัย
ให้ตีพิมพ์ในระดับชาติและ
นานาชาติและใช้ประโยชน์
ในการพัฒนาชุมชนและ
ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

5. ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม
ให้แก่ชุมชนท้องถิ่นเพื่อเสริม
พลังปัญญาของแผ่นดิน 
กลยุทธ์ที่ 2 
1. พัฒนาอาจารย์ใน

หลักสตูรครุศาสตรบณัฑติ 
ให้เป็นผู้น าทางวิชาการ

และการละคร ปรัชญา
และศาสนา 

ประเด็นยุทธศาสตร์      
1. พัฒนาคุณภาพ
บัณฑิต ภายใต้เครือข่าย
ความร่วมมือชุมชน/
ท้องถิ่น 
 2. สร้างและพัฒนา
เครือข่ายทางวิชาการ
และศลิปวัฒนธรรม 
  3. พัฒนาระบบบริหาร
และสมรรถนะบุคลากร     
เป้าประสงค์ 
  1.1 บัณฑิตมีคุณภาพ
ตามเกณฑ์มาตรฐานเป็น
ที่ยอมรับในระดับชาต ิ
  1.2 คณะมีความ
ร่วมมือทางวิชาการกับ
ชุมชน/ท้องถิ่นในการบูร
ณาการการจัดการเรียน
การสอน 
 1.3 คณะมีระบบ
บริหารจดัการที่มี
ประสิทธิภาพเพื่อเพ่ิม
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แผนกลยุทธ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ปี 2561-2565 
 

ยุทธศาสตร์ชาติ 
ระยะ 20 ปี 

(พ.ศ.2560 - 2579) 

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

แผนการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2560 - 2579 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สงัคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 

(ปี 2560 - 2564) 

กรอบแผนอุดมศึกษา
ระยะยาว 15 ปี ฉบับท่ี 2 

(พ.ศ.2551 – 2565) 

แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย
ราชภัฏก าแพงเพชร 

แผนกลยุทธ์คณะ
มนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ 
เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม  และ (6) 
ยุทธศาสตร์ด้านการ
ปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการ
บริหารจดัการภาครัฐ 
 

การพัฒนาในด้านการ
เข้าถึงการให้บริการ ด้าน
ความเท่าเทียม และด้าน
ประสิทธิภาพ 
ยุทธศาสตร์ 6 พัฒนา
ระบบบรหิารจดัการ และ
ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมี
ส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา ที่มุ่งหวังให้มี
การใช้ทรัพยากรทั้งด้าน
งบประมาณและบุคลากร
ได้อย่างคุ้มคา่ ไมเ่กิดการ
สูญเปล่า และมีความ
คล่องตัว ซึ่งตอบสนองการ
พัฒนาในด้าน
ประสิทธิภาพ 
 

ชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที ่6 : การ
พัฒนาประสิทธิภาพของ
ระบบบรหิารจดัการศึกษา 

ส่งเสริมการท าผลงานวิจยั 
งานสร้างสรรค์ และ
นวัตกรรม  มีกองทุน
สนับสนุนการพัฒนา
อาจารย์และบุคลากร  มี
การจัดวางระบบการเงิน 
งบประมาณ  ภายใต้การ
บริหารจดัการที่มี
ประสิทธิภาพตามหลักธรร
มาภิบาล 
 

ด้านการยกระดับคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา 

2. พัฒนากระบวนการผลิต
ครูให้ไดค้รูดมีีคณุภาพสูง 
(High Performance 
Teacher) เพื่อเสริมสร้าง
การพัฒนาประเทศท่ียั่งยืน 

3. สร้างนวัตกรรมการ
พัฒนาครูและบคุลากร
ทางการศึกษาประจ าการให้
มีสมรรถนะสอดคล้องกับ
ความต้องการในการพัฒนา
คุณภาพการจัดการเรียนการ
สอนในสถานศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 3 
1. พัฒนาบัณฑิตให้มีทักษะ

การวิจัยและนวัตกรรมที่
น าไปใช้พัฒนาชุมชน 

2. สร้างเครือข่ายการผลิต
บัณฑิต  

3. พัฒนาศักยภาพทาง
วิชาการและพัฒนา
นักศึกษาให้เป็นคนดี 
คุณธรรม จิตอาสา 
สร้างสรรคส์ังคม 

คุณภาพผลผลติและ
บริการ 
2.1 พัฒนาเครือข่าย
ทางด้านวิชาการและ
ศิลปวัฒนธรรมให้เป็น
แหล่งเรียนรู้ออนไลน ์
2.2 คณะมีเครือข่าย
บริการวิชาการและ
แหล่งเรียนรู้
ศิลปวัฒนธรรม 
2.3 ชุมชนท้องถิ่นอยู่ดีมี
สุข เข้มแข็ง พ่ึงพา
ตนเองได ้
3.1  สมรรถนะในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร
สายวิชาการและสาย
สนับสนุน 
 3.2  เสริมสร้างทักษะ
กระบวนการสื่อสาร
ภาษาต่างประเทศของ
บุคลากร 
3.3  เพิ่มปริมาณและ
คุณภาพงานวิจัย งาน
สร้างสรรค์ และ
นวัตกรรม พร้อมทั้ง
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ยุทธศาสตร์ชาติ 
ระยะ 20 ปี 

(พ.ศ.2560 - 2579) 

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

แผนการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2560 - 2579 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สงัคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 

(ปี 2560 - 2564) 

กรอบแผนอุดมศึกษา
ระยะยาว 15 ปี ฉบับท่ี 2 

(พ.ศ.2551 – 2565) 

แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย
ราชภัฏก าแพงเพชร 

แผนกลยุทธ์คณะ
มนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ 
4. พัฒนาและปรับปรุง

หลักสตูรให้มมีาตรฐาน
เป็นที่ยอมรับ 

5. พัฒนาศักยภาพอาจารย ์
กลยุทธ์ที่ 4 
1. พัฒนาระบบบริหารงาน

บุคคลที่เอื้อต่อการรักษา
คนดี คนเก่ง และพัฒนา
สมรรถนะบุคลากรใหเ้ป็น
มืออาชีพ 

2. พัฒนาองค์การให้มีระบบ
บริหารจดัการทีด่ ี

3. พัฒนากระบวนการ
ท างานให้มีประสิทธิภาพ
โดยการน าเทคโนโลยีที่
ทันสมัยรองรับการเป็น
มหาวิทยาลยั
อิเล็กทรอนิกส ์

4. สร้างวัฒนธรรมองค์กรมุ่ง
การเรยีนรู้ ผลิตสื่อ
นวัตกรรมและเทคโนโลย ี

5. พัฒนามหาวิทยาลัยด้าน
กายภาพและสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลยัสีเขยีว 
(Green University) 

เผยแพรผ่ลงานใน
ระดับชาต ิ
3.4  พัฒนาระบบการ
บริหารจดัการ การ
บริหารงานบุคคลและ
ปรับภาระงานอาจารย ์
3.5  คณะมีภาพลักษณ์
ที่ดีเป็นที่ยอมรับและ
เชื่อมั่นจากสังคม 
กลยุทธ์ที่ 1.1.1 สร้าง
ความแข็งแกร่งทาง
วิชาการและคณุภาพ
ชีวิตที่ยั่งยืนให้แก่
นักศึกษาตามอัตลักษณ์
ของมหาวิทยาลัยเพื่อให้
สามารถแข่งขันได้     

    กลยุทธ์ที่ 1.2.1 สร้าง
เครือข่ายในการจดัการ
เรียนการสอนกับชุมชน/
ท้องถิ่น/องค์กรทั้ง
ภาครัฐและเอกชนใน
ลักษณะบรูณาการพันธ
กิจ             

    กลยุทธ์ที่ 1.3.1 
ปรับปรุงระบบ
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แผนกลยุทธ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ปี 2561-2565 
 

ยุทธศาสตร์ชาติ 
ระยะ 20 ปี 

(พ.ศ.2560 - 2579) 

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

แผนการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2560 - 2579 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สงัคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 

(ปี 2560 - 2564) 

กรอบแผนอุดมศึกษา
ระยะยาว 15 ปี ฉบับท่ี 2 

(พ.ศ.2551 – 2565) 

แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย
ราชภัฏก าแพงเพชร 

แผนกลยุทธ์คณะ
มนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ 
6. สร้างภาพลักษณ์ของ
มหาวิทยาลยั 

สวัสดิการการดูแล
ช่วยเหลือนักศึกษาและ
ศิษย์เก่า     
กลยุทธ์ที่ 2.1.1 พัฒนา
สื่อการเรียนรู้ออนไลน์
เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้
สามารถเข้าถึงได้ง่าย 
กลยุทธ์ที่ 2.2.1 สรา้ง
เครือข่ายการบริการ
วิชาการโดยบรูณาการ
ศาสตร์ในสาขา
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์  
กลยุทธ์ที่ 2.2.2 สรา้ง
แหล่งเรียนรู้
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญา 
กลยุทธ์ที่ 3.1.1 พัฒนา
ศักยภาพของบุคลากร
ทั้งสายวิชาการและสาย
สนับสนุน ท้ังในด้าน
คุณวุฒิและต าแหน่งทาง
วิชาการ       
กลยุทธ์ที่ 3.2.1 
ยกระดับทักษะการ
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แผนกลยุทธ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ปี 2561-2565 
 

ยุทธศาสตร์ชาติ 
ระยะ 20 ปี 

(พ.ศ.2560 - 2579) 

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

แผนการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2560 - 2579 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สงัคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 

(ปี 2560 - 2564) 

กรอบแผนอุดมศึกษา
ระยะยาว 15 ปี ฉบับท่ี 2 

(พ.ศ.2551 – 2565) 

แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย
ราชภัฏก าแพงเพชร 

แผนกลยุทธ์คณะ
มนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ 
สื่อสาร
ภาษาต่างประเทศของ
บุคลากร               
กลยุทธ์ที่ 3.3.1 พัฒนา
องค์ความรู้ งานวิจัย 
งานสร้างสรรค์และ
นวัตกรรมที่น าไปใช้
ประโยชน์กับชุมชน 
สังคม       
กลยุทธ์ที่ 3.4.1 พัฒนา
คุณภาพการบริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิ
บาล 
กลยุทธ์ที่ 3.4.2 เพิ่ม
ประสิทธิภาพและ
พัฒนาการบริหารงาน
โดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการจัด
สภาพแวดล้อม 
กลยุทธ์ที่ 3.4.3 พัฒนา
ระบบและกลไกการ
ประกันคณุภาพ
การศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 3.4.4 เพิ่ม
ประสิทธิภาพการใช้
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แผนกลยุทธ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ปี 2561-2565 
 

ยุทธศาสตร์ชาติ 
ระยะ 20 ปี 

(พ.ศ.2560 - 2579) 

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

แผนการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2560 - 2579 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สงัคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 

(ปี 2560 - 2564) 

กรอบแผนอุดมศึกษา
ระยะยาว 15 ปี ฉบับท่ี 2 

(พ.ศ.2551 – 2565) 

แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย
ราชภัฏก าแพงเพชร 

แผนกลยุทธ์คณะ
มนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ 
ทรัพยากรที่มีอยู่อย่าง
จ ากัด 
กลยุทธ์ที่ 3.5.1 สร้าง
ภาพลักษณ์องค์กร/
ประชาสมัพันธ์เชิงรุก      
ท้องถิ่น                    
กลยุทธ์ที่ 2.3.1 
เสรมิสร้างศักยภาพ
ชุมชนตามปรัชญา
เศรษฐกจิพอเพียง     
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