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 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตระหนักถึงความส าคัญของการปรับปรุงและพัฒนาคณะ  
เ พ่ือให้ ได้ คุณภาพและมาตรฐานของการจัดการศึกษาที่ เ ป็นที่ ยอมรั บและสามารถแข่ ง ขั น ได้   
สอดคล้องกับสถานการณ์ การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและอนาคตและด้วยพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย 
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  หมวด 3 ในมาตรา 14 ได้ก าหนดให้ส่วนราชการ
ต้องจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี เพ่ือแปลงเป็นแผนปฏิบัติราชการประจ าปีและก าหนดแนวในการจัดสรร
งบประมาณตอบสนองต่อนโยบายและยุทธศาสตร์ของรัฐที่ปรับเปลี่ยน ดังนั้นคณะมนุษยศาสตร์ และ
สังคมศาสตร์ จึงได้ปรับแผนกลยุทธ์เพ่ือใช้ระหว่างปี  พ.ศ. 2566-2570  เพ่ือให้คณะมีแผนแม่บทที่สอดคล้อง
กับนโยบายรัฐบาล (ค าแถลงนโยบายของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี )   
กรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)  ไทยแลนด์ 4.0  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 13  (พ.ศ. 2566 – 2570)  นโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  
(พ.ศ. 2563 – 2570)  กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2  (พ.ศ. 2551 – 2565)  แผนการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579   นโยบายการปรับยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 
– 2579) (ฉบับปรับปรุงวันที่11 ตุลาคม 2561)  แผนพัฒนาจังหวัดก าแพงเพชร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 
2570  แผนพัฒนาจังหวัดตาก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570 นโยบายการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
แม่สอด  จ.ตาก  กรอบการประเมินสถาบันอุดมศึกษาจากหน่วยงานภายนอก  แนวทางการยกระดับคุณภาพ
อุดมศึกษาภายใต้โครงการพลิกโฉมระบบอุดมศึกษาของไทย (Reinventing University System) และ
ยุทธศาสตร์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่จะใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาหน่วยงานระดับคณะได้อย่างมีทิศทาง 
ที่ชัดเจนและสอดคล้องกับการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 

 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์หวังเป็นอย่างยิ่งว่า เอกสารแผนกลยุทธ์ประจ าปี พ.ศ. 2566-
2570 (ฉบับประจ าปีงบประมาณ 2566)  นี้ จะช่วยส่ง เสริมการด า เนินงานตามพันธกิจของคณะ   
ส่งเสริมการปฏิบัติและการพัฒนาคณะเป็นแนวทางให้บุคลากรและหน่วยงานต่าง ๆ  ใช้เป็นเครื่องมือส าหรับ
การด าเนินงานการแปลงยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมที่จะส่งผลให้คณะประสบความส าเร็จตามมุ่งหวัง
ไว้ต่อไป 

 

 

              
   

  (ผศ.ดร.กมลวัฒน์ ภูวิชิต) 
  คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
 



 

แผนกลยุทธ ์| คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปี 2566 – 2570 (ฉบับปี 2566) | 3  
 

บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
   
1. บทน า 
           การจัดแผนกลยุทธ์ส าหรับองค์กรเป็นสิ่งที่มีความส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับการบริหารจัดการ
องค์กรภาครัฐแนวใหม่  เป็นกระบวนการเชิงวิเคราะห์สังเคราะห์ที่ผ่านกระบวนการจัดท าอย่างมีส่วนร่วมในการ
ก าหนดทิศทางและแนวทางการพัฒนาองค์กรให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ตั้งไว้  สอดคล้องกับ
สถานภาพภายใต้บริบทแวดล้อมทางสังคม  เศรษฐกิจ  การเมือง  เทคโนโลยี  และอ่ืนๆ  ที่เปลี่ยนแปลงไป 
อย่างต่อเนื่อง  เป็นเครื่องมือที่ใช้เป็นกรอบการก าหนดทิศทางการปฏิบัติและการพัฒนาองค์กร และเป็นแนวทาง
ให้บุคลากรและหน่วยงานต่างๆ ในองค์กรใช้เป็นเครื่องมือส าหรับการแปลงแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติต่อไป 
 สืบเนื่ องตามพระราชกฤษฎีกาว่ าด้ วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้ านเมื องที่ ดี    
พ.ศ. 2546 หมวด 3 มาตรา 14 ก าหนดให้ส่วนราชการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 5 ปี ได้ก าหนดให้ 
ส่วนราชการต้องจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 5 ปี เพ่ือแปลงเป็นแผนปฏิบัติราชการประจ าปีและก าหนดแนว  
ในการจัดสรรงบประมาณตอบสนองต่อนโยบายและยุทธศาสตร์ของรัฐที่ปรับเปลี่ยน ประกอบกับแผนกลยุทธ์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พ.ศ. 2561-2565 ได้สิ้นสุดลง  ดังนั้นคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
จึงได้ปรับแผนกลยุทธ์เ พ่ือใช้ระหว่างปี พ.ศ. 2566-2570 (ฉบับปรับปรุงประจ าปีงบประมาณ 2566)  
เพ่ือให้คณะมีแผนแม่บทที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล (ค าแถลงนโยบายของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์  
จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี )  กรอบยุทธศาสตร์ชาติ  20 ปี  (พ.ศ.  2560 – 2579) ไทยแลนด์  4.0   
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่  13 (พ.ศ. 2566 – 2570) นโยบายและยุทธศาสตร์ 
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (พ.ศ. 2563 – 2570) กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี 
ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 – 2565) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 นโยบายการปรับยุทธศาสตร์ใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระยะ 20 ปี  (พ.ศ.  2560 – 2579) (ฉบับปรับปรุงวันที่11 ตุลาคม 2561)   
แผนพัฒนาจังหวัดก าแพงเพชร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 แผนพัฒนาจังหวัดตาก ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2566-2570 นโยบายการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด จ.ตาก  กรอบการประเมินสถาบันอุดมศึกษา
จากหน่วยงานภายนอก แนวทางการยกระดับคุณภาพอุดมศึกษาภายใต้โครงการพลิกโฉมระบบอุดมศึกษา  
ของไทย (Reinventing University System)  ตลอดจนยุทธศาสตร์ อ่ืน ๆ ที่ เกี่ยวข้องที่จะใช้เป็นกรอบ 
แนวทางการพัฒนาหน่วยงานระดับคณะได้อย่างมีทิศทางที่ชัดเจนและ ใช้เป็นเครื่องมือส าหรับการด าเนินงาน
เพ่ือน ายุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมอันจะส่งผลให้คณะประสบความส าเร็จตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
  



 

แผนกลยุทธ ์| คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปี 2566 – 2570 (ฉบับปี 2566) | 4  
 

2. สาระส าคัญของแผนกลยุทธ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจ าปี พ.ศ.2566-2570  
    
2.1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ ค่านิยมหลัก อัตลักษณ์ เอกลักษณ์   
วิสัยทัศน์ 
 เป็นองค์กรที่ผลิตบัณฑิตให้มีมาตรฐานสากล พร้อมน าองค์ความรู้และนวัตกรรมสู่การพัฒนาท้องถิ่น 
 
พันธกิจ 
 1. สร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนท้องถิ่น 

2. สร้างองค์ความรู้ วิจัยและนวัตกรรมทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
3. ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพทางวิชาการและสมรรถนะทางวิชาชีพ  
4. จัดท าระบบบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอนด้วยระบบเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเหมาะสม 
 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนท้องถิ่น 
2. เพ่ือสร้างองค์ความรู้ วิจัยและนวัตกรรมทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
3. เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพทางวิชาการและสมรรถนะทางวิชาชีพและสามารถรับใช้สังคมชุมชนท้องถิ่น      
4. เพ่ือจัดท าระบบบริหารจัดการด้วยระบบเทคโนโลยีดิจิทัลให้มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล 

 
ค่านิยมหลัก   

 K – Knowledge – สร้างสรรค์ความรู้ใหม่ 
 P – Public Service and Productivity – ให้บริการชุมชน สังคมและมีผลิตภาพที่ดี 
 R – Responsibility – ยึดถือความรับผิดชอบต่อหน้าที่ 

     U – Unity – มีความรัก สามัคคีในองค์กร 
 
อัตลักษณ์   บัณฑิตมีจิตอาสา สร้างสรรค์ปัญญา พัฒนาท้องถิ่น 
 
เอกลักษณ์   “เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่มีมาตรฐานสากล ชี้น าการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ผลิตบัณฑิตที่มีศักยภาพ       

สู่ความเป็นพลโลก” 
 เอกลักษณ์ หมายถึง ความส าเร็จตามจุดเน้นและจุดเด่นที่สะท้อนให้เห็นเป็นลักษณะเด่นเป็นที่หนึ่งของสถาบัน 
โดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้น าเสนอผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารคณะและคณะกรรมการ
ประจ าคณะ โดยใช้ค าว่า “เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่มีมาตรฐานสากล ชี้น าการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ผลิตบัณฑิตท่ีมี
ศักยภาพสู่ความเป็นพลโลก” 
 

 “เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่มีมาตรฐานสากล” คณะมีระบบกลไก ทรัพยากร องค์ความรู้ และ
บุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในศาสตร์ที่หลากหลาย ที่สามารถสนับสนุนการเรียนรู้ให้มีมาตรฐาน 

ระดับสากลได้ 
 

 “ชี้น าการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น” คณะมีสาขาวิชาที่ตอบสนองความจ าเป็นในการพัฒนาท้องถิ่น  

รวมทั้งมีโครงการหรือกิจกรรมที่หลากหลายในการน าองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้เพ่ือเป็นผู้น าในการพัฒนา 

ชุมชนท้องถิ่น 
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       “ผลิตบัณฑิตที่มีศักยภาพสู่ความเป็นพลโลก” คณะมีศาสตร์ที่หลากหลาย อีกท้ังมีบุคลากรที่มีความรู้ 
ความเชี่ยวชาญ และมีศักยภาพในศาสตร์นั้น ๆ มีกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่มีมาตรฐาน เน้นผู้เรียน   

เป็นส าคัญเพ่ือให้ผู้เรียนกลายเป็นบัณฑิตที่มีศักยภาพสู่ความเป็นพลโลก 

 
วัฒนธรรมของหน่วยงาน 

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

“มีมนุษยธรรม  มีน้ าหนึ่งใจเดียว  มุ่งสู่สังคม  สร้างสรรค์สิ่งใหม่/ภูมิปัญญาอย่างยั่งยืน” 
 
คุณลักษณะบัณฑิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มีความรู้คู่คุณธรรม พร้อมน าสังคม 
นิยมความเป็นไทย  ใส่ใจวิถีโลก 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 1. การพัฒนาชุมชนท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งด้วยพันธกิจสัมพันธ์ 

2. การสร้างองค์ความรู้ วิจัยและนวัตกรรมทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
3. การยกระดับคุณภาพบัณฑิตให้มีมาตรฐานทางวิชาการและสมรรถนะทางวิชาชีพสู่ความเป็นพลโลก 
4. การพัฒนาระบบบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอนให้ทันสมัยด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
 

เป้าประสงค์  
 1. ส่งเสริมและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งด้วยพันธกิจสัมพันธ์ 

2. สร้างองค์ความรู้ วิจัยและนวัตกรรมทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
3. บัณฑิตมีคุณภาพทางวิชาการและสมรรถนะทางวิชาชีพสู่ความเป็นพลโลก 
4. บริหารการจัดการและการจัดการเรียนการสอนที่ทันสมัยด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
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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  ที่เปลี่ยนแปลงไป  
อย่างต่อเนื่อง เป็นเครื่องมือที่ใช้เป็นกรอบการก าหนดทิศทางการปฏิบัติและการพัฒนาองค์กรและเป็นแนวทาง
ให้บุคลากรและหน่วยงานต่างๆ ในองค์กรใช้เป็นเครื่องมือส าหรับการแปลงแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติต่อไป 
 สืบเนื่องตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  
หมวด 3 มาตรา 14 ก าหนดให้ส่วนราชการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี เพ่ือแปลงเป็นแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี และก าหนดแนวทางในการจัดสรรงบประมาณตอบสนองต่อนโยบายและยุทธศาสตร์ของรัฐบาล 
ที่เปลี่ยนแปลง ประกอบกับแผนกลยุทธ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
พ.ศ.2561-2565 ได้สิ้นสุดลง จากเหตุที่กล่าวมาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชรจึงมีความจ าเป็นต้องปรับแผนกลยุทธ์เพ่ือใช้ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570 เพ่ือให้คณะมี
แผนแม่บทที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล (ค าแถลงนโยบายของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี)  กรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ไทยแลนด์ 4.0  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 – 2570)  นโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม (พ.ศ. 2563 – 2570)  กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 – 2565)  แผนการ
ศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579  นโยบายการปรับยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 
2560 – 2579) (ฉบับปรับปรุงวันที่11 ตุลาคม 2561)  แผนพัฒนาจังหวัดก าแพงเพชร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
– 2570  แผนพัฒนาจังหวัดตาก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570  นโยบายการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่
สอด จ.ตาก กรอบการประเมินสถาบันอุดมศึกษาจากหน่วยงานภายนอก แนวทางการยกระดับคุณภาพ
อุดมศึกษาภายใต้โครงการพลิกโฉมระบบอุดมศึกษาของไทย (Reinventing University System) ตลอดจน
ยุทธศาสตร์อื่น ๆ ที่เก่ียวข้องที่จะใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาหน่วยงานระดับคณะได้อย่างมีทิศทางที่ชัดเจน
และใช้เป็นเครื่องมือส าหรับการด าเนินงานเพ่ือน ายุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมอันจะส่งผลให้คณะ
ประสบความส าเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
 
นโยบาย สถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงที่ มีผลต่อการพัฒนาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

การขับเคลื่อนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้ก้าวไปข้างหน้าและบรรลุเป้าหมายนั้น  
จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพิจารณาปัจจัยต่างๆ ในด้านนโยบาย สถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงที่เป็นผลกระทบรอบ
ด้าน ดังต่อไปนี้ 

1. นโยบายรัฐบาล (ค าแถลงนโยบายของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี)   
2. กรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) 
3. ไทยแลนด์ 4.0 
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4. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 – 2570) 
5. นโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (พ.ศ. 2563 – 2570) 
6. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 – 2565) 
7. แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 
8. นโยบายการปรับยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)          

(ฉบับปรับปรุงวันที่11 ตุลาคม 2561) 
9. แผนพัฒนาจังหวัดก าแพงเพชร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 
10. แผนพัฒนาจังหวัดตาก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570 
11. นโยบายการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด  จ.ตาก 
12. กรอบการประเมินสถาบันอุดมศึกษาจากหน่วยงานภายนอก 
13. แนวทางการยกระดับคุณภาพอุดมศึกษาภายใต้โครงการพลิกโฉมระบบอุดมศึกษาของไทย 

(Reinventing University System) 
 

1. นโยบายรัฐบาล  (ค าแถลงนโยบายของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี)   
 รัฐบาลได้น ายุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศว่าด้วยการเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนาตามแนวพระราชด าริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาเป็นหลักส 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 
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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 

“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 าให้ประเทศไทยพัฒนาไปสู่อนาคตที่พึงประสงค์
นั้น จ าเป็นจะต้องมีการวางแผนและก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาว และก าหนดแนวทางการพัฒนา
ของทุกภาคส่วนให้ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้น จึงจ าเป็นจะต้องก าหนดยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาว 
เพ่ือถ่ายทอดแนวทางการพัฒนาสู่การปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลาอย่างต่อเนื่องและมีการบูรณาการ และสร้างความ
เข้าใจถึงอนาคตของประเทศไทยร่วมกัน และเกิดการรวมพลังของทุกภาคส่วนในสังคมทั้งประชาชน เอกชน 
ประชาสังคม ในการขับเคลื่อนการพัฒนาเพ่ือการสร้างและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติและบรรลุวิสัยทัศน์ 
“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง” หรือคติพจน์ประจ าชาติ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพ่ือให้ประเทศมีขีดความสามารถในการแข่งขัน มี
รายได้สูงอยู่ในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว คนไทยมีความสุข อยู่ดี กินดี สังคมมีความมั่นคง เสมอภาคและเป็นธรรม 
ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติที่จะใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ 20 ปีต่อจากนี้ไป จะประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ 
ได้แก่ (1) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง  (2) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  (3) ยุทธศาสตร์
การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  (4) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทาง
สังคม  (5) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ (6) ยุทธศาสตร์
ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
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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 ้

ประเทศไทยในอดีตที่ผ่านมามีการพัฒนาด้านเศรษฐกิจเป็นไปอย่ างต่อเนื่องตั้งแต่ยุคแรก 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
ว่า ”ประเทศไทย 4.0” ให้เป็นเศรษฐกิจใหม่ (New Engines of Growth) มีรายได้สูง โดยวางเป้าหมายให้เกิด
ภายใน 5-6 ปีนี้  เป็นการการวางภาพอนาคตทางเศรษฐกิจที่ชัดเจนของประเทศที่พัฒนา 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” ไปสู่สินค้า
เชิง “นวัตกรรม” เปลี่ยนการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรมไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิด
สร้างสรรค์ 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 าไปสู่  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
การแพทย์สปา เป็นต้น 

3. กลุ่มเครื่องมือ อุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบเครื่องกลที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุม เช่น 
เทคโนโลยีหุ่นยนต์ เป็นต้น 

4. กลุ่มดิจิตอล เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่างๆ ปัญญาประดิษฐ์และ
เทคโนโลยีสมองกลฝังตัว เช่น เทคโนโลยีด้านการเงิน อุปกรณ์เชื่อมต่อออนไลน์โดยไม่ต้องใช้คน เทคโนโลยี
การศึกษา E-MargetPlace E-Commerce เป็นต้น 
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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  และกลุ่มท่ี 5 การส่งเสริมการส่งออกและการลงทุนใน
ต่างประเทศ รวมทั้งการส่งเสริมกลุ่ม SMEs และผู้ประกอบการใหม่ (Start Up) ซึ่งแต่ละกลุ่มก าลังวางระบบ
และก าหนดแนวทางในการขับเคลื่อนนโยบายอย่างเข้มข้น 
 
4. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13  (พ.ศ. 2566 – 2570) 

ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้ด าเนินการศึกษาวิจัยเพ่ือจัดท ากรอบ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 พร้อมทั้งจัดกระบวนการรับฟังความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ สาขาต่าง ๆ ในประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับทิศทางและประเด็นการพัฒนาที่ประเทศไทยควรพิจารณาให้ความส าคัญ ตลอดจนความเสี่ยงและ
โอกาสที่ประเทศจะต้องเผชิญในอนาคต เพ่ือน ามา ประมวลผลร่วมกับการศึกษาข้อเท็จจริงจากแหล่งข้อมูลต่าง 
ๆ และน าไปสู่การวางกระบวนทัศน์หลักในการสังเคราะห์ประเด็นการพัฒนาที่ประเทศไทยควรให้ความส าคัญ
ในช่วงของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 โดยค านึงถึงประเด็นความท้าทายและโอกาสในการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมของไทยให้มีความพร้อมและสามารถพัฒนาเติบโตอย่างมั่นคง ยั่งยืน และเท่าทันการเปลี่ยนแปลง เพ่ือให้
ประเทศบรรลุเป้าหมายระยะยาวที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ การวางกรอบทิศทางการพัฒนาประเทศในระยะ
ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 มีจุดประสงค์เพ่ือ พลิกโฉมประเทศไทย หรือ เปลี่ยนแปลงประเทศขนานใหญ่ 
(Thailand’s Transformation) ภายใต้แนวคิด “Resilience” ซึ่งมีจุดมุ่งหมายในการลดความเปราะบาง สร้าง
ความพร้อมในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลง สามารถปรับตัวให้อยู่รอดได้ในสภาวะวิกฤติ โดยสร้างภูมิคุ้มกันทั้ง
ในระยะสั้นและระยะยาว เพ่ือให้ประเทศสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน ดังนั้นการพลิกโฉมประเทศไทย 
(Thailand’s Transformation) ในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 จึงมี เป้าหมายหลักเพ่ือพลิกโฉมประเทศไปสู่
“เศรษฐกิจสร้างคุณค่า สังคมเดินหน้าอย่างยั่งยืน” หรือ “Hi-Value and Sustainable Thailand” โดยใช้องค์
ความรู้ความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยี และนวัตกรรมเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนการยกระดับศักยภาพและ
พัฒนาประเทศในทุกมิติ เพ่ือสนับสนุน เสริมสร้างการสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจและขีดความสามารถในการ
แข่งขัน และ เพ่ือส่งเสริมโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมอย่างทั่วถึง ตลอดจนเพ่ือให้เกิดการปรับเปลี่ยน
รูปแบบการผลิตและการบริโภคให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ให้เป็นไปในทิศทางที่ประเทศสามารถ  ปรับตัวและ
รองรับกับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเท่าทัน ตลอดจนสามารถอยู่รอดและเติบโตได้อย่างต่อเนื่องในระยะยาวไป
พร้อมกับการรักษาความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เนื่องด้วยเป้าประสงค์ที่ต้องการให้
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ท าหน้าที่ระบุทิศทางการพัฒนาประเทศที่ควรมุ่งเน้นได้อย่ างชัดเจน 
การก าหนดองค์ประกอบส าคัญ 4 ประการ และ “หมุดหมาย” (Milestones) ภายใต้องค์ประกอบ ซึ่งเป็นการ
บ่งบอกถึงสิ่งที่ประเทศไทยปรารถนาจะเป็น มุ่งหวังจะ ‘มี’ หรือต้องการจะ ‘ขจัด’ ในช่วงระยะเวลา 5 ปี           
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ของแผนพัฒนาฯ ฉบับ ที่ 13 เพ่ือสะท้อนประเด็นการพัฒนาภายในปี2570 โดยองค์ประกอบทั้ง 4 ด้าน และ
หมุดหมาย มีดังนี ้

1) เศรษฐกิจมูลค่าสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (High Value-Added Economy)  
หมุดหมายที่ 1 ไทยเป็นประเทศชั้นน าด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง  
หมุดหมายที่ 2 ไทยเป็นจุดหมายของการทJองเที่ยวที่เน้นคุณค่าและความยั่งยืน  
หมุดหมายที่ 3 ไทยเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าของอาเซียน  
หมุดหมายที่ 4 ไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และสุขภาพมูลค่าสูง  
หมุดหมายที่ 5 ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและจุดยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่ส าคัญของ

ภูมิภาค  
หมุดหมายที่ 6 ไทยเป็นฐานการผลิตอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและบริการดิจิทัลของอาเซียน  

2) สังคมแห่งโอกาสและความเสมอภาค (High Opportunity Society)  
หมุดหมายที่ 7 ไทยมี SMEs ที่เข้มแข็ง มีศักยภาพสูง และสามารถแข่งขันได้  
หมุดหมายที่ 8 ไทยมีพ้ืนที่และเมืองหลักของภูมิภาคที่มีความเจริญทางเศรษฐกิจ ทันสมัย และ

น่าอยู่  
หมุดหมายที่ 9 ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลง และคนไทยทุกคนมีความคุ้มครองทางสังคม  

ที่เพียงพอ เหมาะสม  
3) วิถีชีวิตที่ยั่งยืน (Eco-Friendly Living)  

หมุดหมายที่ 10 ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ า  
หมุดหมายที่ 11 ไทยสามารถลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
4) ปัจจัยสนับสนุนการพลิกโฉมประเทศ (Key Enablers for Thailand’s Transformation)  

หมุดหมายที่ 12 ไทยมีก าลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนา 
แห่งอนาคต  

หมุดหมายที่ 13 ไทยมีภาครัฐที่มีสมรรถนะสูง 
 
5. นโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  (พ.ศ. 2563 – 2570) 
 ในการจัดท านโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อววน.) ฉบับนี้ 
ค านึงถึงบริบทโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และการปฏิรูปประเทศใน ปัจจุบัน ซึ่งรวมถึงการจัดตั้ง 
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นกระทรวงใหม่ เพ่ือเป็นกลไกในการปรับเปลี่ยน 
ประเทศไทยไปสู่ประเทศที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม โดยมี วิสัยทัศน์เพ่ือ “เตรียมคนไทยแห่งศตวรรษที่ 21 
พัฒนาเศรษฐกิจที่ กระจายโอกาสอย่างทั่วถึง สังคมที่ม่ันคง และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน โดยสร้างความเข้มแข็ง
ทางนวัตกรรมระดับ แนวหน้าใน สากล น าพาประเทศไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้ว” และได้ออกแบบนโยบาย
และยุทธศาสตร์เพ่ือให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง สามารถมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการด าเนินง านในลักษณะ
แพลตฟอร์ม (platform) ความร่วมมือตามเป้าประสงค์ของการพัฒนาใน 4 ด้าน ได้แก่  

1. การพัฒนาก าลังคนและสถาบันความรู้  
เป้าหมาย O1 พัฒนาก าลังคนและสถาบันความรู้เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของ

ประเทศไปสู่ การเป็นประเทศรายได้สูง  
ผลสัมฤทธิ์ที่ส าคัญ  
KR1.1 นักวิจัยและพัฒนาเพิ่มเป็น 25 คนต่อประชากรหนึ่งหมื่นคนภายในปี 2564  
KR1.2 คนไทยทุกช่วงวัยมีสมรรถนะพร้อมเข้าสู่อาชีพและทันต่อการเปลี่ยนแปลง  
KR1.3 มีก าลังคนและสถาบันความรู้/สถาบันเฉพาะทางชั้นน าของโลก  
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KR1.4 บัณฑิตคุณภาพ/ผู้ส าเร็จการศึกษาใหม่มีทักษะตรงหรือใกล้เคียงกับที่ตลาดงานต้องการ 
จ านวน 1 ล้านคน  

KR1.5 สัดส่วนบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  และวิศวกรรม ( STEM degrees) 
แพลตฟอร์มที่ 1 การพัฒนาก าลังคนและสถาบันความรู้ ประกอบด้วย 6 โปรแกรม คือ  

โปรแกรมท่ี 1 สร้างระบบผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มีคุณภาพ  
โปรแกรมที่ 2 ผลิตก าลังคนระดับสูงรองรับ EEC และระบบเศรษฐกิจสังคมของประเทศ 
โปรแกรมท่ี 3 ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและพัฒนาทักษะเพ่ืออนาคต 
โปรแกรมท่ี 4 ส่งเสริมปัญญาประดิษฐ์เป็นฐานขับเคลื่อนประเทศในอนาคต (AI for All) 
โปรแกรมท่ี 5 ส่งเสริมการวิจัยขั้นแนวหน้า และการวิจัยพื้นฐานที่ประเทศไทยมีศักยภาพ  
โปรแกรมท่ี 6 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการวิจัยที่ส าคัญ  
 

2. การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพ่ือตอบโจทย์ท้าทายของสังคม  
เป้าหมาย O2 มีองค์ความรู้อันเกิดจากการวิจัยและนวัตกรรม เพ่ือจัดการกับปัญหาท้าทาย

เร่งด่วนที่ส าคัญของประเทศ คนทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาให้สามารถด ารงชีวิตได้อย่าง มีความสุขและมีคุณค่า  
ผลสัมฤทธิ์ที่ส าคัญ  
KR2.1 มีองค์ความรู้อันเกิดจากการวิจัยและนวัตกรรม เพ่ือจัดการกับปัญหาท้าทายเร่งด่วน

ส าคัญของประเทศ และบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์ชาติ และ เป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)  

KR2.2 คนในทุกช่วงวัยมีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถด ารงชีวิตด้วยตนเองได้อย่างมีคุณค่า และมี
กลไกท่ีเอ้ือต่อการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข พร้อมรับสังคมสูงวัย  

KR2.3 การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคการเกษตรเพ่ือเพ่ิมผลิตภาพและความมั่นคงทางรายได้
ของเกษตรกร  

      แพลตฟอร์มที่ 2 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพ่ือตอบโจทย์ท้าทายของสังคม ประกอบด้วย 3 โปรแกรม คือ  
โปรแกรมท่ี 7 โจทย์ท้าทายด้านทรัพยากร สิ่งแวดล้อม และการเกษตร  
โปรแกรมท่ี 8 สังคมสูงวัย  
โปรแกรมท่ี 9 สังคมคุณภาพและความมั่นคง 
 

3. การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขัน  
เป้าหมาย O3 ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้วยการวิจัยและพัฒนา

นวัตกรรม  
ผลสัมฤทธิ์ที่ส าคัญ  
KR3.1 อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโดย IMD  

อยู่ใน 30 อันดับแรก  
KR3.2 ดัชนีความสามารถด้านนวัตกรรม (GII) ของไทยดีขึ้นอย่างเนื่อง  
KR3.3 สัดส่วนการพัฒนาเทคโนโลยีของตนเองต่อการพ่ึงพาเทคโนโลยีจากภายนอกเพ่ิมขึ้นจาก 

10:90 เป็น 30:70  
KR3.4 จ านวนวิสาหกิจเริ่มต้น (Startups) และวิสาหกิจฐานนวัตกรรม (Innovation-driven 

Enterprises : IDEs) ที่มีศักยภาพเติบโตได้อย่างก้าวกระโดด 5,000 ราย  
แพลตฟอร์มที่ 3 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขัน ประกอบด้วย 3 

โปรแกรม คือ  
โปรแกรมท่ี 10 ยกระดับความสามารถการแข่งขันและวางรากฐานทางเศรษฐกิจ  
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โปรแกรมที่ 11 สร้างและยกระดับศักยภาพวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) พัฒนาระบบนิเวศ
นวัตกรรม และพ้ืนที่เศรษฐกิจนวัตกรรม  

โปรแกรมท่ี 12 โครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพและบริการ 
 

4. การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาเชิงพ้ืนที่และลดความเหลื่อมล้ า  
เป้าหมาย O4 กระจายความเจริญและสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจสังคมท้องถิ่น 

ด้วยความรู้และนวัตกรรม  
ผลสัมฤทธิ์ที่ส าคัญ  
KR4.1 ชุมชนที่มีขีดความสามารถในการจัดการตนเอง (Smart community) มีศักยภาพใน

การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมของชุมชน  
KR4.2 รายได้ของคนจนกลุ่มรายได้ร้อยละ 40 ล่างเพิ่มขึ้นร้อยละ 15 อย่างทั่วถึง  
KR4.3 เกิดการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค โดยมีเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจที่สร้างโอกาส

ทางเศรษฐกิจในระดับภูมิภาค  
KR4.4 ดัชนีการพัฒนาอย่างทั่วถึง (Inclusive Development Index : IDI) ของไทยดีขึ้น  

แพลตฟอร์มที่  4 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาเชิงพ้ืนที่และลดความเหลื่อมล้ า  
ประกอบด้วย 3 โปรแกรม คือ  

โปรแกรมท่ี 13 นวัตกรรมส าหรับเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนนวัตกรรม  
โปรแกรมท่ี 14 ขจัดความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นย า  
โปรแกรมท่ี 15 เมืองน่าอยู่และการกระจายศูนย์กลางความเจริญ  

การปฏิรูปประเทศด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อววน.) เป็นการปฏิรูปเชิง
โครงสร้างที่ส าคัญส าหรับประเทศไทย มีเป้าหมายเพ่ือตอบสนองการพัฒนาประเทศโดย มุ่งเน้นการเตรียมคน
ไทยเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 และการน าองค์ความรู้และนวัตกรรมไปพัฒนาประเทศ เพ่ือขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่
ประเทศที่พัฒนาแล้วอย่างเต็มรูปแบบและยั่งยืน ซึ่งน าไปสู่การ ปฏิรูป 3 ด้าน ได้แก่ 1) การปฏิรูปการบริหาร
ภาครัฐ (Administrative Reform) เพ่ือจัดให้มีองค์กรในรูปแบบที่เหมาะสมกับการขับเคลื่อนงานด้าน อววน.      
มีการบริหารงานที่คล่องตัว ทันต่อการ เปลี่ยนแปลง รวมทั้งมีการบูรณาการการท างานในด้านวิจัยร่วมกันเพ่ือให้
เกิดประสิทธิผลสูงสุด โดยมีประเด็นการปฏิรูปส าคัญ เช่น การจัด ประเภทหน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรม 
การพัฒนาระบบการติดตามและประเมินผล และระบบการ เชื่อมโยงข้อมูลด้าน อววน. เป็นต้น 2) การปฏิรูป
ระบบงบประมาณ (Budgeting Reform) เพ่ือให้การจัดสรรงบประมาณ สอดคล้องกับ นโยบาย ยุทธศาสตร์ 
และแผนด้าน อววน. ของประเทศ และเพ่ือส่งเสริมการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมให้ ด าเนินการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ้นผ่านกองทุนที่มีการจัดสรรงบประมาณใน  ลักษณะเป็นก้อนใหญ่ (Block Grant) และ
ต่อเนื่อง (Multi-year) โดยมีประเด็นการปฏิรูปส าคัญ ได้แก่ การออกแบบระบบการจัดสรรและ บริหาร
งบประมาณ การบริหารจัดการกองทุนด้าน วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และการจัดตั้งโครงการ ส านักงาน
บริหารและจัดการทุนวิจัยและนวัตกรรม เป็นต้น 3) การปฏิรูปกฎหมาย ระเบียบ (Regulatory Reform) เพ่ือ
อ านวยความ สะดวก ลดปัญหาและอุปสรรค และสามารถขับเคลื่อนงานวิจัยเพ่ือการน าไปใช้ประโยชน์ทั้งด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และชุมชนได้อย่างคล่องตัว และ ส่งผลต่อการพัฒนาประเทศในภาพรวม โดยมี  ประเด็นการ
ปฏิรูปส าคัญ ได้แก่ การเร่งผลักดันกฎหมายส่งเสริมการ ใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม กฎหมายเกี่ยวกับ
การส่งเสริมนวัตกรรมด้านการอุดมศึกษาและการผลิต ก าลังคน ระดับสูง (Sandbox) และมาตรการการ
สนับสนุนงบประมาณของรัฐเพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยีในโครงการ ลงทุนขนาดใหญ่ และการร่วมลงทุนระหว่างรัฐ
และเอกชน เป็นต้น  

การปฏิรูประบบการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ประกอบด้วย 1 โปรแกรม คือ 
  โปรแกรมท่ี 16 ปฏิรูประบบการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัย และนวัตกรรม 
 



 

แผนกลยุทธ ์| คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปี 2566 – 2570 (ฉบับปี 2566) | 16  
 

6. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2551 – 2565) 
 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้จัดท ากรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2        
(พ.ศ. 2551 – 2565) ขึ้น เพ่ือเป็นกรอบและแนวทางการพัฒนาการศึกษาที่ชัดเจนร่วมกันของอุดมศึกษาไทย  
โดยมีเป้าหมายของกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ฉบับที่ 2 เมื่อสิ้นสุดแผนในปี พ.ศ. 2565 คือ “ยกระดับ
คุณภาพอุดมศึกษาไทย เพ่ือผลิตและพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพสามารถปรับตัวสาหรับงานที่เกิดขึ้นตลอดชีวิต
พัฒนาศักยภาพอุดมศึกษาในการสร้างความรู้และนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ในโลกาภิวัฒน์ สนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนของท้องถิ่นไทยโดยใช้กลไกของธรรมาภิบาลการเงินการก ากับ
มาตรฐานและเครือข่ายอุดมศึกษาบนพ้ืนฐานของเสรีภาพทางวิชาการความหลากหลายและเอกภาพเชิงระบบ” 
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
กระบวนการพัฒนานักศึกษาเพ่ือความแข็งแกร่งทางวิชาการและคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนให้แก่นักศึกษาตาม         
อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย  สร้างหลักสูตรเพ่ือพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  สนับสนุนและส่งเสริมการ
ท าผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรม  มีกองทุนสนับสนุนการพัฒนาอาจารย์และบุคลากร  มีการจัดวาง
ระบบการเงิน งบประมาณ  ภายใต้การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
 
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 สอดคล้อง

กับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21” 
วัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา  4 ประการ คือ  

1) เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ  
2) เพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้องกับบทบัญญัติ

ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และยุทธศาสตร์ชาติ  
3) เพ่ือพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และคุณธรรม จริยธรรม รู้รักสามัคคี และร่วมมือ

ผนึกก าลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
4) เพ่ือน าประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศท่ีมีรายได้ปานกลาง และความเหลื่อมล้ าภายในประเทศ

ลดลงเพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์และจุดมุ่งหมายในการจัดการศึกษาดังกล่าวข้างต้น  
แผนการศึกษาแห่งชาติได้วางเป้าหมายไว้ 2 ด้าน คือ  

1) เป้าหมายด้านผู้เรียน (Learner Aspirations) โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีคุณลักษณะและ
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 (3Rs8Cs) ประกอบด้วย ทักษะและคุณลักษณะต่อไปนี้ 
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- 3Rs ได้แก่  การอ่านออก (Reading) การเขียนได้  (Writing) และการคิดเลขเป็น
(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 ทุกกลุ่มเป้าหมายได้รับบริการการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานอย่างเท่า

เทียม (Equity)  
2.3) ระบบการศึกษาที่มีคุณภาพ สามารถพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุขีดความสามารถเต็มตาม

ศักยภาพ (Quality)  
2.4) ระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือการลงทุนทางการศึกษาที่คุ้มค่าและ

บรรลุเป้าหมาย (Efficiency)  
2.5) ระบบการศึกษาที่สนองตอบและก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เป็นพลวัตและบริบท

ที่เปลี่ยนแปลง (Relevancy)  
มีแผนการศึกษาแห่งชาติได้ก าหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาการศึกษาภายใต้ 6 ยุทธศาสตร์

หลักท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ มีเป้าหมาย ดังนี้ 

1.1 คนทุกช่วงวัยมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  

1.2 คนทุกช่วงวัยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้และพ้ืนที่พิเศษได้รับ
การศึกษาและเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  

1.3 คนทุกช่วงวัยได้รับการศึกษา การดูแลและป้องกันจากภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม่        
ยุทธศาสตร์ที่  2 :  การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรรม เพ่ือสร้างขีด

ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ มีเป้าหมาย ดังนี้ 
2.1 ก าลังคนมีทักษะที่ส าคัญจ าเป็นและมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดงานและ

การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  
2.2 สถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่จัดการศึกษาผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญและเป็น

เลิศเฉพาะด้าน  
2.3 การวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและมูลค่าเพ่ิมทาง

เศรษฐกิจ  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้มี 

3.1 ผู้เรียนมีทักษะและคุณลักษณะพ้ืนฐานของพลเมืองไทย และทักษะและคุณลักษณะที่
จ าเป็นในศตวรรษที่ 21  

3.2 คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ความสามารถ และสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษาและ
มาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ  
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3.3 สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถจัดกิจกรรม/กระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตร
อย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน  

3.4 แหล่งเรียนรู้ สื่อต าราเรียน นวัตกรรม และสื่อการเรียนรู้มีคุณภาพและมาตรฐาน และ
ประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยไม่จ ากัดเวลาและสถานที่  

3.5 ระบบและกลไกการวัด การติดตาม และประเมินผลมีประสิทธิภาพ  
3.6 ระบบการผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได้มาตรฐานระดับสากล  
3.7 ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา มีเป้าหมาย 
ดังนี้ 

4.1 ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ  
4.2 การเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษาส าหรับคนทุกช่วงวัย 
4.3 ระบบข้อมูลรายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษาที่ครอบคลุม ถูกต้อง เป็นปัจจุบันเพ่ือ

การวางแผนการบริหารจัดการศึกษา การติดตามประเมิน และรายงานผล 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มี

เป้าหมาย ดังนี้ 
5.1 คนทุกช่วงวัย มีจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และน าแนวคิดตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ  
5.2 หลักสูตร แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

คุณธรรม จริยธรรม และการน าแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ  
5.3 การวิจัยเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร

กับสิ่งแวดล้อม  
ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา มีเป้าหมายดังนี้ 

6.1 โครงสร้าง บทบาท และระบบการบริหารจัดการการศึกษามีความคล่องตัวชัดเจน และ
สามารถตรวจสอบได้  

6.2 ระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลส่งผลต่อคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา  

6.3 ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนและพ้ืนที่  

6.4 กฎหมายและรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษารองรับลักษณะที่แตกต่าง
กันของผู้เรียน สถานศึกษา และความต้องการก าลังแรงงานของประเทศ 

6.5 ระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษามีความเป็นธรรม 
สร้างขวัญก าลังใจ และส่งเสริมให้ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มตามศักยภาพ 
   
8. นโยบายการปรับยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) (ฉบับปรับปรุง
วันที1่1 ตุลาคม 2561) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศได้ร่วมหารือและก าหนดแนวทางการยกระดับมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) มุ่งเน้นให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น โดย
ก าหนดวิสัยทัศน์ คือ “มหาวิทยาลัยราชภัฏเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเป็นเลิศ โดยกระบวนการจัดการเรียน
การสอนเพ่ือการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน” ซึ่งมีรายละเอียดพอสังเขป ดังนี้ 

1. พันธกิจ 
1.1) ผลิตบัณฑิต 
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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  

สู่การเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
2. สถาบันหลัก 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นสถาบันการศึกษาที่เป็นที่พ่ึงของท้องถิ่น ในการให้ความรู้ ให้ความจริง มีความ

เป็นกลางทางการเมือง ประสานความร่วมมือกับองค์กรต่างๆ ในการพัฒนาท้องถิ่นให้บรรลุเป้าหมาย 
3. อัตลักษณ์บัณฑิต 

 บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมีความรู้ ความสามารถเชิงวิชาการวิชาชีพ พร้อมด้วยคุณลักษณะคนไทย
ตามพระราโชบายด้านการศึกษา 4 ประการ คือ 
  1. มีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง คือ มีความรู้ ความเข้าใจต่อชาติบ้านเมือง ยึดมั่นในศาสนา มั่นคง
ในสถาบันพระมหากษัตริย์และมีความเอ้ืออาทรต่อครอบครัวและชุมชนของตน 
  2. มีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็ง คือ รู้จักแยกแยะสิ่งที่ผิด – ชอบ สิ่งที่ชั่ว – ดี ปฏิบัติแต่สิ่งที่
ชอบ สิ่งที่งาม ปฏิเสธสิ่งที่ผิด สิ่งที่ชั่ว และช่วยกันสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง 
  3. มีงานท ามีอาชีพ คือ การสร้างให้เด็กและเยาวชนรักงาน สู้งานท าจนงานส าเร็จ มีงานท า
สามารถเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ 
  4. เป็นพลเมืองดี มีระเบียบวินัย คือ ส านึกในหน้าที่ของทุกคนในการเป็นพลเมืองดี ส่งเสริมให้
ทุกคนมีโอกาสท าหน้าที่พลเมืองดี คือ “เห็นอะไรที่จะท าเพ่ือบ้านเมืองได้ก็ต้องท า” ด้วยความมีน้ าใจและความ
เอ้ืออาทร 

4. สมรรถนะบัณฑิต 
 บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาการ วิชาชีพ มีทักษะการเรียนรู้แห่ง

ศตวรรษท่ี 21 มีความเป็นมืออาชีพ 
5. ยุทธศาสตร์ 
    5.1) การพัฒนาท้องถิ่น 

กลยุทธ์ 
1. สร้างและพัฒนาความร่วมมือกับผู้ว่าราชการจังหวัดในการวางแผนพัฒนาเชิงพ้ืนที่ และ

ด าเนินโครงการตามพันธกิจและศักยภาพของมหาวิทยาลัยโดยก าหนด 
เป้าหมายเชิงปริมาณและคุณภาพ รวมถึง Timeline ในการด าเนินการทุกขั้นตอนอย่างเป็น

รูปธรรม (ระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว) ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการจังหวัดด้วย 
2. บูรณาการความร่วมมือในมหาวิทยาลัยและภายนอกมหาวิทยาลัย (ภาครัฐ ภาคเอกชน  

ภาคประชาสังคม) ในการด าเนินโครงการพัฒนาให้บรรลุตามเป้าหมายอย่างมีนัยส าคัญ 
3. บูรณาการการจัดการเรียนการสอน การวิจัยของนักศึกษา และอาจารย์กับการพัฒนา

ท้องถิ่น 
ตัวชี้วัด 
1. มีฐานข้อมูลของพ้ืนที่บริการ (ศักยภาพชุมชน สภาพปัญหา และความต้องการที่แท้จริงของ

ชุมชน) เพ่ือใช้ในการวิเคราะห์ ประเมินและวางแผนงานพัฒนาเชิงพ้ืนที่ตามศักยภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
2. จ านวนหมู่บ้าน/โรงเรียน ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏด าเนินโครงการอันเป็นผลจากการวางแผน

พัฒนาเชิงพ้ืนที ่
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3. ร้อยละสะสมของจ านวนหมู่บ้านที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเข้าด า เนินโครงการพัฒนา
เปรียบเทียบกับจ านวนหมู่บ้านทั้งหมดในพ้ืนที่บริการ (การกระจายตัวเชิงพ้ืนที่) 

4. จ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏ และจ านวนโครงการฯ สะสม  
(แยกประเภทตามเป้าหมาย) 

5. จ านวนภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ที่ร่วมมือกับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ ด าเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่นในพื้นที่บริการ 

6. อัตราส่วนโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นแกนน าเปรียบเทียบกับโครงการ
พัฒนาท้องถิ่นทั้งหมดของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

7. จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการที่เกี่ยวกับการน้อมน าพระราโชบายด้านการศึกษา เพ่ือเสริมสร้าง
คุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค์ทั้ง 4 ประการ สู่การปฏิบัติในพ้ืนที่บริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

8. อัตราการอ่านออกเขียนได้ ของจ านวนประชากร โดยเฉพาะประชากรในวัยประถมศึกษาใน
พ้ืนที่บริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

9. ร้อยละของหมู่บ้านที่มีดัชนีชี้วัดความสุขมวลรวมชุมชนเพิ่มขึ้น 
10. อัตราการเพ่ิมข้ึนของรายได้ครัวเรือนในพ้ืนที่การพัฒนาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
11. มีแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพ่ือเสริมสร้างคุณค่าและ

จิตส านึกรักษ์ท้องถิ่น 
12. จ านวนวิสาหกิจชุมชน/ผู้ประกอบการใหม่ในพ้ืนที่บริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏที่ประสบ

ความส าเร็จ จากการสนับสนุนองค์ความรู้จากมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
13. อัตราการอพยพของประชากรวัยท างานในท้องถิ่นลดลง 

    5.2) การผลิตและพัฒนาครู 
กลยุทธ์ 
1. ปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ และกระบวนการผลิตให้มีสมรรถนะเป็นเลิศเป็น

ที่ยอมรับด้วย School Integrated Learning และสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ 
2. พัฒนาสมรรถนะครูของครูให้มีความเป็นมืออาชีพ 
3. บ่มเพาะนักศึกษาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพพร้อมด้วย 

จิตวิญญาณความเป็นครูและคุณลักษณะ 4 ประการ คือ  
1) มีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง  
2) มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็ง  
3) มีงานท า มีอาชีพ  
4) เป็นพลเมืองดี มีระเบียบวินัย 

4. จัดท าแผนการด าเนินงานตามข้อ 1 – 3 โดยก าหนดเป้าหมายเชิงปริมาณและคุณภาพ
รวมถึงขั้นตอนและระยะเวลา (Timeline) ในการปฏิบัติงาน ทั้งระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาวเพ่ือให้
สามารถบรรลุเป้าหมายได้อย่างเป็นรูปธรรม 

ตัวชี้วัด 
  1. มีการปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์และกระบวนการผลิตครู เพ่ือให้บัณฑิตครู
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ มีอัตลักษณ์ สมรรถนะและคุณภาพตามมาตรฐาน 
วิชาชีพ พร้อมด้วยคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามพระราโชบายด้านการศึกษาและคุณลักษณะครูศตวรรษท่ี 21 

2. ร้อยละครูของครูที่มีประสบการณ์สอนในโรงเรียนต่อปีการศึกษา 
3. ร้อยละของบัณฑิตครูที่จบจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ ที่สอบบรรจุผ่านเกณฑ์ของหน่วยงาน

ต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ภายในเวลา 1 ปี 
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4. มี Platform เพ่ือสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบัณฑิตครู มหาวิทยาลัยราชภัฏที่
เข้าสู่วิชาชีพ 

5. ผลคะแนน O-NET หรือผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เพ่ิมขึ้นจากการพัฒนา
สมรรถนะ ครูประจ าการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

6. สัดส่วนบัณฑิตครูที่ได้รับการบรรจุเข้าท างานในภูมิภาค 
7. ผลงานการวิจัยสาขาวิชาชีพครูที่ได้รับตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งในระดับชาติและนานาชาติหรือ

น าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการผลิตและพัฒนาครูเพิ่มข้ึน 
    5.3) การยกระดับคุณภาพการศึกษา 

กลยุทธ์ 
1. ปรับปรุงหลักสูตรเดิมให้ทันสมัยและพัฒนาหลักสูตรใหม่ในรูปแบบสหวิทยาการที่ตอบสนอง

การพัฒนาท้องถิ่นและสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาประเทศ 
2. พัฒนาศักยภาพผู้สอนให้เป็นมืออาชีพ 
3. พัฒนาห้องปฏิบัติการ/อุปกรณ์การเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการผลิตบัณฑิต 
4. ปรับกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้บูรณาการกับการท างานและเสริมสร้างทักษะและ

จิตส านึกในการพัฒนาท้องถิ่น 
5. ผลิตบัณฑิตได้ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ทั้งด้านสมรรถนะวิชาชีพ ทักษะบัณฑิต

ศตวรรษท่ี 21 และคุณลักษณะ 4 ประการ คือ มีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง มีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็ง มีอาชีพ มี
งานท า และมีความเป็นพลเมืองดี มีวินัย 
  6. จัดท าแผนพัฒนาเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาในลักษณะการ Reprofile อย่างเป็น
รูปธรรม โดยก าหนดเป้าหมายเชิงปริมาณและคุณภาพ รวมถึงระยะเวลาและขั้นตอนการด าเนินการ (Timeline) 
ในการปฏิบัติอย่างชัดเจน 
  ตัวชี้วัด 
  1. จ านวนหลักสูตรที่ถูกปรับปรุงให้ทันสมัยและหลักสูตรใหม่ในรูปแบบสหวิทยาการที่
ตอบสนองต่อการพัฒนาท้องถิ่นและสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ 
  2. ผลงานของนักศึกษา/อาจารย์ ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่หรือได้รับรางวัลในระดับชาติและ
นานาชาติ 
  3. ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับสาขาท่ีส าเร็จการศึกษา 
  4. ระดับความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตาม
มาตรฐาน CEFR หรือมาตรฐานอื่น ๆ ที่เทียบเท่า 
  5. อัตราการได้งานท า/ท างานตรงสาขา/ประกอบอาชีพอิสระทั้งตามภูมิล าเนาและนอก
ภูมิล าเนา ของบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ ภายในระยะเวลา 1 ปี 
  6. ผลการประเมินสมรรถนะของบัณฑิตโดยสถานประกอบการผู้ใช้บัณฑิต 
  7. อัตราการศึกษาต่อในพ้ืนที่ของประชากรวัยอุดมศึกษาเพ่ิมขึ้น 
     5.4) การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
  กลยุทธ์ 
  1. ส่งเสริมบุคลากรที่เป็นคนดีและคนเก่งให้พัฒนาและแสดงออกถึงความรู้ความสามารถ และ
ศักยภาพในการพัฒนามหาวิทยาลัยและท้องถิ่นอย่างเต็มที่ 
  2. เพ่ิมบทบาทการเป็นมหาวิทยาลัยเพ่ือท้องถิ่นโดยให้ความส าคัญกับการบูรณาการการเรียน
การสอนกับการพัฒนาท้องถิ่น และการสร้างผลประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญา 
  3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรภายในและต่างประเทศเพ่ือเสริมสร้างประสิทธิผลตาม
วิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
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  4. ปรับปรุงพัฒนาระบบบริหารจัดการโดยเฉพาะด้านฐานข้อมูลงบประมาณและบุคลากรให้
ทันสมัย รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล 
  ตัวชี้วัด 
  1. จ านวนอาจารย์และนักศึกษา ศิษย์เก่า ที่ได้รับรางวัลในระดับชาติ นานาชาติ 
  2. อัตราส่วนจ านวนผลงานวิจัยและองค์ความรู้ต่าง ๆ ที่เป็นทรัพย์สินทางปัญญาต่อจ านวน
ผลงานดังกล่าวที่ถูกน าไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม 
  3. ผลการส ารวจการรับรู้ข่าวสาร (นโยบาย แผนพัฒนาต่าง ๆ ที่ส าคัญระดับชาติ จังหวัด 
องค์กร) ของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย 
  4. จ านวนฐานข้อมูลเพ่ือการบริหารจัดการและการตัดสินใจตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
  5. ระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการบริหารงานภาครัฐอยู่ในระดับสูงหรือ 
สูงมาก 
  6. จ านวนเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรภายในและต่างประเทศ 
  7. ระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  8. ฐานข้อมูลศิษย์เก่าและกิจกรรมสัมพันธ์เพื่อขยายเครือข่ายและปรับปรุงฐานศิษย์เก่า 
  9. ผลส ารวจความคิดเห็นความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
 
9. แผนพัฒนาจังหวัดก าแพงเพชร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 
 แผนพัฒนาจังหวัดก าแพงเพชร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570 จัดท าขึ้นภายใต้การมีส่วนร่วมของ
ทุกภาคส่วนตามหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และกระบวนการที่คณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) 
ก าหนด และได้วิเคราะห์ความสอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนทั้ง 3 ระดับ นอกจากนี้ ยังได้ส ารวจและรับฟังความ
คิดเห็นจากประชาชนในพ้ืนที่ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการระหว่างส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ภาคเอกชน ภาคประชาชน เพ่ือบูรณาการการจัดท าและพิจารณาร่างแผนพัฒนาจังหวัด และได้ประชุมร่วมกับ
คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) เพ่ือให้ความเห็นชอบในแผนพัฒนาจังหวัด 
 ผลจากการวิเคราะห์บริบทการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาจังหวัด ศักยภาพและโอกาส 
ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย รวมทั้งปัญหาและความต้องการของประชาชนในจังหวัด น ามาสู่การก าหนด
เป้าหมายการพัฒนาจังหวัด “แหล่งเกษตรปลอดภัย พลังงานทดแทน และท่องเที่ยวมรดกโลกทางวัฒนธรรม
และธรรมชาติ” ซึ่งประกอบด้วยประเด็นการพัฒนา แนวทางการพัฒนา และแผนงาน ดังนี้ 
 ประเด็นการพัฒนาที่ 1 สร้างมูลค่าเพ่ิมในการผลิต การแปรรูป การตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัย และ
พลังงานทดแทนด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี 
 แนวทางการพัฒนา 
  1. พัฒนาศักยภาพและปัจจัยพื้นฐานรองรับการเกษตร เกษตรปลอดภัย และอุตสาหกรรม 
  2. ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและใช้พลังงานทดแทนจากทรัพยากรธรรมชาติ ผลผลิต และ
วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร 
  3. สร้างมูลค่าเพ่ิมแก่สินค้าเกษตร เกษตรแปรรูป และผลิตภัณฑ์ชุมชน ด้วยนวัตกรรมและ
เทคโนโลยี 
  4. ส่งเสริมการตลาด และประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรปลอดภัย เกษตรแปรรูป และผลิตภัณฑ์
ชุมชน ผ่านช่องทางที่หลากหลายทั้งในและต่างประเทศ 
 แผนงาน 
  1. เพ่ิมศักยภาพการผลิตด้วยการพัฒนาแหล่งน้ าและพ้ืนที่การเกษตรรองรับภาคเกษตรและ
อุตสาหกรรม 
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  2. ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและการใช้พลังงานทดแทน 
  3. พัฒนาศักยภาพการแปรรูปสินค้าเกษตรด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี 
  4. ส่งเสริมและพัฒนาช่องทางการตลาดเพื่อเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 
 ประเด็นการพัฒนาที่ 2 พัฒนาการบริหารจัดการท่องเที่ยวมรดกโลกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ
เชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพและวิถีชุมชนเพ่ือยกระดับมาตรฐานสู่สากล 
 แนวทางการพัฒนา 
  1. พัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวมรดกโลกและแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ ปรับปรุงโครงสร้าง
พ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกรองรับการท่องเที่ยว และเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวมรดกโลกและแหล่ง
ท่องเที่ยวอื่นที่มีศักยภาพและวิถีชุมชน 
  2. พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและสร้างสรรค์ด้วยอัตลักษณ์เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม 
  3. บริหารจัดการท่องเที่ยวอย่างมีประสิทธิภาพ และเสริมสร้างความเข้มแข็งของบุคลากรและ
ผู้ประกอบการท่องเที่ยว 
  4. พัฒนาผลิตภัณฑ์ การตลาด และการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน 
 แผนงาน 
  1. ปรับปรุงพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวมรดกโลก แหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ และพัฒนาสิ่งอ านวย
ความสะดวกรองรับการท่องเที่ยว 
  2. พัฒนาเส้นทางคมนาคมเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวมรดกโลกกับแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ
และวิถีชุมชน 
  3. สร้างมูลค่าเพ่ิมแก่การท่องเที่ยวและบริการที่มีอัตลักษณ์ในเชิงพ้ืนที่ 
  4. เพ่ิมขีดความสามารถในการบริหารจัดการการท่องเที่ยว 
  5. พัฒนาผลิตภัณฑ์ การตลาด และการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว 
 ประเด็นการพัฒนาที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน สร้างสังคมที่เข้มแข็ง และบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
 แนวทางการพัฒนา 
  1. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคพ้ืนฐาน และเส้นทางคมนาคมรองรับการขยายตัว
ของเศรษฐกิจและชุมชน 
  2. พัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างความเข้มแข็งของคน ชุมชน และสถาบันครอบครัว เพ่ือลด
ความเหลื่อมล้ า และสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคม ภายใต้หลักศาสนา วัฒนธรรม และปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งสร้างความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
  3. เสริมสร้างให้ประชาชนมีสุขภาพดีที่เหมาะสมกับวัย โดยเน้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทาง
สุขภาพ และการป้องกันควบคุมโรคอุบัติการณ์ใหม่ และอุบัติการณ์ซ้ า 
  4. ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ โดยเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
  5. รักษาและฟ้ืนฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยฟ้ืนฟูป่าเสื่อมโทรมควบคู่กับ
ป้องกันแก้ไขปัญหาการบุกรุกท าลายพ้ืนที่ป่า บริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ลดมลพิษ ตลอดจนบริหารจัดการเพ่ือ
ลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติธรรมชาติ 
 แผนงาน 
  1. พัฒนาศักยภาพโครงสร้างและสาธารณูปโภคพ้ืนฐานรองรับเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตที่ด ี
  2. เสริมสร้างความเข้มแข็งทางสังคมตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และความมั่นคง
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
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  3. พัฒนาการให้บริการสาธารณสุขอย่างมีประสิทธิภาพ 
  4. พัฒนาการให้บริการทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน 
  5. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
 
10. แผนพัฒนาจังหวัดตาก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570 

 ในการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดตาก พ.ศ. 2566-2570 โดยวิเคราะห์ขอมูลจากตัวชี้วัดการพัฒนาจังหวัด
และกลุ่มจังหวัด ของส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติผลจากดัชนีรวมการพัฒนาจังหวัด
ปรากฏว่าจังหวัดตาก อยู่อันดับที่ 23 คะแนน 51.07 เมื่อเปรียบเทียบคากลางของประเทศที่คะแนน 52.87 
คะแนน ที่ได้ยังต่ ากว่าคากลางของประเทศดังนั้น จังหวัดตาก จึงท าให้ความส าคัญและมุ่งเน้นที่จะพัฒนาในมิติ
การพัฒนาคน มิติเศรษฐกิจและความมั่นคง มิติสิ่งแวดลอม มิติสันติภาพและความยุติธรรม และมิติความเป็นหุ้น
สวนการพัฒนา โดยการรวบรวมปัญหาและความตองการของประชาชนในพื้นที่มาก าหนดเป็นแผนงาน/โครงการ
เพ่ือด าเนินการ ให้ไปสู่เป้าหมายในการพัฒนาจังหวัดที่ก าหนดไว้ว่า “ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สร้าง
มูลค่าเพิ่มจาก สินค้าทางเกษตร และสร้างรายได้จากการทองเที่ยว ธุรกิจบริการ และการค้าการลงทุนใน
พื้นที่” โดยการขับเคลื่อนผ่านประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่น าไปสู่วิสัยทัศน์การพัฒนาจังหวัด “เมือง
น่าอยู่ ประตูการค้าชายแดน” 
 ประเด็นการพัฒนา 

1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และแก้ไขปญัหาความยากจน 
2. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
3. การพัฒนาผลิตภาพทางการเกษตร 
4. การสงเสริมการทองเที่ยว สินค้า OTOP และการค้าชายแดน 
5. การบริหารจัดการภาครัฐ และการรักษาความม่ันคงชายแดนและความสงบเรียบร้อย 
วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน และพัฒนาคุณภาพชีวิตและแก้ ไขปัญหาความยากจนให้กับ

ประชาชนในพื้นท่ี 
2. เพ่ือป้องกัน อนุรักษ์ฟ้ืนฟู และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่อย่างยั่งยืน 
3. เพ่ือพัฒนาเกษตรกรให้ผลิตสินค้าทางการเกษตรและปศุสัตว์ที่ได้มาตรฐาน และเปลี่ยนแปลง

พฤติกรรมการเพาะปลูก สร้างรายได้จากการปลูกพืชเศรษฐกิจ ตลอดจนพัฒนา 
แหล่งน้ าให้เพียงพอส าหรับท าการเกษตรและปศุสัตว์ได้ตลอดทั้งปี 

4. เพ่ือพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และส่งเสริมกิจกรรม ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว 
5. เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาสินค้า OTOP สินค้าชุมชนและผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนตลอดจนเพ่ิมช่อง

ทางการจ าหน่ายสินคา้ 
6. เพ่ือพัฒนาและส่งเสริมการค้าการลงทุนในพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษตาก 
7. เพ่ือพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ 
8. เพ่ือส่งเสริมประสิทธิภาพในการป้องกันรักษาความมั่นคงชายแดน และในพื้นที่จังหวัดตาก 
แนวทางการพัฒนา 
1. เพ่ือให้ประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีรายได้เพ่ิมขึ้น และมี

สุขภาพที่ดีข้ึน โดยน้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจ าวัน 
2. เพ่ือบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติให้ได้รับการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและป้องกันรักษาให้คงอยู่อย่างยั่งยืน 
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3. เพ่ือส่งเสริมการท าเกษตรปลอดภัย เกษตรอุตสาหกรรม ปลูกพืชเศรษฐกิจ การแปรรูปผลผลิตทาง
การเกษตร และปศุสัตว์เพ่ือสร้างมูลค่า และเพ่ิมชองทางจ าหน่ายสินค้า โดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการ
ผลิตและการตลาด 

4. เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการทองเที่ยว ธุรกิจบริการ ผลิตภัณฑ์ชุมชน การผลิต การแปรรูปสินค้า OTOP 
และสินค้าวิสาหกิจชุมชนให้มีคุณภาพ ยกระดับมาตรฐาน การสร้างมูลคาเพ่ิมและสร้างรายได้ให้กับประชาชนใน
พ้ืนที ่

5. เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการคาชายแดน และพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษให้เชื่อมโยงกับอนุภูมิภาคลุ่ม
แม่น้ าโขง (GMS) และประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) เพ่ือขยายฐานเศรษฐกิจและขีดความสามารถในการ
แข่งขัน 

6. เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดภาครัฐ และประชาชนมีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

 
11. นโยบายการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด  จ.ตาก 

ตามท่ีคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้เข้ามาบริหารประเทศ และก าหนดแนวทางในการด าเนิน
นโยบายด้านเศรษฐกิจโดยมุ่งเน้นการส่งเสริมการค้าชายแดนผ่านการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในพ้ืนที่ที่มี
ศักยภาพ  โดยก าหนดให้อ าเภอแม่สอดเป็นพ้ืนที่ที่มีศักยภาพเหมาะสมในการจัดตั้งเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษระยะแรกของไทยใน 5 พ้ืนที่ชายแดน  

11.1) แผนงานเพื่อเตรียมความพร้อมการเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนจังหวัดตาก 
1) แผนงานระยะเร่งด่วน  

1) การเตรียมความพร้อมโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคม  ดังนี้ 
1. แผนการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและด่านศุลกากร แบ่งเป็นโครงสร้างพ้ืนฐานคมนาคม 

40 โครงการ วงเงิน 120,294.94 ล้านบาท และโครงสร้างพ้ืนฐานด่านศุลกากร 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  

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 และส่งเสริมการท่องเที่ย วทาง
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 

11.2) 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 สหภาพ        
เมียนมาร์ มีระยะทางไปยังท่าเรือมะละแหม่ง และเมืองย่างกุ้งที่ใกล้ที่สุด” โดยมีแนวทางการพัฒนาเป็นเขต
อุตสาหกรรมสิ่งทอ เฟอร์นิเจอร์ ศูนย์ขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ คลังสินค้า ที่อยู่อาศัยส าหรับแรงงานและ
ประกอบการ ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยด าเนินการเร่งรัดวางและปรับปรุงผังเมืองรวมจังหวัด ผัง
พัฒนาพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ ผังเมืองรวมเมือง และผังเมืองรวมชุมชนชายแดน เพ่ือจัดระเบียบการใช้
ประโยชน์ที่ดินและระบบคมนาคมขนส่งให้สอดคล้องกับการพัฒนาพ้ืนที่เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ ออกแบบวางผัง
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พ้ืนที่เฉพาะชุมชนชายแดนวางผังโซนนิ่งการใช้ประโยชน์ที่ดิน วางระบบสาธารณูปโภค – สาธารณูปการ และ
ออกแบบรายละเอียดโครงการพัฒนาต่างๆ เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ให้เป็นระเบียบ สวยงาม 
และปลอดภัย 

11.3) 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 
- การผลิตผลิตภัณฑ์เซรามิก 
- อุตสาหกรรมผลิตเครื่องเรือนจากไม้  
- อุตสาหกรรมเครื่องหนัง 
- อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ  
- อุตสาหกรรมชิ้นส่วนประกอบยานยนต์  
- นิคมหรือเขตอุตสาหกรรม และนิคมอุตสาหกรรมบริการ 
- กิจการด้านโลจิสติกส์ อาทิ คลังสินค้า ศูนย์เปลี่ยนถ่ายสินค้า 
การเชื่อมโยงภูมิภาค มูลค่าการค้าชายแดนเพ่ิมสูงขึ้น ส่วนใหญ่มาจากการที่เมียนมาร์น าเข้า

สินค้าอุปโภคบริโภคจากฐานการผลิตส่วนกลางของประเทศไทย เศรษฐกิจระดับท้องถิ่นยังไม่มีรูปแบบเครือข่าย
การผลิตระหว่างประเทศ แต่มีโอกาสเชื่อมโยงกับเขตเศรษฐกิจพิเศษในเมืองเมียวดี ผะอัน ย่างกุ้งได้ 
 

12. กรอบการประเมินสถาบันอุดมศึกษาจากหน่วยงานภายนอก 
ปัจจุบันมหาวิทยาลัยของรัฐทุกแห่งถูกประเมินโดยองค์กรภายนอกอย่างเป็นทางการ  2 หน่วยงาน

ประกอบด้วย  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  และส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ (ก.พ.ร.)  ทั้งสองหน่วยงานมีหน้าที่ประเมินมหาวิทยาลัยเหมือนกันเพียงแต่มีเกณฑ์ที่แตกต่างกันขึ้นอยู่
กับวัตถุประสงค์ 1) ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ก าหนด ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน 2) ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ก าหนดเกณฑ์ประเมินผล
การปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ทาง ก.พ.ร. จะใช้ผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาจาก สกอ. เป็นหลัก 
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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 โดยสามารถจ าแนกตัวชี้วัด      
รายองค์ประกอบได้ดังนี้ 

องค์ประกอบที่ 1 : การผลิตบัณฑิต 
1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 
1.2 อาจารย์ประจ าสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
1.3 อาจารย์ประจ าสถาบันที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
1.4 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
1.6 การส่งเสริมสมรรถนะและทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 
1.7 การส่งเสริมสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล 
1.8 หลักสูตรที่นักศึกษามีส่วนร่วมในการสร้างนวัตกรรม 

องค์ประกอบที ่2 : การวิจัย 
2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 
2.4  งานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมที่น าไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน 

องค์ประกอบที ่3 : การบริการวิชาการแก่ชุมชน 
3.1 ระบบและกลไกการพัฒนาเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน 
3.2 ชุมชนเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามแผนเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน 

องค์ประกอบที ่4 : การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
4.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะ วัฒนธรรม  และความเป็นไทย 

องค์ประกอบที ่5 : การบริหารจัดการ 
5.1 การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการท างาน 
5.2 การบริหารของสถาบันเพ่ือการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจกลุ่มสถาบัน และ

เอกลักษณ์ของสถาบัน 
5.3 ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตร 

 
13. แนวทางการยกระดับคุณภาพอุดมศึกษาภายใต้โครงการพลิกโฉมระบบอุดมศึกษาของไทย 
(Reinventing University System)  

คณะท างานขับเคลื่อนนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม ด้านคุณภาพอุดมศึกษา ได้จัดท าแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายการยกระดับ  คุณภาพอุดมศึกษาใน
มิติที่ 4 ปฏิรูปการอุดมศึกษา ที่ก าหนดให้ปรับเปลี่ยนมหาวิทยาลัยตาม 3 กลุ่มภารกิจ เพ่ือตอบโจทย์การพัฒนา
ประเทศ สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 ดังนี้ 
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หมวด 3 ประเภทและกลุ่มของสถาบันอุดมศึกษา 
มาตรา 23 เพ่ือประโยชน์ในการควบคุมก ากับ รัฐมนตรีจะประกาศก าหนดประเภทของ

สถาบันอุดมศึกษาก็ได ้
มาตรา 24 เพ่ือประโยชน์ในการส่งเสริม สนับสนุน ประเมินคุณภาพ ก ากับดูแล และจัดสรร

งบประมาณให้แก่สถาบันอุดมศึกษา รัฐมนตรีจะประกาศก าหนดให้จัดสถาบันอุดมศึกษาเป็นกลุ่มได้ โดยค านึงถึง
จุดมุ่งหมาย พันธกิจ ยุทธศาสตร์ ศักยภาพ และผลการด าเนินการที่ผ่านมาของสถาบันอุดมศึกษาแต่ละกลุ่ม โดย
ต้องก าหนดมาตรการส่งเสริม สนับสนุน ประเมินคุณภาพ ก ากับดูแล และจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับ
การจดักลุ่มดังกล่าวด้วย ในกรณีที่รัฐมนตรีประกาศให้สถาบันอุดมศึกษากลุ่มใดมีพันธกิจหลักในการให้การศึกษา
อบรม ทักษะอาชีวะชั้นสูงเพ่ือพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ชาติ แผนแม่บท แผนการปฏิรูปประเทศ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สถาบันอุดมศึกษากลุ่มนั้น
ย่อมได้รับความสนับสนุนเป็นพิเศษจากรัฐตามที่คณะรัฐมนตรีก าหนด 

การจัดสถาบันอุดมศึกษาเป็นกลุ่มและการก าหนดมาตรการตามวรรคหนึ่ง รวมทั้งการก าหนด
กลุ่มสถาบันอุดมศึกษาและการให้ความสนับสนุนเป็นพิเศษตามวรรคสอง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวง ในกรณีที่เห็นสมควรรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาอาจประกาศ ก าหนดให้จัดกลุ่มส่วนราชการหรือกลุ่มส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษาใด
สถาบันอุดมศึกษาหนึ่ง เพ่ือด าเนินการตามมาตรานี้ก็ได ้

มาตรา 25 การก าหนดมาตรฐานการอุดมศึกษาต้องก าหนดให้สอดคล้องกับประเภทและกลุ่ม
ของสถาบันอุดมศึกษาตามหมวดนี้ 

หมวด 5 ข้อมูลการอุดมศึกษา 
มาตรา 42 สถาบันอุดมศึกษาต้องเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวกับการด าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา

นั้นแก่สาธารณะ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่ก าหนดในกฎกระทรวงเพ่ือประโยชน์ในการจัดท าแผน
ด้านการอุดมศึกษาและการพัฒนาคุณภาพการอุดมศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม ตลอดจนการมีส่วนร่วมของ
สาธารณชนในการตรวจสอบสถาบันอุดมศึกษา ให้สถาบันอุดมศึกษามีหน้าที่ส่งข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการศึกษา
และมาตรฐานการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม การให้บริการทางวิชาการ และข้อมูลอ่ืนที่เกี่ยวข้องให้แก่
กระทรวง ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่ก าหนดในกฎกระทรวง  

มาตรา 43 ให้หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงานและหน่วยงานภาคเอกชนตามลักษณะที่สภา
นโยบายประกาศก าหนด ส่งข้อมูลเกี่ยวกับการอุดมศึกษาและการอ่ืนที่เกี่ยวข้องให้แก่กระทรวงตามที่ได้รับการ
ร้องขอ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

สภานโยบายโดยข้อเสนอของกระทรวงอาจขอให้คณะรัฐมนตรีมีมติให้เชื่อมโยงระบบข้อมูล
สารสนเทศ ของหน่วยงานของรัฐกับฐานข้อมูลการอุดมศึกษาเพื่อประโยชน์ในการด าเนินการตามวรรคหนึ่งได้ 

มาตรา 44 ให้กระทรวงมีหน้าที่จัดท าฐานข้อมูลการอุดมศึกษาของประเทศ โดยรวบรวม 
วิเคราะห์ สังเคราะห์ และเผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวกับการอุดมศึกษา สถาบันอุดมศึกษาและการอื่นที่เกี่ยวข้อง เพ่ือ
ประโยชน์ในการด าเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามมาตรา 42 วรรคสอง ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่สภานโยบายก าหนด  

การเปิดเผยข้อมูลตามความในส่วนนี้ย่อมได้รับความคุ้มครองและจะน าไปเป็นเหตุในการ
ฟ้องร้องด าเนินคดีใดๆ มิได้ 

จุดมุ่งหมาย (Purposes) ของ Re-positioning University 
                    กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ต้องพัฒนาให้มหาวิทยาลัยของรัฐ
ภายในประเทศสามารถท าหน้าที่เสริมสร้างขีดความสามารถการแข่งขัน (Competitiveness) ของประเทศ 
ในอนาคตอย่างมีประสิทธิภาพ ร่วมกับยกระดับความเป็นธรรมทางการศึกษา (Equity in Higher Education) 
โดยใช้ Framework for University Repositioning เป็นเครื่องมือ โดยมีวัตถุประสงค์ คือ “ประเทศต้องการให้
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มหาวิทยาลัยเป็นแนวหน้า (Forefront) ในการขับเคลื่อนประเทศสู่ Value-Based Economy” ที่มีจุดมุ่งเน้น 
ได้แก่ 

- ความสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน (Alignment) ระหว่างความต้องการของ ประเทศ 
นโยบาย ทิศทางของมหาวิทยาลัย การก ากับดูแล การจัดสรรทรัพยากร และการจัดการทรัพยากรบุคคล 

- การสร้างจุดเน้น (Focus) ของการด าเนินการของมหาวิทยาลัยในเรื่องที่เป็นความต้องการ
ของประเทศ และเป็นจุดเด่นหรือสมรรถนะหลักของมหาวิทยาลัย 

- ประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการใช้ทรัพยากรให้น าไปใช้สร้างคุณค่าที่แท้จริงให้แก่ประเทศ 
และปรับลดการด าเนินการในส่วนที่เกินความจ าเป็นหรือไม่มีจุดเด่นด้านคุณภาพ 

แนวทางการก าหนดจุดเน้นเชิงยุทธศาสตร์ (Institutional Re-positioning Plan) 
กลุ่มท่ี 1 การวิจัยระดับแนวหนาของโลก (Global and Frontier Research) 
ค านิยาม : สถาบันอุดมศึกษาที่มุ่งสูการวิจัยที่มีคุณภาพระดับสากล พิจารณาจากการจัดอันดับ

สถาบันอุดมศึกษาโลก อาจเป็นสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทาง หรือสถาบันอุดมศึกษาที่เน้นการจัดการศึกษาแบบ
พหุวิทยาการ 

เป้าหมาย : เน้นการวิจัยขั้นสูง และผลิตบัณฑิต นักวิจัย เป็นผู้น าทางความคิดของประเทศใน
ระดับบัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะระดับปริญญาเอกหรือหลังปริญญาเอก สร้างความโดดเด่นในดานการวิจัยและ
ผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาที่มีวิทยานิพนธ์ หรือผลงานวิจัยระดับนานาชาติในหลายกลุ่มสา ขาวิชา  
มุ่งท าการค้นคว้าเพ่ือสร้างความรูทฤษฎี และขอคนพบใหม่ เพ่ือขยายพรมแดนของความรู้และสร้าง
ความกา้วหน้าทางวิชาการท่ีลุ่มลึกในสาขาวิชาต่าง ๆ 

กลุ่มท่ี 2 การพัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรม (Technology and Innovation) 
ค านิยาม: สถาบันอุดมศึกษาที่มุ่งสู่การจัดการการศึกษาเพ่ือเน้นการพัฒนาด้านเทคโนโลยีและ

ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมเพ่ือตอบโจทย์การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมและอุตสาหกรรมของประเทศ 
เป้าหมาย : ให้การศึกษาอบรมทักษะอาชีวะชั้นสูง สร้างและพัฒนาบัณฑิตที่มีความรู้และความ

เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและการสร้างนวัตกรรมให้สามารถน าองค์ความรู้มาประยุกต์ใช้สร้างผลงานพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ต่อยอดเปน็นวัตกรรม ส่งเสริมบทบาทความร่วมมือกับภาคเอกชนและอุตสาหกรรมเพ่ือสนับสนุนและ
พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อน าไปสู่การพัฒนา เศรษฐกิจ สังคม และอุตสาหกรรมของประเทศ 

กลุ่มท่ี 3 การพัฒนาชุมชน เชิงพ้ืนที่ (Area Based and Community) 
ค านิยาม : สถาบันอุดมศึกษาที่มุ่งสูการพัฒนาชุมชนเชิงพ้ืนที่เป็นแหล่งเรียนรู้ถ่ายทอดความรู้

และเทคโนโลยีเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้แก่บุคคล ชุมชน สังคม หน่วยงาน ภาครัฐ ภาคเอกชน เพ่ือการด ารงชีพ 
และให้ประชาชนมีโอกาสเรียนรู้ตลอดชีวิตน าไปสู่ความเข้มแข็งและการพัฒนาที่ยั่งยืนของทรัพยากรมนุษย์ 
สังคม ท้องถิ่นและภูมิภาค 

เป้าหมาย : เน้นการพัฒนาชุมชนระดับท้องถิ่น และผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถ เป็น
หลักในการขับเคลื่อน พัฒนาและเปลี่ยนแปลงในระดับท้องถิ่นและภูมิภาค ด าเนินการวิจัยเพ่ือพัฒนาการผลิต 
บัณฑิต ให้บริการวิชาการ ประยุกต์ความรู้สู่การปฏิบัติ และสร้างองค์ความรู้จากการปฏิบัติ  รวมทั้งการอนุรักษ์
และพัฒนาศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

กลุ่มที่ 4 การพัฒนาคนให้มีความสามารถด้านวิชาชีพหรือสาขาจ าเพาะ (Development of 
Professionals and Specialists) 

ค านิยาม : สถาบันอุดมศึกษาที่แสดงให้เห็นถึงการด าเนินงาน และความส าเร็จในการพัฒนา
ความเชี่ยวชาญและนวัตกรรมด้านการจัดการศึกษา เพ่ือพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้มีสมรรถนะทางวิชาชีพ 
หรือทักษะจ าเพาะสาขา รวมทั้งพัฒนาความสามารถในการน าความรู้เชิงทฤษฎีไปประยุกต์ใช้อย่างมีประสิทธิผล 
เพ่ือเพ่ิมผลิตภาพก าลังคนของชาติ 
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เป้าหมาย : เน้นการให้บริการทางการศึกษาพัฒนาผู้เรียนให้ 1) มีความรู้ ทักษะ และทัศนคติ 
สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ 2) มีความสามารถในการเรียนรู้พัฒนาตนเอง เพ่ือยกระดับความสามารถทาง
วิชาชีพ สมรรถนะความเป็นมืออาชีพ หรือความเชี่ยวชาญจ าเพาะทางให้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงของสภาวะ
แวดล้อม 3) มีส่วนร่วมสร้างสรรค์คุณค่าให้กับสังคม ชุมชน  
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ส่วนที ่2 
การวิเคราะหศ์ักยภาพการพัฒนา 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 
1. สถานการณ์ปัจจุบันของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
    ความเป็นมาของคณะ 
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรเดิม คือ คณะวิชามนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ.2518 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งออก
ตามพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าว หัวหน้าหน่วยงานเรียกว่า หัวหน้าคณะ ต่อเม่ือมีพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ 
พ.ศ.2538 คณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จึงเปลี่ยนเป็นคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หัวหน้า
หน่วยงาน เรียกว่าคณบดี ปัจจุบันเป็นหน่วยงานระดับคณะตามกฎกระทรวงจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏก าแพงเพชร กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2548 ออกตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547    
  ด้วยเหตุนี้ ผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหาร ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งเป็นคณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
จนถึงในปี พ.ศ. 2522 เปลี่ยนเป็นคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในปี พ.ศ. 2538 มาถึงปัจจุบัน มีผู้บริหาร
ได้พัฒนาองค์กรมาถึงขณะนี้ จ านวน 12 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. รองศาสตราจารย์ศรีรัตน์  เจิงกลิ่นจันทร์  เข้าด ารงต าแหน่งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์  สถาบันราชภัฏก าแพงเพชร  โดยด ารงต าแหน่งดังกล่าว ระหว่างปี  พ.ศ. 2542 - 2546   
  8. รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณย์ วงศ์ค าจันทร์  เข้าด ารงต าแหน่งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์  สถาบันราชภัฏก าแพงเพชร  ระหว่างปี พ.ศ. 2546 - 2548   
  9. รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วงษ์บุญมาก เข้าด ารงต าแหน่งคณบดีคณะมนุษยศาส ตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ระหว่างปี พ.ศ. 2548 - 2552 
 10. รองศาสตราจารย์มัย  ตะติยะ  เข้าด ารงต าแหน่งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ปี พ.ศ. 2552 – 2555 
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    11. รองศาสตราจารย์ ดร.สุชิน รอดก าเหนิด เข้าด ารงต าแหน่งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ปี พ.ศ. 2556 – 2564 
    12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลวัฒน์ ภูวิชิต เข้าด ารงต าแหน่งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ปี พ.ศ. 2564 – ปัจจุบัน 
 
ประวัติความเป็นมา 
  ในปีการศึกษา 2522  วิทยาลัยครูก าแพงเพชรเปิดรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร วิชาการศึกษา
ขั้นสูง (ป.กศ. สูง) เป็นรุ่นที่สอง ในกลุ่มวิชาเอก คือ ภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  
สังคมศาสตร์ พลศึกษา อุตสาหกรรมศิลป์ ศิลปะคหกรรมศาสตร์และเกษตรศาสตร์  โดยอาจารย์สุนทร หิรัญวงศ์ 
เป็นหัวหน้าคณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยครูก าแพงเพชร  ปี พ.ศ. 2522 – 2528  
 ในปี พ.ศ. 2528 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา เศรษฐีธร ย้ายไปด ารงต าแหน่งอธิการวิทยาลัยครู
เพชรบูรณ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพรถ เลิศพิริยกมล  อธิการวิทยาลัยครูร าไพพรรณี ย้ายมาด ารงต าแหน่ง
อธิการวิทยาลัยครูก าแพงเพชรแทน ในช่วงนี้ อาจารย์บุญมี  ปาละวงศ์  เข้าด ารงต าแหน่งหัวหน้าคณะวิชา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยครูก าแพงเพชร  แทนอาจารย์สมชาย ตันติสันติสม ซึ่งพ้นจากต าแหน่ง
หัวหน้าคณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  วิทยาลัยครูก าแพงเพชร  เพ่ือไปด ารงต าแหน่งรองอธิการฝ่าย
วางแผนและพัฒนา  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) 
ภาควิชาภาษาญี่ปุ่น (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) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย (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 ภาควิชาที่สังกัดคณะวิชามนุษยศาสตร์ และ
สังคมศาสตร์  วิทยาลัยครูก าแพงเพชร  ยังคงมี 11 ภาควิชาดังเดิมในปี พ.ศ.  2534 คณะวิชาวิทยาศาสตร์ 
วิทยาลัยครูก าแพงเพชรได้เปิดโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ ส่งผลให้วิทยาลัยครูก าแพงเพชรเป็นสถาบันที่ใช้
เทคโนโลยีทางการศึกษา พร้อมทั้งสอนทางด้านเทคโนโลยีการศึกษาเต็มรูปแบบ ในปี พ.ศ. 2535 คณะวิชา
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มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยครูก าแพงเพชรได้มีส่วนร่วมในการจัดงานฉลอง 100 ปี การฝึกหัดครู
ไทย วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2535 วิทยาลัยครูก าแพงเพชร ได้รับมอบที่ดิน ซึ่งเป็นป่าเสื่อมโทรม ในพ้ืนที่อ 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 าแหน่งหัวหน้า
คณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยครูก าแพงเพชร (พ.ศ.  2536-2538)  โดยมีภาควิชาสังกัดใน
คณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 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 าแหน่งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์  สถาบันราชภัฏก าแพงเพชร โดยด ารงต าแหน่งดังกล่าวตั้งแต่ปี  พ.ศ.  2542 - 2546  ในช่วงนี้ 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  สถาบันราชภัฏก าแพงเพชร ได้จัดโครงสร้างใหม่ในรูปแบบโปรแกรมวิชา 
ประกอบด้วย โปรแกรมวิชา  11  โปรแกรมวิชา กล่าวคือ (1) โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ (ค.บ.)  (2) โปรแกรม
วิชาดนตรีศึกษา  (3) โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา  (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
การจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาในระดับต่ างๆ อย่างมีคุณภาพและ
มาตรฐาน  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงได้จัดพิมพ์เอกสารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา  พ.ศ. 2548 เพ่ือเป็นประโยชน์แก่สถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานต่างๆ ที่จัดหลักสูตรในระดับ
ปริญญาในการน าไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรระดับอุดมศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานอย่าง
ต่อเนื่องต่อไป 
  การประกาศใช้พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ส่งผลสถาบันราชภัฏก าแพงเพชร 
ยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.  2547 ด้วยเหตุนี้มหาวิทยาลัย       
ราชภัฏก าแพงเพชร  จึงต้องปรับเปลี่ยนบทบาทและวิธีการด าเนินการตามความเหมาะสม ประกอบกับ 
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ประกาศใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.  2548  
ดังนั้นหลังจากที่ได้ปรับเปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  โปรแกรมวิชาต่าง ๆ ในคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ได้ทยอยปรับปรุงหลักสูตรเพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรอุดมศึกษา 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 
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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 (สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์) 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 ตลอดจนการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ที่เน้ น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 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
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ภายนอกรอบที่สาม (พ.ศ. 2554-2558) โดยส านักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การ
มหาชน) 
 4. การพัฒนาอาจารย์ อาจารย์ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร  มีวุฒิทางการศึกษาสูงขึ้นในระดับปริญญาเอกซึ่งส าเร็จการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ อาจารย์ของ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และรอง
ศาสตราจารย์มากขึ้น อนึ่ง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ได้ส่งเสริมส่งเสริม
การปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของคณาจารย์ ตลอดจนสนับสนุนให้อาจารย์ประจ าท าการวิจัยเพ่ือพัฒนาการ
เรียนการสอน  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 มหาวิทยาลัยราช
ภัฏก 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 
 

สถานภาพปัจจุบัน ปีการศึกษา 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มี 10 โปรแกรมวิชา 2 กลุ่มวิชา  
ได้แก่ 

1. โปรแกรมวิชานิติศาสตร์        
2. โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม 
3. โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์       
4. โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีภูมิศาสตร์ 
5. โปรแกรมวิชาบรรณรักษ์ศาสตร์และสารสนเทศศึกษา 
6. โปรแกรมวิชาภาษาไทย 
7. โปรแกรมวิชาภาษาจีน         
8. โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ 
9. โปรแกรมวิชาศิลปศึกษา                 

10. โปรแกรมวิชาดนตรีศึกษา 
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กลุ่มวิชา 
1. นาฏศิลป์และการละคร 
2. ปรัชญาและศาสนา 

จัดการเรียนการสอนทั้งระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา มีหลักสูตรที่เปิดเรียน  ได้แก่ 
  ระดับปริญญาตรี   
    1.  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
    2.  หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต    
    3.  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
    4.  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
    5.  หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 
    6.  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 

ระดับปริญญาโท   
       1.  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
 

จ านวนบุคลากรทั้งหมด  84 คน  จ าแนกเป็นสายวิชาการ  จ านวน  74 คน (ร้อยละ 88.06)  ข้าราชการ 12 คน  
พนักงานมหาวิทยาลัย 42 คน  อาจารย์ตามสัญญาจ้าง 20 คน  และสายสนับสนุน  จ านวน 10 คน (ร้อยละ 11.09)  
พนักงานมหาวิทยาลัย 5 คน พนักงานราชการ 1 คน ลูกจ้างชั่วคราว 4 คน   (ข้อมูล ณ วันที่ 2 สิงหาคม 2565) 

 
2. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ศักยภาพ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  (SWOT Analysis) 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมศักยภาพคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ด้านต่าง ๆ รวมทั้ง 
การวิเคราะห์วิสัยทัศน์ประเด็นยุทธศาสตร์ ปัญหาและความต้องการของประชากรและมีส่วนได้เสีย ท าให้
สามารถเข้าใจบริบทของมหาวิทยาลัยและปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานทั้งในปัจจุบันและอนาคต  
การวิเคราะห์ศักยภาพอันประกอบด้วยปัจจัยแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก ( Internal and external 
factors) เป็นองค์ประกอบส าคัญของความส าเร็จเพราะการวิเคราะห์ดังกล่าวจะถูกน าไปใช้เป็นข้อมูลส าหรับ  
การวางแผนยุทธศาสตร์และแนวทางด 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) 
          - ปัจจยัภายนอกที่เป็นลบก่อให้เกิดสถานการณ์ท่ีเป็นอุปสรรคเป็นภาวะคุกคามต่อการพัฒนา (Threats) 
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  1) การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน  
  

ปัจจัยภายใน (1) 
จัดล าดับ 

(2) 
น้ าหนัก 
(%) 

(3) 
น้ าหนัก 
(%) x 
0.5 

(4) 
คะแนน 

(5) 
ถ่วงน้ าหนัก 
(3) x (4) 

จุดแข็ง (Strength) 
1. บุคลากรของคณะ มีความรักความสามัคคี ร่วมมือร่วมใจ
ความสัมพันธ์อันดีต่อกัน 

1 15 0.075 5 
 

0.375 

2. คณะมีบุคคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย 2 15 0.075 5 0.375 
3. คณะมีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชนท้องถิ่น
ครอบคลุมทุกพันธกิจ และด าเนินกิจกรรมร่วมกันอย่างต่อเนื่อง 

3 10 0.050 5 0.025 

4. คณะมีนักวิจัยที่มีศักยภาพและพัฒนางานวิจัยนวัตกรรมและ
งานสร้างสรรค์เพ่ือชุมชนท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง 

4 10 0.050 5 0.025 

5. คณะมีเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาใน
ต่างประเทศ เช่น จีน ญี่ปุ่น กัมพูชา พม่า เป็นต้น ส่งผลให้เกิด
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านภาษา ศิลปวัฒนธรรม การเรียน
การสอน และการวิจัย 

11 5 0.025 4 0.100 

6. คณะมีผลงานวิจัยตีพิมพ์ เผยแพร่ ในฐานข้อมูลระดับชาติ 
เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง 

10 10 0.050 3 0.150 

7. คณะมีแหล่งเผยแพร่ผลงานวิจัย และผลงานวิชาการท่ีอยู่ TCI 
ฐาน 2 และมีระบบการสื่อสารในช่องทางที่หลากหลาย 

5 10 0.050 5 0.250 

8. คณะมีระบบสนับสนุนกลไกการขับเคลื่อนในการพัฒนาทักษะ
ด้านวิศวกรสังคมนักศึกษา 

9 5 0.025 4 0.100 

9. คณะมีระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอนที่สนับสนุนให้
นักศึกษาพัฒนาคุณภาพทางวิชาการ เช่นได้รับรางวัลระดับชาติ
อย่างต่อเนื่อง 

8 5 0.025 4 0.100 

10. คณะมีการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการที่ส่งเสริมให้
บัณฑิตมีทักษะอาชีพที่หลากหลาย เช่น ทักษะผู้ประกอบการ 

7 5 0.025 5 0.125 

11. คณะมีบุคลากรที่มีศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
สนับสนุนพันธกิจของคณะ 

8 10 0.050 5 0.250 

รวม  100% 0.500  2.325 
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ปัจจัยภายใน (1) 
จัดล าดับ 

(2) 
น้ าหนัก 
(%) 

(3) 
น้ าหนัก (%) x 0.5 

(4) 
คะแนน 

(5) 
ถ่วงน้ าหนัก 
(3) x (4) 

จุดอ่อน (Weakness) 
1. คณะมีผลงานวิจัยตีพิมพ์ เผยแพร่      
ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติจ านวนน้อย 

1 10 
 

0.050 3 0.150 

2. คณะยังไม่มีระบบการติดตามการดูแล
รักษา ซ่อมบ ารุง อุปกรณ์ สื่ออุปกรณ์ 
เทคโนโลยียังไม่ครอบคลุม 

3 15 0.075 4 0.300 

3.  คณะยังไม่มีอุปกรณ์ สื่ออุปกรณ์
เทคโนโลยีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ยังไม่
ทันสมัย และ ยังไม่มี Co-learning space 

2 15 0.075 4 0.300 

4. ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษของ
บุคลากรยังไม่เป็นไปตามมาตรฐาน CEFR 
ระดับ B1       

10 5 0.025 3 0.075 

5. คณะมีสัดส่วนของอาจารย์ประจ าที่
ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกจ านวน
น้อย 

9 5 0.025 4 0.100 

6. คณะมีสัดส่วนของอาจารย์ที่ด ารง
ต าแหน่งวิชาการจ านวนน้อยเมื่อเทียบกับ
เกณฑ์ 

6 10 0.050 4 0.200 

7. จ านวนข้อเสนอเพ่ือรับทุนวิจัยจาก
หน่วยงานภายนอกยังมีน้อย 

4 10 0.050 5 0.250 

8. จ านวนผลการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียน
การสอน  ผลงานวิชาการและงาน
สร้างสรรค์ของคณาจารย์มีจ านวนน้อย 

8 10 0.050 3 0.150 

9. จ านวนผลงานวิจัยที่น าไปใช้ประโยชน์
และก่อให้เกิดมูลค่าเพ่ิมต่อชุมชน  ท้องถิ่น  
และสังคมยังมีน้อย 

5 15 0.075 4 0.300 

10. คณะมีจ านวนบุคลากรฝ่ายสนับสนุนที่
เข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้นจ านวนน้อย 

7 5 0.050 5 0.250 

รวม  100% 0.500  2.075 
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 2) การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก  
ปัจจัยภายนอก (1) 

จัดล าดับ 
(2) 

น้ าหนัก 
(%) 

(3) 
น้ าหนัก (%) x 0.5 

(4) 
คะแนน 

(5) 
ถ่วงน้ าหนัก 
(3) x (4) 

จุดโอกาส (Opportunities) 
1. มีเครือข่ายความร่วมมือจากชุมชน 
ท้องถิ่นเพ่ือการเรียนรู้ และมีเขตโบราณ
สถานที่ได้รับการยกย่องเป็นเมืองมรดก
โลกซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการ
อนุรักษ์ ส่งเสริม สืบสานเผยแพร่ศิลปะ
และวัฒนธรรม ภูมิปัญญาและสิ่งแวดล้อม 

1 20 0.010 5 0.050 

2. ค่าครองชีพในการศึกษาเม่ือเทียบเคียง
กับสถาบันใกล้เคียงไม่สูงมากท าให้เอื้อต่อ
นักศึกษา 

4 15 0.075 4 0.300 

3. ความหลากหลายของระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ท าให้เอ้ือต่อการปฏิบัติงาน 
การเรียนการสอนและการสื่อสาร 
อาจารย์และผู้เรียนมีแหล่งทรัพยากรการ
เรียนรู้เพิ่มขึ้น 

2 15 0.075 5 0.375 

4. องค์กร/หน่วยงานในท้องถิ่นและสถาน
ประกอบการให้การส่งเสริมด้านการเรียน
การสอนและสนับสนุนด้านศิลปะและ
วัฒนธรรม 

5 15 0.075 5 0.375 

5. ยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ภาค
ยุทธศาสตร์จังหวัด การจัดกลุ่ม
มหาวิทยาลัย แผนพลิกโฉมมหาวิทยาลัย
ราชภัฏก าแพงเพชร ท าให้บุคลากรของ
คณะสามารถใช้ศักยภาพในการ
ด าเนินงานตามพันธกิจดังกล่าวได้อย่างดี 

6 10 0.050 5 0.250 

6. ชุมชน ท้องถิ่นมีความหลากหลายทาง
ภูมิศาสตร์ สังคม และวัฒนธรรม  ที่เอ้ือ
ต่อการสร้างองค์ความรู้และบูรณาการต่อ
การพัฒนาท้องถิ่น 

3 15 0.075 5 0.375 

7. กฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับการจัด
การศึกษาในระดับอุดมศึกษาพ.ศ.  2565 
ส่งผลต่อโอกาสในการจัดการศึกษา
หลากหลายรูปแบบมากข้ึน 

7 10 0.050 5 0.250 

รวม  100% 0.500  1.975 
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จากผลการวิเคราะห์คะแนนตามตาราง  แสดงให้เห็นว่าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    

มีสภาพแวดล้อมในด้านจุดแข็ง (S) มากกว่า (W)  (S=2.325 > W=2.075)  และสภาพแวดล้อมภายนอกใน ด้าน
โอกาส (O) มากกว่าอุปสรรค (T) (O=1.975 > T=1.300) เมื่อน าคะแนนรวมของการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ภายในและภาบนอกมาใส่แกน  SWOT  Matrix  จะได้กราฟวิเคราะห์ ดังรูป  
 

 

 

 

 

 

ปัจจัยภายนอก (1) 
จัดล าดับ 

(2) 
น้ าหนัก 
(%) 

(3) 
น้ าหนัก (%) x 0.5 

(4) 
คะแนน 

(5) 
ถ่วงน้ าหนัก 
(3) x (4) 

จุดอุปสรรค (Threats) 
1. แนวโน้มอัตราการจ้างงานสาย
วิทยาศาสตร์และสายอาชีพสูงกว่าสาย
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

3 15 0.075 4 0.300 

2. ค่านิยมของการต้องได้งานท าตรงสาย
ส่งผลให้อัตราการเลือกเรียนสาขาใน
คณะลดลง 

4 15 0.075 4 0.300 

3. พฤติกรรมการจ้างงานของนายจ้าง
เปลี่ยนแปลงไปจากการเน้นที่ปริญญา
ไปสู่การเน้นทักษะในการปฏิบัติงาน 

7 5 0.025 4 0.100 

4. ภาวะการแข่งขันของ
สถาบันการศึกษาที่สูงขึ้น ท าให้เกิด การ
แย่งชิงนักศึกษาและบุคลากรที่มี
ความสามารถ 

5 20 0.010 5 0.050 

5. สถานการณก์ารระบาดของ COVID-
19 ส่งผลต่ออุปสรรค์ต่อการบริหาร
จัดการ การด าเนินงานตามพันธกิจได้ไม่
เป็นไปตามเป้าหมาย 

1 15 0.075 4 0.300 

6. ประชากรมีจ านวนลดลงท าให้ผู้เข้า
ศึกษาต่อระดับอุดมศึกษามีจ านวนลดลง 

2 20 0.010 5 0.050 

7. ความยืดหยุ่นในการบริหารจัดการท า
ให้คณะไม่สามารถปรับเปลี่ยนการ
ด าเนินงานให้ทันต่อ technology 
disruption 

6 10 0.050 4 0.020 

รวม  100% 0.500  1.300 
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จากกราฟ  จะเห็นได้ว่าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์อยู่ในช่วงกลยุทธ์เพ่ิมศักยภาพ 
 S (จุดแข็ง)  รวม 2.325 
 T (ภัยคุกคาม)  รวม  1.300 
 O (โอกาส)  รวม  1.975 

W (จุดอ่อน)  รวม  2.075 

 
  

2.325 

1.975 

2.075 

1.300 

กลยุทธ์แก้วิกฤติ 
กลยุทธ์สร้างภูมิคุ้มกัน 

กลยุทธ์เร่งการพัฒนา 

กลยุทธ์เพิ่มศักยภาพ 
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ส่วนที่ 3 
แผนกลยุทธ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ประจ าปี พ.ศ.2566-2570 (ฉบับปี 2566) 
 

ปรัชญา : 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร มุ่งเน้นให้โอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชน สร้างศักยภาพให้เป็น  

ขุมพลังแห่งปัญญา พัฒนาท้องถิ่น ผลิตก าลังคนที่มีความรู้ความสามารถและมีคุณธรรม โดยเน้นที่จิตส านึก 
ในการรับใช้ท้องถิ่นและประเทศชาติ 

 
ภารกิจ : 

ตามมาตรา 8  ในการด าเนินงานเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามมาตรา 7 ให้ก าหนดภาระหน้าที่  
ของมหาวิทยาลัยดังต่อไปนี้ 
 (1) แสวงหาความจริงเพ่ือสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการบนพ้ืนฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย  
และภูมิปัญญาสากล 
 (2) ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม ส านึกในความเป็นไทย มีความรักและผูกพันต่อท้องถิ่นอีกทั้ง
ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน เพ่ือช่วยให้คนในท้องถิ่นรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง การผลิตบัณฑิตดังกล่าว  
จะต้องให้มีจ านวนและคุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ 
 (3) เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า ความส านึก และความภูมิใจในวัฒนธรรมของท้องถิ่นและ  
ของชาติ 
 (4) เรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้น าชุมชน ผู้น าศาสนาและนักการเมืองท้องถิ่นให้มีจิตส านึก
ประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรม และความสามารถในการบริหารงานพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นเพ่ือประโยชน์
ของส่วนรวม 
 (5) เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ
และมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง 
 (6) ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชน องค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่นและองค์กรอื่นทั้งในและต่างประเทศ  เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
 (7) ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพ้ืนบ้านและเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้เหมาะสม กับ 
การด ารงชีวิตและการประกอบอาชีพของคนในท้องถิ่น  รวมทั้งการแสวงหาแนวทาง  เพ่ือส่งเสริมให้เกิด  
การจัดการ  การบ ารุงรักษา  และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลยั่งยืน 
 (8) ศึกษา วิจัย ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชด าริ ในการปฏิบัติภารกิจ 
ของมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
 
วิสัยทัศน์ 
 เป็นองค์กรที่ผลิตบัณฑิตให้มีมาตรฐานสากล พร้อมน าองค์ความรู้และนวัตกรรมสู่การพัฒนาท้องถิ่น 
 
ค่านิยมหลัก   
 K – Knowledge – สร้างสรรค์ความรู้ใหม่ 
  P – Public Service and Productivity – ให้บริการชุมชน สังคมและมีผลิตภาพที่ดี 
 R – Responsibility – ยึดถือความรับผิดชอบต่อหน้าที่ 
 U – Unity – มีความรัก สามัคคีในองค์กร 
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พันธกิจ 
 1. สร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนท้องถิ่น 

2. สร้างองค์ความรู้ วิจัยและนวัตกรรมทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
3. ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพทางวิชาการและสมรรถนะทางวิชาชีพ  
4. จัดท าระบบบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอนด้วยระบบเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเหมาะสม 

 
วัฒนธรรมของหน่วยงาน 

H    =   Humanity             มนุษยธรรม 
U  =   Unity                   มีน้ าหนึ่งใจเดียว 
S =   Society                มุ่งสู่สังคม 
O  =   Orignity                สร้างสรรค์สิ่งใหม่/ภูมิปัญญา  
“มีมนุษยธรรม  มีน้ าหนึ่งใจเดียว  มุ่งสู่สังคม  สร้างสรรค์สิ่งใหม่/ภูมิปัญญาอย่างยั่งยืน” 

 
อัตลักษณ์   บัณฑิตมีจิตอาสา สร้างสรรค์ปัญญา พัฒนาท้องถิ่น 
 
เป้าประสงค์  
 1. ส่งเสริมและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งด้วยพันธกิจสัมพันธ์ 

2. สร้างองค์ความรู้ วิจัยและนวัตกรรมทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
3. บัณฑิตมีคุณภาพทางวิชาการและสมรรถนะทางวิชาชีพสู่ความเป็นพลโลก 
4. บริหารการจัดการและการจัดการเรียนการสอนที่ทันสมัยด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
 

เอกลักษณ์   “เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่มีมาตรฐานสากล ชี้น าการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ผลิตบัณฑิตที่มีศักยภาพสู่
ความเป็นพลโลก” 

 เอกลักษณ์ หมายถึง ความส าเร็จตามจุดเน้นและจุดเด่นที่สะท้อนให้เห็นเป็นลักษณะเด่นเป็นที่หนึ่งของสถาบัน 
โดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้น าเสนอผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารคณะและคณะกรรมการ
ประจ าคณะ โดยใช้ค าว่า “เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่มีมาตรฐานสากล ชี้น าการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ผลิตบัณฑิตท่ีมี
ศักยภาพสู่ความเป็นพลโลก” 
 

 “เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่มีมาตรฐานสากล” คณะมีระบบกลไก ทรัพยากร องค์ความรู้ และ
บุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในศาสตร์ที่หลากหลาย ที่สามารถสนับสนุนการเรียนรู้ให้มีมาตรฐาน  

ระดับสากลได้ 

 “ชี้น าการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น” คณะมีสาขาวิชาที่ตอบสนองความจ าเป็นในการพัฒนาท้องถิ่น  

รวมทั้งมีโครงการหรือกิจกรรมที่หลากหลายในการน าองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้เพ่ือเป็นผู้น าในการพัฒนา  

ชุมชนท้องถิ่น 

 “ผลิตบัณฑิตที่มีศักยภาพสู่ความเป็นพลโลก” คณะมีศาสตร์ที่หลากหลาย อีกท้ังมีบุคลากรที่มีความรู้ 
ความเชี่ยวชาญ และมีศักยภาพในศาสตร์นั้น ๆ มีกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่มีมาตรฐาน เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญเพ่ือให้ผู้เรียนกลายเป็นบัณฑิตท่ีมีศักยภาพสู่ความเป็นพลโลก 
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คุณลักษณะบัณฑิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มีความรู้คู่คุณธรรม พร้อมน าสังคม 
นิยมความเป็นไทย  ใส่ใจวิถีโลก 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 
1. การพัฒนาชุมชนท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งด้วยพันธกิจสัมพันธ์ 
2. การสร้างองค์ความรู้ วิจัยและนวัตกรรมทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
3. การยกระดับคุณภาพบัณฑิตให้มีมาตรฐานทางวิชาการและสมรรถนะทางวิชาชีพสู่ความเป็นพลโลก 
4. การพัฒนาระบบบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอนให้ทันสมัยด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
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ความเชื่อมโยงประเด็นยุทธศาสตร์   เป้าประสงค์   กลยุทธ์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ ์ มาตรการ ตัวชี้วัด 
1.การพัฒนาชุมชนท้องถิ่นให้มี
ความเข้มแข็งด้วยพันธกิจสัมพันธ์ 

1. ส่งเสรมิและพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
ให้มีความเข้มแข็งด้วยพันธกิจ
สัมพันธ์ 

1.1  พัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัย งาน
สร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมที่น าไปใช้
ประโยชน์กับชุมชน สังคม และมีความ
สอดคล้องกับเปา้หมายการพัฒนาที่
ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ 
(SDGs) 

1.ก าหนดนโยบายให้ทุกหลักสูตรจดัท าวิจัย 
หรือนวัตกรรมเพื่อพัฒนาสังคมหรอืชุมชน  
2. พัฒนาระบบสนับสนุนจัดท าวิจยั หรือ
นวัตกรรมเพื่อพัฒนาสังคมหรือชุมชน 
3. ส่งเสรมิให้ใช้งานวิจัย หรือนวัตกรรม
เพื่อสร้างมลูค่าเพิ่มตามเป้าหมายการ
พัฒนาท่ียั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ 
(SDGs) 
4. สร้างความร่วมมือกับชุมชนเพื่อ
สร้างสรรคค์วามรูด้้านมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์   

1. ร้อยละของหลักสูตรที่มีงานวิจยั หรือ
นวัตกรรมเพื่อพัฒนาสังคมหรือชุมชน 
2. ระดับความส าเร็จของการพัฒนาระบบ
สนับสนุนจดัท าวิจัยหรือนวัตกรรมเพื่อพัฒนา
สังคมหรือชุมชน 
3. ระดับความส าเร็จของการน างานวิจัย หรือ
นวัตกรรมไปใช้เพื่อพัฒนาสังคมหรือชุมชน 
4. จ านวนผลงานท่ีน าไปใช้ประโยชน์เพื่อ
ส่งเสริมการสรา้งมูลค่าเพิ่ม 
5. จ านวนชุมชน หน่วยงานท้องถิ่น ที่ร่วมมือ
เพื่อสร้างสรรคค์วามรูด้้านศลิปวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
6. จ านวนครัวเรือนท่ีได้รับการยกระดับให้พ้น
เส้นความยากจน 

1.2  พัฒนาทักษะด้านวิศวกรสังคม
ให้แก่นักศึกษาเพื่อสร้างงานวิจัย 
โครงงานหรือนวัตกรรม ท่ีบูรณาการ
ศาสตร์ต่าง ๆ ให้สามารถพัฒนาหรือ
แก้ปัญหาให้ชุมชนท้องถิ่น 

1. ส่งเสรมิให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการ
สร้างผลงาน นวัตกรรม โครงงาน หรือ
งานวิจัย หรือบูรณาการศาสตร์ต่าง ๆ 
2. สนับสนุนให้มีคณะท างานเพื่อขบัเคลื่อน
กระบวนการวิศวกรสังคม โดยการมีส่วน
ร่วมของบุคลากรภายในคณะ 
3. ส่งเสรมิความรู้ ทักษะวิศวกรสังคม
ให้กับบุคลากร และนักศึกษา 
4. ส่งเสรมิให้นักศึกษาน าทักษะวศิวกร
สังคมไปใช้ประโยชน์ โดยการสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือในพ้ืนท่ีให้บริการ 

7. ร้อยละของหลักสูตรที่มีนักศึกษาที่มีส่วน
ร่วมในการสร้างผลงาน นวัตกรรม โครงงาน 
หรืองานวิจัย หรือบูรณาการศาสตร์ต่าง ๆ 
เพื่อพัฒนาหรือแก้ปัญหาให้ชุมชนท้องถิ่น 
8. จ านวนโครงงาน ที่นักศึกษาด าเนินการ
พัฒนาหรือแก้ปัญหาให้ชุมชนท้องถิ่น 
  



 

แผนกลยุทธ ์| คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปี 2566 – 2570 (ฉบับปี 2566) | 47  
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ ์ มาตรการ ตัวชี้วัด 
2. การสร้างองค์ความรู้ วิจัยและ
นวัตกรรมทางมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์

2. สร้างองค์ความรู้ วิจัยและ
นวัตกรรมทางมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์

2.1 เพิ่มปรมิาณและคุณภาพงานวิจัย 
งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรม พรอ้มท้ัง
เผยแพรผ่ลงานในระดับชาตหิรือ
นานาชาติ 

1. สนับสนุนให้มีการผลิตงานวิจัยและ
พัฒนา (R&D) งานสร้างสรรค์ หรอื
นวัตกรรม 
2. ส่งเสรมิให้มีการเผยแพร่ผลงานวิจัย 
หรือนวัตกรรมในระดับชาติและนานาชาติ 
3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการวิจัย
ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์กับ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

9. จ านวนผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือ
นวัตกรรม (ส าหรับนักวิจยัหน้าใหม่) 
10. จ านวนผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือ
นวัตกรรม เผยแพร่ในระดับชาติหรือ
นานาชาติ 
11. ระดับค่าคะแนนการเผยแพรผ่ลงานวิจัย 
งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรม 
12. จ านวนงานวิจัย งานสรา้งสรรค์ หรือ
นวัตกรรมที่น าไปใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนา
ชุมชนท้องถิ่นและสอดคล้องกับ SDGs 

3. การยกระดับคุณภาพบัณฑิตใหม้ี
มาตรฐานทางวิชาการและ
สมรรถนะทางวิชาชีพสู่ความเป็นพล
โลก 

3. บัณฑิตมีคณุภาพทางวิชาการ
และสมรรถนะทางวิชาชีพสู่ความ
เป็นพลโลก 

3.1 ผลิตบณัฑิตไดต้ามความต้องการ
ของผู้ใช้บัณฑิต ทั้งด้านสมรรถนะ
วิชาชีพ และทักษะบัณฑิตศตวรรษท่ี 21 

1. พัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษา 
(TQF/HUSOQF) ทักษะทางวิศวกรสังคม 
และทักษะศตวรรษท่ี 21 
2. พัฒนานักศึกษาให้มีทักษะภาษาอังกฤษ
และภาษาต่างประเทศอ่ืน ๆ  
3. ส่งเสรมิกิจกรรมการพัฒนาสมรรถนะ
ดิจิทัลส าหรับคณุวุฒิระดับปริญญาตรี 
4. ส่งเสรมินักศึกษาให้ไดร้ับการพัฒนา
ทักษะวิชาตามศาสตรส์าขา 
5. ก าหนดนโยบาย ก ากับ ตดิตาม ให้ทุก
หลักสตูรจดัการเรียนการสอนเชิงบูรณา
การกับการปฏิบัติงานจริง CWIE/WIL  
6.สร้างความร่วมมือกับชุมชน สถาน
ประกอบการในการพัฒนาหลักสูตรและ

13. ร้อยละของนักศึกษาท่ีไดร้ับการพัฒนา
นักศึกษาให้มีคุณลักษณะตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (HUSOQF) ทักษะ
ทางวิศวกรสังคม และทักษะศตวรรษที่ 21 
14. ร้อยละของนักศึกษาระดับปรญิญาตรีปี
สุดท้ายทีส่อบผ่าน ระดับ B1 ตามมาตรฐาน 
CEFR หรือมาตรฐานอ่ืน ๆ ที่เทียบเท่า 
15. ร้อยละของนักศึกษาปริญญาตรีปีสดุท้าย
ที่สอบผ่านเกณฑ์ IC3 หรือตามที่
มหาวิทยาลยัก าหนด 
16. ร้อยละของนักศึกษาท่ีไดร้ับการพัฒนา
ทักษะทางวิชาชีพตามศาสตรส์าขา 
17. ร้อยละของหลักสูตรที่จดัการศึกษาแบบ 
CWIE/WIL 
18. ร้อยละของนักศึกษาปีสุดท้ายที่มีลักษณะ
การเป็นผูป้ระกอบการ 
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การจัดการเรยีนการสอนที่ตอบสนองต่อ
การพัฒนาท้องถิ่นและผู้ใช้บัณฑิต  
7. ส่งเสรมิให้มีกิจกรรมและเปลี่ยนเรียนรู้
เพื่อสร้างแนวปฏิบตัิที่ดีของหลักสตูรที่
จัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการการ
เรียนการสอนกับการปฏิบัติงานจรงิ 
CWIE/WIL 
8. ส่งเสรมิให้นักศึกษามีทักษะการเป็น
ผู้ประกอบการ 

3.2 พัฒนาและปรับปรุงหลักสตูร/
หลักสตูรระยะสั้นให้ทันสมัยเพื่อ
ตอบสนองต่อการพัฒนาท้องถิ่น และ
การเรยีนรู้ตลอดชีวิต 

1. ส่งเสรมิพัฒนาให้มีการปรับปรุง
หลักสตูร/หลักสูตรระยะสั้นให้ทันสมัยเพื่อ
ตอบสนองต่อความต้องการของทุกช่วงวัย 
ตอบสนองต่อการพัฒนาท้องถิ่นและการ
เรียนรูต้ลอดชีวิต 
2. ส่งเสรมิและสนับสนุนให้ทุกโปรแกรม
วิชาจัดท าหลักสตูรระยะสั้น 
3. ส่งเสรมิและสนับสนุนให้ทุกโปรแกรม
วิชาจัดท าหลักสตูรวิชาโท 
4. ส่งเสรมิและพัฒนาหลักสูตรใหม้ีการ
จัดการเรียนการสอนในระบบคลังหน่วยกิ
ตระดับอุดมศึกษา (Credit bank)   
5. จัดการการเรียนการสอนโดยบรูณาการ
งานวิจัยและบริการวิชาการเพื่อผลิต
บัณฑิตและนวตักรรมไปใช้ประโยชน์ใน
การพัฒนาสังคม/ชุมชน 

19. จ านวนหลักสูตรระยะสั้นท่ีตอบสนองต่อ
การพัฒนาท้องถิ่นและการเรียนรูต้ลอดชีวิต 
20. จ านวนผูเ้รียนกลุ่มใหม่ที่เข้าศกึษาใน
หลักสตูรระยะสั้น 
21. ร้อยละของหลักสูตรที่จดัการการเรยีน
การสอนโดยบูรณาการงานวิจัยและบริการ
วิชาการ 



 

แผนกลยุทธ ์| คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปี 2566 – 2570 (ฉบับปี 2566) | 49  
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ ์ มาตรการ ตัวชี้วัด 
3.3 สรา้งเครือข่ายความร่วมมือทาง
วิชาการกับสถาบันการศึกษา
ภายในประเทศและต่างประเทศ 

1. แสวงหาเครือข่ายความร่วมมือทาง
วิชาการกับสถาบันการศึกษา
ภายในประเทศและต่างประเทศ 
2. ส่งเสรมิและสนับสนุนให้มีกิจกรรมทาง
วิชาการกับสถาบันการศึกษาทั้ง
ภายในประเทศและต่างประเทศ 

22. จ านวนเครือข่ายความร่วมมือทาง
วิชาการกับสถาบันการศึกษาภายในประเทศ
และ/หรือต่างประเทศ 

3.4 สรา้งเครือข่ายความร่วมมือกบั
ชุมชนท้องถิ่นทั้งภาครัฐและเอกชนใน
ลักษณะบรูณาการพันธกิจ 

1. แสวงหาเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชน
ท้องถิ่นทั้งภาครัฐและเอกชนในลักษณะ
บูรณาการพันธกิจ 
2. ส่งเสรมิและสนับสนุนให้มีกิจกรรม
ความร่วมมือกับชุมชนท้องถิ่นทั้งภาครัฐ
และเอกชน 

23. จ านวนเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชน
ท้องถิ่นทั้งภาครัฐและเอกชนในลักษณะ
บูรณาการพันธกิจ 

4. การพัฒนาระบบบรหิารจดัการ
และการจัดการเรยีนการสอนให้
ทันสมัยด้วยเทคโนโลยดีิจิทัล 

4. บริหารการจัดการและการ
จัดการเรียนการสอนที่ทันสมัยด้วย
เทคโนโลยีดิจิทลั 

4.1  พัฒนาระบบบริหารจดัการงาน
บุคคลและเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารงานโดยใช้เทคโนโลยดีิจิทัล 

1. ก าหนดนโยบายโดยการมสี่วนรว่มของ
บุคลากรในคณะในการพัฒนาระบบการ
บริหารจดัการงานบุคคลและการ
บริหารงานโดยใช้เทคโนโลยดีิจิทัล 
2. ส่งเสรมิการพัฒนาระบบการบรหิาร
จัดการงานบุคคลและการบริหารงานโดย
ใช้เทคโนโลยดีิจิทัล  
3. สร้างความเข้าใจแก่บุคลากรเกีย่วกับ
การบริหารทรัพยากรให้เกิดประสทิธิภาพ 

24. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อ
ระบบการบริหารจัดการงานบุคคลและการ
บริหารงานโดยใช้เทคโนโลยดีิจิทัล 

4.2  พัฒนาสมรรถนะในการปฏิบตัิงาน
ของบุคลากรสายวิชาการและสาย
สนับสนุน 

1. พัฒนาทักษะของบุคลากรด้าน
ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีดิจิทลั 
2. พัฒนาอาจารย์ให้มีทักษะการสือ่สาร
ภาษาอังกฤษส าหรับอาจารยผ์ู้สอนให้อยู่
ในระดับที่สามารถสอนเป็นภาษาอังกฤษ 

25. ร้อยละของบุคลากรที่สอบผา่นระดับ B1 
ตามมาตรฐาน CEFR หรือมาตรฐานอ่ืน ๆ ที่
เทียบเท่า 
26. ร้อยละของบุคลากรที่ไดร้ับการพัฒนา
ทักษะทางภาษาอังกฤษและเทคโนโลยดีิจิทัล 
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หรือสามารถสอบผ่านมาตรฐานคณุภาพ
ภาษาอังกฤษท่ีเป็นที่ยอมรับในระดับสากล 
3. ส่งเสรมิให้บุคลากรที่มีต าแหน่งทาง
วิชาการที่เพิ่มขึ้น 
4.ส่งเสรมิให้บุคลากรฝ่ายสนับสนนุเข้าสู่
ต าแหน่งงานท่ีสูงขึ้น 
5. สร้างแรงจูงใจในการพัฒนาบุคลากร
ตามเส้นทางความก้าวหน้าทางสายวิชาชีพ 
เพื่อให้มีความมั่นคงทางวิชาชีพ 
6. ส่งเสรมิและสนับสนุนการท าผลงาน
วิชาการและการวิจัย 
7. พัฒนาอาจารย์ให้จัดการเรยีนการสอน
ในรูปแบบใหม่ ตามการพัฒนาของสังคม 
8. ส่งเสรมิการจดักิจกรรมด้าน
จรรยาบรรณในวิชาชีพ 

27. ร้อยละของบุคลากรที่มีต าแหน่งทาง
วิชาการที่เพิ่มขึ้น 
28. ร้อยละของบุคลากรฝ่ายสนับสนุนท่ีเข้าสู่
ต าแหน่งงานท่ีสูงขึ้น 

4.3  พัฒนาระบบการจัดการเรยีนการ
สอนที่ทันสมัยด้วยเทคโนโลยดีิจิทลั 

1. ส่งเสรมิพัฒนาการจดัการเรียนการสอน
ให้ทันสมัยด้วยเทคโนโลยดีิจิทัล 

29. ร้อยละของหลักสูตรทีม่ีการพฒันาระบบ
การจัดการเรยีนการสอนที่ทันสมยัด้วย
เทคโนโลยีดิจิทลั 

4.4  สร้างแหล่งเรียนรู้ด้าน
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

1. เพิ่มแหล่งเรยีนรู้ดา้นมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์
2. ส่งเสรมิและสนับสนุนการจดัท า
ฐานข้อมูลความรู้ด้านมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์
3. ส่งเสรมิพัฒนาสิ่งสนับสนุนและสร้าง
พื้นที่แหล่งเรียนรู้แก่นักศึกษาภายในคณะ 
4. ส่งเสรมิความเป็นชุมชนของนักศึกษา 
ศิษย์เก่า และคนในท้องถิ่น 

30. จ านวนแหล่งเรียนรู้ด้านมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ที่เกดิใหม่หรือไดร้ับการ
พัฒนา 
31. ระดับความส าเร็จในการจดัท าฐานข้อมูล
ความรู้ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
32. จ านวนกิจกรรมที่ส่งเสรมิความเป็นชุมชน
ของนักศึกษา  
ศิษย์เก่า และคนในท้องถิ่น 
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4.5  พัฒนาหลักสตูรให้มีการบรหิาร
จัดการ ด้วยระบบคณุภาพตามเกณฑ์
มาตรฐานสากล 

1.ส่งเสรมิและสนับสนุนหลักสูตรให้มีการ
บริหารจดัการด้วยระบบคณุภาพตาม
เกณฑ์มาตรฐานสากล 

33. จ านวนหลักสูตรที่มีการบริหารจัดการ
ด้วยระบบคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานสากล 

4.6  สร้างภาพลักษณ์องคด์้วยการ
ประชาสมัพันธ์เชิงรุก 

1. จัดตั้งคณะท างานด้านการ
ประชาสมัพันธ์และการสร้างภาพลักษณ์
องค์กร 
2. วางแผนและด าเนินการประชาสัมพันธ์
เพื่อการสร้างภาพลักษณ์องค์กร 
3. จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์หรือจดั
โครงการ/กิจกรรมเพื่อการประชาสัมพันธ์
และการสรา้งภาพลักษณ์องค์กรผา่น
ช่องทางต่าง ๆ 

34. ระดับความส าเร็จในการสร้างภาพลักษณ์
องค์ด้วยการประชาสัมพันธ์เชิงรุก 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาชุมชน ท้องถิน่ให้มีความเข้มแข็งด้วยพันธกิจสัมพันธ ์
เป้าประสงค์ที่ 1  ส่งเสรมิและพฒันาชุมชนท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งด้วยพันธกิจสัมพันธ ์
กลยุทธ์  1.1  พัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมที่น าไปใช้ประโยชน์กับชุมชน สังคม และมีความสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (SDGs) 
มาตรการ : 
1. ก าหนดนโยบายให้ทุกหลักสตูรจัดท าวิจัย หรือนวัตกรรมเพื่อพัฒนาสังคมหรือชุมชน  
2. พัฒนาระบบสนับสนุนจัดท าวิจยั หรือนวัตกรรมเพื่อพัฒนาสังคมหรือชุมชน 
3. ส่งเสรมิให้ใช้งานวิจัย หรือนวัตกรรมเพื่อสร้างมลูค่าเพิม่ตามเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (SDGs) 
4. สร้างความร่วมมือกับชุมชนเพื่อสร้างสรรคค์วามรูด้้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   

 

ที ่ ตัวชี้วัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

เป้าหมาย 
66 

ค่าเป้าหมาย 2566 - 2570 เกณฑ์การให้คะแนน 
ค าอธิบาย/ประเด็นการประเมิน 

2566 2567 2568 2569 2570 1 2 3 4 5 
1 ร้อยละของหลักสูตรที่มีงานวิจัย 

หรือนวัตกรรมเพื่อพัฒนาสังคมหรอื
ชุมชน 

3 60 60 70 80 90 100 40-49 50-59 60-69 70-79 80 ประเด็นการประเมินผล 
ร้อยละ 40 – 49 = 1 คะแนน    
ร้อยละ 50 – 59 = 2 คะแนน 
ร้อยละ 60 – 69 = 3 คะแนน 
ร้อยละ 70 – 79 = 4 คะแนน 
ร้อยละ 80 ขึ้นไป = 5  คะแนน    
ค าอธิบายการประเมิน 

 ส่งเสรมิให้ความส าคัญกับงานวิจยัเป็นราย
หลักสตูร 11 หลักสตูร (ปรญิญาตรี 10 
ปริญญาโท 1) ทุกหลักสูตรต้องท าวิจัยหรือ
นวัตกรรมเพื่อชุมชนตาศาสตร์ของตนเอง   
(1 หลักสูตร 1 งานวิจัยหรือนวัตกรรม) 

2 ระดับความส าเร็จของการพัฒนา
ระบบสนบัสนุนจดัท าวิจัยหรือ

3 4 4 4 5 5 5 1 2 3 4 5 ประเด็นการประเมินผล 
 ด าเนินการได้ 1 ระดับ = 1 คะแนน  
 ด าเนินการได้ 2 ระดับ = 2 คะแนน 
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นวัตกรรมเพื่อพัฒนาสังคมหรือ
ชุมชน  

 ด าเนินการได้ 3 ระดับ = 3 คะแนน 
 ด าเนินการได้ 4 ระดับ = 4 คะแนน 
 ด าเนินการได้ 5 ระดับ = 5 คะแนน 
ค าอธิบายการประเมิน 
ระดับความส าเร็จของระบบสนับสนุนการท า
วิจัยหรือนวัตกรรมชุมชน มี 5 ระดับ โดย
ด าเนินการพัฒนาแบบขั้นบันได ดงันี้  
1. มีฐานข้อมูลการท าวิจยัหรือนวตักรรมของ
บุคลากรและมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
สนับสนุนการท างานวิจยัหรือนวตักรรมของ
คณะฯ  
2. มีการวิเคราะห์ปญัหา/ความต้องการ/
ศักยภาพของบุคลากร  
3. มีการเสริมศักยภาพตามความตอ้งการ
ของบุคลากรตามความเหมาะสม 
4. สนับสนุนการท าวิจยัหรือนวัตกรรมให้กับ
บุคลากร ตามมติของคณะกรรมการฯ  
5.มีการติดตามประเมินผล และสรปุบทเรียน 
หมายเหตุ บุคลากร หมายถึง คณาจารย์และ
เจ้าหน้าท่ีฝ่ายสนับสนุน ของคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์      

3 ระดับความส าเร็จของการน า
งานวิจัย หรือนวัตกรรมไปใช้เพื่อ
พัฒนาสังคมหรือชุมชน 
 

3 2 2 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ประเด็นการประเมินผล 
 ด าเนินการได้ 1 ระดับ = 1 คะแนน  
 ด าเนินการได้ 2 ระดับ = 2 คะแนน 
 ด าเนินการได้ 3 ระดับ = 3 คะแนน 
 ด าเนินการได้ 4 ระดับ = 4 คะแนน 
 ด าเนินการได้ 5 ระดับ = 5 คะแนน 
ค าอธิบายการประเมิน 
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 ระดับความส าเร็จของการน าวิจยัไปใช้
ประโยชน์ มี 5 ระดับ โดยพัฒนาแบบ
ขั้นบันได ดังนี ้
1. มีการส่งมอบ(คืน)ข้อมูล/องค์ความรู้/
นวัตกรรมให้กับชุมชน/หน่วยงาน/ผู้มีส่วนได้
เสียในพ้ืนท่ีวิจัย 
2. มีการถ่ายทอดข้อมูล/ความรู้/นวัตกรรม
ให้กับชุมชน กลุ่ม องค์กร เครือข่าย 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องน าไปใช้ประโยชน์ 
3. ชุมชน/หน่วยงาน/ผู้มสี่วนได้เสยีในพ้ืนท่ี
วิจัย ได้น าข้อมลู/องค์ความรู้/นวตักรรม มา
ใช้ประโยชน์ในพ้ืนท่ี หรือ มีการน าไปก าหนด
เป็นนโยบาย ข้อบัญญัติท้องถิ่น หรือ 
แผนงาน/โครงการ เพื่อการพัฒนาชุมชน
ท้องถิ่น  
4. ชุมชน/หน่วยงาน/ผู้มสี่วนได้เสยีในพ้ืนท่ี
วิจัย น าน าข้อมูล/องค์ความรู/้นวตักรรม ไป
พัฒนาต่อยอดหรือขยายผลในพื้นที่จนเกิด
เป็นรูปธรรมความส าเร็จในพื้นที่ใหม่  
5. มีการติดตามประเมินผลการด าเนินการ 

4 จ านวนผลงานท่ีน าไปใช้ประโยชน์
เพื่อส่งเสริมการสรา้งมูลค่าเพิ่ม 

3 3 3 4 5 6 7 3 4 5 6 7 ประเด็นการประเมินผล 
  จ านวน 3 ผลงาน = 1 คะแนน 
  จ านวน 4 ผลงาน = 2 คะแนน 
  จ านวน 5 ผลงาน = 3 คะแนน 
  จ านวน 6 ผลงาน = 4 คะแนน 
  จ านวน 7 ผลงาน = 5 คะแนน 
หมายเหตุ  การสร้างมลูค่าเพิ่ม หมายถึง 
การด าเนินงานท่ีช่วยให้ครอบครัว ชุมชน  
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มีรายได้เพิม่ขึ้นจากเดมิทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม เช่น การผลิต พัฒนา ยกระดับ
สินค้าบริการ เป็นต้น 

5 จ านวนชุมชน หน่วยงานท้องถิ่น ที่
ร่วมมือเพื่อสร้างสรรค์ความรูด้้าน
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญัญา
ท้องถิ่น 

3 5 5 10 15 20 25 5 10 15 20 25 ประเด็นการประเมินผล 
  จ านวน 5 หน่วยงาน/ชุมชน = 1 คะแนน 
  จ านวน 10 หน่วยงาน/ชุมชน = 2 คะแนน 
  จ านวน 15 หน่วยงาน/ชุมชน = 3 คะแนน 
  จ านวน 20 หน่วยงาน/ชุมชน = 4 คะแนน 
  จ านวน 25 หน่วยงาน/ชุมชน = 5 คะแนน 
ค าอธิบายการประเมิน 
  พิจารณาจ านวนหน่วยงาน/ชุมชน จากการ
ลงนามความร่วมมือ (MOU) หรือ ลักษณะ
อื่นๆ ตามที่เห็นสมควรและในแต่ละปี ท้ังนี้
หน่วยงานสามารถซ้ ากันได้ขึ้นอยูก่ับ 
ประเด็นการขับเคลื่อนและความรว่มมือท่ี
เกิดขึ้น 
หมายเหตุ หน่วยงาน/ชุมชน  หมายถึง กลุ่ม 
องค์กร เครือข่าย ชุมชน หน่วยงาน ทั้งภาค
ราชการ/ท้องถิ่น ธุรกิจเอกชน ภาควิชาการ 
ภาคประชาชน รวมถึงภาคสื่อสาร 

6 จ านวนครัวเรือนท่ีได้รบัการยกระดับ
ให้พ้นเส้นความยากจน 

3 5 5 5 10 15 20 5 5 10 15 20 ประเด็นการประเมินผล 
  จ านวน 5 ครัวเรือน = 2 คะแนน 
  จ านวน 10 ครัวเรือน = 3 คะแนน 
  จ านวน 15 ครัวเรือน = 4 คะแนน 
  จ านวน 20 ครัวเรือน = 5 คะแนน 
ค าอธิบายการประเมิน 
  พิจารณาจ านวนครัวเรือนท่ีได้รบัการ
ยกระดับให้พ้นเส้นความยากจน 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาชุมชน ท้องถิน่ให้มีความเข้มแข็งด้วยพันธกิจสัมพันธ ์
เป้าประสงค์ที่ 1  ส่งเสรมิและพฒันาชุมชนท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งด้วยพันธกิจสัมพันธ ์
กลยุทธ์  1.2  พัฒนาทักษะด้านวิศวกรสังคมให้แก่นักศึกษาเพื่อสร้างงานวิจัย โครงงานหรือนวัตกรรม ท่ีบูรณาการศาสตร์ตา่ง ๆ ให้สามารถพัฒนาหรือแก้ปัญหาใหชุ้มชนท้องถิ่น 
มาตรการ : 
1. ส่งเสรมิให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการสร้างผลงาน นวัตกรรม โครงงาน หรืองานวิจัย หรือบูรณาการศาสตร์ต่าง ๆ 
2. สนับสนุนให้มีคณะท างานเพื่อขบัเคลื่อนกระบวนการวิศวกรสังคม โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรภายในคณะ 
3. ส่งเสรมิความรู้ ทักษะวิศวกรสังคมให้กับบุคลากร และนักศึกษา 
4. ส่งเสรมิให้นักศึกษาน าทักษะวศิวกรสังคมไปใช้ประโยชน์ โดยการสรา้งเครือข่ายความร่วมมือในพ้ืนท่ีให้บริการ 

 

ที ่ ตัวชี้วัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

เป้าหมาย 
66 

ค่าเป้าหมาย 2566 - 2570 เกณฑ์การให้คะแนน 
ค าอธิบาย/ประเด็นการประเมิน 

2566 2567 2568 2569 2570 1 2 3 4 5 
7 ร้อยละของหลักสูตรที่มีนักศึกษาที่

มีส่วนร่วมในการสร้างผลงาน 
นวัตกรรม โครงงาน หรืองานวิจัย 
หรือบูรณาการศาสตร์ต่าง ๆ เพื่อ
พัฒนาหรือแก้ปัญหาให้ชุมชน
ท้องถิ่น 

3 35 35 
(4) 

45 
(5) 

54 
(6) 

63 
(7) 

72 
(8) 

35 
(4) 

45 
(5) 

54 
(6) 

63 
(7) 

72 
(8) 

ประเด็นการประเมินผล 
 ร้อยละ 35  =  1 คะแนน 
 ร้อยละ 45  =  2 คะแนน 
 ร้อยละ 54  =  3 คะแนน 
 ร้อยละ 63  =  4 คะแนน 

   ร้อยละ 72 ขึ้นไป = 5 คะแนน 
8 จ านวนโครงงานท่ีนักศึกษา

ด าเนินการพัฒนาหรือแก้ปัญหาให้
ชุมชนท้องถิ่น 

3 1 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ประเด็นการประเมินผล 
 1  โครงงาน  =  1 คะแนน 
 2  โครงงาน  =  2 คะแนน 
 3  โครงงาน  =  3 คะแนน 
 4  โครงงาน  =  4 คะแนน 
 5  โครงงาน ขึ้นไป = 5 คะแนน 

ค าอธิบายการประเมิน  
 เป็นการบูรณาการการท างานร่วมกับกลุ่ม
วิศวกรสังคม ของคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ โดยเน้นให้แกนน าวศิวกรสังคม
ท างานเป็นครบวงจน (ตั้งแต่ศึกษาชุมชน 
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วิเคราะห์ชุมชน วางแผน ด าเนินการ และ 
ประเมินผลการขับเคลื่อน โดยมีคณาจารย์
ท าหน้าที่เป็นท่ีปรึกษาและผูส้นับสนุนหรือ
เป็นพี่เลี้ยง 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างองค์ความรู้ วิจัยและนวัตกรรมทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
เป้าประสงค์ที่ 2  สร้างองค์ความรู้ วิจัยและนวตักรรมทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
กลยุทธ์  2.1  เพิ่มปริมาณและคณุภาพงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรม พร้อมทั้งเผยแพร่ผลงานในระดับชาติหรือนานาชาติ 
มาตรการ : 
1. สนับสนุนให้มีการผลิตงานวิจัยและพัฒนา (R&D) งานสร้างสรรค ์หรือนวัตกรรม 
2. ส่งเสรมิให้มีการเผยแพร่ผลงานวิจัย หรือนวัตกรรมในระดับชาติและนานาชาติ 
3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการวิจัยด้านมนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์กับหน่วยงานท่ีเกีย่วข้อง 

 

ที ่ ตัวชี้วัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

เป้าหมาย 
66 

ค่าเป้าหมาย 2566 - 2570 เกณฑ์การให้คะแนน 
ค าอธิบาย/ประเด็นการประเมิน 

2566 2567 2568 2569 2570 1 2 3 4 5 
9 จ านวนผลงานวิจัย งานสร้างสรรค ์

หรือนวัตกรรม  (ส าหรับนักวิจัย
หน้าใหม่) 

3 6 6 7 8 9 10 6 7 8 9 10 ประเด็นการประเมินผล 
6  ผลงาน  =  1 คะแนน 
7  ผลงาน  =  2 คะแนน 
8  ผลงาน  =  3 คะแนน 
9  ผลงาน  =  4 คะแนน 

 10  ผลงาน ขึ้นไป = 5 คะแนน 
หมายเหตุ นักวิจัยหน้าใหม่ หมายถึง 
อาจารย์หรือเจ้าหน้าท่ีสานสนับสนุนท่ีมี
ความรู้และประสบการณด์้านการท าวิจัยไม่
มาก และ ยินดีที่และสมัครเข้าร่วมการ
พัฒนานักวิจัยหรือนักพัฒนางานสร้างสรรค์
ร่วมกับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
อย่างเป็นทางการ  

10 จ านวนผลงานวิจัย งานสร้างสรรค ์
หรือนวัตกรรม เผยแพร่ใน
ระดับชาตหิรือนานาชาต ิ

3 8 8 9 10 11 12 8 9 10 11 12 ประเด็นการประเมินผล 
  8  ผลงาน  =  1 คะแนน 
  9  ผลงาน  =  2 คะแนน 

  10  ผลงาน  =  3 คะแนน 
11  ผลงาน  =  4 คะแนน 
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  12 ผลงาน ขึ้นไป = 5 คะแนน 
ค าอธิบายการประเมิน 

สนับสนุนด้านการให้ความส าคญักบั
งานวิจัยเป็นรายหลักสูตร 11 หลกัสูตร และ
ส านักงานคณบด ีแบ่งการพัฒนาออกเป็น 2 
ระดับ คือ ระดับชาติ และ ระดับนานาชาติ        

11 ระดับคา่คะแนนการเผยแพร่
ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือ
นวัตกรรม 

3 12 12 13 14 15 16 12 13 14 15 16 ประเด็นการประเมินผล 
ผลรวมค่าน้ าหนัก  12   =  1 คะแนน 
ผลรวมค่าน้ าหนัก  13   =  2 คะแนน 

  ผลรวมค่าน้ าหนัก  14   =  3 คะแนน 
ผลรวมค่าน้ าหนัก  15   =  4 คะแนน 

  ผลรวมค่าน้ าหนัก  16  ขึ้นไป = 5 คะแนน 
ค าอธิบายการประเมิน 
ผลรวมค่าน้ าหนักของการเผยแพรผ่ลงาน
วิชาการจาก 11 หลักสูตร และส านักงาน
คณบดี ระดับชาติ แบ่งเป็น 3 ระดับ ได้แก่  
1.1) น าเสนอระดับชาติ = 0.2 
1.2) ตีพิมพ์วารสาร TCI 2 = 0.6 
1.3) ตีพิมพ์วารสาร TCI 1 = 0.8  
ระดับนานาชาติ แบ่งเป็น 2 ระดับ คือ 
2.1) น าเสนอระดับนานาชาติ = 0.4 
2.2) ตีพิมพ์วารสารนานาชาติ Scopus, ISI 
หรือเทียบเท่า = 1.0 

12 จ านวนงานวิจัย งานสร้างสรรค์ 
หรือนวัตกรรมที่น าไปใช้ประโยชน์
ต่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและ
สอดคล้องกับ SDGs 

3 8 8 9 10 11 12 8 9 10 11 12 ประเด็นการประเมินผล 
  8  ผลงาน  =  1 คะแนน 
  9  ผลงาน  =  2 คะแนน 

  10  ผลงาน  =  3 คะแนน 
11  ผลงาน  =  4 คะแนน 
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  12 ผลงาน ขึ้นไป = 5 คะแนน 
ค าอธิบายการประเมิน 
งานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมจาก
หลักสตูร 11 หลักสตูร และและส านักงาน
คณบดี โดยแนวทางการพัฒนาต้องมี
เป้าหมายเพื่อตอบโจทย์ SDGs ที่คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ก าหนดไว้ 
อย่างน้อย 1 ข้อ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพบัณฑิตให้มีมาตรฐานทางวิชาการและสมรรถนะทางวิชาชีพสู่ความเป็นพลโลก 
เป้าประสงค์ที่ 3  บัณฑิตมีคณุภาพทางวิชาการและสมรรถนะทางวิชาชีพสู่ความเป็นพลโลก 
กลยุทธ์  3.1  ผลิตบณัฑิตไดต้ามความต้องการของผู้ใช้บัณฑติ ทั้งด้านสมรรถนะวิชาชีพ และทักษะบณัฑิตศตวรรษที่ 21 
มาตรการ : 
1. พัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดบัอุดมศึกษา (TQF/KPRUQF) ทักษะทางวิศวกรสังคม และทักษะศตวรรษที่ 21 
2. พัฒนานักศึกษาให้มีทักษะภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศอื่น ๆ  
3. ส่งเสรมิกิจกรรมการพัฒนาสมรรถนะดิจิทลัส าหรับคณุวุฒิระดับปริญญาตรี 
4. ส่งเสรมินักศึกษาให้ไดร้ับการพัฒนาทักษะวิชาตามศาสตรส์าขา 
5. ก าหนดนโยบาย ก ากับ ตดิตาม ให้ทุกหลักสูตรจัดการเรยีนการสอนเชิงบูรณาการกับการปฏิบตัิงานจริง CWIE/WIL  
6. สร้างความร่วมมือกับชุมชน สถานประกอบการในการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนที่ตอบสนองต่อการพัฒนาท้องถิ่นและผู้ใช้บณัฑิต  
7. ส่งเสรมิให้มีกิจกรรมและเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อสรา้งแนวปฏิบัติที่ดีของหลักสูตรที่จัดการเรยีนการสอนเชิงบูรณาการการเรียนการสอนกบัการปฏิบตัิงานจริง CWIE/WIL 

         8. ส่งเสรมิให้นักศึกษามีทกัษะการเป็นผู้ประกอบการ 
 

ที ่ ตัวชี้วัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

เป้าหมาย 
66 

ค่าเป้าหมาย 2566 - 2570 เกณฑ์การให้คะแนน 
ค าอธิบาย/ประเด็นการประเมิน 

2566 2567 2568 2569 2570 1 2 3 4 5 
13 ร้อยละของนักศึกษาท่ีได้รับการ

พัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะ
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา (HUSOQF) 
ทักษะทางวิศวกรสังคม และ
ทักษะศตวรรษที่ 21 
 

3 75 75 75 80 80 85 70 75 80 85 90 ประเด็นการประเมินผล 
   ร้อยละ 70 - 74  =  1 คะแนน 

 ร้อยละ 75 - 79  =  2 คะแนน 
 ร้อยละ 80 - 84  =  3 คะแนน 
 ร้อยละ 85 – 89 =  4 คะแนน 
 ร้อยละ 90         = 5 คะแนน   
ค าอธิบายการประเมิน 

  1. พิจารณาจากจ านวนนักศึกษาช้ันปี
สุดท้ายทีผ่่านการประเมินคุณภาพตามกรอบ 
KPRUQF โดยไดร้ับคะแนนประเมนิ 
ไม่น้อยกว่า 3.51 จากระดับคะแนน 5 
เปรียบเทยีบกับจ านวนนักศึกษาช้ันปีสุดท้าย 
แสดงผลเป็นร้อยละ  
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2. นักศึกษาช้ันปีสุดท้าย หมายถึง นักศึกษา
ระดับปริญญาตรีภาคปกติที่ลงทะเบียน
รายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพในปี 
การศึกษานั้น    
3. การประเมินคุณภาพตามกรอบ   
HUSOQF  ประกอบด้วย  
   1) ผลการประเมินคณุภาพบณัฑิตตาม
กรอบ TQF (4 ด้านตามกฎกระทรวงใหม่)   
   2) ผลการประเมินคณุภาพบณัฑิตตาม
เอกลักษณ์ของคณะ 
   3) ผลการประเมินทักษะทางวิศวกรสังคม
ได้แก่ ทักษะการคดิวิเคราะห/์ทักษะการ
สื่อสาร/ทักษะการท างานร่วมกับผูอ้ื่น/ทักษะ
การสร้างนวัตกรรม 

14 ร้อยละของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีปสีุดท้ายที่สอบผ่าน 
ระดับ B1 ตามมาตรฐาน CEFR 
หรือมาตรฐานอื่น ๆ ที่เทียบเท่า 

3 35 35 40 40 45 50 30 35 40 45 50 ประเด็นการประเมินผล 
 ร้อยละ 30 - 34  =  1 คะแนน 
 ร้อยละ 35 - 39  =  2 คะแนน 
 ร้อยละ 40 - 44  =  3 คะแนน 
 ร้อยละ 45 – 49 =  4 คะแนน 
 ร้อยละ 50 ขึ้นไป = 5 คะแนน  

ค าอธิบายการประเมิน 
1. พิจารณาจากผลการสอบวดัความรู้
ภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ปีสุดท้ายจ านวนร้อยละ 20 ของนักศึกษาปี
สุดท้ายทั้งหมดที่สอบผา่นในระดบัไม่ต่ ากว่า  
B1ตามมาตรฐาน CEFR หรือมาตรฐานอื่น ๆ 
ที่เทียบเท่า โดยต้องไดร้ับอนุมัติจากสภา
มหาวิทยาลยั 
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2. กรอบอ้างอิงความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษท่ีเป็นสากล (The Common 
European Framework of Reference 
for Languages : CEFR) หมายถงึ กรอบ
อ้างอิงความสามารถทางภาษาอังกฤษท่ีเป็น
สากลที่มุ่งเน้นในการพัฒนา “ทักษะการใช้
ภาษา (English Proficiency)” โดย 
ระดับ B1 ผู้เรียนสามารถพูด เขียน และจับ
ใจความส าคญัของข้อความทั่ว ๆ ไปได้ เมื่อ
เป็นหัวข้อที่คุ้นเคยหรือสนใจ เช่น การ
ท างาน โรงเรียน เวลาว่าง ฯลฯ สามารถ
จัดการกับสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกดิขึ้น
ระหว่างการเดินทางในประเทศท่ีใช้ภาษาได้ 
สามารถบรรยายประสบการณ์ เหตุการณ์ 
ความฝัน ความหวัง พร้อมให้เหตผุลสั้นๆ ได ้          

15 ร้อยละของนักศึกษาปรญิญาตรีปี
สุดท้ายทีส่อบผ่านเกณฑ์ IC3 หรือ
ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

3 60 60 60 70 70 80 45 50 60 70 80 ประเด็นการประเมินผล 
   ร้อยละ 45 - 49  =  1 คะแนน 

 ร้อยละ 50 - 59  =  2 คะแนน 
 ร้อยละ 60 - 69  =  3 คะแนน 
 ร้อยละ 70 – 79 =  4 คะแนน 
 ร้อยละ 80         = 5 คะแนน   

ค าอธิบายการประเมิน 
1. พิจารณาจากผลการสอบวดัความรู้ด้าน
ดิจิทัลของนักศึกษาระดับปรญิญาตรีปี
สุดท้ายจ านวนร้อยละ 50 ของนักศึกษาปี
สุดท้ายทั้งหมดที่สอบผา่นเกณฑ์ IC3 หรือ
มาตรฐานอื่น ๆ ที่เทยีบเท่า โดยตอ้งได้รับ
อนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย 
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2. กรอบอ้างอิงความสามารถทางดิจิทัล IC3 
Digital Literacy Certificate คือ การ
ประเมินทักษะด้านการใช้ Digital Literacy 
โดยใช้มาตรฐานระดับสากลที่รบัรองความรู้ 
ความสามารถในการใช้งานทักษะด้าน
ฮารด์แวร์ ซอฟต์แวร์ โปรแกรมส านักงาน
ส าเรจ็รูป อินเทอร์เนต็ และการจดัการกับ
ระบบโครงข่ายระดับพ้ืนฐาน  

16 ร้อยละของหลักสูตรที่นักศึกษา
ได้รับการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพ
ตามศาสตรส์าขา 

3 70 70 80 90 90 100 60 70 80 90 100 ประเด็นการประเมินผล 
   ร้อยละ 60 - 69  =  1 คะแนน 

 ร้อยละ 70 - 79  =  2 คะแนน 
 ร้อยละ 80 - 89  =  3 คะแนน 
 ร้อยละ 90 – 99 =  4 คะแนน 
 ร้อยละ 100       = 5 คะแนน   

ค าอธิบายการประเมิน 
1. พิจารณาจากจ านวนร้อยละของหลักสูตร
ที่นักศึกษาได้รับการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพ
ตามศาสตรส์าขา 
2. กิจกรรมการพัฒนาทักษะทางวชิาชีพต้อง
เป็นกิจกรรมพัฒนานักศึกษาเฉพาะศาสตร์ที่
นักศึกษาก าลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี 
และเป็นกิจกรรมท่ีมีนักศึกษาร่วมไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 ของจ านวนกลุ่มเปา้หมายที่ตั้งไว ้

17 จ านวนหลักสตูรที่จดัการศึกษา
แบบ CWIE 

3 1 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ประเด็นการประเมินผล 
   1 หลักสตูร =  1 คะแนน 

 2 หลักสูตร =  2 คะแนน 
 3 หลักสูตร =  3 คะแนน 
 4 หลักสูตร =  4 คะแนน 
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   5 หลักสตูร = 5 คะแนน 
ค าอธิบายการประเมิน 
1. พิจารณาจากหลักสูตรทีม่ีการจดัการเรียน
การสอนเชิงบูรณาการกับการท างาน ทั้ง
หลักสตูรเดิม หลักสูตรที่ปรับปรุง และ
หลักสตูรที่พัฒนาขึ้นใหม่  
2. สหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการ
กับการท างาน  (Cooperative education 
or work integrated learning)  CWIE คือ
หลักสตูรการเรยีนการสอนในลักษณะร่วม
ผลิตระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและสถาน
ประกอบการ (ภาครัฐ เอกชน ชุมชน) เพื่อให้
บัณฑิตพร้อมสูโ่ลกแห่งการท างานจริงได้
ทันที มีสมรรถนะตรงกับความต้องการของ
ตลาดแรงงานสามารถพัฒนาอาชีพใน
ปัจจุบันและเตรียมรองรับต าแหนง่ในอนาคต  

18 ร้อยละของนักศึกษาปสีุดท้ายที่มี
ลักษณะการเป็นผู้ประกอบการ 

3 60 60 65 70 75 80 60 65 70 75 80 ประเด็นการประเมินผล 
   ร้อยละ 60 - 64  =  1 คะแนน 

 ร้อยละ 65 - 69  =  2 คะแนน 
 ร้อยละ 70 - 74  =  3 คะแนน 
 ร้อยละ 75 – 79 =  4 คะแนน 
 ร้อยละ 80        = 5 คะแนน   

ค าอธิบายการประเมิน 
พิจารณาจากนักศึกษาช้ันปีสุดท้ายที่ได้รับ
การพัฒนาทักษะและมีลักษณะการเป็น
ผู้ประกอบการ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพบัณฑิตให้มีมาตรฐานทางวิชาการและสมรรถนะทางวิชาชีพสู่ความเป็นพลโลก 
เป้าประสงค์ที่ 3  บัณฑิตมีคณุภาพทางวิชาการและสมรรถนะทางวิชาชีพสู่ความเป็นพลโลก 
กลยุทธ์  3.2  พัฒนาและปรับปรงุหลักสูตร/หลักสตูรระยะสั้นให้ทนัสมัยเพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาท้องถิ่น และการเรยีนรู้ตลอดชีวติ 
มาตรการ : 
1. ส่งเสรมิพัฒนาให้มีการปรับปรุงหลักสตูร/หลักสูตรระยะสั้นให้ทันสมัยเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของทุกช่วงวัย ตอบสนองต่อการพัฒนาท้องถิ่นและการเรียนรูต้ลอดชีวิต 
2. ส่งเสรมิและสนับสนุนให้ทุกโปรแกรมวิชาจัดท าหลักสตูรระยะสั้น 
3. ส่งเสรมิและสนับสนุนให้ทุกโปรแกรมวิชาจดัท าหลักสตูรวิชาโท 
4. ส่งเสรมิและพัฒนาหลักสูตรใหม้ีการจัดการเรียนการสอนในระบบคลังหน่วยกิตระดับอดุมศึกษา (Credit bank)   
5. จัดการการเรียนการสอนโดยบรูณาการงานวิจัยและบริการวิชาการเพื่อผลิตบณัฑิตและนวตักรรมไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาสังคม/ชุมชน 

 

ที ่ ตัวชี้วัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

เป้าหมาย 
66 

ค่าเป้าหมาย 2566 - 2570 เกณฑ์การให้คะแนน 
ค าอธิบาย/ประเด็นการประเมิน 

2566 2567 2568 2569 2570 1 2 3 4 5 
19 จ านวนหลักสตูรระยะสั้นท่ี

ตอบสนองต่อการพัฒนาท้องถิ่น
และการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

3 1 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ประเด็นการประเมินผล 
   1 หลักสตูร =  1 คะแนน 

 2 หลักสูตร =  2 คะแนน 
 3 หลักสูตร =  3 คะแนน 
 4 หลักสูตร =  4 คะแนน 
 5 หลักสูตร =  5 คะแนน 

ค าอธิบายการประเมิน 
1. พิจารณาจากจ านวนหลักสูตรระยะสั้นท่ี
พัฒนาขึ้นใหม่เพื่อตอบสนองต่อการพัฒนา
ท้องถิ่นและการเรยีนรูต้ลอดชีวิต 

2. หลักสูตรระยะสั้น คือ หลักสตูรที่สร้างขึ้น
โดยใช้ระยะเวลาเรยีนไม่ยาวนานนัก และมี
จุดมุ่งหมายเพื่อเพ่ิมพูนความรู้ ประสบการณ์ 
ทักษะ หรือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตาม 
ความสนใจ หรือ หลักสตูรทีส่ามารถเพิ่ม
มูลค่าให้กับบุคคลทั่วไปได้ หรือเปน็หลักสตูร
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เป็นที่ส่งเสริมให้เกดิการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
(Long life Learning) ซึ่งอาจมีการเก็บ
ค่าลงทะเบียน        

20 จ านวนผู้เรียนกลุม่ใหม่ที่เข้าศึกษา
ในหลักสูตรระยะสั้น 

3 10 10 20 30 40 50 10 20 30 40 50 ประเด็นการประเมินผล 
   จ านวน 10 คน  =  1 คะแนน 

 จ านวน 20 คน  =  2 คะแนน 
 จ านวน 30 คน  =  3 คะแนน 
 จ านวน 40 คน  =  4 คะแนน 
 จ านวน 50 คนขึ้นไป  = 5 คะแนน   

ค าอธิบายการประเมิน 
1. พิจารณาจากจ านวนกลุ่มผู้เรียนใหม่ทุก
ช่วงวัยท่ีเข้าศึกษาในหลักสูตรระยะสั้น 

2. ในกรณีเป็นนักศึกษา กลุม่ผู้เรียนใหม่ต้อง
ไม่เป็นนักศึกษาที่อยู่ในหลักสตูรทีส่ังกัดคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

21 ร้อยละของหลักสูตรที่จัดการการ
เรียนการสอนโดยบูรณาการ
งานวิจัยและบริการวิชาการ 

3 50 50 60 80 90 100 50 60 80 90 100 ประเด็นการประเมินผล 
ประเด็นการประเมินผล 
   ร้อยละ 50 - 59  =  1 คะแนน 

 ร้อยละ 60 - 79  =  2 คะแนน 
 ร้อยละ 80 - 89  =  3 คะแนน 
 ร้อยละ 90 – 99 =  4 คะแนน 
 ร้อยละ 100      = 5 คะแนน   

ค าอธิบายการประเมิน 
พิจารณาจากหลักสูตรที่มีการจัดการเรยีน
การสอนโดยบูรณาการกับงานวิจัยและ
บริการวิชาการ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพบัณฑิตให้มีมาตรฐานทางวิชาการและสมรรถนะทางวิชาชีพสู่ความเป็นพลโลก 
เป้าประสงค์ที่ 3  บัณฑิตมีคณุภาพทางวิชาการและสมรรถนะทางวิชาชีพสู่ความเป็นพลโลก 
กลยุทธ์  3.3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาภายในประเทศและต่างประเทศ 
มาตรการ : 
1. แสวงหาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาภายในประเทศและต่างประเทศ 
2. ส่งเสรมิและสนับสนุนให้มีกิจกรรมทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาท้ังภายในประเทศและต่างประเทศ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที ่ ตัวชี้วัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

เป้าหมาย 
66 

ค่าเป้าหมาย 2566 - 2570 เกณฑ์การให้คะแนน 
ค าอธิบาย/ประเด็นการประเมิน 

2566 2567 2568 2569 2570 1 2 3 4 5 
22 จ านวนเครือข่ายความร่วมมือทาง

วิชาการกับสถาบันการศึกษา
ภายในประเทศและ/หรือ
ต่างประเทศ 

3 3 3 4 5 6 7 3 4 5 6 7 ประเด็นการประเมินผล 
   จ านวน 3 เครือข่าย    =  1 คะแนน 

 จ านวน 4 เครือข่าย    =  2 คะแนน 
 จ านวน 5 เครือข่าย    =  3 คะแนน 
 จ านวน 6 เครือข่าย    =  4 คะแนน 
 จ านวน 7 เครือข่าย     = 5 คะแนน   
ค าอธิบายการประเมิน  

1. พิจารณาจากจ านวนเครือข่ายความ
ร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษา
ภายในประเทศและต่างประเทศ   
2. ความร่วมมือทางวิชาการต้องจดัท าเป็น
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ 
(MOU) 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพบัณฑิตให้มีมาตรฐานทางวิชาการและสมรรถนะทางวิชาชีพสู่ความเป็นพลโลก 
เป้าประสงค์ที่ 3  บัณฑิตมีคณุภาพทางวิชาการและสมรรถนะทางวิชาชีพสู่ความเป็นพลโลก 
กลยุทธ์  3.4  สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชนท้องถิ่นทั้งภาครฐัและเอกชนในลักษณะบูรณาการพันธกิจ 
มาตรการ : 
1. แสวงหาเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชนท้องถิ่นทั้งภาครัฐและเอกชนในลักษณะบูรณาการพันธกิจ 
2. ส่งเสรมิและสนับสนุนให้มีกิจกรรมความร่วมมือกับชุมชนท้องถิ่นทั้งภาครัฐและเอกชน 

 

 
 
 
 

ที ่ ตัวชี้วัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

เป้าหมาย 
66 

ค่าเป้าหมาย 2566 - 2570 เกณฑ์การให้คะแนน 
ค าอธิบาย/ประเด็นการประเมิน 

2566 2567 2568 2569 2570 1 2 3 4 5 
23 จ านวนเครือข่ายความร่วมมือกับ

ชุมชนท้องถิ่นทั้งภาครัฐและเอกชน
ในลักษณะบรูณาการพันธกิจ 

3 3 3 4 5 6 7 3 4 5 6 7 ประเด็นการประเมินผล 
   จ านวน 3 เครือข่าย  =  1 คะแนน 

 จ านวน 4 เครือข่าย  =  2 คะแนน 
 จ านวน 5 เครือข่าย  =  3 คะแนน 
 จ านวน 6 เครือข่าย  =  4 คะแนน 
 จ านวน 7 เครือข่าย   = 5 คะแนน   
ค าอธิบายการประเมิน  

1. พิจารณาจากจ านวนเครือข่ายความร่วมมือ
กับชุมชนท้องถิ่นท้ังภาครัฐและเอกชน ท่ีมีความ
ต้องการร่วมกันด าเนินกิจกรรมโดยมีจุดมุ่งหมาย
ในการพัฒนาหรือแก้ปัญหาชุมชนท้องถิ่น
ร่วมกัน ในลักษณะบูรณาการพันธกิจด้านใดด้าน
หน่ึงของมหาวิทยาลัย 
2. เครือข่ายความร่วมมืออาจแสดงหลักฐานเป็น
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) หรือ
หลักฐานอื่นใดท่ีแสดงให้เห็นถึงการท างาน
ร่วมกัน     
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอนให้ทันสมัยด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
เป้าประสงค์ที่ 4  บริหารการจัดการและการจดัการเรียนการสอนทีท่ันสมัยด้วยเทคโนโลยดีิจิทัล 
กลยุทธ์  4.1  พัฒนาระบบบริหารจัดการงานบุคคลและเพิม่ประสทิธิภาพการบริหารงานโดยใช้เทคโนโลยดีิจิทัล 
มาตรการ : 
1. ก าหนดนโยบายโดยการมสี่วนรว่มของบุคลากรในคณะในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการงานบุคคลและการบริหารงานโดยใช้เทคโนโลยดีิจิทัล 
2. ส่งเสรมิการพัฒนาระบบการบรหิารจัดการงานบุคคลและการบรหิารงานโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทลั  
3. สร้างความเข้าใจแก่บุคลากรเกีย่วกับการบริหารทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ ตัวชี้วัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

เป้าหมาย 
66 

ค่าเป้าหมาย 2566 - 2570 เกณฑ์การให้คะแนน 
ค าอธิบาย/ประเด็นการประเมิน 

2566 2567 2568 2569 2570 1 2 3 4 5 
24 ระดับความพึงพอใจของบุคลากร

ที่มีต่อระบบการบรหิารจดัการงาน
บุคคลและการบริหารงานโดยใช้
เทคโนโลยีดิจิทลั 

3 3.50 3.50 3.75 4.00 4.25 4.50 3.50 3.75 4.00 4.25 4.50 ประเด็นการประเมินผล 
   - 3.50  =  1 คะแนน 
   - 3.75  =  2 คะแนน 
   - 4.00  =  3 คะแนน 
   - 4.25  =  4 คะแนน 
   - 4.50 ขึ้นไป = 5 คะแนน        
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอนให้ทันสมัยด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
เป้าประสงค์ที่ 4  บริหารการจัดการและการจดัการเรียนการสอนทีท่ันสมัยด้วยเทคโนโลยดีิจิทัล 
กลยุทธ์  4.2  พัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายวชิาการและสายสนับสนุน 
มาตรการ : 
1. พัฒนาทักษะของบุคลากรด้านภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีดิจิทลั 
2. พัฒนาอาจารย์ให้มีทักษะการสือ่สารภาษาอังกฤษส าหรับอาจารยผ์ู้สอนให้อยู่ในระดับท่ีสามารถสอนเป็นภาษาอังกฤษ หรือสามารถสอบผ่านมาตรฐานคณุภาพภาษาอังกฤษท่ีเป็นที่ยอมรับในระดับสากล 
3. ส่งเสรมิให้บุคลากรที่มีต าแหน่งทางวิชาการที่เพิ่มขึ้น 
4. ส่งเสรมิให้บุคลากรฝ่ายสนับสนนุเข้าสู่ต าแหน่งงานท่ีสูงขึ้น 
5. สร้างแรงจูงใจในการพัฒนาบุคลากรตามเส้นทางความก้าวหน้าทางสายวิชาชีพ เพื่อให้มีความมั่นคงทางวิชาชีพ 
6. ส่งเสรมิและสนับสนุนการท าผลงานวิชาการและการวิจัย 
7. พัฒนาอาจารย์ให้จัดการเรยีนการสอนสอนในรูปแบบใหม่ ตามการพัฒนาของสังคม 
8. ส่งเสรมิการจดักิจกรรมด้านจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
 

ที ่ ตัวชี้วัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

เป้าหมาย 
66 

ค่าเป้าหมาย 2566 - 2570 เกณฑ์การให้คะแนน ค าอธิบาย/ประเด็นการประเมิน 
2566 2567 2568 2569 2570 1 2 3 4 5  

25 ร้อยละของบุคลากรทีส่อบผ่าน
ระดับ B1 ตามมาตรฐาน CEFR 
หรือมาตรฐานอื่น ๆ ที่เทียบเท่า 

3 10 10 20 30 40 50 10 20   30   40 50 ประเด็นการประเมินผล 
 ร้อยละ 10 - 19  =  1 คะแนน 
 ร้อยละ 20 - 29  =  2 คะแนน 
 ร้อยละ 30 - 39  =  3 คะแนน 
 ร้อยละ 40 – 49 =  4 คะแนน 
 ร้อยละ 50 ขึ้นไป = 5 คะแนน       

26 ร้อยละของบุคลากรทีไ่ด้รับการ
พัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ
และเทคโนโลยีดิจิทลั 

3 60 60 70 80 90 100 60-69 70-79   80-89 90-99 100 ประเด็นการประเมินผล 
 ร้อยละ 60 - 69  =  1 คะแนน 
 ร้อยละ 70 - 79  =  2 คะแนน 
 ร้อยละ 80 - 89  =  3 คะแนน 
 ร้อยละ 90 – 99 =  4 คะแนน 
 ร้อยละ 100 = 5 คะแนน       
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27 ร้อยละของบุคลากรที่มตี าแหน่ง
ทางวิชาการที่เพิ่มขึ้น 

3 17 17 19 21 23 30 17 19 21 23 30 ประเด็นการประเมินผล 
 ร้อยละ 17 - 18  =  1 คะแนน 
 ร้อยละ 19 - 20  =  2 คะแนน 
 ร้อยละ 21 - 22  =  3 คะแนน 
 ร้อยละ 23 – 29 =  4 คะแนน 
 ร้อยละ 30 ขึ้นไป =  5 คะแนน 

ค าอธิบายการประเมิน 
พิจารณาจากจ านวนอาจารย์ประจ าที่ด ารง
ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ผศ.) รอง
ศาสตราจารย์ (รศ.)  และศาสตราจารย์ (ศ.)  
แสดงผลเป็นร้อยละ เปรียบเทียบกับจ านวน
อาจารย์ประจ าทั้งหมด  แสดงผลเป็นร้อยละ 

28 ร้อยละของบุคลากรฝ่ายสนับสนุน
ที่เข้าสู่ต าแหน่งงานท่ีสูงขึ้น 

3 20 20 40 60 80 100 20 40 60 80 100 ประเด็นการประเมินผล 
ร้อยละ 20 - 39  =  1 คะแนน 
 ร้อยละ 40 - 59  =  2 คะแนน 
 ร้อยละ 60 - 79  =  3 คะแนน 
 ร้อยละ 80 – 99 =  4 คะแนน 
 ร้อยละ 100     =  5 คะแนน 

ค าอธิบายการประเมิน 
พิจารณาจากจ านวนบุคลากรฝ่ายสนับสนุนท่ี
เข้าสู่ต าแหน่งงานท่ีสูงขึ้น เปรียบเทียบกับ
จ านวนบุคลากรฝ่ายสนับสนุนท้ังหมด  
แสดงผลเป็นร้อยละ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอนให้ทันสมัยด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
เป้าประสงค์ที่ 4  บริหารการจัดการและการจดัการเรียนการสอนทีท่ันสมัยด้วยเทคโนโลยดีิจิทัล 
กลยุทธ์  4.3  พัฒนาระบบการจดัการเรียนการสอนที่ทันสมยัด้วยเทคโนโลยดีิจิทัล 
มาตรการ : 
1. ส่งเสรมิพัฒนาการจดัการเรียนการสอนให้ทันสมัยด้วยเทคโนโลยดีิจิทัล 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที ่ ตัวชี้วัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

เป้าหมาย 
66 

ค่าเป้าหมาย 2566 - 2570 เกณฑ์การให้คะแนน 
ค าอธิบาย/ประเด็นการประเมิน 

2566 2567 2568 2569 2570 1 2 3 4 5 
29 ร้อยละของหลักสูตรที่มีการพัฒนา

ระบบการจัดการเรยีนการสอนที่
ทันสมัยด้วยเทคโนโลยดีิจิทัล 

3 20 20 40 60 80 100 20 40 60 80 100 ประเด็นการประเมินผล 
ร้อยละ 20 - 39  =  1 คะแนน 
 ร้อยละ 40 - 59  =  2 คะแนน 
 ร้อยละ 60 - 79  =  3 คะแนน 
 ร้อยละ 80 – 99 =  4 คะแนน 
 ร้อยละ 100     =  5 คะแนน 

ค าอธิบายการประเมิน 
พิจารณาจากจ านวนหลักสูตรที่มีการพัฒนา
ระบบการจัดการเรยีนการสอนที่ทันสมัยด้วย
เทคโนโลยีดิจิทลั เปรยีบเทียบกับจ านวน
หลักสตูรทั้งหมด  แสดงผลเป็นร้อยละ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอนให้ทันสมัยด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
เป้าประสงค์ที่ 4  บริหารการจัดการและการจดัการเรียนการสอนทีท่ันสมัยด้วยเทคโนโลยดีิจิทัล 
กลยุทธ์  4.4  สร้างแหล่งเรียนรูด้า้นมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มาตรการ : 
1. เพิ่มแหล่งเรยีนรู้ดา้นมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
2. ส่งเสรมิและสนับสนุนการจดัท าฐานข้อมูลความรู้ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
3. ส่งเสรมิพัฒนาสิ่งสนับสนุนและสร้างพื้นที่แหล่งเรียนรู้แก่นักศึกษาภายในคณะ 
4. ส่งเสรมิความเป็นชุมชนของนักศึกษา ศิษย์เก่า และคนในท้องถิ่น 

 

ที ่ ตัวชี้วัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

เป้าหมาย 
66 

ค่าเป้าหมาย 2566 - 2570 เกณฑ์การให้คะแนน 
ค าอธิบาย/ประเด็นการประเมิน 

2566 2567 2568 2569 2570 1 2 3 4 5 
30 จ านวนแหล่งเรยีนรู้ดา้น

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่
เกิดใหม่หรือไดร้ับการพัฒนา 

3 2 
 

2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 ประเด็นการประเมินผล 
   2 แหล่งการเรียนรู ้       =  1 คะแนน 
   3 แหล่งการเรียนรู ้       =  2 คะแนน 
   4 แหล่งการเรียนรู ้       =  3 คะแนน 
   5 แหล่งการเรียนรู ้       =  4 คะแนน 
   6 แหล่งการเรียนรู้ขึ้นไป = 5 คะแนน 
แหล่งเรียนรู ้หมายถึง แหล่งข้อมูลความรู้ 
ทั้งที่อยู่ในตัวบุคคล สถานท่ี ภูมิปญัญา
ท้องถิ่น และประสบการณ์ ท่ีท าให้ผู้เรยีน
เกิดกระบวนการเรียนรู ้

31 ระดับความส าเร็จในการจัดท า
ฐานข้อมูลความรู้ด้าน
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

3 1 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ประเด็นการประเมินผล 
 ด าเนินการได้ 1 ระดับ = 1 คะแนน  
 ด าเนินการได้ 2 ระดับ = 2 คะแนน 
 ด าเนินการได้ 3 ระดับ = 3 คะแนน 
 ด าเนินการได้ 4 ระดับ = 4 คะแนน 
 ด าเนินการได้ 5 ระดับ = 5 คะแนน 
ค าอธิบายการประเมิน 
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 ระดับความส าเร็จของการจดัท าฐานข้อมูลมี 
5 ระดับ ดังน้ี  

1. มีนโยบายในการจดัท าฐานข้อมลูความรู้
ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่เห็น
เป็นรูปธรรม มรีะบบ และกลไกในการน า
นโยบายไปสู่การปฏิบตัิ (1 คะแนน)  
2. มีการจัดท าแผนการพัฒนาระบบในการ
จัดท าฐานข้อมูลความรูด้้านมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์และน าแผนไปบรรจไุว้เป็น
โครงการ/กิจกรรม ในแผนปฏิบัตริาชการ
ประจ าปี (2 คะแนน) 
3. มีการด าเนินการตามแผน  (3 คะแนน) 
4. มีการประเมินทบทวนการด าเนนิการตาม
แผน (4 คะแนน) 
5. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการ
ด าเนินการ (5 คะแนน)      

32 จ านวนกิจกรรมที่ส่งเสริมความ
เป็นชุมชนของนักศึกษา  
ศิษย์เก่า และคนในท้องถิ่น 

2 1 1 1 2 2 3 - - 1 2 3 ประเด็นการประเมินผล 
 ด าเนินการได้ 1 กิจกกรม = 3 คะแนน 
 ด าเนินการได้ 2 กิจกกรม = 4 คะแนน 
 ด าเนินการได้ 3 กิจกกรม = 5 คะแนน 
ค าอธิบายการประเมิน 
พิจารณาจากจ านวนกิจกรรมทีส่่งเสริมความ
เป็นชุมชนของนักศึกษา ศิษย์เก่า และ      
คนในท้องถิ่น 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอนให้ทันสมัยด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
เป้าประสงค์ที่ 4  บริหารการจัดการและการจดัการเรียนการสอนทีท่ันสมัยด้วยเทคโนโลยดีิจิทัล 
กลยุทธ์  4.5  พัฒนาหลักสูตรใหม้ีการบรหิารจดัการ ด้วยระบบคณุภาพตามเกณฑ์มาตรฐานสากล 
มาตรการ : 
1.ส่งเสรมิและสนับสนุนหลักสูตรให้มีการบริหารจดัการด้วยระบบคณุภาพตามเกณฑ์มาตรฐานสากล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที ่ ตัวชี้วัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

เป้าหมาย 
66 

ค่าเป้าหมาย 2566 - 2570 เกณฑ์การให้คะแนน 
ค าอธิบาย/ประเด็นการประเมิน 

2566 2567 2568 2569 2570 1 2 3 4 5 
33 จ านวนหลักสตูรที่มีการบรหิาร

จัดการด้วยระบบคุณภาพตาม
เกณฑ์มาตรฐานสากล 

3 3 3 4 6 8 10 3 4 6 8 10 ประเด็นการประเมินผล 
   3 หลักสตูร = 1 คะแนน 
   4 หลักสตูร = 2 คะแนน 
   6 หลักสตูร = 3 คะแนน 
   8 หลักสตูร = 4 คะแนน 
   10 หลักสูตร = 5 คะแนน 
ค าอธิบายการประเมิน 

พิจารณาจากหลักสูตรที่มีการบริหาร
จัดการด้วยระบบคุณภาพตามเกณฑ์
มาตรฐานสากล เช่น เกณฑ์ AUN-QA  
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอนให้ทันสมัยด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
เป้าประสงค์ที่ 4  บริหารการจัดการและการจดัการเรียนการสอนทีท่ันสมัยด้วยเทคโนโลยดีิจิทัล 
กลยุทธ์  4.6  สร้างภาพลักษณ์องค์ด้วยการประชาสมัพันธ์เชิงรุก 
มาตรการ : 
1. จัดตั้งคณะท างานด้านการประชาสัมพันธ์และการสร้างภาพลักษณ์องค์กร 
2. วางแผนและด าเนินการประชาสัมพันธ์เพื่อการสร้างภาพลักษณ์องค์กร 
3. จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์หรือจดัโครงการ/กิจกรรมเพื่อการประชาสัมพันธ์และการสร้างภาพลักษณ์องค์กรผ่านช่องทางต่าง ๆ 
 

ที ่ ตัวชี้วัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

เป้าหมาย 
66 

ค่าเป้าหมาย 2566 - 2570 เกณฑ์การให้คะแนน 
ค าอธิบาย/ประเด็นการประเมิน 

2566 2567 2568 2569 2570 1 2 3 4 5 
34 ระดับความส าเร็จในการสร้าง

ภาพลักษณ์องคด์้วยการ
ประชาสมัพันธ์เชิงรุก 

2 1 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ประเด็นการประเมินผล 
ด าเนินการได้ 1 ระดับ = 1 คะแนน  
 ด าเนินการได้ 2 ระดับ = 2 คะแนน 
 ด าเนินการได้ 3 ระดับ = 3 คะแนน 
 ด าเนินการได้ 4 ระดับ = 4 คะแนน 
ด าเนินการได้ 5 ระดับ = 5 คะแนน 
ค าอธิบายการประเมิน 
 ระดับความส าเร็จของในการสร้าง
ภาพลักษณ์องค์กรมี 5 ระดับ ดังนี ้ 
1. มีนโยบายในการสร้างภาพลักษณ์องค์ด้วย
การประชาสัมพันธ์เชิงรุกที่เห็นเปน็รูปธรรม 
มีระบบ และกลไกในการน านโยบายไปสู่การ
ปฏิบัติ (1 คะแนน)  
2. มีการจัดท าแผนการพัฒนาระบบในการ
สร้างภาพลักษณ์องค์ด้วยการประชาสัมพันธ์
เชิงรุกและน าแผนไปบรรจไุว้เป็นโครงการ/
กิจกรรม ในแผนปฏิบัตริาชการประจ าปี (2 
คะแนน) 
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3. มีการด าเนินการตามแผน  (3 คะแนน) 
4. มีการประเมินทบทวนการด าเนนิการตาม
แผน (4 คะแนน) 

5. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการ
ด าเนินการ (5 คะแนน)          
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ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ ์ มาตรการ ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 
1.การพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น
ให้มีความเข้มแข็งด้วยพันธ
กิจสัมพันธ ์

1. ส่งเสรมิและพัฒนา
ชุมชนท้องถิ่นให้มีความ
เข้มแข็งด้วยพันธกิจ
สัมพันธ์ 

1.1  พัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัย 
งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมที่
น าไปใช้ประโยชน์กับชุมชน 
สังคม และมีความสอดคล้องกับ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของ
องค์การสหประชาชาติ (SDGs) 

1.ก าหนดนโยบายให้ทุกหลักสูตร
จัดท าวิจัย หรือนวัตกรรมเพื่อพัฒนา
สังคมหรือชุมชน  
2. พัฒนาระบบสนับสนุนจัดท าวิจยั 
หรือนวัตกรรมเพื่อพัฒนาสังคมหรอื
ชุมชน 
3. ส่งเสรมิให้ใช้งานวิจัย หรือ
นวัตกรรมเพื่อสรา้งมูลค่าเพิ่มตาม
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของ
องค์การสหประชาชาติ (SDGs) 
4. สร้างความร่วมมือกับชุมชนเพื่อ
สร้างสรรคค์วามรูด้้านมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์   

1. ร้อยละของหลักสูตรที่มีงานวิจยั 
หรือนวัตกรรมเพื่อพัฒนาสังคมหรอื
ชุมชน 
2. ระดับความส าเร็จของการพัฒนา
ระบบสนบัสนุนจดัท าวิจัยหรือ
นวัตกรรมเพื่อพัฒนาสังคมหรือ
ชุมชน 
3. ระดับความส าเร็จของการน า
งานวิจัย หรือนวัตกรรมไปใช้เพื่อ
พัฒนาสังคมหรือชุมชน 
4. จ านวนผลงานท่ีน าไปใช้ประโยชน์
เพื่อส่งเสริมการสรา้งมูลค่าเพิ่ม 
5. จ านวนชุมชน หน่วยงานท้องถิ่น 
ที่ร่วมมือเพื่อสร้างสรรค์ความรู้ดา้น
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญัญา
ท้องถิ่น 
6. จ านวนครัวเรือนท่ีได้รับการ
ยกระดับให้พ้นเส้นความยากจน 

 - รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการ
วิชาการ 
-  รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
และศลิปวัฒนธรรม 
 

1.2  พัฒนาทักษะด้านวิศวกร
สังคมให้แก่นักศึกษาเพื่อสร้าง
งานวิจัย โครงงานหรือนวัตกรรม 
ที่บูรณาการศาสตรต์่าง ๆ ให้
สามารถพัฒนาหรือแก้ปัญหาให้
ชุมชนท้องถิ่น 

1. ส่งเสรมิให้นักศึกษามีส่วนร่วมใน
การสร้างผลงาน นวัตกรรม 
โครงงาน หรืองานวิจัย หรือบูรณา
การศาสตรต์่าง ๆ 
2. สนับสนุนให้มีคณะท างานเพื่อ
ขับเคลื่อนกระบวนการวิศวกรสังคม 

7. ร้อยละของหลักสูตรที่มีนักศึกษา
ที่มีส่วนร่วมในการสร้างผลงาน 
นวัตกรรม โครงงาน หรืองานวิจัย 
หรือบูรณาการศาสตร์ต่าง ๆ เพื่อ
พัฒนาหรือแก้ปัญหาให้ชุมชน
ท้องถิน่ 

- รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการ
วิชาการ 
-  รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
และศลิปวัฒนธรรม 
 

ประเด็นยุทธศำสตร์ เป้ำประสงค์ กลยุทธ์ และผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 (ฉบบัปรับปรุง 2566) 
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โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากร
ภายในคณะ 
3. ส่งเสรมิความรู้ ทักษะวิศวกร
สังคมให้กับบุคลากร และนักศึกษา 
4. ส่งเสรมิให้นักศึกษาน าทักษะ
วิศวกรสังคมไปใช้ประโยชน์ โดยการ
สร้างเครือข่ายความร่วมมือในพ้ืนที่
ให้บริการ 

8. จ านวนโครงงาน ที่นักศึกษา
ด าเนินการพัฒนาหรือแก้ปัญหาให้
ชุมชนท้องถิ่น  

2. การสร้างองค์ความรู้ วิจัย
และนวัตกรรมทาง
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์

2. สร้างองค์ความรู้ วิจัย
และนวัตกรรมทาง
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์

2.1  เพิ่มปรมิาณและคณุภาพ
งานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือ
นวัตกรรม พร้อมทั้งเผยแพร่
ผลงานในระดับชาติหรือ
นานาชาติ 

1. สนับสนุนให้มีการผลิตงานวิจัย
และพัฒนา (R&D) งานสร้างสรรค ์
หรือนวัตกรรม 
2. ส่งเสรมิให้มีการเผยแพร่
ผลงานวิจัย หรือนวัตกรรมใน
ระดับชาติและนานาชาต ิ
3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ทางการวิจัยด้านมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์กับหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

9. จ านวนผลงานวิจัย งาน
สร้างสรรค์ หรือนวัตกรรม  (ส าหรบั
นักวิจัยหน้าใหม่) 
10. จ านวนผลงานวิจัย งาน
สร้างสรรค์ หรือนวัตกรรม เผยแพร่
ในระดับชาติหรือนานาชาต ิ
11. ระดับค่าคะแนนการเผยแพร่
ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือ
นวัตกรรม 
12. จ านวนงานวิจัย งานสรา้งสรรค์ 
หรือนวัตกรรมที่น าไปใช้ประโยชน์
ต่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและ
สอดคล้องกับ SDGs 

รองคณบดฝี่ายวิจัยและบริการ
วิชาการ 
 

3. การยกระดับคุณภาพ
บัณฑิตใหม้ีมาตรฐานทาง
วิชาการและสมรรถนะทาง
วิชาชีพสู่ความเป็นพลโลก 

3. บัณฑิตมีคณุภาพทาง
วิชาการและสมรรถนะ
ทางวิชาชีพสู่ความเป็นพล
โลก 

3.1  ผลติบัณฑิตได้ตามความ
ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ทั้งด้าน
สมรรถนะวิชาชีพ และทักษะ
บัณฑิตศตวรรษที่ 21 

1. พัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะ
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา (TQF/HUSOQF) 
ทักษะทางวิศวกรสังคม และทักษะ
ศตวรรษที่ 21 

13. ร้อยละของนักศึกษาท่ีไดร้ับการ
พัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา (HUSOQF) ทักษะ
ทางวิศวกรสังคม และทักษะ
ศตวรรษที่ 21 

 รองคณบดฝี่ายวิชาการ 
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2. พัฒนานักศึกษาให้มีทักษะ
ภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศ
อื่น ๆ  
3. ส่งเสรมิกิจกรรมการพัฒนา
สมรรถนะดจิิทัลส าหรับคณุวุฒิระดับ
ปริญญาตร ี
4. ส่งเสรมินักศึกษาให้ไดร้ับการ
พัฒนาทักษะวิชาตามศาสตรส์าขา 
5. ก าหนดนโยบาย ก ากับ ตดิตาม 
ให้ทุกหลักสูตรจัดการเรียนการสอน
เชิงบูรณาการกบัการปฏิบัติงานจรงิ 
CWIE/WIL  
6.สร้างความร่วมมือกับชุมชน สถาน
ประกอบการในการพัฒนาหลักสูตร
และการจัดการเรยีนการสอนที่
ตอบสนองต่อการพัฒนาท้องถิ่นและ
ผู้ใช้บัณฑิต  
7. ส่งเสรมิให้มีกิจกรรมและเปลี่ยน
เรียนรูเ้พื่อสรา้งแนวปฏิบัติที่ดีของ
หลักสตูรที่จัดการเรียนการสอนเชงิ
บูรณาการการเรียนการสอนกับการ
ปฏิบัติงานจริง CWIE/WIL 
8. ส่งเสรมิให้นักศึกษามีทักษะการ
เป็นผู้ประกอบการ 

14. ร้อยละของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีปสีุดท้ายที่สอบผ่าน 
ระดับ B1 ตามมาตรฐาน CEFR หรือ
มาตรฐานอื่น ๆ ที่เทยีบเท่า 
15. ร้อยละของนักศึกษาปริญญาตรี
ปีสุดท้ายท่ีสอบผ่านเกณฑ์ IC3 หรอื
ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
16. ร้อยละของนักศึกษาท่ีไดร้ับการ
พัฒนาทักษะทางวิชาชีพตามศาสตร์
สาขา 
17. ร้อยละของหลักสูตรที่จดั
การศึกษาแบบ CWIE/WIL 
18. ร้อยละของนักศึกษาปีสุดท้ายที่
มีลักษณะการเป็นผู้ประกอบการ 
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3.2  พัฒนาและปรับปรุง
หลักสตูร/หลักสูตรระยะสั้นให้
ทันสมัยเพื่อตอบสนองต่อการ
พัฒนาท้องถิ่น และการเรียนรู้
ตลอดชีวิต 

1. ส่งเสรมิพัฒนาให้มีการปรับปรุง
หลักสตูร/หลักสูตรระยะสั้นให้
ทันสมัยเพื่อตอบสนองต่อความ
ต้องการของทุกช่วงวัย ตอบสนองต่อ
การพัฒนาท้องถิ่นและการเรียนรู้
ตลอดชีวิต 
2. ส่งเสรมิและสนับสนุนให้ทุก
โปรแกรมวิชาจัดท าหลักสูตรระยะสั้น 
3. ส่งเสรมิและสนับสนุนให้ทุก
โปรแกรมวิชาจัดท าหลักสูตรวิชาโท 
4. ส่งเสรมิและพัฒนาหลักสูตรใหม้ี
การจัดการเรยีนการสอนในระบบ
คลังหน่วยกิตระดับอดุมศึกษา 
(Credit bank)   
5. จัดการการเรียนการสอนโดย
บูรณาการงานวิจัยและบริการ
วิชาการเพื่อผลติบัณฑิตและ
นวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในการ
พัฒนาสังคม/ชุมชน 

19. จ านวนหลักสูตรระยะสั้นท่ี
ตอบสนองต่อการพัฒนาท้องถิ่นและ
การเรยีนรู้ตลอดชีวิต 
20. จ านวนผูเ้รียนกลุ่มใหม่ที่เข้า
ศึกษาในหลักสตูรระยะสั้น 
21. ร้อยละของหลักสูตรที่จดัการ
การเรยีนการสอนโดยบรูณาการ
งานวิจัยและบริการวิชาการ 

-รองคณบดฝี่ายวิชาการ 
-รองคณบดฝี่ายวิจัยและบริการ
วิชาการ 

3.3 สรา้งเครือข่ายความร่วมมือ
ทางวิชาการกับ
สถาบันการศึกษา
ภายในประเทศและต่างประเทศ 

1. แสวงหาเครือข่ายความร่วมมือ
ทางวิชาการกับสถาบันการศึกษา
ภายในประเทศและต่างประเทศ 
2. ส่งเสรมิและสนับสนุนให้มี
กิจกรรมทางวิชาการกับ
สถาบันการศึกษาท้ังภายในประเทศ
และต่างประเทศ 

22. จ านวนเครือข่ายความร่วมมือ
ทางวิชาการกับสถาบันการศึกษา
ภายในประเทศและ/หรือ
ต่างประเทศ 

-รองคณบดฝี่ายวิชาการ 
- คณบด ี
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3.4  สร้างเครือข่ายความร่วมมือ
กับชุมชนท้องถิ่นทั้งภาครัฐและ
เอกชนในลักษณะบูรณาการ
พันธกิจ 

1. แสวงหาเครือข่ายความร่วมมือกับ
ชุมชนท้องถิ่นทั้งภาครัฐและเอกชน
ในลักษณะบรูณาการพันธกิจ 
2. ส่งเสรมิและสนับสนุนให้มี
กิจกรรมความร่วมมือกับชุมชน
ท้องถิ่นทั้งภาครัฐและเอกชน 

23. จ านวนเครือข่ายความร่วมมือ
กับชุมชนท้องถิ่นทั้งภาครัฐและ
เอกชนในลักษณะบูรณาการพันธกิจ 

-รองคณบดฝี่ายวิชาการ 
- คณบด ี

4. การพัฒนาระบบบรหิาร
จัดการและการจัดการเรยีน
การสอนให้ทันสมัยด้วย
เทคโนโลยีดิจิทลั 

4. บริหารการจัดการและ
การจัดการเรยีนการสอน
ที่ทันสมัยด้วยเทคโนโลยี
ดิจิทัล 

4.1  พัฒนาระบบบริหารจดัการ
งานบุคคลและเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารงานโดยใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัล 

1. ก าหนดนโยบายโดยการมสี่วน
ร่วมของบุคลากรในคณะในการ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการงาน
บุคคลและการบริหารงานโดยใช้
เทคโนโลยีดิจิทลั 
2. ส่งเสรมิการพัฒนาระบบการ
บริหารจดัการงานบุคคลและการ
บริหารงานโดยใช้เทคโนโลยดีิจิทัล  
3. สร้างความเข้าใจแก่บุคลากร
เกี่ยวกับการบรหิารทรัพยากรให้เกิด
ประสิทธิภาพ 

24. ระดับความพึงพอใจของ
บุคลากรที่มตี่อระบบการบริหาร
จัดการงานบุคคลและการ
บริหารงานโดยใช้เทคโนโลยดีิจิทัล 

- คณบด ี
-  รองคณบดีฝ่ายวางแผนและ
ประกันคณุภาพการศึกษา 
-  หัวหน้าส านักงาน 

4.2  พัฒนาสมรรถนะในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรสาย
วิชาการและสายสนับสนุน 

1. พัฒนาทักษะของบุคลากรด้าน
ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีดิจิทลั 
2. พัฒนาอาจารย์ให้มีทักษะการ
สื่อสารภาษาอังกฤษส าหรับอาจารย์
ผู้สอนให้อยู่ในระดับท่ีสามารถสอน
เป็นภาษาอังกฤษ หรือสามารถสอบ
ผ่านมาตรฐานคณุภาพภาษาอังกฤษ
ที่เป็นท่ียอมรับในระดับสากล 
3. ส่งเสรมิให้บุคลากรที่มีต าแหน่ง
ทางวิชาการที่เพิ่มขึ้น 

25. ร้อยละของบุคลากรที่สอบผา่น
ระดับ B1 ตามมาตรฐาน CEFR หรือ
มาตรฐานอื่น ๆ ที่เทยีบเท่า 
26. ร้อยละของบุคลากรที่ไดร้ับการ
พัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษและ
เทคโนโลยีดิจิทลั 
27. ร้อยละของบุคลากรที่มีต าแหน่ง
ทางวิชาการที่เพิ่มขึ้น 
28. ร้อยละของบุคลากรฝ่าย
สนับสนุนท่ีเข้าสู่ต าแหน่งงานท่ีสูงขึ้น 

-รองคณบดฝี่ายวิชาการ 
- คณบด ี
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4.ส่งเสรมิให้บุคลากรฝ่ายสนับสนนุ
เข้าสู่ต าแหน่งงานท่ีสูงขึ้น 
5. สร้างแรงจูงใจในการพัฒนา
บุคลากรตามเส้นทางความก้าวหน้า
ทางสายวิชาชีพ เพื่อให้มีความมั่นคง
ทางวิชาชีพ 
6. ส่งเสรมิและสนับสนุนการท า
ผลงานวิชาการและการวิจัย 
7. พัฒนาอาจารย์ให้จัดการเรยีนการ
สอนสอนในรูปแบบใหม่ ตามการ
พัฒนาของสังคม 
8. สง่เสรมิการจดักิจกรรมด้าน
จรรยาบรรณในวิชาชีพ 

4.3  พัฒนาระบบการจัดการ
เรียนการสอนที่ทันสมยัด้วย
เทคโนโลยีดิจิทลั 

1. ส่งเสรมิพัฒนาการจดัการเรียน
การสอนให้ทันสมัยด้วยเทคโนโลยี
ดิจิทัล 

29. ร้อยละของหลักสูตรทีม่ีการ
พัฒนาระบบการจัดการเรียนการ
สอนที่ทันสมัยด้วยเทคโนโลยดีิจิทลั 

- คณบด ี
-รองคณบดฝี่ายวิชาการ 

4.4  สร้างแหล่งเรียนรู้ด้าน
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

1. เพิ่มแหล่งเรยีนรู้ดา้น
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
2. ส่งเสรมิและสนับสนุนการจดัท า
ฐานข้อมูลความรู้ด้านมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร ์
3. ส่งเสรมิพัฒนาสิ่งสนับสนุนและ
สร้างพื้นที่แหล่งเรียนรู้แก่นักศึกษา
ภายในคณะ 
4. ส่งเสรมิความเป็นชุมชนของ
นักศึกษา ศิษย์เก่า และคนในท้องถิ่น 

30. จ านวนแหล่งเรียนรู้ด้าน
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ทีเ่กิด
ใหม่หรือได้รับการพัฒนา 
31. ระดับความส าเร็จในการจดัท า
ฐานข้อมูลความรู้ด้านมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร ์
32. จ านวนกิจกรรมที่ส่งเสรมิความ
เป็นชุมชนของนักศึกษา  
ศิษย์เก่า และคนในท้องถิ่น 

- คณบด ี
-รองคณบดฝี่ายวิชาการ 
-  รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
และศลิปวัฒนธรรม 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ ์ มาตรการ ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 
4.5  พัฒนาหลักสตูรให้มีการ
บริหารจดัการ ด้วยระบบ
คุณภาพตามเกณฑ์
มาตรฐานสากล 

1.ส่งเสรมิและสนับสนุนหลักสูตรให้
มีการบรหิารจดัการด้วยระบบ
คุณภาพตามเกณฑม์าตรฐานสากล 

33. จ านวนหลักสูตรที่มีการบริหาร
จัดการด้วยระบบคุณภาพตามเกณฑ์
มาตรฐานสากล 

-รองคณบดฝี่ายวางแผนและประกัน
คุณภาพการศึกษา 

4.6  สร้างภาพลักษณ์องคด์้วย
การประชาสัมพันธ์เชิงรุก 

1. จัดตั้งคณะท างานด้านการ
ประชาสมัพันธ์และการสร้าง
ภาพลักษณ์องค์กร 
2. วางแผนและด าเนินการ
ประชาสมัพันธ์เพื่อการสร้าง
ภาพลักษณ์องค์กร 
3. จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์หรือจดั
โครงการ/กิจกรรมเพื่อการ
ประชาสมัพันธ์และการสร้าง
ภาพลักษณ์องค์กรผ่านช่องทางต่างๆ 

34. ระดับความส าเร็จในการสร้าง
ภาพลักษณ์องคด์้วยการ
ประชาสมัพันธ์เชิงรุก 

- คณบด ี
-รองคณบดฝี่ายวิชาการ 
- รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการ
วิชาการ 
- รองคณบดีฝ่ายวางแผนและ
ประกันคณุภาพการศึกษา 
-รองคณบดฝี่ายกิจการนักศึกษาและ
ศิลปวัฒนธรรม 
- หัวหน้าส านักงาน 
- ประธานโปรแกรมวิชาทุก
โปรแกรม 
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แผนภูมิแผนกลยุทธ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจ าปี พ.ศ.2566-2570 

(ฉบับป ี2566) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลยุทธ์ 1 
1.1  พัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัย 
งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมที่
น าไปใช้ประโยชน์กบัชุมชน สังคม 
และมีความสอดคล้องกับเปา้หมาย
การพัฒนาทีย่ั่งยืนขององค์การ
สหประชาชาต ิ(SDGs) 
1.2  พฒันาทกัษะดา้นวิศวกร

สงัคมใหแ้ก่นกัศกึษาเพื่อสรา้ง

งานวิจยั โครงงานหรอืนวตักรรม 

ที่บรูณาการศาสตรต์า่ง ๆ ให้

สามารถพฒันาหรอืแกปั้ญหาให้

ชมุชนทอ้งถ่ิน 

ประเด็นยทุธศาสตร ์1 
การพัฒนาชุมชน ทอ้งถิ่นให้มี

ความเข้มแข็งด้วยพันธกิจสัมพันธ ์

เป้าประสงค์ 1 
ส่งเสริมและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นให้มี
ความเข้มแข็งด้วยพันธกิจสัมพันธ ์

กลยุทธ์ 2 
2.1  เพิ่มปริมาณและคุณภาพงานวิจัย 
งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรม พร้อม
ทั้งเผยแพร่ผลงานในระดับชาติหรอื
นานาชาต ิ

 

กลยุทธ์ 4 

4.1  พัฒนาระบบบริหารจัดการงาน

บุคคลและเพิ่มประสิทธิภาพการ

บริหารงานโดยใช้เทคโนโลยีดจิิทัล 

4.2  พัฒนาสมรรถนะในการ

ปฏิบัติงานของบุคลากรสายวิชาการ

และสายสนับสนุน 

4.3  พัฒนาระบบการจัดการเรียน

การสอนที่ทันสมัยดว้ยเทคโนโลยี

ดิจิทัล 

4.4  สร้างแหล่งเรียนรู้ด้าน

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

4.5  พัฒนาหลักสูตรให้มีการบริหาร

จัดการ ดว้ยระบบคุณภาพตาม

เกณฑ์มาตรฐานสากล 

4.6  สร้างภาพลักษณ์องค์ด้วยการ

ประชาสัมพันธ์เชิงรุก 

เป้าประสงค์ 3 
บัณฑิตมีคุณภาพทางวิชาการและ

สมรรถนะทางวิชาชีพสู่ความเป็นพลโลก 

 

เป้าประสงค์ 2 
สร้างองค์ความรู้ วิจัยและนวัตกรรม
ทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 

ประเด็นยทุธศาสตร ์2 
การสร้างองค์ความรู้ วิจยัและ

นวัตกรรมทางมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

ประเด็นยทุธศาสตร ์3 
การยกระดับคุณภาพบัณฑิตให้มี

มาตรฐานทางวิชาการและสมรรถนะ
ทางวิชาชีพสู่ความเป็นพลโลก 

กลยุทธ์ 
(รวม 13 กลยุทธ์) 

วิสัยทัศน ์

เป็นองค์กรที่ผลิตบัณฑิตให้มีมาตรฐานสากล พร้อมน าองค์ความรู้และนวัตกรรมสู่การพัฒนาท้องถิ่น 

พันธกิจ 4 
จัดท าระบบบริหารจดัการและการ
จัดการเรียนการสอนด้วยระบบ
เทคโนโลยีดิจทิัลอย่างเหมาะสม 

พันธกิจ 3 
ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพทาง
วิชาการและสมรรถนะทาง

วิชาชีพ 

พันธกิจ 2 
สร้างองค์ความรู้ วิจัยและ

นวัตกรรมทางมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร ์

พันธกิจ 1 
 สร้างความแขม้แข็งให้แก่

ชุมชนท้องถิ่น 
 

เป้าประสงค์ 4 

บริหารการจัดการและการจัดการ
เรียนการสอนที่ทันสมัยดว้ยเทคโนโลยี

ดิจิทัล 

ประเด็นยทุธศาสตร์ 4 
การพัฒนาระบบบริหารจัดการและ
การจัดการเรียนการสอนให้ทันสมยั

ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

กลยุทธ์ 3 
3.1  ผลิตบัณฑิตได้ตามความ
ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ทั้งด้าน
สมรรถนะวิชาชีพ และทักษะ
บัณฑิตศตวรรษที่ 21 
3.2  พัฒนาและปรับปรุง

หลักสูตร/หลักสูตรระยะสั้นให้
ทันสมัยเพื่อตอบสนองต่อการ
พัฒนาท้องถิ่น และการเรียนรู้
ตลอดชีวิต 
3.3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือ

ทางวิชาการกับสถาบันการศึกษา
ภายในประเทศและตา่งประเทศ 
3.4  สร้างเครือข่ายความร่วมมอืกับ

ชุมชนท้องถิ่นทั้งภาครัฐและเอกชน
ในลักษณะบูรณาการพันธกิจ 
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 กลยุทธ ์1.1  มี  4   มาตรการ 

กลยุทธ์ 1.2  มี  4   มาตรการ 

 

 (รวม 8 มาตรการ) 

 

 

กลยุทธ์ 2.1  มี  3  มาตรการ 

 

 (รวม 3 มาตรการ) 

 

 

กลยุทธ์ 4.1 มี  3  มาตรการ 

กลยุทธ์ 4.2 มี  8  มาตรการ 

กลยุทธ์ 4.3 มี  1  มาตรการ 

กลยุทธ์ 4.4 มี  4  มาตรการ 

กลยุทธ์ 4.5 มี  1  มาตรการ 

กลยุทธ์ 4.6  มี  3  มาตรการ 

 

 (รวม 20 มาตรการ) 

 

 

 กลยุทธ ์1.1   มี  6   ตวัชี้วัด 

กลยุทธ์ 1.2   มี  2  ตัวชีว้ัด 

  

(รวม 8  ตัวชี้วัด) 

 

กลยุทธ์ 2.1   มี  4   ตัวชี้วัด 
  

(รวม  4  ตัวชี้วัด) 

 

 

กลยุทธ์ 4.1  มี   1 ตัวชี้วดั 

กลยุทธ์ 4.2  มี   4  ตัวชีว้ัด 

กลยุทธ์ 4.3  มี   1  ตัวชีว้ัด 

กลยุทธ์ 4.4  มี   3  ตัวชีว้ัด 

กลยุทธ์ 4.5 มี  1  ตัวชี้วัด 

กลยุทธ์ 4.6  มี  1  ตัวชี้วดั 

 

(รวม 11 ตัวชี้วัด) 

 

 

 

กลยุทธ์ 3.1  มี  8  มาตรการ 

กลยุทธ์ 3.2  มี  5  มาตรการ 

กลยุทธ์ 3.3  มี  2  มาตรการ 

กลยุทธ์ 3.4  มี  2  มาตรการ 

 

 (รวม 17 มาตรการ) 

 

 

กลยุทธ์ 3.1  มี   6  ตัวชีว้ัด 

กลยุทธ์ 3.2  มี   3  ตัวชีว้ัด 

กลยุทธ์ 3.3  มี   1  ตัวชีว้ัด 

กลยุทธ์ 3.4  มี   1  ตัวชีว้ัด   

 

 (รวม  11  ตัวชี้วัด) 

 

 

มาตรการ  
(รวม  48  มาตรการ) 

ตัวชี้วัด(รวม 34 ตัวชี้วัด) 
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ส่วนที่  4 
การแปลงแผนกลยทุธ์สู่การปฏิบัต ิ

 

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 าเอาเทคนิคการบริหารจัดการสมัย
ใหม่เข้ามาประยุกต์ใช้  เช่น  การวางแผนเชิงกลยุทธ์  การวัดและการประเมินผลงาน  การบริหารคุณภาพ
โดยรวม  เป็นต้น 
 เทคนิควิธีการบริหารจัดการสมัยใหม่  “การบริหารงานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์” หรือ  RBM  (Results  
Based Management) เป็นการบูรณาการหรือเชื่อมโยงเรื่องของการวางแผนเชิงกลยุทธ์  ระบบการงบประมาณ  
และระบบการวัดผลงานเข้าด้วยกันอย่างครบวงจร   โดยก าหนดวัตถุประสงค์ขององค์กรและเป้าหมายของการ
ปฏิบัติงานอย่างชัดเจนและสามารถวัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรม   โดยการจัดท าตัวชี้ วัดผลการด าเนินงานหลัก 
(Key  Performance  Indicator)  และเกณฑ์มาตรฐานไว้ล่วงหน้า  รวมทั้งการใช้ประโยชน์ของข้อมูล
สารสนเทศเกี่ยวกับผลการด าเนินงานในการปรับปรุงประสิทธิภาพ  คุณภาพและประสิทธิภาพของการ
ด าเนินงาน  ในส่วนของระบบการงบประมาณเป็นการเชื่อมโยงผลงานของหน่ วยงานภาครัฐในแผนระดับ
ยุทธศาสตร์กับค าของบประมาณ   กล่าวคือ  ผลผลิตหลักในแผนยุทธศาสตร์กับเม็ดเงินงบประมาณจะต้องสอด
รับกัน  เรียกว่า  การวางแผน  “การงบประมาณที่มุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์”  หรือ  SPBB (Strategic  
Performance  Based  Budgeting)   หน่วยงานภาครัฐจะต้องแสดงต้นทุนกิจกรรม (Activity  based  
costing) และต้นทุนต่อหน่วย (Unit  cost) อันจะเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงประสิทธิภาพการด 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  และแปลงยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ  
โดยต้องก าหนดเป้าประสงค์และกลยุทธ์ทั้งในระดับกระทรวง กรม ไปจนถึงระดับบุคคลที่สามารถปฏิบัติได้จริง  
และมีความสอดคล้องเชื่อมโยงระหว่างกัน รวมทั้ งมีความสมดุลระหว่างมิติประสิทธิผล มิติคุณภาพ มิติ
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ประสิทธิภาพ และมิติการพัฒนาองค์กรด้วย ซึ่งหน่วยงานอาจใช้  Balanced  Scorecard และแผนที่ยุทธศาสตร์ 
(Strategy  Map) ในการวางแผนและสื่อสารกลยุทธ์ได้ 
 3) การปฏิบัติการ  คือ  การบริหารโครงการตามกลยุทธ์ที่ได้วางไว้ 
 4) การติดตามและเรียนรู้  คือ  การติดตามประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการด าเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ที่ได้วางไว้  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.  2566-2570  สู่การปฏิบัติ 
 ในการแปลงแผนกลยุทธ์ ประจ าปี พ.ศ. 2566-2570  ไปสู่การปฏิบัตินั้น  ในที่นี้หมายถึงการน าแผนกล
ยุทธ์ 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. 2566-2570  ผู้บริหาร/โปรแกรมวิชา/ศูนย์/ส านัก/
หน่วยงานต่าง ๆ โดยการชี้แจง ท าความเข้าใจและความชัดเจนในแต่ละประเด็น จัดการสัมมนาเพ่ือจัดท าแผน
กลยุทธ์ ประจ าปี พ.ศ. 2566-2570  เพ่ือก าหนดค่าเป้าหมาย  แผนงาน-งาน/โครงการ ตลอดจนทรัพยากรที่
ต้องการส 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 ทั้งนี้คณะต้องให้การ
สนับสนุนในด้านการปรับโครงสร้าง การปรับระบบงานหรือระเบียบ การจัดหรือปรับบุคลากร การจัดสรรหรือ
จัดหางบประมาณ การสนับสนุนสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ 

 การสร้างพลังและความร่วมมือเพ่ือน าไปสู่ผลที่ตั้งเป้าหมายไว้ตามแผนงานและโครงการ  เรื่องที่
ยากท่ีสุด คือ การเปลี่ยนแปลงและการให้บุคลากรยอมรับการเปลี่ยนแปลง ดังนั้น  วิธีที่จะน ามาใช้ประกอบด้วย   
การพัฒนาศักยภาพและภาวะผู้น าผู้บริหารระดับต่าง ๆ  การมีส่วนร่วม การท างานเป็นทีม ความผูกพันและการ
ยอมรับ การจูงใจ 

 คณะจะจัดระบบการสื่อสารองค์กรอย่างทั่วถึงและต่อเนื่องแก่สาธารณะและบุคลากรในทุกระดับ  
การวางระบบสนับสนุนต่างๆ เช่น  การบริหารการเปลี่ยนแปลง การพัฒนาบุคลากร การบริหารแบบมีส่วนร่วม    
เพ่ือถ่ายทอดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่าเป้าหมายที่ส าคัญให้แก่ โปรแกรมวิชา/ศูนย์/ส านัก/หน่วยงานต่าง ๆ  
ตลอดจนภาคส่วนต่างๆ  ที่เกี่ยวข้อง 

 คณะจะจัดให้มีระบบการจัดการความรู้ในองค์กรโดยจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ที่ดี  
(Best Practice)  การสร้างระบบแรงจูงใจต่างๆ  เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถ  ขวัญและก าลังใจของบุคลากร  
หน่วยงานและองค์กรให้มีความเข้มแข็ง และมีระบบการวิเคราะห์ติดตามสถานการณ์ เพ่ือให้สามารถสนองตอบ
ต่อการเปลี่ยนแปลงได้ด ี
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 การบริหารผลการด าเนินงาน  คณะจะจัดระบบการบริหารผลการด าเนินงานให้มีกลไกเพ่ือเฝ้าระวัง
และตรวจสอบผลการด าเนินงานที่มีความคลาดเคลื่อนจากแผน เพ่ือประกอบการตัดสินใจว่าจะต้องมีการแก้ไข
อย่างไร โดยให้มีการรายงานตามล าดับขั้นของความรับผิดชอบเป็นรายเดือนหรือรายไตรมาส  ขึ้นอยู่กับลักษณะ
งาน วิธีการติดตาม จะใช้การก าหนดกิจกรรมและขั้นตอนกิจกรรม การก าหนดตารางเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดการ
ท 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.2566-2570   

(ฉบับปี 2566) สู่การปฏิบัติ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนปฏิบัตริาชการประจ าปีของ 
หน่วยงานย่อย/บุคลากร 

การถ่ายทอดและแปลงแผนระดับ 
หน่วยงานย่อย 

งาน/โครงการ/กิจกรรม 

- การสื่อสารในองค์กร 

 

- การพัฒนาภาวะผู้น า 

 

- การพัฒนาบุคลากร 

 

- การจัดการความรู ้
 

- การบริหารการ
เปลี่ยนแปลง 

 

- การบริหารแบบมีส่วนร่วม 
 

-  การท างานเป็นทีม 

 

-  ระบบสนับสนุนต่างๆ 

การถ่ายทอดและแปลงแผนระดับโปรแกรม
วิชา/ศูนย์/หน่วยงานต่าง ๆ    

ทบทวนแผน 

-  การบริหารผล 
   การด าเนินงาน 

 

-  การก ากับติดตาม 
   และประเมินผล 

 

-  การวิเคราะห ์
   สถานการณ ์

 

 

-  ระบบแรงจูงใจ 

 

แผนกลยุทธ์คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 

ประจ ำปี พ.ศ.256-2570 

ติดตาม ประเมินผล การด าเนินงาน/
โครงการ/กิจกรรม 
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ส่วนที ่5 
ภาคผนวก 
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ตารางการวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างแผนกลยุทธ์ประจ าปี พ.ศ. 2566-2570  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร กับยุทธศาสตร์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 

แผนกลยุทธ ์
พ.ศ. 2566-2570 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

แผนกลยุทธ ์
พ.ศ. 2566-2570 
มรภ.ก าแพงเพชร 

แผนอุดมศึกษา 
ระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 3 

(พ.ศ. 2560-2574) 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ 
สังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 

(ปี 2566-2570) 

แผนการศึกษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2560-
2579 

แผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 
2560-2579) 

1. การพฒันาชมุชน ทอ้งถิ่นให้มีความ
เข้มแข็งด้วยพันธกจิสัมพนัธ ์

1. การพฒันาท้องถิ่นดว้ยพันธกิจ 
สัมพันธม์หาวิทยาลัยกับสังคม 
ท้องถิ่นด้วยศาสตร์พระราชา 

ภาคีภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคชุมชน 2. สังคมแห่งโอกาสและความเสมอภาค 
(HighOpportunity Society) 

- หมุดหมายที่ 7 
- หมุดหมายที่ 9 

2. การผลติและพฒันาก าลังคน การวิจัย 
และนวัตกรรม เพือ่สร้างขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ 

2. การสร้างความสามารถในการ 
แข่งขนั 

โครงสร้างพืน้ฐานการวจิัยและนวัตกรรม 4. ปัจจัยสนับสนนุการพลกิโฉมประเทศ 
(Key Enablers for Thailand’s 
Transformation) 

- หมุดหมายที่ 12 

3. การพฒันาศกัยภาพคนทกุช่วงวัย และ
การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู ้

2. การสร้างองค์ความรู้ วิจัยและ
นวัตกรรมทางมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์

2. ยกระดับมาตรฐานการผลติและ 
พัฒนาครู และบุคลากรทางการ 
ศึกษา 

การสร้างโอกาสการเข้าถึงอุดมศึกษาอย่าง
กว้างขวางและเป็นธรรม 

4. ปัจจัยสนับสนนุการพลกิโฉมประเทศ 
(Key Enablers for Thailand’s 
Transformation) 

- หมุดหมายที่ 12 

3. การพฒันาศกัยภาพคนทกุช่วงวัย และ
การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู ้

3. การพฒันาและเสริมสร้าง 
ศักยภาพคน 

การพัฒนานกัศกึษา 

3. การยกระดับคุณภาพบัณฑิตให้มี
มาตรฐานทางวิชาการและสมรรถนะทาง
วิชาชีพสู่ความเป็นพลโลก 

3. การยกระดับคุณภาพและ 
มาตรฐานการผลติบัณฑิตให้มี 
คุณภาพสร้างสรรค์สังคม 

การสร้างโอกาสการเข้าถึงอุดมศึกษาอย่าง
กว้างขวางและเป็นธรรม 

4. ปัจจัยสนับสนนุการพลกิโฉมประเทศ 
(Key Enablers for Thailand’s 
Transformation) 

- หมุดหมายที่ 12 

1. การจัดการศกึษาเพื่อความมัน่คงของ
สังคมและประเทศชาต ิ

2. การสร้างความสามารถในการ 
แข่งขนั 

2. การผลติและพฒันาก าลังคน การวิจัย 
และนวัตกรรม เพือ่สร้างขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ 

การพัฒนานกัศกึษา 

5. การจัดการศกึษาเพื่อสร้างเสริม
คุณภาพชีวิตทีเ่ป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม อุดมศกึษาดิจิตอล 

4. การพฒันาระบบบริหารจัดการและ
การจดัการเรียนการสอนให้ทนัสมัยด้วย
เทคโนโลยีดิจทิัล 

4. การพฒันาสู่มหาวิทยาลัย 
สมรรถนะสูง 

การบริหารจัดการที่ดีในระบบอุดมศึกษา 4. ปัจจัยสนับสนนุการพลกิโฉมประเทศ 
(Key Enablers for Thailand’s 
Transformation) 

- หมุดหมายที่ 12 
- หมุดหมายที่ 13 

3. การพฒันาศกัยภาพคนทกุช่วงวัย และ
การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู ้

6. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบ 
การสร้างความมั่นคงทางการเงนิในระบบ
อุดมศกึษา บริหารจัดการภาครฐั 

การสร้างความมั่นคงทางการเงนิในระบบ
อุดมศกึษา 6. การพฒันาประสิทธิภาพของระบบ

บริหารจัดนโยบายการสนับสนุนและ
ประเมนิผลการศกึษา 

อุดมศกึษาดิจิตอล 
นโยบายการสนับสนุนและประเมนิผล 

 

 



 

แผนกลยุทธ ์| คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปี 2566 – 2570 (ฉบับปรับปรุง ปี 2566) | 93  
 

ผลการทบทวนแผนกลยทุธ์ปีงบประมาณ 2561-2565  เพ่ือจัดท าแผนกลยุทธ์ปีงบประมาณ 2566-2570 (ฉบับปงีบประมาณ 2566) 
ประเด็น กลยุทธ์ปีงบประมาณ 2561-2565 (ปรับปรุงปีงบประมาณ 2565) กลยุทธ์ปีงบประมาณ 2566-2570 (ปรับปรุงปีงบประมาณ 2566) 

วิสัยทัศน์ เป็นองค์กรที่ผลติบัณฑิตให้มมีาตรฐานสากล พร้อมน าองค์ความรู้และนวัตกรรมสู่การ 
พัฒนาท้องถิ่น 

เป็นองค์กรที่ผลติบัณฑิตให้มมีาตรฐานสากล พร้อมน าองค์ความรู้และนวัตกรรมสู่การ 
พัฒนาท้องถิ่น 

พันธกิจ 1. สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
2. สร้างความร่วมมือทางวิชาการและชุมชนท้องถิ่นเพื่อผิตบัณฑิตทีม่ีคุณภาพ 
3. เสริมสร้างศักยภาพบณัฑิตเพื่อรับใช้สังคม ชุมชนท้องถิ่น 
4. จัดท าระบบบริหารจัดการด้วยระบบเทคโนโลยีดิจิทลั 

1. สร้างความเขม้แข็งให้แก่ชุมชนท้องถิ่น 
2. สร้างองค์ความรู้ วิจัยและนวัตกรรมทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
3. ผลิตบณัฑิตใหม้ีคณุภาพทางวิชาการและสมรรถนะทางวิชาชีพ  
4. จัดท าระบบบริหารจัดการและการจัดการเรยีนการสอนด้วยระบบเทคโนโลยีดิจิทลั
อย่างเหมาะสม 

ค่านิยมหลัก K – Knowledge – สร้างสรรค์ความรู้ใหม ่
P – Public Service and Productivity – ให้บริการชุมชน สังคมและมผีลติภาพท่ีดี 
R – Responsibility – ยึดถือความรับผดิชอบต่อหน้าท่ี 
U – Unity – มีความรัก สามัคคีในองค์กร 

K – Knowledge – สร้างสรรค์ความรู้ใหม ่
P – Public Service and Productivity – ให้บริการชุมชน สังคมและมผีลติภาพท่ีดี 
R – Responsibility – ยึดถือความรับผดิชอบต่อหน้าท่ี 
U – Unity – มีความรัก สามัคคีในองค์กร 

อัตลักษณ ์ บัณฑิตมีจิตอาสา สร้างสรรค์ปญัญา พัฒนาท้องถิ่น  
นิยาม :  
1) มีจิตอาสา หมายถึง มีจิตส านึกเพื่อส่วนรวม เสนอตัว เตม็ใจ ตั้งใจเสียสละสิ่งที่
ตนเองมีทั้งแรงกาย เวลา ทรัพยส์นิ เพื่อช่วยเหลือผู้อื่นหรือสังคมใหเ้กิดประโยชน์และ
ความสุขมากข้ึน โดยไม่หวังผลตอบแทน 
2) สร้างสรรค์ปัญญา  หมายถึง  การเป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรยีน รักการอ่าน สะสม และเพิ่มพูน
ความรู้ ทักษะ ความสามารถของตน และแสดงออกผ่านผลงานการเขียน การวิจัย การ
ประดิษฐ์คดิค้น การพูด การแสดงในเวทีวิชาการต่างๆ รวมถึงรเิริ่มโครงการ/กิจกรรม
ต่างๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม 
3) พัฒนาท้องถิ่น  หมายถึง  การมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ท่ีสร้างโอกาสหรือส่งเสริม
คุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน ชุมชน สังคมให้ดีขึ้น 

บัณฑิตมีจิตอาสา สร้างสรรค์ปญัญา พัฒนาท้องถิ่น  
นิยาม :  
1) มีจิตอาสา หมายถึง มีจิตส านึกเพื่อส่วนรวม เสนอตัว เตม็ใจ ตั้งใจเสียสละสิ่งที่
ตนเองมีทั้งแรงกาย เวลา ทรัพยส์นิ เพื่อช่วยเหลือผู้อื่นหรือสังคมใหเ้กิดประโยชน์และ
ความสุขมากข้ึน โดยไม่หวังผลตอบแทน 
2) สร้างสรรค์ปัญญา  หมายถึง  การเป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรยีน รักการอ่าน สะสม และเพิ่มพูน
ความรู้ ทักษะ ความสามารถของตน และแสดงออกผ่านผลงานการเขียน การวิจัย การ
ประดิษฐ์คดิค้น การพูด การแสดงในเวทีวิชาการต่างๆ รวมถึงรเิริ่มโครงการ/กิจกรรม
ต่างๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม 
3) พัฒนาท้องถิ่น  หมายถึง  การมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ท่ีสร้างโอกาสหรือ
ส่งเสริมคณุภาพชีวิตที่ดีของประชาชน ชุมชน สังคมให้ดีขึ้น 

เอกลักษณ ์ “การผลติ พัฒนาครู และการพัฒนาท้องถิ่น” 
         เอกลักษณ์ หมายถึง ความส าเร็จตามจุดเน้นและจุดเด่นที่สะท้อนให้เห็นเป็น
ลักษณะเด่นเป็นที่หนึ่งของสถาบัน โดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้น าเสนอ

“เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่มีมาตรฐานสากล ช้ีน าการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ผลิต
บัณฑิตที่มีศักยภาพสู่ความเป็นพลโลก” 
        เอกลักษณ์ หมายถึง ความส าเร็จตามจุดเน้นและจุดเด่นที่สะท้อนให้เห็นเป็น
ลักษณะเด่นเป็นท่ีหนึ่งของสถาบัน โดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้น าเสนอ
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ประเด็น กลยุทธ์ปีงบประมาณ 2561-2565 (ปรับปรุงปีงบประมาณ 2565) กลยุทธ์ปีงบประมาณ 2566-2570 (ปรับปรุงปีงบประมาณ 2566) 
ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารคณะและคณะกรรมการประจ าคณะ โดยใช้
ค าว่า “พัฒนาท้องถิ่น  สานศิลป์วัฒนธรรม”  
นิยาม :“พัฒนาท้องถิ่น” เนื่องจาก คณะมีสาขาที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่นด้านต่างๆ 
รวมทั้งมีกิจกรรม/โครงการ ที่หลากหลายสามารถผลิตบุคลากรและให้การบริการ
วิชาการแก่ชุมชนท้องถิ่นได้อย่างกว้างขวาง ประกอบด้วยสาขาต่างๆ ได้แก่ สาขาการ
พัฒนาสังคม บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ นิติศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ 
ภาษาไทย ภาอังกฤษ ภาษาจีน สารสนเทศภูมิศาสตร์ วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ 
“สานศิลป์วัฒนธรรม” เนื่องจาก คณะมีศาสตร์ที่เช่ียวชาญเฉพาะด้านในการอนุรักษ์ 
เผยแพร่ ท านุ บ ารุงศิลปวัฒนธรรม ประกอบด้วย สาขาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ ตน
ตรีศึกษา นาฏศิลป์และการละคร ปรัชญาและศาสนา 

ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารคณะและคณะกรรมการประจ าคณะ โดย
ใช้ค าว่า “เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่มีมาตรฐานสากล ช้ีน าการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 
ผลิตบัณฑิตที่มีศักยภาพสู่ความเป็นพลโลก” 

“เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่มีมาตรฐานสากล” คณะมีระบบกลไก 
ทรัพยากร องค์ความรู้ และบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในศาสตร์ที่หลากหลาย 
ที่สามารถสนับสนุนการเรียนรู้ให้มีมาตรฐานระดับสากลได้ 
 “ชี้น าการพัฒนาชมุชนท้องถิ่น” คณะมสีาขาวิชาที่ตอบสนองความจ าเป็น
ในการพัฒนาท้องถิ่น รวมทั้งมีโครงการหรือกิจกรรมที่หลากหลายในการน าองค์ความรู้
ไปประยุกต์ใช้เพื่อเป็นผู้น าในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 
       “ผลิตบัณฑิตที่มีศักยภาพสู่ความเป็นพลโลก” คณะมีศาสตร์ที่หลากหลาย 
อีกทั้งมีบุคลากรที่มีความรู้  ความเ ช่ียวชาญ และมีศักยภาพในศาสตร์นั้น ๆ                     
มีกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่มีมาตรฐาน เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญเพื่อให้ผู้เรียน
กลายเป็นบัณฑิตที่มีศักยภาพสู่ความเป็นพลโลก 

คุณลักษณะบัณฑิต มีความรู้คูคุ่ณธรรม     พร้อมน าสังคม 
นิยมความเป็นไทย     ใส่ใจวิถีโลก 

มีความรู้คูคุ่ณธรรม  พร้อมน าสังคม 
           นิยมความเป็นไทย             ใส่ใจวิถีโลก 

วัฒนธรรมของหน่วยงาน 
 

 H  =   Humanity       มนุษยธรรม 
 U =   Unity              มีน้ าหนึง่ใจเดียว 
 S  =   Society           มุ่งสู่สังคม  
 O  =   Orignity          สร้างสรรค์สิ่งใหม/่ภูมิปญัญา  
“มีมนุษยธรรม  มีน้ าหน่ึงใจเดยีว  มุ่งสู่เพื่อสังคม  สร้างสรรคส์ิ่งใหม/่ภูมิปญัญาอยา่ง
ยั่งยืน” 
ค่านิยมหลักคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ : ทีมงาน  ความรับผิดชอบ          
มุ่งผลงาน ตอบแทนประโยชน์ซึ่งกันและกัน 

 H  =   Humanity       มนุษยธรรม 
 U =   Unity                 มีน้ าหนึ่งใจเดียว 
 S  =   Society             มุ่งสู่สงัคม  
 O  =   Orignity           สร้างสรรคส์ิ่งใหม่/ภมูิปัญญา  
“มีมนุษยธรรม  มีน้ าหน่ึงใจเดยีว  มุ่งสู่สังคม สร้างสรรคส์ิ่งใหม่/ภูมปิัญญาอย่างยั่งยืน” 
ค่านิยมหลักคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ : ทีมงาน  ความรับผิดชอบ  
มุ่งผลงาน ตอบแทนประโยชน์ซึ่งกันและกัน 

ประเด็นยุทธศาสตร ์ 1. พัฒนาท้องถิ่นด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม 
2. พัฒนาระบบการผลิตบัณฑติภายใต้เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและชุมชน
ท้องถิ่น 
3. พัฒนาศักยภาพบัณฑติเพื่อรับใช้สังคม ชุมชน ท้องถิ่น 

1. การพัฒนาชุมชนท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งด้วยพันธกิจสัมพันธ์ 
2. การสร้างองค์ความรู้ วิจัยและนวัตกรรมทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
3. การยกระดับคุณภาพบัณฑิตใหม้ีมาตรฐานทางวิชาการและสมรรถนะทางวิชาชีพ   
สู่ความเป็นพลโลก 
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4. พัฒนาระบบบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยีดิจิทลั 4. การพัฒนาระบบบรหิารจดัการและการจัดการเรยีนการสอนให้ทันสมัยด้วย

เทคโนโลยีดิจิทลั 
เป้าประสงค ์ 1. มีขีดความสามารถในการพัฒนาท้องถิ่นด้วยองค์ความรู้และนวตักรรมภายใต้การ  

บูรณาการพันธกิจสมัพันธ์ 
2. บัณฑิตมีคณุภาพที่สร้างสรรค์สงัคม 
3. บัณฑิตมีคณุภาพสามารถรับใช้สังคม ชุมชน ท้องถิ่น 
4. การบริหารการจดัการที่ทันสมยัด้วยเทคโนโลยีดิจิทลั 

1. ส่งเสรมิและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งด้วยพันธกิจสมัพันธ์ 
2. สร้างองค์ความรู้ วิจัยและนวัตกรรมทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
3. บัณฑิตมีคณุภาพทางวิชาการและสมรรถนะทางวิชาชีพสู่ความเปน็พลโลก 
4. บริหารการจัดการและการจดัการเรยีนการสอนที่ทันสมัยด้วยเทคโนโลยดีิจิทัล 

กลยุทธ์ กลยุทธ์ 1 
กลยุทธ์ที่ 1.1  สร้างระบบการบรหิารงานวิจัย ให้มีมลูค่าเพิม่กับชุมชนและท้องถิ่น   
กลยุทธ์ที ่ 1.2 พัฒนาเครือข่ายการวิจัย กับชุมชนท้องถิ่น/ต่างประเทศ 
กลยุทธ ์2 
กลยุทธ์ที่ 2.1 พัฒนาบัณฑิตให้มีทักษะส าคัญเพื่อเข้าสูต่ลาดแรงงานโดยเน้นศาสตร์
พระราชา 
กลยุทธ ์3 
กลยุทธ์ที่ 3.1 พัฒนาหลักสูตรที่สนองตอบต่อการพัฒนาท้องถิ่น แนวทางการพัฒนา
ประเทศ และนักศึกษาต่างชาต ิ
กลยุทธ์ที่ 3.2 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรภายในและต่างประเทศเพื่อเสรมิ
สร้างประสิทธิผลตามวิสยัทัศน์และพันธกิจของคณะ 
กลยุทธ์ที่ 3.3 ส่งเสริมการเรียนรู้และท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรมให้แก่ชุมชน 
กลยุทธ ์4 
กลยุทธ์ที่ 4.1 พัฒนาการบริหารจดัการสื่อและเทคโนโลยีที่ครอบคลมุกับทุกพันธกิจให้
มีประสิทธิภาพและทันสมยั 
กลยุทธ์ที่ 4.2 พัฒนาการบริหารจดัการให้มีประสิทธิภาพโดยน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมา
รองรับพันธกิจของคณะ 
กลยุทธ์ที่ 4.3 พัฒนาศักยภาพอาจารย์ให้เป็นมืออาชีพ 
กลยุทธ์ที่ 4.4 พัฒนาระบบบริหารบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนเอื้อต่อการ
รักษาคนดีคนเก่ง และพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้ปฏิบตัิภารกิจคณะให้บรรลุเป้าหมาย 

กลยุทธ์ 1 
กลยุทธ์ที่ 1.1  พัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมที่น าไปใช้
ประโยชน์กับชุมชน สังคม และมีความสอดคล้องกับเป้าหมายการพฒันาที่ยั่งยืนของ
องค์การสหประชาชาติ (SDGs)  
กลยุทธ์ที ่ 1.2  พัฒนาทักษะด้านวิศวกรสังคมให้แก่นักศึกษาเพื่อสรา้งงานวิจัย 
โครงงานหรือนวัตกรรม ท่ีบูรณาการศาสตรต์่าง ๆ ให้สามารถพัฒนาหรือแก้ปัญหาให้
ชุมชนท้องถิ่น 
กลยุทธ ์2 
กลยุทธ์ที่ 2.1 เพิ่มปริมาณและคุณภาพงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรม พร้อม
ทั้งเผยแพร่ผลงานในระดับชาติหรอืนานาชาติ 
กลยุทธ ์3 
กลยุทธ์ที่ 3.1 ผลิตบณัฑิตไดต้ามความต้องการของผู้ใช้บัณฑติ ทั้งด้านสมรรถนะ
วิชาชีพ และทักษะบัณฑิตศตวรรษท่ี 21 
กลยุทธ์ที่ 3.2 พัฒนาและปรับปรุงหลักสตูร/หลักสูตรระยะสั้นให้ทันสมัยเพื่อ
ตอบสนองต่อการพัฒนาท้องถิ่น และการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
กลยุทธ์ที่ 3.3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษา
ภายในประเทศและต่างประเทศ 
กลยุทธ์ที่ 3.4 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชนท้องถิ่นทั้งภาครฐัและเอกชนใน
ลักษณะบรูณาการพันธกิจ 
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กลยุทธ ์4 
กลยุทธ์ที่ 4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการงานบุคคลและเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารงานโดยใช้เทคโนโลยดีิจิทัล 
กลยุทธ์ที่ 4.2 พัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายวชิาการและสาย
สนับสนุน 
กลยุทธ์ที่ 4.3 พัฒนาระบบการจัดการเรยีนการสอนที่ทันสมัยด้วยเทคโนโลยีดิจิทลั 
กลยุทธ์ที่ 4.4 สร้างแหล่งเรียนรูด้า้นมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
กลยุทธ์ที่ 4.5 พัฒนาหลักสูตรให้มกีารบริหารจัดการ ด้วยระบบคณุภาพตามเกณฑ์
มาตรฐานสากล 
กลยุทธ์ที่ 4.6 สร้างภาพลักษณ์องค์ด้วยการประชาสมัพันธ์เชิงรุก 

ตัวช้ีวัด 1 ร้อยละของหลักสูตรที่มีงานวิจัยและนวัตกรรมซึ่งน าไปใช้พัฒนาชุมชนท้องถิ่น 1 ร้อยละของหลักสูตรที่มีงานวิจัย หรือนวัตกรรมเพื่อพัฒนาสังคมหรือชุมชน 
2 จ านวนงานวิจัยหรือนวัตกรรมที่น าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาสังคม/ชุมชน 2 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาระบบสนับสนุนจัดท าวิจัยหรือนวัตกรรม

เพื่อพัฒนาสังคมหรือชุมชน 
3 จ านวนหลักสตูรทีส่นองตอบต่อการพัฒนาท้องถิ่น แนวทางการพัฒนาประเทศ 

และนักศึกษาตา่งชาติ  
3 ระดับความส าเร็จของการน างานวจิัย หรือนวัตกรรมไปใช้เพื่อพัฒนาสังคม

หรือชุมชน 
4  ร้อยละของหลักสูตรที่น าศาสตรพ์ระราชาไปใช้ประกอบการเรียนการสอน 4 จ านวนผลงานท่ีน าไปใช้ประโยชน์เพื่อส่งเสริมการสรา้งมูลค่าเพิ่ม 
5 ภาวการณ์มีงานท าของบัณฑติ 5 จ านวนชุมชน หน่วยงานท้องถิ่น ที่ร่วมมือเพื่อสร้างสรรค์ความรู้ดา้น

ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญัญาท้องถิ่น 
6  ร้อยละความพึงพอใจจากผู้ใช้บรกิารสื่ออุปกรณ์ เทคโนโลยี แหล่งสนับสนุน

การเรยีนรู ้
6 จ านวนครัวเรือนท่ีได้รบัการยกระดับให้พ้นเส้นความยากจน 

7  จ านวนของชุมชนท้องถิ่น/ประเทศ ท่ีคณะได้ร่วมมือท าการวิจยั 7 ร้อยละของหลักสูตรที่มีนักศึกษาทีม่ีส่วนร่วมในการสร้างผลงาน นวัตกรรม 
โครงงาน หรืองานวิจัย หรือบูรณาการศาสตรต์่าง ๆ เพื่อพัฒนาหรือ
แก้ปัญหาให้ชุมชนท้องถิ่น 

8  จ านวนเครือข่ายความร่วมมือท้ังภายในและต่างประเทศ 8 จ านวนโครงงาน ที่นักศึกษาด าเนนิการพัฒนาหรือแก้ปัญหาให้ชุมชนท้องถิ่น 
9 จ านวนโครงการ/กิจกรรมทีส่่งเสรมิการเรียนรู้และท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 9 จ านวนผลงานวิจัย งานสร้างสรรค ์หรือนวัตกรรม (ส าหรับนักวิจัยหน้าใหม่) 
10 จ านวนนวัตกรรมความรู้ด้านศลิปวัฒนธรรมและภมูิปัญญาท้องถิ่น 10 จ านวนผลงานวิจัย งานสร้างสรรค ์หรือนวัตกรรม เผยแพร่ในระดับชาติหรือ

นานาชาติ 
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11 ร้อยละของผลสัมฤทธ์ิของงาน 11 ระดับคา่คะแนนการเผยแพร่ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรม 
12 ระดับความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อระบบบริหารจัดการเทคโนโลยี

สารสนเทศของคณะ 
12 จ านวนงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมที่น าไปใช้ประโยชน์ตอ่การ

พัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสอดคล้องกับ SDGs 
13 ร้อยละของอาจารย์ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ 13 ร้อยละของนักศึกษาท่ีได้รับการพฒันานักศึกษาให้มีคุณลักษณะตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (HUSOQF) ทักษะทางวิศวกรสังคม และ
ทักษะศตวรรษที่ 21 

14 ร้อยละบคุลากรที่มีสมรรถนะตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 14 ร้อยละของนักศึกษาระดับปริญญาตรีปสีุดท้ายทีส่อบผ่าน ระดับ B1 ตาม
มาตรฐาน CEFR หรือมาตรฐานอ่ืน ๆ ที่เทียบเท่า 

15 ร้อยละของบุคลากรที่มีคณุวุฒิการศึกษาเพิ่มขึ้น 15 ร้อยละของนักศึกษาปรญิญาตรีปสีุดท้ายทีส่อบผ่านเกณฑ์ IC3 หรือตามที่
มหาวิทยาลยัก าหนด 

16 ร้อยละของบุคลากรที่มตี าแหน่งทางวิชาการเพิ่มขึ้นด ี 16 ร้อยละของนักศึกษาท่ีได้รับการพฒันาทักษะทางวิชาชีพตามศาสตรส์าขา 

  17 ร้อยละของหลักสูตรที่จัดการศึกษาแบบ CWIE/WIL 

  18 ร้อยละของนักศึกษาปสีุดท้ายที่มลีกัษณะการเป็นผู้ประกอบการ 

 
 19 จ านวนหลักสตูรระยะสั้นท่ีตอบสนองต่อการพัฒนาท้องถิ่นและการเรียนรู้

ตลอดชีวิต 

  20 จ านวนผู้เรียนกลุม่ใหม่ที่เข้าศึกษาในหลักสูตรระยะสั้น 

 
 21 ร้อยละของหลักสูตรที่จัดการการเรียนการสอนโดยบูรณาการงานวิจยัและ

บริการวิชาการ 

 
 22 จ านวนเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษา

ภายในประเทศและ/หรือต่างประเทศ 

 
 23 จ านวนเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชนท้องถิ่นทั้งภาครัฐและเอกชนใน

ลักษณะบรูณาการพันธกิจ 

 
 24 ระดับความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อระบบการบรหิารจดัการงานบุคคล

และการบริหารงานโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทลั 
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ประเด็น กลยุทธ์ปีงบประมาณ 2561-2565 (ปรับปรุงปีงบประมาณ 2565) กลยุทธ์ปีงบประมาณ 2566-2570 (ปรับปรุงปีงบประมาณ 2566) 

 
 25 ร้อยละของบุคลากรทีส่อบผ่านระดับ B1 ตามมาตรฐาน CEFR หรือ

มาตรฐานอื่น ๆ ที่เทยีบเท่า 

 
 26 ร้อยละของบุคลากรทีไ่ด้รับการพฒันาทักษะทางภาษาอังกฤษและเทคโนโลยี

ดิจิทัล 

  27 ร้อยละของบุคลากรที่มตี าแหน่งทางวิชาการที่เพิ่มขึ้น 

  28 ร้อยละของบุคลากรฝ่ายสนับสนุนที่เข้าสู่ต าแหน่งงานท่ีสูงขึ้น 

 
 29 ร้อยละของหลักสูตรที่มีการพัฒนาระบบการจัดการเรยีนการสอนที่ทันสมัย

ด้วยเทคโนโลยดีิจิทัล 

 
 30 จ านวนแหล่งเรยีนรู้ดา้นมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่เกิดใหมห่รอืได้รับ

การพัฒนา 

 
 31 ระดับความส าเร็จในการจัดท าฐานข้อมูลความรู้ด้านมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร ์

 
 32 จ านวนกิจกรรมที่ส่งเสริมความเปน็ชุมชนของนักศึกษา ศิษย์เก่า และคนใน

ท้องถิ่น 

 
 33 จ านวนหลักสตูรที่มีการบรหิารจดัการด้วยระบบคณุภาพตามเกณฑ์

มาตรฐานสากล 

  34 ระดับความส าเร็จในการสร้างภาพลักษณ์องค์ด้วยการประชาสัมพันธเ์ชิงรุก 
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คณะผู้จัดท า 

 แผนกลยุทธ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

ประจ าปีงบประมาณ 2566 -2570 

(ฉบับปรับปรุง 2566) 

 

คณะผู้จัดท า : 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลวัฒน์  ภวูิชิต    คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์  บุญเทียน รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัจนภา  เพชรรัตน์  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 

3. อาจารย์นันทนัช  ตนบุญ   รองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา 

4. อาจารย์บุญญวัฒน์  ศรีวังราช  รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม 

5. นางสุมาพร  จั่นศรี              หัวหน้าส านักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ 

 

ผู้รวบรวมข้อมูล 

 นายอิสราวัชร  เฟื่องอ่ิม    เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

ที่ปรึกษา: 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตรรกพร สุขเกษม  ผู้ช่วยอธิการบดี งานด้านพัฒนาองค์กรและกิจการพิเศษ 

 

 

 

 

 

  

 


