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  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริการกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 หมวด 3 ในมาตรา 14 ได้ก าหนดให้ส่วนราชการ
ต้องจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 5 ปี  และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรจึงได้จัดท าแผนกลยุทธ์ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2556 – 2560 เพื่อน ามาถ่ายทอดและจัดท าเป็นแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ 
สังคม การเมือง ยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์กระทรวง  ตลอดจนเพื่อใช้เป็นกรอบในการด าเนินงานให้สามารถชี้น าและเป็นกลไกก ากับติดตามการ
ด าเนินงานของหน่วยงานทุกระดับของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ  
  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า เอกสารแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2557 นี้  จะช่วยส่งเสริม
ความเข้าใจเกี่ยวกับทิศทางการปฏิบัติงานและการพัฒนาคณะฯ  และเป็นแนวทางให้บุคลากรและหน่วยงานต่างๆ ใช้เป็นเครื่องมือส าหรับแปลงแผน
ไปสู่การปฏิบัติต่อไปสู่ความส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม  อันจะส่งผลให้คณะฯ และมหาวิทยาลัยประสบความส าเร็จตามท่ีมุ่งหวังไว้ 
 
 
 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
 
 
 
 
 

ค าน า 



 
 
 

 
 
 

หน้า 
ค าน า                  ก 
 

สารบัญ                  ข 
 

ส่วนที่ 1 : บทน า 
สภาพปัจจุบันและสภาพของปัญหาของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร         1 
ผลการวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อม ศักยภาพ (SWOT Analysis)          6 
ประเด็นยุทธศาสตร์  เป้าประสงค์  กลยุทธ์  และตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557    11 
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย  ในระยะ 5 ปี  (พ.ศ. 2556 – 2560)           16 
ตัวชี้วัด  เป้าหมาย  และเกณฑ์การให้คะแนนตามปฏิบัติราชการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557      21 
เป้าประสงค์และกลยุทธ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์           28 
งบประมาณโครงการแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557         29 
การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติราชการ            42  
แผนที่กลยุทธ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  ประจ าปี พ.ศ. 2556 – 2560         44 
ความเชื่อมโยงระหว่างวิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าประสงค์  ประเด็นยุทธศาสตร์  กลยุทธ์  และตัวชี้วัด      45 

 

 

 

 

สารบัญ 



บทน า 
 
1. สถานการณ์ปัจจุบันของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
    ความเป็นมาของคณะ 
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เดิม คือ คณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู 
พ.ศ.2518 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งออกตามพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าว หัวหน้าหน่วยงานเรียกว่า หัวหน้าคณะ ต่อเมื่อมีพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ .ศ.2538 
คณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จึงเปลี่ยนเป็นคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หัวหน้าหน่วยงาน เรียกว่าคณบดี ปัจจุบันเป็นหน่วยงานระดับคณะตามกฎกระทรวงจัดตั้ง
ส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2548 ออกตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547    
  ด้วยเหตุนี้ ผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหาร  ตั้งแต่เร่ิมก่อตั้งเป็นคณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  จนถึงในปี พ.ศ. 2522 เปลี่ยนเป็นคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ใน
ปี พ.ศ. 2538 มาถึงปัจจุบัน มีผู้บริหารได้พัฒนาองค์กรมาถึงขณะนี้ จ านวน  9  คน  ตามรายนามต่อไปนี้ 
 1. อาจารย์สุนทร หิรัญวงศ์ เข้าด ารงต าแหน่งหัวหน้าคณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยครูก าแพงเพชร ระหว่างปี พ.ศ. 2522 - 2528 
  2. อาจารย์สมชาย ตันติสันติสม หัวหน้าคณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์วิทยาลัยครูก าแพงเพชร  ระหว่างปี พ.ศ. 2528 – 2528 ลาออกจากต าแหน่งเพื่อไปด ารง
ต าแหน่งรองอธิการฝ่ายวางแผนและพัฒนา 
 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  วิทยาลัยครูก าแพงเพชร  ระหว่างปี พ.ศ. 2536 - 2538 และปี พ.ศ. 2538 - 
2542   
  7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีรัตน์  เจิงกลิ่นจันทร์  เข้าด ารงต าแหน่งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  สถาบันราชภัฏก าแพงเพชร  โดยด ารง ต าแหน่งดังกล่าว 
ระหว่างปี  พ.ศ. 2542 - 2546   
  8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรัณย์ วงศ์ค าจันทร์  เข้าด ารงต าแหน่งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  สถาบันราชภัฏก าแพงเพชร  ระหว่างปี พ.ศ. 2546 - 2548   
  9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทย์ วงษ์บุญมาก เข้าด ารงต าแหน่งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ระหว่างปี พ.ศ. 2548 - 2552 
 10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มัย  ตะติยะ  เข้าด ารงต าแหน่งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ปี พ.ศ. 2552 – 2556 
 11. อาจารย์สุชิน  รอดก าเหนิด  เข้าด ารงต าแหน่งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ปี พ.ศ. 2556 – ปัจจุบัน 



ประวัติความเป็นมา 
  ในปีการศึกษา  2522  วิทยาลัยครูก าแพงเพชรเปิดรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร วิชาการศึกษาขั้นสูง (ป.กศ. สูง) เป็นรุ่นที่สอง ในกลุ่มวิชาเอก คือ ภาษาไทย  
ภาษาอังกฤษ  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  สังคมศาสตร์  พลศึกษา  อุตสาหกรรมศิลป์  ศิลปะ คหกรรมศาสตร์และเกษตรศาสตร์  โดยอาจารย์สุนทร หิรัญวงศ์ เป็นหัวหน้าคณะวิชา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยครูก าแพงเพชร  ปี พ.ศ. 2522 – 2528  
 ในปี พ.ศ.2528 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา เศรษฐีธร ย้ายไปด ารงต าแหน่งอธิการวิทยาลัยครูเพชรบูรณ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพรถ เลิศพิริยกมล  อธิการวิ ทยาลัยครู
ร าไพพรรณี  ย้ายมาด ารงต าแหน่งอธิการวิทยาลัยครูก าแพงเพชรแทน ในช่วงนี้ อาจารย์บุญมี  ปาละวงศ์  เข้าด ารงต าแหน่งหัวหน้าคณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัย
ครูก าแพงเพชร  แทนอาจารย์สมชาย ตันติสันติสม ซึ่งพ้นจากต าแหน่งหัวหน้าคณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  วิทยาลัยครูก าแพงเพชร  เพื่อไปด ารงต าแหน่งรองอธิการฝ่าย
วางแผนและพัฒนา  วิทยาลัยครูก าแพงเพชร   
  หลักสูตรวิทยาลัยครู 2528 ระบุว่า คณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ประกอบด้วยภาควิชาดังต่อไปนี้ (1) ภาควิชาภาษาไทย (2) ภาควิชาภาษาอังกฤษ (3) ภาควิชา
บรรณารักษศาสตร์ (4) ภาควิชาศิลปะ (5) ภาควิชาดนตรีศึกษา (6) ภาควิชานาฏศิลป์ (7) ภาควิชาปรัชญาและศาสนา (8) ภาควิชามานุษยวิทยาและสังคมวิทยา (9) ภาควิชา
ประวัติศาสตร์ (10) ภาควิชาภูมิศาสตร์ (11) ภาควิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ (12) ภาควิชาภาษาญี่ปุ่น (13) ภาควิชาภาษาจีน (14) ภาควิชาภาษามาเลย์ (15) ภาควิชาภาษาฝรั่งเศส 
(16) ภาควิชาภาษาเยอรมัน (17) ภาควิชาภาษาอิตาเลี่ยน 
 รายวิชาในภาควิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  ประกอบด้วย (1) พื้นฐานการเมืองและการปกครองของไทย (2) การปกครองท้องถิ่น (3) ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (4) 
ลัทธิการเมืองและลัทธิเศรษฐกิจ (5) การจัดองค์กรท้องถิ่น (6) พัฒนาการทางการเมือง (7) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย (8) กฎหมายเกี่ยวกับชีวิตประจ าวัน (9) กฎหมายธุรกิจ 
(10) กฎหมายธุรกิจเกษตร (11) นิติกรรมและสัญญา (12) กฎหมายเกี่ยวกับสหกรณ์ (13) กฎหมายเกี่ยวกับการก่อสร้าง (14) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายสื่อมวลชน (15) 
กฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายส าหรับประชาชน 
  ในปี พ.ศ.2533  อาจารย์เอมอร เนียมน้อย เป็นหัวหน้าคณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  วิทยาลัยครูก าแพงเพชร ในปีนี้ คณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
วิทยาลัยครูก าแพงเพชร ประกอบด้วยภาควิชา 11 ภาควิชา  คือ (1) ภาควิชาภาษาไทย (2) ภาควิชาภาษาต่างประเทศ  (3) ภาควิชาศิลปะ (4) ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ (5) 
ภาควิชาปรัชญาและศาสนา (6) ภาควิชาสังคมวิทยา (7) ภาควิชาประวัติศาสตร์ (8) ภาควิชาดนตรี  (9) ภาควิชานาฏศิลป์ (10) ภาควิชาภูมิศาสตร์ (11) ภาควิชารัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์  ในปีเดียวกันคณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยครูก าแพงเพชร ได้เป็นแกนน าในการจัดการสัมมนาเก่ียวกับประวัติศาสตร์เมืองก าแพงเพชร ครั้งที่ 2  ขึ้นใน
วันที่ 27-30  สิงหาคม พ.ศ. 2533 ใช้ชื่อเรื่องการสัมมนาว่า “ก าแพงเพชร: อดีต ปัจจุบัน อนาคต” โดยมุ่งเน้นเฉพาะเรื่องเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของจังหวัดก าแพงเพชร 
ต่อมา อาจารย์วิทยา เดชอุดม ด ารงต าแหน่งหัวหน้าคณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  วิทยาลัยครูก าแพงเพชร  จนถึงปี  พ .ศ.2536 ในระหว่างนี้ ภาควิชาที่สังกัดคณะวิชา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  วิทยาลัยครูก าแพงเพชร  ยังคงมี 11 ภาควิชาดังเดิมในปี พ.ศ.2534 คณะวิชาวิทยาศาสตร์ วิทยาลัยครูก าแพงเพชรได้เปิดโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ 
ส่งผลให้วิทยาลัยครูก าแพงเพชรเป็นสถาบันที่ใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา พร้อมทั้งสอนทางด้านเทคโนโลยีการศึกษาเต็มรูปแบบ  ในปี พ.ศ.2535 คณะวิชามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ วิทยาลัยครูก าแพงเพชรได้มีส่วนร่วมในการจัดงานฉลอง 100 ปี การฝึกหัดครูไทย วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2535 วิทยาลัยครูก าแพงเพชร ได้รับมอบที่ดิน ซึ่งเป็นป่าเสื่อม



โทรม ในพื้นที่อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก จากกรมป่าไม้ เดิมวางแผนให้เป็น ศูนย์ปฏิบัติการและวิจัยธรรมชาติ แต่ต่อมาได้พัฒนาเป็น  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ศูนย์
อุดมศึกษาแม่สอด 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 าแหน่งหัวหน้าคณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  วิทยาลัยครูก าแพงเพชร  (พ.ศ.2536-2538)  โดยมีภาควิชาสังกัดในคณะวิชามนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์  วิทยาลัยครูก าแพงเพชร จ านวน 11 ภาควิชา  เหมือนเดิม  และดร.ภาคภูมิ  อินทวงศ์  ในปี พ.ศ. 2538-2542 
  ในปี พ.ศ. 2542 ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา  รักการ ได้ด ารงต าแหน่งอธิการบดีสถาบันราชภัฏก าแพงเพชร และผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีรัตน์  เจิงกลิ่นจันทร์  ด ารงต าแหน่ง
คณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  สถาบันราชภัฏก าแพงเพชร โดยด ารงต าแหน่งดังกล่าวตั้งแต่ปี  พ .ศ.2542 - 2546  ในช่วงนี้ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
สถาบันราชภัฏก าแพงเพชร ได้จัดโครงสร้างใหม่ในรูปแบบโปรแกรมวิชา ประกอบด้วย โปรแกรมวิชา  11  โปรแกรมวิชา กล่าวคือ (1) โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ (ค.บ.) (2) 
โปรแกรมวิชาดนตรีศึกษา  (3) โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา  (4) โปรแกรมวิชาศิลปศึกษา  (5) โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์  (6) โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.)  (7) โปรแกรม
วิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (8) โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ (9) โปรแกรมวิชาพัฒนาชุมชน (10) โปรแกรมวิชาศิลปกรรม (11) โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์    
  ในปี พ.ศ. 2546-2547  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ศรัณย์ วงศ์ค าจันทร์  ด ารงต าแหน่งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตั้งแต่ปี พ .ศ.2546-2548 อนึ่ง ในปี
การศึกษา 2546 นี้ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดตั้งโปรแกรมวิชานิติศาสตร์ ข้ึน  โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์วินัย บุษบา เป็นประธานโปรแกรมวิชานิติศาสตร์   
  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้จัดเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา  พ.ศ.2548  และแนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา  
พ.ศ.2548 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรให้สถาบันอุดมศึกษา  ตลอดจนสถาบันและหน่วยงานที่จัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาน าไปใช้ในการจัดกา รศึกษาให้
สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาในระดับต่างๆ อย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงได้จัด พิมพ์เอกสารเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา  พ.ศ.2548 เพื่อเป็นประโยชน์แก่สถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานต่างๆ ที่จัดหลักสูตรในระดับปริญญาในการน าไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานอย่างต่อเนื่องต่อไป 
  การประกาศใช้พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 ส่งผลสถาบันราชภัฏก าแพงเพชร ยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 
พ.ศ.2547 ด้วยเหตุนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  จึงต้องปรับเปลี่ยนบทบาทและวิธีการด าเนินการตามความเหมาะสม ประกอบกับ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้
ประกาศใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548  ดังนั้นหลังจากที่ได้ปรับเปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  โปรแกรมวิชาต่าง ๆ ในคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ได้ทยอยปรับปรุงหลักสูตรเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรอุดมศึกษา พ.ศ.2548 หลังจากได้รับความเห็นชอบจาก สกอ. ในปีพ.ศ. 2550  โปรแกรมวิชาต่างๆ 
จึงเร่ิมใช้หลักสูตรใหม่เพื่อให้มีความสมบูรณ์และทันสมัย  มีข้อมูลต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารและคณาจารย์ 
  ในช่วงปี พ.ศ. 2551  ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา  รักการ ได้เข้าด ารงต าแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรอีกวาระหนึ่ง  และต่อมาในปี พ.ศ. 2552  ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์สุวิทย์ วงษ์บุญมาก หมดวาระการด ารงต าแหน่งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ไปด ารงต าแหน่ง รองอธิการบดีฝ่ายวิทย
บริการ  บริการวิชาการ และศิลปวัฒนธรรม  โดยที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์มัย ตะติยะ รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ฝ่ายกิจการนักศึกษา เข้าด ารงต าแหน่งคณบดีคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในวาระต่อมาจนถึงปัจจุบัน 



ในปีการศึกษา 2553 จัดการศึกษา แบ่งเป็น  8 โปรแกรมวิชา  ประกอบด้วย โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ โปรแกรมวิชาการพัฒนาชุมชน โปรแกรมวิชานิติศาสตร์ 
โปรแกรมวิชาภาษาไทย  โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ โปรแกรมวิชาสารสนเทศศาสตร์ โปรแกรมวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ โปรแกรมวิชาอัญมณีและเครื่องประดับ และมี
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คือ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการปกครองท้องถ่ิน บริหารจัดการในรูปแบบอนุกรรมการประจ าสาขา ประสานการบริหารโดยหน่วยประสาน
การจัดบัณฑิตศึกษา สถาบันวิจัยและพัฒนา นอกจากนี้ยังมีศูนย์สารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS)  ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายชุมชนท้องถิ่นด้านประชาธิปไตย ศูนย์คอมพิวเตอร์
ประจ าคณะ และห้องสมุดกฎหมาย เป็นแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ที่อยู่ในความรับผิดชอบของคณะ   โดยในปีการศึกษา 2553 คณะฯ ได้มีการปรับปรุงหลักสูตรและผ่านความ
เห็นชอบจาก สกอ. ซึ่งน ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2554 จ านวน 5 หลักสูตร ได้แก ่ 1) หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์) 
2) หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชานิติศาสตร์) 3) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาการพัฒนาสังคม) 4) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาภาษาไทย) 5) หลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์) 
 ในปีการศึกษา 2554 จัดการศึกษา แบ่งเป็น 7 โปรแกรมวิชา  ประกอบด้วย โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์สารสนเทศศาสตร์ และ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554  จ านวน 5  โปรแกรมวิชา  ได้แก่  โปรแกรมวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์  โปรแกรมวิชานิติศาสตร์  โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม  โปรแกรมวิชา
ภาษาไทย  โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์  และยังมีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คือ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการปกครองท้องถิ่น โดยในปีการศึกษา 2554 คณะฯ 
ได้ด าเนินการพัฒนาหลักสูตรใหม่ เพื่อใช้ในปีการศึกษา 2555 โดยผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยแล้ว จ านวน 3 หลักสูตร ได้แก่ 1) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ) 2) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร์) 3) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาสารสนเทศภูมิศาสตร์) และด าเนินการ
ปรับปรุงหลักสูตรหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาภาษาจีน) เพื่อใช้ในปีการศึกษา 2555    
 นับตั้งแต่มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.2542 เป็นต้นมา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  ได้ด าเนินการ
ปฏิรูปและพัฒนาการศึกษาในระดับที่รวดเร็วและต่อเนื่อง  ดังนี้ 
 1. การเรียนการสอน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ได้พัฒนาการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ตลอดจนก ารพัฒนา
หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 2. การบริหารและการจัดการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรใช้หลักธรรมาภิบาลที่เน้นประสิทธิภาพ โปร่งใส  มีความรับผิดชอบ  
และตรวจสอบได้ สามารถแข่งขันได้ในระดับชาติ และระดับนานาชาติ  เน้นการจัดการความเสี่ยง การพัฒนาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ให้
เป็นองค์กรเรียนรู้ ตลอดจนการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
 3.  การประกันคุณภาพการศึกษา  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรได้ด าเนินการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน อี กทั้ง การ
ประเมินคุณภาพภายนอกรอบแรก (พ.ศ. 2544-2548) การประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่สอง (พ.ศ. 2549-2553) และการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่สาม (พ.ศ. 2554-2558) 
โดยส านักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) 
 4. การพัฒนาอาจารย์ อาจารย์ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  มีวุฒิทางการศึกษาสูงขึ้นในระดับปริญญาเอกซึ่งส าเร็จการศึกษาทั้ง
ในและต่างประเทศ อาจารย์ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และ     รองศาสตราจารย์มากข้ึน อนึ่ง คณะ



มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ได้ส่งเสริมส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของคณาจารย์ ตลอดจนสนับสนุนให้อาจารย์ประจ าท าการวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอน  และด ารงต าแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น 
 5. งบประมาณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ได้รับงบประมาณเพิ่มขึ้นทุกปี โดยได้รับทั้งงบประ มาณการพัฒนาอาจารย์ และ
งบประมาณส าหรับเป็นค่าใช้จ่ายด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม นอกจากนี้ ยังมีระบบและกลไกในการจัดสรรทรัพยากรทางการ
เงินและการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย ตลอดจนการตรวจสอบการเงินและงบประมาณ 
 6. เทคโนโลยีการศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ได้พัฒนาระบบสารสนเทศ E-Learning พัฒนา Website ระบบฐานข้อมูล 
เพื่อการเรียนการสอนและวิจัย ตลอดจนข้อมูลพื้นฐาน (Common Data Set)  
 7. การพัฒนาวารสารทางวิชาการ คณาจารย์ในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย  ราชภัฏก าแพงเพชร ได้ร่วมมือกันพัฒนาวารสาร “พิกุล” ซึ่งเป็นวารสาร
ทางวิชาการของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เพื่อให้เป็นวารสารที่ได้มาตรฐาน และได้รับการรับรองจากส านั กงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 
 8. การพัฒนาการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ได้พัฒนาการเรียนการสอนไปสู่ระดับ
บัณฑิตศึกษาโดยเปิดการเรียนการสอนในระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถ่ิน   
 9. การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในคณะ ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ได้พัฒนาศูนย์คอมพิวเตอร์ประจ า
คณะ จ านวน 2 ห้อง ห้องสมุดกฎหมาย ศูนย์สารสนเทศทางภูมิศาสตร์  (GIS) ห้องปฏิบัติการทางดนตรี ห้องปฏิบัติการศิลปะ และห้องปฏิบัติการนาฏศิลป์และการละคร จนใช้การได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 10. การผลิตบัณฑิต  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรได้เร่งรัดการผลิตบัณฑิตในด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่ เน้นพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานทางการศึกษา 
 
    สถานภาพปัจจุบัน ปีการศึกษา 2556 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีโปรแกรมวิชาทั้งหมด 9 โปรแกรมวิชา  3 กลุ่มวิชา  ได้แก่ 
1. โปรแกรมวิชานิติศาสตร์        
2. โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม 
3. โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์       
4. โปรแกรมวิชาสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
5. โปรแกรมวิชาบรรณรักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์   
6. โปรแกรมวิชาภาษาไทย 



7. โปรแกรมวิชาภาษาจีน         
8. โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ 
9. โปรแกรมวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์                 
10. กลุ่มวิชานาฏศิลป์และการละคร 
11. กลุ่มวิชาดนตรีศึกษา 
12. กลุ่มวิชาปรัชญาและศาสนา 

 
จัดการเรียนการสอนทั้งระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา มีหลักสูตรที่เปิดสอน  ได้แก ่

  ระดับปริญญาตรี    
   1.  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

    2.  หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต    
    3.  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
    4.  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
    5.  หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 
     
  ระดับบัณฑิตศึกษา 
       1. ปริญญาโท 
        1.1 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต   สาขาการปกครองท้องถิ่น 
  
   จ านวนบุคลากรทั้งหมด  101 คน  จ าแนกเป็นสายวิชาการ  จ านวน  89 คน (ร้อยละ 88.11)  ข้าราชการ 25 คน  พนักงานมหาวิทยาลัย 21  คน  อาจารย์ตามสัญญาจ้าง 
45 คน  อาจารย์ชาวต่างประเทศ 16 คน    และสายสนับสนุน   จ านวน 12 คน (ร้อยละ 11.89)    พนักงานมหาวิทยาลัย 4 คน พนักงานราชการ 1 คน ลูกจ้างประจ า 1 คน   
ลูกจ้างชั่วคราว 6 คน   
 
 
 
 



2. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ศักยภาพ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  (SWOT Analysis) 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมศักยภาพคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ด้านต่าง ๆ รวมทั้งการวิเคราะห์วิสัยทัศน์ประเด็นยุทธศาสตร์ ปัญหาและความต้องการของ

ประชากรและมีส่วนได้เสีย ท าให้สามารถเข้าใจบริบทของมหาวิทยาลัยและปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานทั้งในปัจจุบันและอนาคต  การวิเคราะห์ศักยภาพอันประกอบด้วย
ปัจจัยแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก (Internal and external factors) เป็นองค์ประกอบส าคัญของความส าเร็จเพราะการวิเคราะห์ดังกล่าวจะถูกน าไปใช้เป็นข้อมูลส าหรับการ
วางแผนยุทธศาสตร์และแนวทางด าเนินการ 

กรอบการวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนามหาวิทยาลัยเบื้องตน้ คือ การวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมรอบด้าน 
(SWOT Analysis) ซึ่งได้แก ่
     1) การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน (สามารถก ากับได-้ปรับเปลี่ยนให้เหมาะสม) 
           - ปัจจัยที่เปน็บวก ซึ่งเป็นจุดเด่น ความเข้มแข็ง ส่วนที่ส่งเสรมิความส าเร็จ (Strengths) 
           - ปัจจัยที่เปน็ลบ คือ จุดด้อย ความไม่พร้อม (Weaknesses) 
     2) การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก (ไม่สามารถก ากับได-้เตรียมตัวรับมือ) 
           - ปัจจัยภายนอกที่เป็นบวกหรือการเปลี่ยนแปลงที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาก่อให้เกิดสถานการณ์ที่เปน็โอกาส (Opportunities) 
          - ปัจจยัภายนอกที่เป็นลบก่อให้เกิดสถานการณท์ี่เปน็อุปสรรคเป็นภาวะคุกคามต่อการพฒันา (Threats) 
  1) การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน  
 



 จุดแข็ง (Strengths) 

        15. ผู้บริหารคณะพัฒนาบริหารงานวิจยัและงานสร้างสรรค์ด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้ 
 16. คณะมีการประชาสัมพันธ์และการประสานงานด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์ให้นักวิจัยได้ทราบข้อมูลด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่อง 
 17. มีแหล่งค้นคว้าเอกสารและงานวิจยัและงานสร้างสรรค์ที่พร้อมให้บริการข้อมูลแก่นักวิจัย 
 18. คณะมีอาคารและสถานที่ในการจัดกิจกรรม การอนุรักษ์ ส่งเสริมสืบสาน เผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมตลอดจนภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 19. คณะมีแผนงานโครงการ/กจิกรรม ด้านการอนุรักษ์ ส่งเสรมิสืบสาน เผยแพร่ศิลปะและวฒันธรรม ในระดบัท้องถิ่น ระดบัชาติ และระดบันานาชาติ 
 20. มีการบูรณาการความรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมเข้ากับพันธกิจอื่น เช่น การพัฒนาการเรียนการสอน การบริการวชิาการและการวิจัย เปน็ต้น 
 21. มีการจัดท าแผนงานอย่างเป็นระบบและมีส่วนร่วมของผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย 
 22.  มีการใช้ทรัพยากรร่วมกันเพื่อเป็นการลดค่าใชจ้่าย  มีระบบการแบ่งหนา้ที่งานกันอยา่งชดัเจน 
 23. บุคลากรได้รับการมอบหมายภาระงานทีช่ัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร 
 

 1. คณะ ฯ มีข้อตกลงความร่วมมือทางการเรียนการสอนกับมหาวิทยาลัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ 
 2. คณะ ฯ มีหลักสูตรที่ตอบสนองต่อการพัฒนาบุคลากรในท้องถ่ินอย่างหลากหลาย ทั้งด้านมนุษยศาสตร์ และด้านสังคมศาสตร์ 
 3. คณะ ฯ มีหลักสูตรที่เน้นผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ในการใช้ภาษาต่างประเทศเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
 4. คณะ ฯ ให้ความส าคัญในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
 5. คณะ ฯ มีศาสตร์ที่เก่ียวข้องกับการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ท าให้สามารถปฏิบัติพันธกิจด้านนี้ได้เป็นอย่างดี 
 6. มีความร่วมมือด้านการประกันคุณภาพที่เข้มแข็งระหว่างบุคลากรในระดับโปรแกรมวิชา คณะ และหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย 
 7. มีการสอบถามความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อประกอบการจัดท าแผนกลยุทธ์ 
 8. มีบุคลากรรับผิดชอบงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะและโปรแกรมวิชา  
 9. มีการถ่ายทอดตัวชี้วัดจากองค์กรสู่คณะ  โปรแกรมวิชา  และบุคคล  
 10. มีการส ารวจความต้องการรับบริการวิชาการและวิชาชีพ 
 11. คณะมีการให้บริการฝึกอบรมกิจกรรมที่ตรงตามตามความต้องการของหน่วยงานภายนอก 
 12. มีสาขาวิชาที่หลากหลาย ท าให้สามารถขยายฐานการให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชนได้มากข้ึน 
 13. บุคลาการมีความสามารถเฉพาะทางในการให้บริการวิชาการดานต่างๆ แก่บุคคลทั่วไปและหน่วยงานภายนอก 
 14. มีโครงการบริการวิชาการในด้านการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมสู่สากล 



    จุดอ่อน (Weaknesses) 

       12. คณาจารย์มปีระสบการณ์การท าวิจัยน้อย 
 13. อาจารย์ส่วนใหญ่มีภาระงานสอนและภาระงานด้านอื่นๆ มาก ท าให้ไม่มีเวลาท าวิจัย 
 14. คณะมีการจัดการความรู้ด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์ยังไม่ครบขั้นตอน 
 15. สื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้านศลิปะและวฒันธรรม ยังมีจ านวนน้อย 
 16. ฐานข้อมูลดา้นศิลปะและวฒันธรรม ยังไม่เป็นระบบ 
 17. การด าเนินงานด้านศิลปะและวัฒนธรรมของหน่วยงานภายใน ยังไม่เปน็ไปในทิศทางเดียวกนั 
 18. การประสานงาน  การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ไปยังโปรแกรมวิชาและคณาจารย์แต่ละท่านยงัไม่ทั่วถึงเทา่ที่ควร 
 19.การประชาสัมพนัธ์เผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารของคณะยังไม่ต่อเนื่อง 
 20. ด าเนินโครงการไม่เปน็ไปตามแผนระยะเวลา 
 21. ขาดระบบการก ากับ ติดตาม ตรวจสอบการด าเนนิงานโครงการ 
 22. งบประมาณมีจ านวนจ ากัดทุกด้านไม่เพียงพอต่อความต้องการ 
  
 
 

      1. จ านวนบัณฑิตที่ได้งานท าภายใน 1 ปี อยู่ในระดับที่ต่ ากว่าเกณฑ์ 
 2. สัดส่วนของอาจารย์ประจ าที่มีวุฒิปริญญาเอกต่ออาจารย์ประจ าต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน 
 3. สัดส่วนของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน 
 4. จ านวนผลการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ผลงานวชิาการระดับชาติ ผลงานวิชาการและงานสรา้งสรรค์ของคณามีจ านวนน้อย 
 5. ยังไม่มีการก าหนดคู่เปรียบเทียบ  (Benchmarking) 
 6. ฐานข้อมูลแต่ละงานยังไม่ถูกเชื่อมโยงเป็นระบบเดียวกันอย่างสมบูรณ์ 
 7. ความรู้ความเข้าใจในระบบงานประกันคุณภาพการศึกษาอยู่กับคนจ านวนจ ากัด 
 8. ขาดการประชาสัมพันธ์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านการประเมินการส ารวจการบริการทางวิชาการอย่างทั่วถึง 
 9. รูปแบบการประชาสัมพันธ์การจัดการบริการวิชาการไม่หลากหลาย 
 10. ขาดการน าการบริการวิชาการไปบูรณาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย 
 11. เครือข่ายความร่วมมือ(MOU)การบริการวิชาการส่วนใหญย่ังไม่เป็นระบบ 



 2) การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก  
     โอกาส (Opportunities) 

       13. รัฐบาลมนีโยบายที่ชัดเจน และมีการสนบัสนุนการวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
 14. รัฐบาลมีนโยบายการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่นและการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

15. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติก าหนดให้มหาวิทยาลัยท าการวิจัยและงานสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และพัฒนาสังคมและมีระบบประกันคุณภาพการศึกษา   
ภายใน 

 16. มหาวิทยาลัย/จังหวัด มนีโยบายและให้ความส าคัญต่อการส่งเสริมด้านศลิปะและวฒันธรรม 
17. จังหวัดก าแพงเพชร มีเขตโบราณสถาน ทีไ่ด้รับการยกย่องเป็นเมืองมรดกโลกซึ่งเป็นแหลง่เรียนรู้ที่เอ้ือต่อการอนุรักษ์ ส่งเสริม สืบสาน เผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิ

ปัญญาและสิ่งแวดล้อม 
 18. องค์กร/หน่วยงานในท้องถิ่นให้การส่งเสริมและสนับสนนุดา้นศิลปะและวัฒนธรรม 
 19. นโยบายกระจายอ านาจสู่ทอ้งถ่ิน  ท าให้คณะมีโอกาสในการสร้างเครือข่าย 

20. นโยบายของรัฐบาล ยทุธศาสตร์ชาติ ยทุธศาสตร์กลุ่มจังหวดั ยุทธศาสตร์จงัหวัด  การปฏิรปูระบบราชการ  การพัฒนาระบบราชการรวมถึงนโยบายการกระจายอ านาจสู่
ท้องถิ่น  ท าให้บุคลากรของคณะสามารถใช้ศักยภาพเพื่อตอบสนองเร่ืองต่างๆดังกลา่วได้อยา่งดี 

 21. ความก้าวหนา้ของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท าให้เอ้ือต่อการปฏิบัติงาน 

 1. หน่วยงานที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เช่น ส านักงาน ก.พ. มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ฯลฯ มีหลักสูตรการฝึกอบรมผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต   
2. ทรัพยากรในท้องถิ่นเอื้ออ านวยต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน ซึ่งสามารถให้นักศึกษาในสาขาวิชาของคณะใช้เป็นแหล่งการเรี ยนรู้ภายนอกห้องเรียน 

รวมถึงเป็นแหล่งฝึกประสบการวิชาชีพที่ตรงสาขาวิชาได้เป็นอย่างดี 
 3. นโยบายการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่น ท าให้คณะมีโอกาสในการสร้างเครือข่ายเพิ่มมากขึ้น  
 4. มีกรอบแผนการอุดมศึกษาระยะยาว โดยคณะกรรมการการอุดมศึกษาท าให้คณะมีทิศทางในการท าแผนพัฒนาได้ชัดเจน 
 5. สกอ.มียุทธศาสตร์สร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพของสถาบันการศึกษา 
 6. มีเครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษาภาคเหนือตอนล่าง (มหาวิทยาลัยนเรศวรเป็นผู้ประสานงาน)   
 7. สกอ. สนับสนุนการด าเนินการประกันคุณภาพ เช่น การจัดฝึกอบรมผู้ประเมิน  เป็นต้น 
 8. มหาวิทยาลัยมีระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาและบริหารจัดการ 
 10. รัฐบาลมีการสนับสนุนงบประมาณด้านการบริการวิชาการแก่บุคคลทั่วไป 
 11. มีเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชนและหน่วยงานภายนอกในการด าเนินงานด้านต่างๆ 
 12. มีภาพลักษณ์ในการเป็นที่พึ่งให้กับชุมชนและหน่วยงานภายนอกในการบริการวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 



 อุปสรรค (Threats) 

         10. นโยบายพรรคการเมืองให้ความส าคัญและสนับสนนุการวิจยัและงานสรา้งสรรค์ไมช่ัดเจน 
 11. ประเทศมีความผันผวนทางเศรษฐกิจ  สังคม  สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติส่งผลให้รัฐบาลจัดสรรงบประมาณให้กับมหาวิทยาลัยด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์ลดลง 
 12. หน่วยงานภายนอกและแหล่งทุนแจ้งเงื่อนไขการรับทุนสนับสนุนการวิจัยและงานสร้างสรรค์กระชั้นชิด 

13. หน่วยงานท้องถิ่นภายนอก บางหน่วยงาน ขาดความรู้ความเข้าใจ และให้ความส าคัญต่องานด้านศิลปะและวฒันธรรม จึงท าให้ได้รับงบประมาณสนับสนนุจากหน่วยง
ภายนอกไม่เพียงพอ 

14. ค่านิยมของสังคมไทยทางดา้นการอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมเปลี่ยนไป เนื่องจากได้รับอิทธิพลทางวัฒนธรรมต่างชาติ และการปลูกฝังจิตส านึกการอนุรักษ์ความเป็น 
ไทยน้อยลง 

 15. สภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบนัก่อให้เกิดอุปสรรคในการบริหารจัดการ  อาทิ ด้านงบประมาณ  ปัจจัยที่สง่ผลต่อการพัฒนาบุคลากร  การสนบัสนุนครุภัณฑ์ทนัสมัย 
 16. กฎ  ระเบียบ ข้อบังคับเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลมีการเปลี่ยนแปลง  จึงท าให้เกิดการท างานทีล่่าช้า 
 17. งบประมาณแผน่ดนิสนบัสนุนจากรัฐบาลน้อยเกินไปไม่เพยีงพอต่อการบริหาร 

18. ขั้นตอนการจัดท าแผนและงบประมาณทั้งของรัฐบาลและมหาวิทยาลยัมีระยะเวลากระชัน้ชิดเป็นผลให้คณะมีข้อจ ากัดในเร่ืองของเวลาส าหรับกระบวนการจัดการท า
แผนและงบประมาณของคณะ 

 

        1. นโยบายลดอัตราก าลังข้าราชการของรัฐบาล ส่งผลให้พนักงานมหาวิทยาลัยและพนักงานราชการขาดความมั่นคงในต าแหน่งงาน 
 2. บัณฑิตสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในประเทศมีจ านวนมาก ท าให้มีการแข่งขันในการเข้าท างานสูง 
 3. ผู้ประกอบการต้องการแรงงานระดับการศึกษาระดับตอนปลายหรือเทียบเท่าเพิ่มมากขึ้น 
 4. คู่มือการประเมินของ สกอ. ยังมีแนวปฏิบัติตามเกณฑ์บางตัวชี้วัดไม่ชัดเจน   
 5. ผู้ประเมนิมีความเข้าใจไม่ตรงกันในเกณฑ์แต่ละตวัชี้วัด จ าเป็นต้องอาศัยดลุยพินิจ  
 6. ชุมชนบางส่วนขาดความเข้าใจศาสตร์ในด้านการบริการวิชาการสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 7. มีหน่วยงานอื่นๆเป็นคู่แข่งที่มีบทบาทในการบริการวิชาการและวิชาชีพในลักษณะเดียวกัน 
 8. สภาวะการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจสังคม การเมือง และสิ่งแวดล้อม ท าให้การด าเนินนโยบายด้านงานบริการทางวิชาการไม่ต่อเนื่อง 
 9. เกณฑ์มาตรฐานการประเมนิทั้งภายในและภายนอกมีการปรับเปลี่ยน ท าให้มีปัญหาต่อการด าเนินงานบริการทางวิชาการ   



 
 

ประเด็นยุทธศาสตร ์ เป้าประสงค ์ กลยุทธ์  ตัวชี้วัด  
1. ผลิตบัณฑิตที่มี
คุณภาพตามเกณฑ์
มาตรฐาน และมี
ความพร้อมสู่
ประชาคมอาเซียน 
 

1. บัณฑิตมีคุณภาพ
ตามเกณฑ์มาตรฐาน  
เป็นที่ยอมรับใน
ระดับชาติและระดับ
สากล 

1.1 สร้างความแข็งแกร่งทาง
วิชาการให้แก่บัณฑิตตามอัต
ลักษณ์ของมหาวิทยาลัยและ
เอกลักษณ์ของคณะ 
 

1 ระดับความส าเร็จในการบริหารสถาบนัให้เกิดอัตลักษณ์(สมศ. 16.1) 
2 ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์(สมศ. 16.2) 
3 ระดับความส าเร็จในการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเดน่ที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของ

สถาบนั (สมศ. 17) 
4 จ านวนนักศึกษาหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาที่ได้รบัการยกย่องชมเชย ประกาศ

เกียรติคุณด้านคุณธรรมจริยธรรม โดยหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติ 
5 ระดับความส าเร็จในการพัฒนาระบบกลไก เครือข่ายศิษย์เก่าเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย 
6 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีทีไ่ด้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี (สมศ. 1) 
7 ระดับคุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอกตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุิอุดมศึกษา (สม

ศ. 2) 
1.2  พัฒนาความรู้
ความสามารถให้บัณฑิตมี
คุณภาพ สามารถแข่งขันได้ใน
ระดับสากล 

8 จ านวนกิจกรรมที่นักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันทักษะความเปน็เลิศทางวชิาการที่หน่วยงาน
ภายนอกทั้งระดบัภูมิภาคและระดับประเทศ 

9 จ านวนนักศึกษาที่ได้รับรางวัลทางด้านวิชาการและวิชาชีพ 
10 จ านวนกิจกรรมยกย่อง เชิดชูเกียรตินักศึกษาและศิษย์เก่าดีเดน่ 

1.3 พัฒนาทักษะด้าน
ภาษาตา่งประเทศ และ
เทคโนโลยีเพื่อเตรียมความ
พร้อมสู่ตลาดแรงงาน 

11 ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รบัการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาตา่งประเทศ 
12 ร้อยละของนักศึกษาปีสุดท้ายทีส่อบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้าน

ภาษาตา่งประเทศ 
13 ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รบัการพัฒนาทักษะดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ 
14 ร้อยละของนักศึกษาปีสุดท้ายทีส่อบผ่านเกณฑ์ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศที่มหาวทิยาลัย

ก าหนด 
15 จ านวนกิจกรรมการพัฒนาคุณลกัษณะบัณฑติที่ส่งเสริมผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติครบทุกด้าน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ และตวัชี้วัดตามยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัต ิประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
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  1.4  ปรับปรุงระบบสวัสดิการ 

การดูแลช่วยเหลือนักศึกษาและ
การพัฒนาวินัยนักศึกษา 

 16 ระดับความส าเร็จของการปรับปรุงระบบสวัสดิการและการดูแลความช่วยเหลือนักศึกษา 
17 ระดับความพงึพอใจของนักศึกษาต่อระบบสวัสดิการและการดแูลช่วยเหลือนักศึกษา 

2. พัฒนาองค์ความรู้  
งานวิจยังาน
สร้างสรรค์ และ
นวัตกรรมที่สร้าง
มูลค่าเพิ่มให้กับ
ชุมชน ท้องถิ่น 
และสังคม 

2. เพื่อพัฒนาองค์
ความรู้  งานวิจัย งาน
สร้างสรรค์และ 
นวัตกรรมที่สร้าง
มูลค่าเพิ่มให้กับชุมชน 
ท้องถิ่นและสงัคม 

2.1 พัฒนาระบบและกลไก
บริหารงานและสนับสนนุการผลิต
งานวิจยัและงานสร้างสรรค์ 

18 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานและสนับสนนุการผลิต
งานวิจยัและงานสร้างสรรค์ 

19 จ านวนผลงานวิจัยและงานสรา้งสรรค์ที่แล้วเสร็จตามก าหนดเวลา 
2.2 สร้างเสริมสมรรถนะบุคลากร
ด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์
และการจัดการความรู้ดา้นการ
วิจัยและงานสร้างสรรค์ให้กับ
นักวิจัย 

20 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รบัการส่งเสริมสมรรถนะและการจัดการความรู้ด้านการวิจัยและงาน
สร้างสรรค ์

21 จ านวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของบุคลากรที่ได้รับการเสริมสร้างสมรรถนะด้านการ
วิจัยและงานสร้างสรรค ์

22 จ านวนผลงานวิจัยและงานสรา้งสรรค์มีการน าไปใช้ประโยชน ์
23 จ านวนผลงานวิจัยและงานสรา้งสรรค์   ที่มีการตีพิมพ์เผยแพร่ 

2.3 ส่งเสริมการวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ที่บูรณาการด้านการ
เรียนการสอน การบริหารวิชาการ 
หรือน านุบ ารุงศลิปะและ
วัฒนธรรม 

24 จ านวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่มีการบูรณาการกับการเรียนการสอน การบริการ
วิชาการ หรือท านบุ ารุงศลิปวฒันธรรม 

3. พัฒนาศักยภาพ
การบริการวิชาการที
มีคุณภาพแก่ชุมชน 
ท้องถิ่น และสงัคม 

3. ชุมชน ท้องถิ่น และ
สังคม ได้รับการบริการ
ที่มีคุณภาพ และ
สามารถพึ่งพาตนเอง
ได้   

3.1 พัฒนาระบบและกลไกในการ
บริการวิชาการทางวชิาการแก่
ท้องถิ่น 

25 ร้อยละของจ านวนกิจกรรม/โครงการ บริการวิชาการที่สนองความต้องการของสังคม ชุมชน 
ประเทศชาตติ่อจ านวนอาจารยป์ระจ า 

26 ระดับความส าเร็จของระบบและกลไกการให้บริการทางวชิาการแก่สังคม 
27 ร้อยละของกิจกรรม/โครงการที่ได้น าความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้

ในการพัฒนาการเรียนการสอน/งานวิจัยหรืองานสรา้งสรรค ์
28 ร้อยละของนักศึกษาที่มีส่วนร่วมกับโครงการให้บริการวิชาการ 
29 จ านวนกิจกรร/โครงการที่บูรณาการกับการเรียนการสอนหรือการวิจัย 
30 จ านวนเครือข่าย/องค์กร/ชุมชนที่ได้รับการบริการวิชาการ 
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  3.2 ส่งเสริมการบริการ

วิชาการที่มีการชี้น า ป้องกัน 
หรือแก้ไขปัญหาของสังคมทั้ง
ภายในและภายนอก
มหาวิทยาลยั 

31 ระดับความส าเร็จของการชี้น า ป้องกัน หรือแก้ไขปัญหาของสังคมภายในมหาวิทยาลัย 
32 ระดับความส าเร็จของการชี้น า ป้องกัน หรือแก้ไขปัญหาของสังคมภายนอกมหาวิทยาลัย 

4. อนุรักษ์  ส่งเสริม  
ท านบุ ารุง  เผยแพร่
ศิลปะและ
วัฒนธรรมไทยสู่
สากล และเรียนรู้
วัฒนธรรมอาเซียน   

4. นักศึกษา 
คณาจารย์และ
บุคลากร รวมถึง
เยาวชนและประชาชน 
ทั่วไปรู้ถึงคุณค่าของ
ศิลปะและวัฒนธรรม
ไทย และได้เรียนรู้
วัฒนธรรมอาเซียน   

4.1 พัฒนาระบบและกลไก
การบริหารจัดการด้านการ
ท านบุ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

33 จ านวนโครงการ/กิจกรรม ด้านการท านบุ ารุงศิลปะและวฒันธรรม 
34 ระดับความส าเร็จของการท านบุ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
35 จ านวนรายวชิาที่มีการบูรณาการด้านศิลปะและวัฒนธรรม 
36 ระดับคะแนนส่งเสริมและสนับสนุนดา้นศิลปะและวัฒนธรรม (สมศ.10) 
37 ระดับคะแนนการพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางด้านศิลปะและวฒันธรรม (สมศ.11) 
38 จ านวนกิจกรรม/โครงการ บริการวิชาการ ด้านศลิปะและวฒันธรรม 

4.2 สร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือทางด้านศิลปะและ
วัฒนธรรมเพื่อการเผยแพร่
และเรียนรู้วัฒนธรรมอาเซียน 

39 จ านวนหน่วยงานหรือองค์กรภายนอกมหาวิทยาลยัที่มีความร่วมมือในการจัดกิจกรรม 
 เผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรม 
40 จ านวนกิจกรรม/โครงการที่ส่งเสริมการเรียนรู้ศิลปะและวัฒนธรรมอาเซียน 

5. พัฒนาระบบ
บริหารจัดการให้มี
ประสิทธิภาพและมี 
ธรรมาภิบาล 

5. มีระบบบริหาร
จัดการที่มี
ประสิทธิภาพและมี          
ธรรมาภิบาลเพื่อเพิ่ม
คุณภาพของผลผลิต
และการบริการ 

5.1  พัฒนาระบบแผนงาน  
งบประมาณและการใช้
ทรัพยากร 

41 ร้อยละของจ านวนโครงการในแผนงบประมาณประจ าปีที่ด าเนนิการบรรลุตามเป้าหมาย 
42 ระดับความส าเร็จในการบริหารการเงินและงบประมาณ (สกอ 8.1) 
43 จ านวนงบประมาณที่ได้จากการให้บริการวิชาการ การระดมทนุหรือการขอรับการสนับสนุนจาก

หน่วยงานภายนอก 
44 จ านวนเครือข่ายความร่วมมือตามพันธกิจของคณะ 
45 ร้อยละของจ านวนบุคลากรที่รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ

ประจ าป ี
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5. พัฒนาระบบ
บริหารจัดการให้มี
ประสิทธิภาพและมี 
ธรรมาภิบาล 

5. มีระบบบริหาร
จัดการที่มี
ประสิทธิภาพและมี          
ธรรมาภิบาลเพื่อเพิ่ม
คุณภาพของผลผลิต
และการบริการ 

5.2  พัฒนาระบบและกลไก
การบริหารงานและการพฒันา
บุคลากร 

46 ระดับความส าเร็จในการบริหารและพัฒนาบุคลากร 
47 ร้อยละของตัวชี้วัดในแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรที่บรรลุเป้าหมาย 
48 ผลการประเมินการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผูบ้ริหาร 

5.3 เพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารงานโดยใช้ระบบ
เทคโนโลยสีารสนเทศและการ
จัดสภาพแวดล้อมเพื่อเอ้ือต่อ
การเรียนรู้    

49 ระดับความพงึพอใจของบุคลากรและนักศึกษาที่มีต่อการให้บรกิารทางดา้น ห้องสมุด อุปกรณ์
การศึกษาและสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ของคณะและมหาวิทยาลัย 

50 จ านวนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้านการเรียนการการสอน 
51 จ านวนฐานข้อมูลเพื่อการบริหารและการตัดสินใจของคณะ 
52 ร้อยละของบุคลากรที่เข้าร่วมการอบรมเพื่อใช้ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ

และการตัดสนิใจ 
53 ระดับความพงึพอใจของบุคลากร ในการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและ

การตัดสินใจ 
5.4 พัฒนาศักยภาพของคณะ
เพื่อเตรียมความพร้อมสู่
ประชาคมอาเซียน 

54 จ านวนกิจกรรมการให้ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน 
55 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รบัการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะด้านภาษาต่างประเทศ 
56 ร้อยละของอาจารย์ที่สอบผ่านเกณฑ์ภาษาอังกฤษจากสถาบนัที่ได้รับการรับรอง (TOEFL)  
 500 หรือเทียบเท่า 
57 จ านวนเครือข่ายความร่วมมือในกลุ่มประเทศอาเซียน(+3) 
58 จ านวนอาจารย์และนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการความร่วมมือกับมหาวิทยาลยัในกลุ่มอาเซียน(+3) 
59 จ านวนหลักสูตรร่วมระหว่างหลกัสูตรของคณะกับหลักสูตรของมหาวิทยาลยัในกลุมอาเซียน(+3) 
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5. พัฒนาระบบ
บริหารจัดการให้มี
ประสิทธิภาพและมี 
ธรรมาภิบาล 

5. มีระบบบริหาร
จัดการที่มี
ประสิทธิภาพและมี          
ธรรมาภิบาลเพื่อเพิ่ม
คุณภาพของผลผลิต
และการบริการ 

5.5 พัฒนาระบบและกลไก
การประกันคุณภาพการศึกษา 

60 จ านวนนวัตกรรม/แนวปฏิบัตทิีด่ี/งานวิจัยดา้นการประกันคุณภาพการศึกษา 
61 ระดับความส าเร็จในการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา 
62 ร้อยละของบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรมการจัดการความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
63 จ านวนโปรแกรมวิชาทีไ่ด้รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
64 จ านวนโปรแกรมวิชาที่มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในอยู่ในระดับดี 
65 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ 
66 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกระดับคณะ 

5.6 เสริมสร้างภาพลักษณ์
องค์กรของคณะ 

67 จ านวนนักศึกษาหรือบุคลากรของคณะที่ได้รับรางวัล หรือการยกย่องในระดับชาติ ทั้งทางด้าน
วิชาการและความประพฤต ิ

68 ร้อยละของงานวิจัยหรือผลงานสร้างสรรค์ ที่น าไปใชป้ระโยชน์ ให้กับหน่วยงานภายนอกที่เก่ียวข้อง 
ต่อจ านวนอาจารยป์ระจ า 

69 จ านวนชุมชนหรือองค์กร ที่มีการด าเนินโครงการร่วมกับคณะ จนก่อให้เกิดการพัฒนาชุมชนหรือ
องค์กรนั้น 

70 จ านวนกิจกรรม/โครงการ ด้านศิลปะและวัฒนธรรม  ที่ได้รบัการยกย่องระดับชาติและนานาชาติ 
71 จ านวนกิจกรรม/โครงการที่สามารถชี้น า ป้องกัน หรือแก้ไขปัญหาของสังคมในด้านต่างๆได้รับการ

ยกย่องระดับชาต ิ
 
 
 
 

 
 



 
 
 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย (Target) หมาย

เหตุ 2556 2557 2558 2559 2560 56-60 
1. บัณฑิตมีคณุภาพ
ตามเกณฑ์มาตรฐาน  
เป็นที่ยอมรับใน
ระดับชาติและระดบั
สากล 

1 ระดับความส าเร็จในการบริหารสถาบันให้เกิดอัตลักษณ์(สมศ. 16.1) 4 4 5 5 5 5  
2 ผลการพัฒนาบัณฑติตามอัตลักษณ์(สมศ. 16.2) 3.51 4.00 4.50 4.50 4.50 4.50  
3 ระดับความส าเร็จในการพัฒนาตามจุดเน้นและจดุเด่นทีส่่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถาบัน (สมศ. 

17) 
4 4 5 5 5 5 

 
4 จ านวนนักศึกษาหรือกิจกรรมที่เกีย่วข้องกับนักศึกษาที่ได้รับการยกย่องชมเชย ประกาศเกียรติคณุดา้น

คุณธรรมจริยธรรม โดยหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติ 
1 1 2 2 2 2 

 
5 ระดับความส าเร็จในการพัฒนาระบบกลไก เครือข่ายศิษยเ์ก่าเพื่อพฒันามหาวิทยาลยั 3 4 5 5 5 5  
6 ร้อยละของบณัฑิตปริญญาตรีทีไ่ดง้านท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี (สมศ. 1) 70 75 75 75 80 80  
7 ระดับคณุภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอกตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา (สมศ. 2) 3.51 3.51 4.01 4.01 4.01 4.01  
8 จ านวนกิจกรรมที่นักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันทักษะความเป็นเลิศทางวิชาการที่หน่วยงานภายนอกท้ัง

ระดับภูมิภาคและระดับประเทศ 
8 8 8 8 8 8 

 
9 จ านวนนักศึกษาท่ีไดร้ับรางวัลทางด้านวิชาการและวิชาชีพ 5 5 5 5 5 5  
10 จ านวนกิจกรรมยกย่อง เชิดชูเกียรตินักศึกษาและศิษย์เก่าดเีด่น 1 1 1 1 1 1  
11 ร้อยละของนักศึกษาท่ีได้รับการพฒันาทักษะการสื่อสารภาษาต่างประเทศ 90 90 90 90 90 90  
12 ร้อยละของนักศึกษาปสีุดท้ายทีส่อบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาตา่งประเทศ 100 100 100 100 100 100  
13 ร้อยละของนักศึกษาท่ีได้รับการพฒันาทักษะด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ 80 80 80 80 80 80  
14 ร้อยละของนักศึกษาปสีุดท้ายทีส่อบผ่านเกณฑ์ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีมหาวิทยาลยัก าหนด 100 100 100 100 100 100  
15 จ านวนกิจกรรมการพัฒนาคณุลักษณะบณัฑิตทีส่่งเสริมผลการเรยีนรู้ตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติครบทุกดา้น 
5 5 5 5 5 5 

 
16 ระดับความส าเร็จของการปรับปรงุระบบสวสัดิการและการดูแลความช่วยเหลือนักศึกษา 3 4 5 5 5 5  
17 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อระบบสวัสดิการและการดูแลช่วยเหลือนักศึกษา 3.51 4.00 4.51 4.51 4.51 4.51  

 
 
 

ตัวชี้วัดและเป้าหมายในระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2556 – 2560) 



 
 

 
 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย (Target) หมาย

เหตุ 2556 2557 2558 2559 2560 56-60 
2. เพื่อพัฒนาองค์
ความรู้  งานวิจยั งาน
สร้างสรรค์และ 
นวัตกรรมทีส่ร้าง
มูลค่าเพิม่ให้กับชุมชน 
ท้องถิ่นและสังคม 

18 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาระบบและกลไกการบรหิารงานและสนับสนุนการผลิตงานวิจัยและ
งานสร้างสรรค ์

3 4 5 5 5 5 
 

19 จ านวนผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่แล้วเสร็จตามก าหนดเวลา 4 5 5 5 5 5  
20 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการส่งเสริมสมรรถนะและการจัดการความรู้ด้านการวิจัยและงาน

สร้างสรรค์ 
75 75 80 80 80 80 

 
21 จ านวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของบุคลากรที่ไดร้ับการเสริมสร้างสมรรถนะด้านการวิจัยและ

งานสร้างสรรค ์
2 3 3 4 4 4 

 
22 จ านวนผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์มีการน าไปใช้ประโยชน ์ 3 4 5 5 5 5  
23 จ านวนผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์   ท่ีมีการตีพมิพ์เผยแพร ่ 2 3 4 4 4 4  
24 จ านวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่มีการบูรณาการกับการเรียนการสอน การบริการวิชาการ 

หรือท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
2 3 4 4 4 4 

 
3. ชุมชน ท้องถิ่น 
และสังคม ไดร้ับการ
บริการที่มีคณุภาพ 
และสามารถพึ่งพา
ตนเองได้   

25 ร้อยละของจ านวนกิจกรรม/โครงการ บริการวิชาการที่สนองความต้องการของสังคม ชุมชน 
ประเทศชาติต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 

20 25 30 30 30 30 
 

26 ระดับความส าเร็จของระบบและกลไกการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม 4 4 4 5 5 5  
27 ร้อยละของกิจกรรม/โครงการที่ได้น าความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการ

พัฒนาการเรียนการสอน/งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
80 80 80 80 80 80 

 
28 ร้อยละของนักศึกษาท่ีมีส่วนร่วมกับโครงการให้บริการวิชาการ 50 60 65 70 75 75  
29 จ านวนกิจกรรม/โครงการที่บูรณาการกับการเรียนการสอนหรือการวิจัย 9 10 12 14 15 15  
30 จ านวนเครือข่าย/องค์กร/ชุมชนที่ได้รับการบริการวิชาการ 3 3 4 5 5 5  
31 ระดับความส าเร็จของการชี้น า ป้องกัน หรือแก้ไขปัญหาของสังคมภายในมหาวิทยาลยั 4 4 5 5 5 5  
32 ระดับความส าเร็จของการชี้น า ป้องกัน หรือแก้ไขปัญหาของสังคมภายนอกมหาวิทยาลัย 4 4 5 5 5 5  

 

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ในระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2556 – 2560) 



 
 
 
 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย (Target) หมาย

เหตุ 2556 2557 2558 2559 2560 56-60 

4. นักศึกษา 
คณาจารย์และ
บุคลากร รวมถึง
เยาวชนและ
ประชาชน ทั่วไปรู้ถึง
คุณค่าของศิลปะและ
วัฒนธรรมไทย และได้
เรียนรู้วัฒนธรรม
อาเซียน   

33 จ านวนโครงการ/กิจกรรม ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 4 4 5 5 5 5  
34 ระดับความส าเร็จของการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 5  5 5 5 5 5  
35 จ านวนรายวิชาที่มีการบรูณาการด้านศิลปะและวัฒนธรรม  3 4 5 5 5 5  
36 ระดับคะแนนส่งเสรมิและสนับสนนุด้านศิลปะและวัฒนธรรม (สมศ.10) 4 5 5 5 5 5  
37 ระดับคะแนนการพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม (สมศ.11) 4 5 5 5 5 5  
38 จ านวนกิจกรรม/โครงการ บริการวิชาการ ด้านศิลปะและวัฒนธรรม 3 4 5 5 5 5  
39 จ านวนหน่วยงานหรือองค์กรภายนอกมหาวิทยาลัยทีม่ีความร่วมมือในการจัดกิจกรรมเผยแพร่ศิลปะ

และวัฒนธรรม 
4 5 5 5 5 5 

 
40 จ านวนกิจกรรม/โครงการทีส่่งเสรมิการเรียนรู้ศลิปะและวัฒนธรรมอาเซียน 4 5 5 5 5 5  

5. มีระบบบรหิาร
จัดการที่มี
ประสิทธิภาพและมี          
ธรรมาภิบาลเพื่อเพ่ิม
คุณภาพของผลผลิต
และการบริการ 

41 ร้อยละของจ านวนโครงการในแผนงบประมาณประจ าปีที่ด าเนินการบรรลุตามเป้าหมาย 90 90 90 90 90 90  
42 ระดับความส าเร็จในการบริหารการเงินและงบประมาณ (สกอ 8.1) 3 4 5 5 5 5  
43 จ านวนงบประมาณที่ได้จากการให้บริการวิชาการ การระดมทุนหรอืการขอรับการสนับสนุนจาก

หน่วยงานภายนอก 

30
0,0

00
 

50
0,0

00
 

50
0,0

00
 

80
0,0

00
 

1,0
00

,00
0 

1,0
00

,00
0 

 
44 จ านวนเครือข่ายความร่วมมือตามพันธกิจของคณะ 3 4 5 6 7 7  
45 ร้อยละของจ านวนบุคลากรทีร่ายงานผลการปฏิบตัิราชการตามค ารบัรองการปฏิบัตริาชการประจ าปี 80 80 80 80 80 80  

 46 ระดับความส าเร็จในการบริหารและพัฒนาบุคลากร 5 5 5 5 5 5  
 47 ร้อยละของตัวช้ีวัดในแผนการบรหิารและพัฒนาบคุลากรที่บรรลุเป้าหมาย 75 80 85 85 85 85  
 48 ผลการประเมินการบริหารตามหลกัธรรมาภิบาลของผู้บริหาร 4.00 4.20 4.25 4.25 4.25 4.25  
 

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ในระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2556 – 2560) 



 
 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย (Target) หมาย

เหตุ 2556 2557 2558 2559 2560 56-60 
5. มีระบบบรหิาร
จัดการที่มี
ประสิทธิภาพและมี          
ธรรมาภิบาลเพื่อเพ่ิม
คุณภาพของผลผลิต
และการบริการ 

49 ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาท่ีมตี่อการให้บริการทางด้าน ห้องสมุด อุปกรณ์
การศึกษาและสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ของคณะและมหาวิทยาลัย 

3.60 3.65 3.70 3.75 3.80 3.80 
 

50 จ านวนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้านการเรียนการการสอน 9 9 10 15 20 20  
51 จ านวนฐานข้อมูลเพื่อการบริหารและการตัดสินใจของคณะ 3 3 3 3 3 3  
52 ร้อยละของบุคลากรที่เข้าร่วมการอบรมเพื่อใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและ

การตัดสินใจ 
75 80 85 90 100 100 

 
53 ระดับความพึงพอใจของบุคลากร ในการใช้ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและการ

ตัดสินใจ 
3.51 4.00 4.51 4.51 4.51 4.51 

 
54 จ านวนกิจกรรมการให้ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน 2 3 4 4 5 5  
55 ร้อยละของบุคลากรทีไ่ด้รับการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะด้านภาษาต่างประเทศ 80 80 80 80 80 80  
56 ร้อยละของอาจารย์ที่สอบผ่านเกณฑ์ภาษาอังกฤษจากสถาบันที่ไดร้บัการรับรอง (TOEFL) 500 หรือ

เทียบเท่า 

8 10 15 20 25 25 

 
57 จ านวนเครือข่ายความร่วมมือในกลุ่มประเทศอาเซียน(+3) 1 2 3 4 5 5  
58 จ านวนอาจารย์และนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในกลุม่อาเซียน(+3) 5 10 15 20 25 25  
59 จ านวนหลักสตูรร่วมระหว่างหลักสูตรของคณะกับหลักสตูรของมหาวิทยาลัยในกลุม่อาเซียน(+3) - - - - 1 1  
60 จ านวนนวัตกรรม/แนวปฏิบัติที่ด/ีงานวิจัยด้านการประกันคณุภาพการศึกษา 1 1 1 1 1 1  
61 ระดับความส าเร็จในการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา 5 5 5 5 5 5  
62 ร้อยละของบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรมการจัดการความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 80 85 90 95 100 100  
63 จ านวนโปรแกรมวิชาที่ไดร้ับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  9 9 9 9 9 9  
64 จ านวนโปรแกรมวิชาที่มีผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายในอยู่ในระดับดี - - - - 9 9  
65 ผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายในระดับคณะ 4.60 4.65 4.70 4.70 4.70 4.70  

 
 

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ในระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2556 – 2560) 



 
 
 
 

 
 
 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย (Target) หมาย

เหตุ 2556 2557 2558 2559 2560 56-60 
5. มีระบบบรหิาร
จัดการที่มี
ประสิทธิภาพและมี          
ธรรมาภิบาลเพื่อเพ่ิม
คุณภาพของผลผลิต
และการบริการ 

66 ผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายนอกระดับคณะ 3.75 3.80 3.85 4.00 4.00 4.00  
67 จ านวนนักศึกษาหรือบุคลากรของคณะทีไ่ด้รับรางวัล หรือการยกย่องในระดับชาติ ท้ังทางด้านวิชาการ

และความประพฤต ิ
2 2 3 3 3 3 

 
68 ร้อยละของงานวิจัยหรือผลงานสรา้งสรรค์ ท่ีน าไปใช้ประโยชน์ ให้กับหน่วยงานภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง ตอ่

จ านวนอาจารย์ประจ า 
10 15 20 25 30 30 

 
69 จ านวนชุมชนหรือองค์กร ท่ีมีการด าเนินโครงการร่วมกับคณะ จนกอ่ให้เกิดการพัฒนาชุมชนหรือ

องค์กรนั้น 
1 1 1 1 1 1 

 
70 จ านวนกิจกรรม/โครงการ ด้านศิลปะและวัฒนธรรม  ท่ีได้รับการยกย่องระดับชาติและนานาชาติ 1 1 1 1 1 1  
71 จ านวนกิจกรรม/โครงการทีส่ามารถช้ีน า ป้องกัน หรือแก้ไขปัญหาของสังคมในด้านต่างๆไดร้ับการยก

ย่องระดับชาต ิ
2 2 2 2 2 2 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ในระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2556 – 2560) 



 
 

เป้าประสงค์ 
 

ตัวชี้วัด  
น้ าหนัก เป้าหมาย ข้อมูลพ้ืนฐาน เกณฑ์การให้คะแนน 

หมายเหตุ 
 (%) 2557 2554 2555 2556 1 2 3 4 5 

1. บัณฑิตมี
คุณภาพตาม
เกณฑ์มาตรฐาน  
เป็นที่ยอมรับใน
ระดับชาติและ
ระดับสากล 

1 ระดับความส าเร็จในการบริหารสถาบันให้เกิดอัตลักษณ์   
(สมศ. 16.1) 2.00 4   4 1 2 3 4 5 

 

2 ผลการพัฒนาบัณฑติตามอัตลักษณ์ (สมศ. 16.2) 2.00 4.00   3.51 1.50 2.50 3.50 4.50 5.00   
3 ระดับความส าเร็จในการพัฒนาตามจุดเน้นและจดุเด่นที่

ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถาบัน (สมศ. 17) 2.00 4   4 1 2 3 4 5 
  

4 จ านวนนักศึกษาหรือกิจกรรมที่เกีย่วข้องกับนักศึกษาที่ได้รับ
การยกย่องชมเชย ประกาศเกียรตคิุณด้านคณุธรรม
จริยธรรม โดยหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาต ิ

2.50 1   1 0 1 2 3 4 
 

5 ระดับความส าเร็จในการพัฒนาระบบกลไก เครือข่ายศิษย์
เก่าเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย 1.00 4   3 1 2 3 4 5 

 

6 ร้อยละของบณัฑิตปริญญาตรีทีไ่ดง้านท าหรือประกอบ
อาชีพอิสระภายใน 1 ปี (สมศ. 1) 1.50 75   70 60 70 80 90 100 

 

7 ระดับคณุภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอกตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา (สมศ. 2) 1.50 3.51   3.51 1.50 2.50 3.50 4.50 5.00 

 

 8 จ านวนกิจกรรมที่นักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันทักษะความ
เป็นเลิศทางวิชาการที่หน่วยงานภายนอกทั้งระดับภมูิภาค
และระดับประเทศ 

1.50 8   8 5 6 7 8 9 
 

 9 จ านวนนักศึกษาท่ีไดร้ับรางวัลทางด้านวิชาการและวิชาชีพ 2.00 5   5 1 2 3 4 5  
 10 จ านวนกิจกรรมยกย่อง เชิดชูเกียรตินักศึกษาและศิษย์เก่า

ดีเด่น 1.00 1   1 - - - 1 2 
 

 11 ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับการพฒันาทักษะการสื่อสาร
ภาษาต่างประเทศ 1.00 90   90 60 70 80 90 100 

 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย และเกณฑ์การให้คะแนนตามแผนปฏิบัติราชการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
 



 

เป้าประสงค์ 
 

ตัวชี้วัด  
น้ าหนัก เป้าหมาย ข้อมูลพ้ืนฐาน เกณฑ์การให้คะแนน 

หมายเหตุ 
 (%) 2557 2554 2555 2556 1 2 3 4 5 

 12 ร้อยละของนักศึกษาปสีุดท้ายทีส่อบผ่านเกณฑ์การทดสอบ
ความรู้ความสามารถด้านภาษาตา่งประเทศ 2.00 100   100 60 70 80 90 100 

 

13 ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับการพฒันาทักษะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1.00 80   80 60 65 70 75 80 
  

14 ร้อยละของนักศึกษาปสีุดท้ายทีส่อบผ่านเกณฑ์ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 2.00 100   100 60 70 80 90 100 

  

15 จ านวนกิจกรรมการพัฒนาคณุลักษณะบณัฑิตทีส่่งเสริมผล
การเรยีนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหง่ชาติครบทุกด้าน 

2.00 5   5 1 2 3 4 5 
 

16 ระดับความส าเร็จของการปรับปรงุระบบสวสัดิการและการ
ดูแลความช่วยเหลือนักศึกษา 2.00 4   3 1 2 3 4 5 

 

17 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อระบบสวัสดิการและ
การดูแลช่วยเหลือนักศึกษา 1.00 4.00   3.51 2.50 3.00 3.50 4.00 4.50 

 

2. เพื่อพัฒนาองค์
ความรู้  งานวิจยั 
งานสร้างสรรค์
และนวัตกรรมที่
สร้างมลูค่าเพิ่ม
ให้กับชุมชน 
ท้องถิ่นและสังคม 

18 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาระบบและกลไกการ
บริหารงานและสนับสนุนการผลิตงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค ์

2.00 4   3 1 2 3 4 5 
 

19 จ านวนผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่แล้วเสร็จตาม
ก าหนดเวลา 2.00 5   4 1 2 3 4 5 

 

20 ร้อยละของบุคลากรทีไ่ด้รับการส่งเสรมิสมรรถนะและการ
จัดการความรู้ดา้นการวิจัยและงานสร้างสรรค ์ 1.00 75   75 60 65 70 75 80 

 

21 จ านวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของบุคลากรที่ไดร้ับ
การเสริมสร้างสมรรถนะด้านการวจิัยและงานสร้างสรรค ์ 2.00 3   2 0 1 2 3 4 

 

22 จ านวนผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์มีการน าไปใช้
ประโยชน ์ 3.50 4   3 1 2 3 4 5 

 



 

 

เป้าประสงค์ 
 

ตัวชี้วัด  
น้ าหนัก เป้าหมาย ข้อมูลพ้ืนฐาน เกณฑ์การให้คะแนน 

หมายเหตุ 
 (%) 2557 2554 2555 2556 1 2 3 4 5 

 23 จ านวนผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์   ท่ีมีการตีพมิพ์
เผยแพร ่ 3.50 3   2 1 2 3 4 5 1 

24 จ านวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่มีการ 
บูรณาการกับการเรียนการสอน การบริการวิชาการ 
หรือท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 

3.00 3   2 1 2 3 4 5 1 

3. ชุมชน ท้องถิ่น 
และสังคม ไดร้ับ
การบริการที่มี
คุณภาพ และ
สามารถพึ่งพา
ตนเองได้   

25 ร้อยละของจ านวนกิจกรรม/โครงการ บริการวิชาการที่
สนองความต้องการของสังคม ชุมชน ประเทศชาติต่อ
จ านวนอาจารย์ประจ า 

1.00 25   20 10 20 30 40 50 10 

26 ระดับความส าเร็จของระบบและกลไกการให้บริการทาง
วิชาการแก่สังคม 2.00 4   4 1 2 3 4 5 1 

27 ร้อยละของกิจกรรม/โครงการที่ไดน้ าความรู้และ
ประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการ
พัฒนาการเรียนการสอน/งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

2.00 80   80 60 65 70 75 80 60 

28 ร้อยละของนักศึกษาท่ีมสี่วนร่วมกบัโครงการให้บริการ
วิชาการ 1.00 60   50 50 60 70 80 90 50 

29 จ านวนกิจกรร/โครงการที่บูรณาการกับการเรียนการสอน
หรือการวิจัย 1.50 10   9 8 10 12 14 16 8 

30 จ านวนเครือข่าย/องค์กร/ชุมชนทีไ่ด้รับการบริการวิชาการ 1.50 3   3 1 2 3 4 5 1 
31 ระดับความส าเร็จของการชี้น า ป้องกัน หรือแก้ไขปัญหา

ของสังคมภายในมหาวิทยาลัย 2.00 4   4 1 2 3 4 5 1 

32 ระดับความส าเร็จของการชี้น า ป้องกัน หรือแก้ไขปัญหา
ของสังคมภายนอกมหาวิทยาลัย 2.00 4   4 1 2 3 4 5 1 



 

 
 
 
 
 
 
 

เป้าประสงค์ 
 

ตัวชี้วัด  
น้ าหนัก เป้าหมาย ข้อมูลพ้ืนฐาน เกณฑ์การให้คะแนน 

หมายเหตุ 
 (%) 2557 2554 2555 2556 1 2 3 4 5 

4. นักศึกษา 
คณาจารย์และ
บุคลากร รวมถึง
เยาวชนและ
ประชาชน ทั่วไปรู้
ถึงคุณค่าของ
ศิลปะและ
วัฒนธรรมไทย 
และได้เรียนรู้
วัฒนธรรม
อาเซียน   

33 จ านวนโครงการ/กิจกรรม ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 1.00 4   4 1 2 3 4 5 

 

34 ระดับความส าเร็จของการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 1.50 5   5 1 2 3 4 5   
35 จ านวนรายวิชาที่มีการบรูณาการด้านศิลปะและวัฒนธรรม 1.00 4   3 1 2 3 4 5   
36 ระดับคะแนนส่งเสรมิและสนับสนนุด้านศิลปะและ

วัฒนธรรม (สมศ.10) 
1.50 5   4 1 2 3 4 5 

 

37 ระดับคะแนนการพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางด้านศิลปะ
และวัฒนธรรม (สมศ.11) 

1.50 5   4 1 2 3 4 5 
 

38 จ านวนกิจกรรม/โครงการ บริการวิชาการ ด้านศิลปะและ
วัฒนธรรม 

1.00 4   3 1 2 3 4 5 
 

39 จ านวนหน่วยงานหรือองค์กรภายนอกมหาวิทยาลัยทีม่ีความ
ร่วมมือในการจดักิจกรรมเผยแพรศ่ิลปะและวัฒนธรรม 

1.50     1 2 3 4 5 
 

40 จ านวนกจิกรรม/โครงการทีส่่งเสรมิการเรียนรู้ศลิปะและ
วัฒนธรรมอาเซยีน 

1.00 5   4 1 2 3 4 5 
 



 
 

เป้าประสงค์ 
 

ตัวชี้วัด  
น้ าหนัก เป้าหมาย ข้อมูลพ้ืนฐาน เกณฑ์การให้คะแนน 

หมายเหตุ 
 (%) 2557 2554 2555 2556 1 2 3 4 5 

5. มีระบบบรหิาร
จัดการที่มี
ประสิทธิภาพและ
มีธรรมาภิบาล
เพื่อเพ่ิมคุณภาพ
ของผลผลิตและ
การบริการ 

41 ร้อยละของจ านวนโครงการในแผนงบประมาณประจ าปีที่
ด าเนินการบรรลุตามเป้าหมาย 1.00 90   90 60 70 80 90 100 

 

42 ระดับความส าเร็จในการบริหารการเงินและงบประมาณ 
(สกอ 8.1) 1.00 4   3 1 2 3 4 5 

 

43 จ านวนงบประมาณที่ได้จากการให้บริการวิชาการ การระดม
ทุนหรือการขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก 1.00 

50
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00
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00
 300,000 
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700,000 

900,000 
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44 จ านวนเครือข่ายความร่วมมือตามพันธกิจของคณะ 1.00 4   3 1 2 3 4 5  
45 ร้อยละของจ านวนบุคลากรทีร่ายงานผลการปฏิบตัิราชการ

ตามค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าป ี
1.00 80   80 60 70 80 90 100 

  

46 ระดับความส าเร็จในการบริหารและพัฒนาบุคลากร 1.00 5   5 1 2 3 4 5   
47 ร้อยละของตัวช้ีวัดในแผนการบรหิารและพัฒนาบคุลากรที่

บรรลเุป้าหมาย 1.00 80   75 60 65 70 75 80 
 

48 ผลการประเมินการบริหารตามหลกัธรรมาภิบาลของผู้บริหาร 1.00 4.20   4.00 3.00 3.50 4.00 4.50 5.00  

49 ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาท่ีมตี่อการ
ให้บริการทางด้าน ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษาและ
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ของคณะและมหาวิทยาลัย 

1.00 3.65   3.60 3.00 3.50 4.00 4.50 5.00 
 

50 จ านวนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้านการเรียนการการสอน 1.00 9   9 5 6 7 8 9  

51 จ านวนฐานข้อมูลเพื่อการบริหารและการตัดสินใจของคณะ 1.00 3   3 1 2 3 4 5  
52 ร้อยละของบุคลากรที่เข้าร่วมการอบรมเพื่อใช้ระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและการตดัสินใจ 1.00 80   75 60 65 70 75 80 
 



 

เป้าประสงค์ 
 

ตัวชี้วัด  
น้ าหนัก เป้าหมาย ข้อมูลพ้ืนฐาน เกณฑ์การให้คะแนน 

หมายเหตุ 
 (%) 2557 2554 2555 2556 1 2 3 4 5 

5. มีระบบบรหิาร
จัดการที่มี
ประสิทธิภาพและ
มีธรรมาภิบาล
เพื่อเพ่ิมคุณภาพ
ของผลผลิตและ
การบริการ 

53 ระดับความพึงพอใจของบุคลากร ในการใช้ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและการตัดสินใจ 1.00 80   75 3.00 3.50 4.00 4.50 5.00  

54 จ านวนกิจกรรมการให้ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน 1.00 3   2 - 1 2 3 4  
55 ร้อยละของบุคลากรทีไ่ด้รับการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะด้าน

ภาษาต่างประเทศ 1.00 80   80 60 70 80 90 100  

56 ร้อยละของอาจารย์ที่สอบผ่านเกณฑ์ภาษาอังกฤษจาก
สถาบันที่ไดร้ับการรับรอง (TOEFL) 500 หรือเทียบเท่า 1.00 10   8 5 6 7 8 9  

57 จ านวนเครือข่ายความร่วมมือในกลุ่มประเทศอาเซียน(+3) 1.00 2   1 0 1 2 3 4  
58 จ านวนอาจารย์และนักศึกษาทีเ่ข้าร่วมโครงการความ

ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในกลุ่มอาเซียน(+3) 1.00 10   5 1 2 3 4 5  

59 จ านวนหลักสตูรร่วมระหว่างหลักสูตรของคณะกับหลักสตูร
ของมหาวิทยาลัยในกลุม่อาเซียน(+3) 1.00 -   - 0 1 2 3 4  

60 จ านวนนวัตกรรม/แนวปฏิบัติที่ด/ีงานวจิัยด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษา 1.00 1   1 0 1 2 3 4  

61 ระดับความส าเร็จในการพัฒนาระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษา 1.00 5   5 1 2 3 4 5  

62 ร้อยละของบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรมการจัดการความรู้
ด้านการประกันคณุภาพการศึกษา 1.00 85   80 60 70 80 90 100  

63 จ านวนโปรแกรมวิชาที่ไดร้ับการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน 1.00 9   9 6 7 8 9 10  

64 จ านวนโปรแกรมวิชาที่มีผลการประเมินคณุภาพการศึกษา
ภายในอยู่ในระดับด ี 1.00 -   - 0 1 2 3 4  

65 ผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายในระดับคณะ 1.00 4.65   4.60 1.50 2.50 3.50 4.50 5.00  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

เป้าประสงค์ 
 

ตัวชี้วัด  
น้ าหนัก เป้าหมาย ข้อมูลพ้ืนฐาน เกณฑ์การให้คะแนน 

หมายเหตุ 
 (%) 2557 2554 2555 2556 1 2 3 4 5 

5. มีระบบบรหิาร
จัดการที่มี
ประสิทธิภาพและ
มีธรรมาภิบาล
เพื่อเพ่ิมคุณภาพ
ของผลผลิตและ
การบริการ 

66 ผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายนอกระดับคณะ 1.00 3.80   3.75 1.50 2.50 3.50 4.50 5.00  
67 จ านวนนักศึกษาหรือบุคลากรของคณะทีไ่ด้รับรางวัล หรือ

การยกย่องในระดบัชาติ ทั้งทางด้านวิชาการและความ
ประพฤต ิ

1.00 2   2 0 1 2 3 4 
  

68 ร้อยละของงานวิจัยหรือผลงานสรา้งสรรค์ ท่ีน าไปใช้
ประโยชน์ ให้กับหน่วยงานภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง ต่อจ านวน
อาจารย์ประจ า 

1.00 15   10 5 10 15 20 25 
  

69 จ านวนชุมชนหรือองค์กร ท่ีมีการด าเนินโครงการร่วมกับ
คณะ จนก่อให้เกดิการพัฒนาชุมชนหรือองค์กรนั้น 2.00 1   1 0 1 2 3 4 

 

70 จ านวนกิจกรรม/โครงการ ด้านศิลปะและวัฒนธรรม  ท่ี
ได้รับการยกย่องระดับชาติและนานาชาติ 1.00 1   1 0 1 2 3 4 

 

71 จ านวนกิจกรรม/โครงการทีส่ามารถช้ีน า ป้องกัน หรือแก้ไข
ปัญหาของสังคมในด้านต่างๆได้รบัการยกย่องระดับชาต ิ 1.00 2   2 1 2 3 4 5 

 



 

เป้าประสงค์ (Goals) กลยุทธ์ (Strategies) หน่วยงานรับผิดชอบ 
1. บณัฑิตมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน  
เป็นที่ยอมรับในระดบัชาติและระดับสากล 

1.1 สร้างความแข็งแกร่งทางวชิาการให้แก่บัณฑิตตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยและ
เอกลักษณ์ของคณะ 
1.2 พัฒนาความรู้ความสามารถให้บัณฑิตมีคุณภาพ สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล 
1.3 พัฒนาทักษะด้านภาษาต่างประเทศ และเทคโนโลยีเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ตลาดแรงงาน 
1.4 ปรับปรุงระบบสวัสดิการ การดูแลช่วยเหลือนักศึกษาและการพัฒนาวินยันักศึกษา 

คณบด/ีรองคณบดี/ประธานโปรแกรม
วิชา/อาจารย์ผู้รบัผิดชอบ/ผูท้ี่ได้รับ
มอบหมาย 

2. เพื่อพัฒนาองค์ความรู้  งานวจิัย งาน
สร้างสรรค์และนวัตกรรมที่สร้างมูลค่าเพิ่ม
ให้กับชุมชน ท้องถิ่นและสงัคม 

2.1 พัฒนาระบบและกลไกบริหารงานและสนับสนนุการผลิตงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
2.2 สร้างเสริมสมรรถนะบุคลากรด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์และการจัดการความรู้ด้าน
การวิจัยและงานสร้างสรรค์ให้กับนักวิจัย 
2.3 ส่งเสริมการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่บูรณาการด้านการเรียนการสอน การบริการวชิาการ 
หรือท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม 

คณบด/ีรองคณบดี/ประธานโปรแกรม
วิชา/อาจารย์ผู้รบัผิดชอบ/ผูท้ี่ได้รับ
มอบหมาย 

3. ชุมชน ท้องถิ่น และสงัคม ไดร้ับการ
บริการที่มีคุณภาพ และสามารถพึ่งพา
ตนเองได้   

3.1 พัฒนาระบบและกลไกในการบริการวิชาการทางวิชาการแก่ท้องถิ่น 
3.2 ส่งเสริมการบริการวิชาการที่มีการชี้น า ป้องกัน หรือแก้ไขปัญหาของสังคมทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย 

คณบด/ีรองคณบดี/ประธานโปรแกรม
วิชา/อาจารย์ผู้รบัผิดชอบ/ผูท้ี่ได้รับ
มอบหมาย 

4. นักศึกษา คณาจารย์และบุคลากร รวมถึง
เยาวชนและประชาชน ทั่วไปรู้ถึงคุณค่าของ
ศิลปะและวัฒนธรรมไทย และได้เรียนรู้
วัฒนธรรมอาเซียน   

4.1 พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
4.2 สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางดา้นศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อการเผยแพร่และเรียนรู้
วัฒนธรรมอาเซียน 

คณบด/ีรองคณบดี/ประธานโปรแกรม
วิชา/อาจารย์ผู้รบัผิดชอบ/ผูท้ี่ได้รับ
มอบหมาย 

5. มีระบบบริหารจัดการที่มปีระสิทธิภาพ
และมีธรรมาภิบาลเพื่อเพิ่มคุณภาพของ
ผลผลติและการบริการ 

5.1  พัฒนาระบบแผนงาน  งบประมาณและการใช้ทรัพยากร 
5.2  พัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานและการพฒันาบุคลากร 
5.3 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานโดยใช้ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการจัด
สภาพแวดล้อม เพื่อเอ้ือต่อการเรียนรู้    
5.4 พัฒนาศักยภาพของคณะเพือ่เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 
5.5 พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา 
5.6 เสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กรของคณะ 

คณบด/ีรองคณบดี/ประธานโปรแกรม
วิชา/อาจารย์ผู้รบัผิดชอบ/ผูท้ี่ได้รับ
มอบหมาย 

เป้าประสงค์และกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร   



 

  
 
 
 
 
 

หัสโครงการ รหัสกิจกรรม ชื่อโครงการ/กิจกรรม จ านวนเงิน ประเภท
งบประมาณ 

      กิจกรรม  โครงการ  

ส านักงานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   
5708000005 พัฒนาระบบกลไกการบริการวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เพ่ือประโยชน์ในการเสริมสร้างความเข็มแข็ง

ขององค์กร 
  /ชุมชน 

100,000 งปม. 

  102301160444 สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการบริการวิชาการกับหน่วยงานหรือชุมชน 10,000 
  

  102301160544 มีโครงการบริการวิชาการที่สนองต่อความต้องการของหน่วยงานหรอืชุมชน 40,000 
  

  102301160144 บริหารและพัฒนาการบริการวิชาการของคณะ 20,000 
  

  102301160244 ส ารวจความต้องรับบริการวิชาการของคณะฯ  จากบุคคลหรือหน่วยงาน
ภายนอก 

20,000 
  

  102301160344 กิจกรรมพัฒนาคณาจารยด์้านการบริการวิชาการ 10,000 
  

5708000006 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์พร้อมก้าวสู่การเป็นประชาคมอาเซียน 300,000 งปม. 

  102301170144 สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์กับ
มหาวิทยาลยัในกลุ่มประเทศอาเซยีน 100,000 

  
  102301170244 พัฒนาหรือแลกเปลี่ยนอาจารย์กับมหาวิทยาลยัความร่วมมือ    100,000      

  102301170344 พัฒนาหรือแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลยัความร่วมมือ 100,000 
  

งบประมาณโครงการ แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 



 
5708000007 พัฒนาทักษะภาษาให้กับนกัศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 104,000 งปม. 

  102301180144 กิจกรรมอบรมทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน 1 52,000 
  

  102301180244 กิจกรรมอบรมทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน 2 52,000 
  

คณบดี/หัวหน้าส านักงานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

5708000001 บริหารจัดการการศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 320,256 บ.กศ. 

  201202010121 จัดหาวัสดุ/ครุภณัฑส์ านักงาน 155,000 
  

  201202010221 จัดหาวัสด ุ สื่อ/เอกสารเพื่อสนับสนุนการจัดการเรยีนการสอน 55,056 
  

  201202010321 สนับสนุนงานวางแผน 10,000 
  

5708000002 ส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของคณะ 10,000 บ.กศ. 

  201202020121 ส่งเสริมให้บุคลากรได้เข้าร่วมกิจกรรมที่เกีย่วข้องกับการปฏิบัตติาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ 

10,000 
  

5708000003 พัฒนาบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 350,000 บ.กศ. 

  201202030121 สนับสนุนให้บุคลากรเข้าร่วมประชุม/สัมมนา/อบรม/ศึกษาดูงาน 350,000 
  

5708000037 พัฒนาคณาจารย์เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ 30,000 บ.กศ. 

  201202170121 ประชุมเชิงปฏิบัติการจดัท าผลงานงานทางวิชาการเพื่อเข้าสู่ต าแหน่ง 18,000 
  

  201202170221
สนับสนุนค่าตอบแทน 

สนับสนุนค่าตอบแทนอาจารย์พี่เลีย้งการท าผลงานวิชาการ 
6,000 

  
  201202170321 สนับสนุนการผลิตผลงานทางวิชาการ 6,000 

  



5708000038 รางวัลดีเด่นผู้ปฏิบัติงานดีเด่นลูกจ้างชั่วคราวคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 10,000 บ.กศ. 

  201202180144 ทุนอุดหนุนการปฏิบตัิงานของบุคลากรสายสนับสนุน  (ช่ัวคราว) ดีเด่น 2,000 
  

  201202180244 ทุนอุดหนุนการปฏิบตัิงานของคณาจารย์ประจ าตามสัญญาจ้างดีเด่น 8,000 
  

5708000072 แข่งขันทกัษะความรู้  ทักษะวิชาการและวิชาชีพสาขามนษุยศาสตร์ 25,000 บ.กศ. 

  201202520121 จัดประกวด/แข่งขัน 25,000 
  

 รองคณบดีฝ่ายวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

5708000004 พัฒนางานวิจัย  งานสร้างสร้างสรรค์  และนวัตกรรมเพ่ือสร้างคุณค่าและการน าไปใช้ประโยชน ์ ส่งเสริมการวิจัย            
หรืองานสร้างสรรค์ท่ีบูรณาการด้านการเรียนการสอนการบริการวิชาการหรือท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม   

14,000 บ.กศ. 

  201202040121 จัดกิจกรรมสร้างเสริมความรู้ความเข้าใจในการพัฒนางานวิจัย งาน
สร้างสรรค์  
และนวัตกรรมเพื่อสร้างคณุค่าและการน าไปใช้ประโยชน ์

14,000 
  

5708000054 พัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานวิจัยและงานสร้างสรรค์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 10,000 บ.กศ. 

  201202340121 บริหารงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ของคณะ 5,000 
  

  201202340221 จัดกิจกรรมสร้างเสริมความรู้ความเข้าใจในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานด้าน
วิจัยกับการประกันคุณภาพ 

5,000 
  

5708000057 จัดการความรู้ส าหรับบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 12,000 บ.กศ. 

  201202370121 ด าเนินการตามแผนจัดการความรู ้ 12,000 
  

5708000058 อบรมเชิงปฏิบัติการสร้างสื่อนวัตกรรมการเรียนการสอน 14,000 บ.กศ. 

  201202380121 อบรมเชิงปฏิบัติในการจัดท าสื่อนวัตกรรมประกอบ  การเรียนการสอน 14,000 
  



 
5708000059 การพัฒนาการวัดผลและการประเมินผลการเรียนรู้ 10,000 บ.กศ. 

  201202390121 จัดการอบรมการพัฒนาทักษะการวัดและประเมินผลการเรียนรู ้ 5  ด้าน  
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 10,000 

  

5708000060 พัฒนาศักยภาพด้านการเรียนการสอนและการบริหารงานด้านวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 20,000 บ.กศ. 

  201202400121 บริหารงานดา้นวิชาการคณะ 5,000 
  

  201202400221 จัดกิจกรรมสร้างเสริมความรู้ความเข้าใจในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานด้าน
วิจัยกับการประกันคุณภาพ 

5,000 
  

  201202400321 จัดกิจกรรมเสริมสรา้งความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ   

10,000 
  

5708000071 ทุนอุดหนุนบุคลากรท างานวิจัย  งานสร้างสรรค์และผลงานวิชาการอื่น ๆ 135,000 บ.กศ. 

  2012025104444 ทุนอุดหนุนการตีพิมพ/์เผยแพร่งานวิจัย/งานสร้างสรรค/์บทความ
วิชาการ 

12,000 
  

  201202510544 ทุนอุดหนุนเขียนและตรวจบทความลงวารสารพิกลุ,  รวมทั้งการด าเนิน
โครงการที่เกีย่วเนื่อง 

42,000 
  

  201202510144 ทุนอุดหนุนท าวิจัย/งานสร้างสรรค ์ 60,000 
  

  201202510244 ทุนอุดหนุนวิจัยในช้ันเรียน 6,000 
  

  201202510344 ทุนอุดหนุนการท าเอกสารประกอบการสอน/เอกสารค าสอน/ต ารา/
หนังสือ 

15,000 
  

5708000073 ส่งเสริมการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีบูรณาการด้านงานวิจัย 5,000 บ.กศ. 

  201202530121 กิจกรรมส่งเสริมการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่บูรณาการดา้นการเรยีนการ
สอน  การบริการวิชาการหรือท านุบ ารุง 5,000 

  



 รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพและวางแผนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

5708000043 พัฒนาระบบและกลไกลงานประกันคุณภาพการศึกษา 40,000 บ.กศ. 

  201202230121 จัดท ารายงานประเมินคุณภาพภายใน 10,000 
  

  201202230221 จัดกิจกรรมสร้างเสริมความเข้าใจและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับงาน
ประกันคณุภาพการศึกษา 

10,000 
  

  201202230321 บริหารงานประกันคณุภาพการศึกษา 20,000 
  

 รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

5708000026 พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 50,000 บ.กศ. 

 
201202080421 เสรมิสร้งคุณธรรมจริยธรรม 2,000 

  

 
201202080521 ส่งเสริมศลิปะและวัฒนธรรม 3,000 

  
  201202080621 บริหารพัฒนางานกิจการนักศึกษา 3,000 

  
  201202080121 วิชาการ  23,000 

  
  201202080221 กีฬา/การส่งเสริมสุขภาพ 15,000 

  
  201202080321 บ าเพ็ญประโยชน์ 4,000 

  
5708000030 อยู่อย่างสุขใจใต้ร่วมพิกุล 25,000 บ.กศ. 

  201202100121 กิจกรรมระดมความคดิสร้างจิตพสิัยที่ด ี 1,000 
  

  201202100221 กิจกรรมสานต่อความคิดสร้างจติพิสัยที่ด ี 4,000 
  

  201202100321 กิจกรรมพ่อแม่อุ่นใจใตร้่มพิกุล 20,000 
  



5708000031 ส่งเสริมสนับสนนุศิลปะและวัฒนธรรมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 25,000 บ.กศ. 

  201202110121 วันพิกุล 15,000 
  

  201202110221 ไหว้คร ู 5,000 
  

  201202110321 วันส าคัญทางศาสนาและประเพณ ี 5,000 
  

 โปรแกรมวิชานิติศาสตร์ 

5708000008 บริหารและพัฒนาศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายชุมชนท้องถิน่ด้านประชาธิปไตย 100,000 งปม. 

  102301190144 ให้ความรู้ด้านการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 100,000 
  

5708000009 อบรมสัมมนาความรู้ด้านกฎหมายส าหรับประชาชนทั่วไปและบุคลากรในท้องถิ่น 50,000 งปม. 

  102301200144 จัดอบรมความรูด้้านกฎหมาส าหรบัประชาชนท่ัวไปและบุคลากรในท้องถิ่น 50,000 
  

5708000039 สาธิต/แข่งขันว่าความศาลจ าลอง 16,000 บ.กศ. 

  201202190121 สาธิต/แข่งขันว่าความศาลจ าลอง 16,000 
  

5708000040 จ้างบุคลากรผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายส าหรับนักศึกษาภาคปกติ 190,000 บ.กศ. 

  201202200121 จ้างบุคลากรผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายจากภายนอก 190,000 
  

5708000041 การจัดแข่งขันตอบปญัหากฎหมายระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 11,000 บ.กศ. 

  201202210121 การจัดแข่งขันตอบปัญหากฎหมายระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 11,000 
  

5708000042 พัฒนาแหล่งทรัพยากรการเรียนร ็ "ห้องสมุดกฏหมาย" 32,440 บ.กศ. 

  201202220121 การพัฒนาแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ 32,440 
  



5708000044 ส่งเสริมทักษะทางวิชาการแกน่ักศึกษาโปรแกรมวิชา 20,000 บ.กศ. 

  201202240121 การส่งนักศึกษาโปรแกรมวิชานติิศาสตรเ์ข้าร่วมแข่งขันทางวิชาการ 20,000 
  

5708000049 พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตนกัศึกษาโปรแกรมวิชานิติศาสตร์ 20,000 บ.กศ. 

  201202290121 พัฒนาคุณลักษณะบณัฑิตนักศึกษาโปรแกรมวิชานิติศาสตร์ 20,000 
  

5708000063 นิติศาสตร์สู่ชุมชน 20,000 กศ.บป 

  301202430121 การออกให้บริการความรู้ดา้นกฎหมายแก่ชุมชนในท้องถีน่ห่างไกล 20,000 
  

5708000064 พัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอนนกัศึกษาโปรแกรมวิชานิติศาสตร์ 33,400 กศ.บป 

  301202440121 จัดซื้อวัสด ุ ครุภณัฑ ์ สื่อการเรียนการสอน 24,400 
  

  301202440221 พัฒนาทักษะทางวิชาการแก่คณาจารย ์ 9,000 
  

5708000066 จ้างบุคลากรผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายส าหรับนักศึกษา  ภาค  กศ.บป 120,000 กศ.บป 

  301202460121 จ้างบุคลากรผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายจากภายนอก 120,000 
  

5708000068 พัฒนาศักยภาพบัณฑิตด้านวิชาชีพของนกัศึกษานิติศาสตร์ 53400 กศ.บป 

  301202480121 ศึกษาดูงาน 53,400 
 

กศ.บป 

 โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 

5708000010 การพัฒนาศักยภาพชุมชนเชิงบูรณาการโดยการจัดท าแผนชุมชนร่วมกับแผนท้องถิ่น 30,000 งปม. 

  102301210144 การพัฒนาศักยภาพชุมชนเชิงบูรณาการโดยการจัดท าแผนชุมชนรว่มกับแผน
ท้องถิ่น 

30,000 
  

5708000011 การแข่งขันตอบปัญหาการเมืองการปกครองกลุ่มประเทศอาเซียน  20,000 งปม. 



  102301220144 กิจกรรมแข่งขันปัญหาการเมืองและการปกครองในอาเซียน 20,000 
  

5708000055 พัฒนาศักยภาพนักศึกษาโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 161,424 บ.กศ. 

  201202350521 สนับสนุนศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาทางรัฐประศาสนศาสตร์และ/
หรือพัฒนาแกนน านักศึกษาโปรแกรมวิชา 36,424 

  

  201202350621 เตรียมความพร้อมบัณฑิตเข้าสู่แหล่งงาน  (น้องสิงห์ส่งพี)่ 30,000 
  

  201202350221 การท างานเป็นทีมด้วยภาวะผู้น าและผูต้ามเชิงสร้างสรรคเ์พื่อการเปน็นักบริหาร
มืออาชีพ 

30,000 
  

  201202350321 รอบรู้คอมฯ  และงาสารบรรณฝึกงานอย่างมั่นใจ 20,000 
  

  201202350421 สนับสนุนการศึกษาดูงานและ/หรอืสัมมนาทางวิชาการและ/หรือของนักศึกษา
โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตรจ์ัดสัมมนา 

30,000 
  

  20120350121 เสรมิสร้างจริยธรรมน้อมน าปัญญา  (บายศรีป ี 1) 15,000 
  

5708000061 พัฒนาศักยภาพอาจารย์โปรแกรมวิชารัฐประศาสนตร์ 45,840 กศ.บป 

  301202410121 สนับสนุนอาจารย์โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตรเ์ข้าร่วมประชุม  อบรม
สัมมนา  ศึกษาดูงานด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร ์

45,840 
  

5708000062 บริหารโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์  60,000 กศ.บป 

  301202420121 จัดหาวัสดุประกอบการเรียนการสอน 55,000 
  

  301202420144 จัดหาวัสดุประกอบการเรียนการสอน 5,000 
  

 โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ 

5708000027 แข่งขันทกัษะภาษาอังกฤษ  ระดับอุดมศึกษา 20,000 งปม. 

  102301340144 แข่งขันทักษะภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษา 20,000 
  



5708000029 เทคนิคการเขียนโครงร่างงานวิจัยทางภาษาอังกฤษ 30,000 งปม. 

  102301350144 อบรมทักษะวิจัยทางภาษา 30,000 
  

5708000046 แข่งขันทกัษะภาษาและกิจกรรมวันคริสมาสและวันปีใหม ่ 20,000 บ.กศ. 

  201202260121 จัดกิจกรรมฉลองวันครสิตม์าสและวันขึ้นปีใหม่แข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ 20,000 
  

5708000047 สนับสนุนการศึกษาดูงานโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ 24,640 บ.กศ. 

  201202270121 ศึกษาดูงาน 24,640 
  

5708000048 สนับสนุนการศึกษาดูงานโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ 3,780 กศ.บป. 

  301202280121 ศึกษาดูงาน 3,780 
  

 โปรแกรมวิชาภาษาจีน 

5708000012 บริการวิชาการโปรแกรมวิชาภาษาจีน  (อบรมสัมมนาการเรียนการสอนภาษาจนี) 50,000 งปม. 

  102301230144 บริการวิชาการโปรแกรมวิชาภาษาจีน  (อบรมสัมมนาการเรียนการสอน
ภาษาจีน) 

50,000 
  

5708000032 โครงการตรุษจีน 10,000 บ.กศ. 

  201202120121 โครงการตรุษจีน 10,000 
  

5708000033 สนับสนุนจัดหาวัสดุ  สื่อ  อุปกรณ์โปรแกรมวิชาภาษาจีน 12,860 บ.กศ. 

  201202130121 สนับสนุนจดัหาวัสด ุ สื่อ  อุปกรณโ์ปรแกรมวิชาภาษาจีน 12,860 
  

5708000034 พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตโปรแกรมวิชาภาษาจีน 10,000 บ.กศ. 

  201202140121 กิจกรรมไหว้คร ู 5,000 
  



  201202140221 กีฬาสานสมัพันธ์น้องพี่ 5,000 
  

 โปรแกรมวิชาภาษาไทย 

5708000013 พัฒนาทักษะภาษาไทยส าหรับเยาวชน 20,000 งปม. 

  102301240144 กิจกรรมประกวด/แข่งขันภาษาไทย 20,000 
  

5708000014 วันภาษาไทย 30,000 งปม. 

  102301250144 การจัดนิทรรศการเผยแพร่ความรูภ้าษาไทยและวรรคดไีทย 30,000 
  

5708000045  พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตโปรแกรมวิชาภาษาไทย 45,540 บ.กศ. 

  201202250321 สนับสนุนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 21,540 
  

  201202250121 จัดค่ายพัฒนาทักษะภาษาไทย 12,000 
  

  201202250221 ทัศนะศึกษา 12,000 
  

 โปรแกรมวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป ์

5708000015  ศิลปะสูชุ่มชน 50,000 งปม. 

  102301260144 กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการทางศิลปะ 20,000 
  

  102301260244 กิจกรรมการแข่งขันประกวดวาดภาพ 18,500 
  

  102301260344 การจัดนิทรรศการผลงานทางศิลปะ 11,500 
  

5708000020  พัฒนาศักยภาพและบริหารโปรแกรมวิชาวิจิตรศิลป์และประยกุต์ศิลป ์ 10,000 บ.กศ. 

  201202050121 กิจกรรมพัฒนาภูมิทัศน์อาคารศิลปะ 5,000 
  



  201202050221 กิจกรรมพัฒนาห้องนิทรรศการศลิปะ 5,000 
  

5708000023  ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์  โปรแกรมวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป ์ 24,480 บ.กศ. 

  201202060121 ศึกษาดูงาน/เขียนภาพจิตรกรรมทวิทัศน์ทะเล 20,480 
  

  201202060221 ส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาโปรแกรมวิชาวิจิตรศลิป ์ 4,000 
  

 โปรแกรมวิชาพัฒนาสังคม 

5708000016 สัมมนาทางวิชาการ  เศรษฐกิจวฒันธรรมอาเซียน  : ความยากจน  ความเลื่อมล้ า  และสวัสดิการชุมชน 50,000 งปม. 

  102301270144 จัดอบรมสัมมนาด้านสวัสดิการชุมชน  เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 50,000 
  

5708000052 โครงการพัฒนาศักยภาพและงานบริหารโปรแกรมวิชาพัฒนาสังคม 20,040 บ.กศ. 

  201202320121 บริหารงานท่ัวไป 5,000 
 

บ.กศ. 

  201202320221 การสนับสนุนสื่อและอุปกรณ ์ 15,040 
  

5708000053 ศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาทักษะทางวิชาการแก่นักศึกษาพัฒนาสังคม 10,000 บ.กศ. 

  201202330121 จัดกิจกรรมการศึกษาดูงานของนักศึกษาในพ้ืนท่ีเป้าหมาย 10,000 
  

5708000056 ค่ายผู้น านักศึกษาและอาสาสมัครพัฒนาสังคม 20,000 บ.กศ. 

  201202360121 ค่ายผู้น านักศึกษาและอาสาสมัครพัฒนาสังคม 20,000 
  

5708000050 พัฒนาศักยภาพและงานบริหารโปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม 15,380 กศ.บป 

  301202300121 การสนับสนุนสื่อและอุปกรณ ์ 10,000 
  

  301202300221 การบริหารงานท่ัวไปและพัฒนาบคุลากร 5,380 
  



5708000051 ศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาทักษะทางวิชาการแก่นักศึกษาพัฒนาสังคม 10,000 กศ.บป 

  30120231012 จัดกิจกรรมการศึกษาดูงานของนักศึกษาในพ้ืนท่ีเป้าหมาย 10,000 
  

 โปรแกรมวิชาสารสนเทศศาสตร์ 

5708000017 บริการวิชาการด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  50,000 งปม. 

  102301280144 บริการวิชาการด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 50,000 
  

5708000025 ศึกษาดูงานด้านสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ 13,000 บ.กศ. 

  201202070121 ศึกษาดูงานด้านสารสนเทศศาสตรแ์ละบรรณารักษศาสตร ์ 13,000 
  

5708000028 พัฒนาทักษะวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 15,000 บ.กศ. 

  201202090121 อบรมให้ความรู ้ 15,000 
  

5708000035 ออกค่ายอาสาพัฒนาห้องสมุด  5,740 บ.กศ. 

  201202150121 กิจกรรมออกค่ายอาสาพัฒนาห้องสมุด 5,740 
  

5708000036 จัดนิทรรศการสัปดาห์ห้องสมุด  2,000 บ.กศ. 

  201202160121 จัดนิทรรศการสปัดาห์ห้องสมุด 2,000 
  

 โปรแกรมวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ 

5708000019 การพัฒนาคู่มือการท่องเท่ียวชุมชนด้วยการประยุกต์ใช้ระบบภมูสิารสนเทศ 
 

50,000 งปม. 

  102301300144 การเก็บข้อมูลภาคสนาม 10,000 
  

  102301300244 การสนทนากลุ่มจากผู้น า/ผู้รู/้องค์การ/หน่วยราชการ 10,000 
  



  102301300344 ค่าจ้างออกแบบ  จัดท าและพิมพ์ 30,000 
  

5708000022 การใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 50,000 งปม. 

  102301320144 การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ 50,000 
  

5708000024 โครงการค่ายเยาวชนGIS เยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม  50,000 งปม. 

  102301330144 การเข้าค่ายฝึกอบรมเยาวชนGISใส่ใจสิ่งแวดล้อม 50,000 
  

5708000065 ศึกษาธรณีสัณฐาน  ลักษณะภูมปิระเทศและการประยุกต์ใช้เชิงพ้ืนภาคสนาม 
 

20,000 บ.กศ. 

  201202450121 การศึกษาภาคสนาม 20,000 
  

5708000067 ศึกษาการใช้เทคนิคและเคร่ืองมอืทางภูมิศาสตร์สารสนเทศเชิงพ้ืนที่จริง 
 

18,080 บ.กศ. 

  201202470121 ศึกษาการใช้เทคนิคและเครื่องมือทางภูมิศาสตรส์ารสนเทศเชิงพื้นที่จริง 18,080 
  

 สาขาวิชานาฏศลิป์และการละคร 

5708000018 อบรมนาฏศิลป์และการประกวดนาฏศิลปส์ าหรับเยาวชนในงานครบรอบ 40 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 50,000 งปม. 

  102301290144 อบรมเชิงปฏิบัติการนาฏศลิปแ์ละการประกวดนาฏศลิปเ์ผยแพรผ่ลงานสร้างสรรค ์ 50,000 
  

5708000069 การอบรมนาฎศิลปส์ าหรับเด็กและเยาวชน 
 

20,000 บ.กศ. 

  201202490121 การอบรมนาฏศิลป์ 20,000 
  

 สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา 

5708000021 เผยแพร่ความรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรมเพ่ือความสันติสุขของชุมชนและสังคม  50,000 งปม. 

  102301310144 การฝึกอบรมคณุธรรมจริยธรรม 25,000 
  



  102301310244 การแข่งขันตอบปัญหาคณุธรรมจรยิธรรมระดับประถมศึกษามัธยมศกึษาและอุดมศึกษา 12,500 
  

  102301310344 กิจกรรมวันส าคัญทางพระพุทธศาสนาเพื่อส่งเสรมิคุณธรรมจริยธรรมส าหรับนักศึกษา 12,500 
  

 ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

5708000070 บริหารจัดการศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 234,400 กศ.บป. 

  301202500421 วัสดุอุปกรณ์บริหารงานศูนยฝ์ึกฯ 8,000 
  

  301202500521 ค่านิเทศ 78,960 
  

  301202500112 จ้างบุคลากรประจ าศูนย์ฝึกประกอบการณ์วิชาชีพ 124,440 
  

  301202500221 สมัมนาก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 13,000 
  

  301202500321 สัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 10,000 
  

 
 

รวมงบประมาณ 
งบ บ.กศ. 1,761,720 
งบ กศ.บป. 561,000 
งบ แผ่นดิน 1,019,200 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น  3,342,420 



 
 
 
1. กรอบแนวคิดในการติดตามและประเมินผล  
การติดตามประเมินผลยึดหลักการกระจายอ านาจ โดยสนบัสนุนให้ใช้กลไกการบริหารงานของคณะซึ่งมีคณบดี รองคณบดี ประธานโปรแกรมวิชา เป็นผู้มีอ านาจและ
บทบาทอย่างเต็มที่ในการบริหารกลยุทธ์และติดตามประเมินผล และรับผิดชอบติดตามการด าเนินงานตามกลยุทธ์ที่ตนรับผิดชอบ โดยงานแผนงานเป็นผู้วิเคราะห์ 
สังเคราะห์ และสรุปในภาพรวมของคณะ เพ่ือให้ข้อเสนอต่อผู้บริหารในการปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์การด าเนินงานและน าเสนอรายงานต่อมหาวิทยาลัยเพื่อด าเนินการต่อไป 
2. องค์กรการติดตามและประเมินผล  
องค์กรที่มีหน้าที่ในการติดตามประเมินผลการด าเนินงานของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประกอบด้วย  
2.1) งานแผนงาน/โครงการ ท าหน้าที่เป็นหน่วยงานติดตามประเมินผลของคณะ มีบทบาทความรับผิดชอบ ดังนี้  
-จัดทาสาระส าคัญของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติราชการ ที่สอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์ระดับชาติ ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดและ กลยุทธ์หลัก โครงการ/ กิจกรรม และงบประมาณในระดับคณะ  
-วิเคราะห์ความสอดคล้องเชื่อมโยงของผลผลิตไปสู่เป้าหมายการให้บริการในระดับคณะ มหาวิทยาลัย เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดท าแผนติดตามประเมินผลการ
ด าเนินงานของคณะ 
-รวบรวมและวิเคราะห์รายงานจากโปรแกรมวิชา และน าเสนอความก้าวหน้าของผลการดาเนินงานทุกไตรมาส และการจัดท ารายงานผลส าเร็จของการด าเนินงานของคณะ
ในรอบปีงบประมาณ (รอบ 12 เดือน) เสนอผู้บริหารคณะต่อไป  
2.2) หน่วยงานในระดับคณะ เป็นหน่วยงานเครือข่ายการติดตามประเมินผลของคณะมีบทบาทความรับผิดชอบ ดังนี้  
-วิเคราะห์ความสอดคล้องเชื่อมโยงของผลผลิตในระดับแผนงาน/โครงการของหน่วยงานและเป้าหมายการให้บริการในระดับหน่วยงานที่ตอบสนองต่อเป้าหมายการ
ให้บริการระดับคณะ เพ่ือบูรณาการโครงการที่ส าคัญในระดับหน่วยงานและคัดเลือกโครงการส าคัญที่ตอบสนองต่อผลส าเร็จของเป้าหมายยุทธศาสตร์ในระดับคณะส่งให้
งานแผนงาน/โครงการคณะเพ่ือจัดทาแผนติดตามประเมินผลประจ าปีของคณะส าหรับใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผลการด าเนินงานของหน่วยงาน 
 -ด าเนินการติดตาม ก ากับ ประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการที่บรรจุไว้ในแผนติดตามประเมินผลฯ ของคณะในส่วนที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งปัญหาอุปสรรคที่ต้องเร่งรัด
แก้ไขให้การด าเนินงานต่างๆ บรรลุผล รวมถึงการรายงานผลตามแผนงาน/โครงการที่ไม่ได้บรรจุไว้ในแผนติดตามประเมินผลฯ แต่เป็นโครงการที่เป็นนโยบายส าคัญท่ีได้รับ
มอบหมายจากคณะ ที่เกิดขึ้นระหว่างปี โดยใช้แบบรายงานการจัดท ารายงานการด าเนินงานที่ก าหนด ส่งรายงานงานแผนงาน/โครงการคณะเพ่ือการติดตามประเมินผล 
เพ่ือบูรณาการผลการด าเนินงานของหน่วยงานระดับคณะ เป็นผลส าเร็จของการด าเนินงานในระดับคณะ 
 

การติดตามและประเมนิผลแผนปฏิบัติราชการ 



3. ระยะเวลาการติดตามประเมินผล  
3.1) หน่วยงานในระดับคณะ  
-จัดส่งรายงานผลตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์/แผนปฏิบัติราชการ และแผนปฏิบัติงาน/โครงการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  
ครั้งที่ 1 รอบ 6 เดือน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2556 – 31 มีนาคม 2557 ภายในวันที่ 7 เมษายน 2557  
ครั้งที่ 2 รอบ 9 เดือน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2556 – 30 มิถุนายน 2557 ภายในวันที่ 7 กรกฎาคม 2557  
ครั้งที่ 3 รอบ 12 เดือน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2556 – 30 กันยายน 2557 ภายในวันที่ 7 ตุลาคม 2557  
3.2) งานแผนงาน โครงการจะด าเนินการสรุปผลงาน ดังนี้  
-รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ และผลการด าเนินงาน  
ครั้งที่ 1 รอบ 3 เดือน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2556 – 31 ธันวาคม 2556 ภายในวันที ่15 มกราคม 2557  
ครั้งที่ 2 รอบ 6 เดือน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2556 – 31 มีนาคม 2557 ภายในวันที่ 15 เมษายน 2557  
ครั้งที่ 3 รอบ 9 เดือน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2556 – 30 มิถุนายน 2557 ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2557  
ครั้งที่ 4 รอบ 12 เดือน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2556 – 30 กันยายน 2557 ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2557  
-รายงานผลตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์/แผนปฏิบัติราชการ และแผนปฏิบัติงาน/โครงการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  
ครั้งที่ 1 รอบ 6 เดือน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2556 – 31 มีนาคม 2557 ภายในวันที่ 20 เมษายน 2557  
ครั้งที่ 2 รอบ 9 เดือน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2556 – 30 มิถุนายน 2557 ภายในวันที่ 20 กรกฎาคม 2557  
ครั้งที่ 3 รอบ 12 เดือน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2556 – 30 กันยายน 2557 ภายในวันที่ 20 ตุลาคม 2557 

 
 
 
 
 
 
 





 

ความเชื่อมโยงระหว่างวิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าประสงค์  และประเด็นยุทธศาสตร์ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิสัยทัศน์ สร้างสรรค์องค์ความรู้เชิงบูรณาการ  พัฒนางานเพื่อท้องถิ่น  สืบสานวัฒนธรรมความเป็นไทยสู่สากล   
  

พันธกิจ 1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพมาตรฐานด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์         2. สร้างองค์ความรู้ งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
  3. ให้บริการทางวิชาการแก่ท้องถิ่น                                                4. ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม      
          5. บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

เป้าประสงค์ที่ 1 
บัณฑิตมีคุณภาพตามเกณฑ์
มาตรฐาน  เป็นท่ียอมรับใน
ระดับชาติและระดบัสากล 

เป้าประสงค์ที่ 2 
เพื่อพัฒนาองค์ความรู้  

งานวิจัย งานสร้างสรรค์และ 
นวัตกรรมทีส่ร้างมลูค่าเพิ่ม

ให้กับชุมชน ท้องถิ่น        
และสังคม 

เป้าประสงค์ที่ 3 
ชุมชน ท้องถิ่น และสังคม 

ได้รับการบริการที่มีคณุภาพ 
และสามารถพ่ึงพาตนเองได้   

เป้าประสงค์ที่ 4 
นักศึกษา คณาจารยแ์ละ

บุคลากร รวมถึงเยาวชนและ
ประชาชน ทัว่ไปรู้ถึงคุณค่าของ
ศิลปะและวัฒนธรรมไทย และ
ได้เรียนรู้วัฒนธรรมอาเซียน   

เป้าประสงค์ที่ 5 
มีระบบบริหารจัดการที่มี

ประสิทธิภาพ และธรรมาภิ
บาลเพือ่เพิ่มคุณภาพของ
ผลผลิตและการบริการ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 
ผลิตบัณฑติที่มีคณุภาพตาม

เกณฑ์มาตรฐาน และมี
ความพร้อมสู่ประชาคม

อาเซียน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 
พัฒนาองคค์วามรู้  งานวิจัย

งานสรา้งสรรค์ และนวัตกรรม
ที่สรา้งมลูค่าเพิม่ให้กับชุมชน

ท้องถิ่นและสังคม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 
พัฒนาศักยภาพการบริการ

วิชาการทีมีคุณภาพแก่
ชุมชน ท้องถิ่น และสังคม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 
อนุรักษ์  ส่งเสรมิ ท านุบ ารุง  

เผยแพรศ่ิลปะและ
วัฒนธรรมไทยสูส่ากล  และ
เรียนรู้วัฒนธรรมอาเซียน   

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 
พัฒนาระบบบริหารจดัการ
ให้มีประสิทธิภาพตามหลัก

ธรรมาภิบาล 



ความเชื่อมโยงระหว่างประเด็นยุทธศาสตร์  กลยุทธ์  มาตรการ  และตัวชี้วัด 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 

 1.1 สร้างความแข็งแกร่งทาง
วิชาการให้แก่บัณฑิตตามอัต
ลักษณ์ของมหาวิทยาลัยและ
เอกลักษณ์ของคณะ 
1.2 พัฒนาความรู้ความสามารถ
ให้บัณฑิตมีคุณภาพ สามารถ
แข่งขันได้ในระดับสากล 
1.3 พัฒนาทักษะด้าน
ภาษาต่างประเทศ และ
เทคโนโลยีเพื่อเตรียมความพร้อม
สู่ตลาดแรงงาน 
1.4 ปรับปรุงระบบสวัสดิการ 
การดูแลช่วยเหลือนักศึกษาและ
การพัฒนาวินัยนักศึกษา 

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

(รวม 15 มาตรการ) 
 

2.1 พัฒนาระบบและกลไก
บริหารงานและสนับสนุนการผลิต
งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
2.2 สร้างเสริมสมรรถนะบุคลากร
ด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์และ
การจัดการความรู้ด้านการวิจัยและ
งานสร้างสรรค์ให้กับนักวิจัย 
2.3 ส่งเสริมการวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ท่ีบูรณาการด้านการเรียน
การสอน การบริหารวิชาการ หรือน า
นุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

กลยุทธ์ 2.1     มี 8 มาตรการ 
กลยุทธ์ 2.2     มี 5 มาตรการ 
กลยุทธ์ 2.3     มี 2 มาตรการ 

(รวม 15 มาตรการ) 
 

3.1 พัฒนาระบบและกลไกในการ
บริการวิชาการทางวิชาการแก่
ท้องถิ่น 
3.2 ส่งเสริมการบริการวิชาการที่มี
การชี้น า ป้องกัน หรือแก้ไขปัญหา
ของสังคมท้ังภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย 

กลยุทธ์ 3.1 มี 4 มาตรการ 
กลยุทธ์ 3.2 มี 5 มาตรการ 

 (รวม 9 มาตรการ) 
 

4.1 พัฒนาระบบและกลไกการ
บริหารจัดการด้านการท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 
4.2 สร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อ
การเผยแพร่และเรียนรู้วัฒนธรรม
อาเซียน 

กลยุทธ์ 4.1 มี 5 มาตรการ 
กลยุทธ์ 4.2 มี 3 มาตรการ 

 (รวม 8 มาตรการ) 
 

5.1  พัฒนาระบบแผนงาน  
งบประมาณและการใช้ทรัพยากร 
5.2  พัฒนาระบบและกลไกการ
บริหารงานและการพัฒนาบุคลากร 
5.3 เพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารงานโดยใช้ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการจัด
สภาพแวดล้อมเพ่ือเอื้อต่อการ
เรียนรู้    
5.4 พัฒนาศักยภาพของคณะเพื่อ
เตรียมความพร้อมสู่ประชาคม
อาเซียน 
5.5 พัฒนาระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 
5.6 เสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร
ของคณะ 

กลยุทธ์ 5.1 มี 5 มาตรการ 
กลยุทธ์ 5.2 มี 8 มาตรการ 
กลยุทธ์ 5.3 มี 6 มาตรการ 
กลยุทธ์ 5.4 มี 5 มาตรการ 
กลยุทธ์ 5.5 มี 4 มาตรการ 
กลยุทธ์ 5.6 มี 5 มาตรการ 

 (รวม 33 มาตรการ) 
 

กลยุทธ์ (รวม 17 กลยทุธ์) และมาตรการ (รวม 80 มาตรการ) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 



 
 
 
 
 
 

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weakness) 
 1. คณะ ฯ มีข้อตกลงความร่วมมือทางการเรียนการสอนกับมหาวิทยาลัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ 

2. คณะ ฯ มีหลักสูตรที่ตอบสนองต่อการพัฒนาบุคลากรในท้องถิ่นอย่างหลากหลาย ทั้งด้านมนุษยศาสตร์ 
และด้านสังคมศาสตร์ 
3. คณะ ฯ มีหลักสูตรที่เน้นผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ในการใช้ภาษาต่างประเทศเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน 
4. คณะ ฯ ให้ความส าคัญในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
5. คณะ ฯ มีศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ท าให้สามารถปฏิบัติพันธกิจด้านนี้ได้
เป็นอย่างดี 
6. มีความร่วมมือด้านการประกันคุณภาพที่เข้มแข็งระหว่างบุคลากรในระดับโปรแกรมวิชา คณะ และ
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย 
7. มีการสอบถามความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อประกอบการจัดท าแผนกลยุทธ์ 
8. มีบุคลากรรับผิดชอบงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะและโปรแกรมวิชา  
9. มีการถ่ายทอดตัวชี้วัดจากองค์กรสู่คณะ  โปรแกรมวิชา  และบุคคล  
10. มีการส ารวจความต้องการรับบริการวิชาการและวิชาชีพ 
11. คณะมีการให้บริการฝึกอบรมกิจกรรมที่ตรงตามตามความต้องการของหน่วยงานภายนอก 
12. มีสาขาวิชาที่หลากหลาย ท าให้สามารถขยายฐานการให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชนได้มากขึ้น 
13. บุคลาการมีความสามารถเฉพาะทางในการให้บริการวิชาการดานต่างๆ แก่บุคคลทั่วไปและหน่วยงาน
ภายนอก 
14. มีโครงการบริการวิชาการในด้านการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมสู่สากล 
15. ผู้บริหารคณะพัฒนาบริหารงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้ 
16. คณะมีการประชาสัมพันธ์และการประสานงานด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์ให้นักวิจัยได้ทราบข้อมูล
ด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่อง 
17. มีแหล่งค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่พร้อมให้บริการข้อมูลแก่นักวิจัย 
18. คณะมีอาคารและสถานที่ในการจัดกิจกรรม การอนุรักษ์ ส่งเสริมสืบสาน เผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรม
ตลอดจนภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 1. จ านวนบัณฑิตที่ได้งานท าภายใน 1 ปี อยู่ในระดับที่ต่ ากว่าเกณฑ์ 
2. สัดส่วนของอาจารย์ประจ าที่มีวุฒิปริญญาเอกต่ออาจารย์ประจ าต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน 
3. สัดส่วนของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน 
4. จ านวนผลการวิจยัเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ผลงานวิชาการระดับชาติ ผลงานวิชาการและงาน
สร้างสรรค์ของคณามีจ านวนน้อย 
5. ยังไม่มีการก าหนดคู่เปรียบเทียบ  (Benchmarking) 
6. ฐานข้อมูลแต่ละงานยังไม่ถูกเช่ือมโยงเป็นระบบเดียวกันอย่างสมบูรณ์ 
7. ความรู้ความเข้าใจในระบบงานประกนัคุณภาพการศึกษาอยู่กับคนจ านวนจ ากัด 
8. ขาดการประชาสัมพันธ์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านการประเมินการส ารวจการบริการทางวิชาการอย่าง
ทั่วถึง 
9. รูปแบบการประชาสัมพันธ์การจัดการบริการวิชาการไม่หลากหลาย 
10. ขาดการน าการบริการวิชาการไปบูรณาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย 
11. เครือข่ายความร่วมมอื(MOU)การบริการวิชาการส่วนใหญย่ังไม่เป็นระบบ 
12. คณาจารย์มีประสบการณ์การท าวิจัยน้อย 
13. อาจารย์ส่วนใหญ่มีภาระงานสอนและภาระงานด้านอื่นๆ มาก ท าให้ไม่มีเวลาท าวิจัย 
14. คณะมีการจัดการความรู้ด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์ยังไม่ครบขั้นตอน 
15. สื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนกิส์ ดา้นศิลปะและวัฒนธรรม ยังมีจ านวนน้อย 
16. ฐานข้อมูลด้านศิลปะและวัฒนธรรม ยังไม่เป็นระบบ 
17. การด าเนินงานด้านศิลปะและวัฒนธรรมของหน่วยงานภายใน ยังไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
18. การประสานงาน  การเผยแพร่ข้อมลูข่าวสารต่างๆ ไปยังโปรแกรมวิชาและคณาจารย์แต่ละทา่นยัง
ไม่ทั่วถึงเท่าที่ควร 
19.การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลขา่วสารของคณะยังไม่ต่อเนื่อง 
20. ด าเนินโครงการไม่เป็นไปตามแผนระยะเวลา 
21. ขาดระบบการก ากับ ติดตาม ตรวจสอบการด าเนินงานโครงการ 
22. งบประมาณมีจ านวนจ ากัดทกุด้านไม่เพียงพอต่อความตอ้งการ 

ตัวชี้วัดที่ 1 – 17 ตัวชี้วัดที่ 41 – 71 ตัวชี้วัดที่ 33 – 40 ตัวช้ีวัดที่ 25 – 32 ตัวชี้วัดที่ 18 – 24 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19. คณะมีแผนงานโครงการ/กิจกรรม ด้านการอนุรักษ์ ส่งเสริมสืบสาน เผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรม ใน
ระดับท้องถิ่น ระดับชาต ิและระดับนานาชาต ิ
20. มีการบูรณาการความรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมเข้ากับพันธกิจอื่น เช่น การพัฒนาการเรียนการสอน การ
บริการวิชาการและการวิจัย เป็นต้น 
21. มีการจัดท าแผนงานอย่างเป็นระบบและมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
22.  มีการใช้ทรัพยากรร่วมกันเพือ่เป็นการลดค่าใช้จ่าย  มีระบบการแบ่งหน้าที่งานกันอยา่งชัดเจน 
23. บุคลากรได้รับการมอบหมายภาระงานที่ชัดเจนและเป็นลายลกัษณ์อักษร 
24. บุคคลากรได้รับการพัฒนาทกัษะความรู้ในการปฏิบัติงานอยา่งต่อเนื่อง 

 
 
 



 

โอกาส (Opportunities)  ภัยคุกคาม (Threats) 
 1. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เช่น ส านักงาน ก .พ. มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ฯลฯ มี

หลักสูตรการฝึกอบรมผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต   
2. ทรัพยากรในท้องถิ่นเอื้ออ านวยต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน ซ่ึงสามารถให้นักศึกษา
ในสาขาวิชาของคณะใช้เป็นแหล่งการเรียนรู้ภายนอกห้องเรียน รวมถึงเป็นแหล่งฝึกประสบการวิชาชีพที่ตรง
สาขาวิชาได้เป็นอย่างดี 
3. นโยบายการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่น ท าให้คณะมีโอกาสในการสร้างเครือข่ายเพิ่มมากขึ้น  
4. มีกรอบแผนการอุดมศึกษาระยะยาว โดยคณะกรรมการการอุดมศึกษาท าให้คณะมีทิศทางในการท า
แผนพัฒนาได้ชัดเจน 
5. สกอ.มียุทธศาสตร์สร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพของสถาบันการศึกษา 
6. มีเครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษาภาคเหนือตอนล่าง (มหาวิทยาลัยนเรศวรเป็นผู้ประสานงาน)   
7. สกอ. สนับสนุนการด าเนินการประกันคุณภาพ เช่น การจัดฝึกอบรมผู้ประเมิน  เป็นต้น 
8. มหาวิทยาลัยมีระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาและบริหารจัดการ 
10. รัฐบาลมีการสนับสนุนงบประมาณด้านการบริการวิชาการแก่บุคคลทั่วไป 
11. มีเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชนและหน่วยงานภายนอกในการด าเนินงานด้านต่างๆ 
12. มีภาพลักษณ์ในการเป็นที่พึ่งให้กับชุมชนและหน่วยงานภายนอกในการบริการวิชาการด้านมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ 
13. รัฐบาลมีนโยบายที่ชัดเจน และมีการสนับสนุนการวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
14. รัฐบาลมีนโยบายการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่นและการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
15. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติก าหนดให้มหาวิทยาลัยท าการวิจัยและงานสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาองค์
ความรู้และพัฒนาสังคมและมีระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
16. มหาวิทยาลัย/จังหวัด มีนโยบายและให้ความส าคัญต่อการส่งเสริมด้านศิลปะและวัฒนธรรม 
17. จังหวัดก าแพงเพชร มีเขตโบราณสถาน ที่ได้รับการยกยอ่งเป็นเมืองมรดกโลกซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อ
ต่อการอนุรักษ ์ส่งเสริม สืบสาน เผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปัญญาและสิง่แวดล้อม 
18. องค์กร/หน่วยงานในท้องถิ่นให้การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม 
19. นโยบายกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่น  ท าให้คณะมีโอกาสในการสร้างเครือข่าย 
20. นโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์จงัหวัด  การปฏิรูประบบ
ราชการ  การพัฒนาระบบราชการรวมถงึนโยบายการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่น  ท าให้บุคลากรของคณะ
สามารถใช้ศักยภาพเพือ่ตอบสนองเร่ืองต่างๆดังกล่าวได้อย่างดี 
21. ความก้าวหน้าของระบบเทคโนโลยสีารสนเทศท าให้เอื้อต่อการปฏิบัติงาน 
22. คณะมีเครือข่ายกับหน่วยงานภายนอกท าให้เอื้อตอ่การประชาสัมพันธ์ข้อมลูข่าวสาร 

 1. นโยบายลดอัตราก าลังข้าราชการของรัฐบาล ส่งผลให้พนักงานมหาวิทยาลัยและพนักงานราชการขาด
ความมั่นคงในต าแหน่งงาน 
2. บัณฑิตสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในประเทศมีจ านวนมาก ท าให้มีการแข่งขันในการเข้าท างาน
สูง 
3. ผู้ประกอบการต้องการแรงงานระดับการศึกษาระดับตอนปลายหรือเทียบเท่าเพิ่มมากขึ้น 
4. คู่มือการประเมินของ สกอ. ยังมีแนวปฏิบัติตามเกณฑ์บางตัวชี้วัดไม่ชัดเจน   
5. ผู้ประเมินมีความเข้าใจไม่ตรงกันในเกณฑ์แต่ละตัวชี้วัด จ าเป็นต้องอาศัยดุลยพินิจ  
6. ชุมชนบางส่วนขาดความเข้าใจศาสตร์ในด้านการบริการวิชาการสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
7. มีหน่วยงานอื่นๆเป็นคู่แข่งที่มีบทบาทในการบริการวิชาการและวิชาชีพในลักษณะเดียวกัน 
8. สภาวะการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจสังคม การเมือง และสิ่งแวดล้อม ท าให้การด าเนินนโยบายด้าน
งานบริการทางวิชาการไม่ต่อเนื่อง 
9. เกณฑ์มาตรฐานการประเมินทั้งภายในและภายนอกมีการปรับเปลีย่น ท าใหม้ีปัญหาต่อการด าเนินงาน
บริการทางวิชาการ   
10. นโยบายพรรคการเมืองให้ความส าคัญและสนับสนุนการวิจัยและงานสร้างสรรค์ไม่ชัดเจน 
11. ประเทศมีความผันผวนทางเศรษฐกิจ  สังคม  สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติส่งผลให้รัฐบาลจัดสรร
งบประมาณให้กับมหาวิทยาลัยด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์ลดลง 
12. หน่วยงานภายนอกและแหล่งทุนแจ้งเง่ือนไขการรับทุนสนับสนุนการวิจัยและงานสร้างสรรค์กระชั้นชิด 
13. หน่วยงานท้องถิ่นภายนอก บางหนว่ยงาน ขาดความรู้ความเข้าใจ และให้ความส าคัญต่องานด้าน
ศิลปะและวัฒนธรรม จึงท าให้ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกไม่เพียงพอ 
14. ค่านิยมของสังคมไทยทางด้านการอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมเปลี่ยนไป เนือ่งจากได้รับอิทธพิลทาง
วัฒนธรรมต่างชาติ และการปลกูฝังจิตส านึกการอนุรักษ์ความเป็นไทยน้อยลง 
15. สภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันกอ่ให้เกดิอุปสรรคในการบริหารจัดการ  อาทิ ดา้นงบประมาณ  ปัจจยัที่
ส่งผลต่อการพัฒนาบุคลากร  การสนับสนุนครุภัณฑ์ทันสมัย 
16. กฎ  ระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลมีการเปลี่ยนแปลง  จงึท าให้เกิดการท างานที่
ล่าช้า 
17. งบประมาณแผ่นดินสนับสนุนจากรฐับาลน้อยเกินไปไม่เพียงพอต่อการบริหาร 
18. ขั้นตอนการจัดท าแผนและงบประมาณทั้งของรัฐบาลและมหาวิทยาลยัมีระยะเวลากระชั้นชิดเป็นผลให้
คณะมีข้อจ ากัดในเร่ืองของเวลาส าหรับกระบวนการจัดการท าแผนและงบประมาณของคณะ 

 



 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 



 
 
 

 
ตัวชี้วัด 

น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผู้รับผิดชอบจัดเก็บข้อมูล 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน และมีความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 28  
1 ระดับความส าเร็จในการบริหารสถาบันให้เกิดอัตลักษณ์(สมศ 16.1) 2.00 รองคณบดฝี่ายวางแผนพัฒนาฯ 
2 ผลการพัฒนาบัณฑติตามอัตลักษณ์ (สมศ. 16.2) 2.00 รองคณบดฝี่ายวางแผนพัฒนาฯ 
3 ระดับความส าเร็จในการพัฒนาตามจุดเน้นและจดุเด่นทีส่่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถาบัน (สมศ 17) 2.00 รองคณบดฝี่ายวางแผนพัฒนาฯ 
4 จ านวนนักศึกษาหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาที่ได้รบัการยกย่องชมเชย ประกาศเกียรติคณุด้านคุณธรรมจริยธรรม โดย

หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาต ิ
2.50 

รองคณบดฝี่ายกิจการนักศึกษาฯ 

5 ระดับความส าเร็จในการพัฒนาระบบกลไก เครือข่ายศิษย์เก่าเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย 1.00 รองคณบดฝี่ายกิจการนักศึกษาฯ 

6 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีทีไ่ด้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี (สมศ. 1) 1.50 รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 
7 ระดับคุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี  โท และเอก   ตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุิอุดมศึกษา (สมศ. 2) 1.50 รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 

8 จ านวนกิจกรรมที่นักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันทักษะความเปน็เลิศทางวชิาการที่หน่วยงานภายนอกทั้งระดับภูมิภาคและ
ระดับประเทศ 

1.50 
รองคณบดฝี่ายกิจการนักศึกษาฯ 

9 จ านวนนักศึกษาที่ได้รับรางวัลทางด้านวิชาการและวิชาชีพ 2.00 รองคณบดฝี่ายกิจการนักศึกษาฯ 
10 จ านวนกิจกรรมยกย่อง เชิดชูเกียรตินักศึกษาและศิษย์เก่าดีเดน่ 1.00 รองคณบดฝี่ายกิจการนักศึกษาฯ 

11 ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รบัการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาตา่งประเทศ 1.00 รองคณบดฝี่ายวิชาการและวิจัย 

12 ร้อยละของนักศึกษาปีสุดท้ายทีส่อบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาตา่งประเทศ 2.00 รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 

13 ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รบัการพัฒนาทักษะดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ 1.00 รองคณบดฝี่ายวิชาการและวิจัย 

14 ร้อยละของนักศึกษาปีสุดท้ายทีส่อบผ่านเกณฑ์ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศที่มหาวทิยาลัยก าหนด 2.00 รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 

15 จ านวนกิจกรรมการพัฒนาคุณลกัษณะบัณฑติที่ส่งเสริมผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติครบ 2.00 รองคณบดฝี่ายกิจการนักศึกษาฯ 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ์  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2560 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์



 

ทุกด้าน 

16 ระดับความส าเร็จของการปรับปรุงระบบสวัสดิการและการดูแลความช่วยเหลือนักศึกษา 2.00 รองคณบดฝี่ายกิจการนักศึกษาฯ 

ตัวชี้วัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผู้รับผิดชอบจัดเก็บข้อมูล 

17 ระดับความพงึพอใจของนักศึกษาต่อระบบสวัสดิการและการดแูลช่วยเหลือนักศึกษา 1.00 รองคณบดฝี่ายกิจการนักศึกษาฯ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2.  พัฒนาองค์ความรู้  งานวิจัยงานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมที่สร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับชุมชน ท้องถิ่นและสังคม 17.00  

18 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานและสนับสนนุการผลิตงานวิจยัและงานสรา้งสรรค์ 2.00 รองคณบดฝี่ายวิชาการและวิจัย 
19 จ านวนผลงานวิจัยและงานสรา้งสรรค์ที่แล้วเสร็จตามก าหนดเวลา 2.00 รองคณบดฝี่ายวิชาการและวิจัย 

20 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รบัการส่งเสริมสมรรถนะและการจัดการความรู้ด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์ 1.00 รองคณบดฝี่ายวิชาการและวิจัย 

21 จ านวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของบุคลากรที่เกิดจากการได้รับการเสริมสร้างสมรรถนะด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์ 2.00 รองคณบดฝี่ายวิชาการและวิจัย 

22 จ านวนผลงานวิจัยและงานสรา้งสรรค์มีการน าไปใช้ประโยชน์ 3.50 รองคณบดฝี่ายวิชาการและวิจัย 

23 จ านวนผลงานวิจัยและงานสรา้งสรรค์   ที่มีการตีพิมพ์เผยแพร่ 3.50 รองคณบดฝี่ายวิชาการและวิจัย 

24 จ านวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่มีการบูรณาการกับการเรียนการสอน การบริการวิชาการ หรือท านุบ ารุงศลิปวฒันธรรม 3.00 รองคณบดฝี่ายวิชาการและวิจัย 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 3. พัฒนาศักยภาพการบริการวิชาการทีมีคุณภาพแก่ชุมชน ท้องถิ่น และสังคม 13.00  

25 ร้อยละของจ านวนกิจกรรม/โครงการ บริการวิชาการที่สนองความต้องการของสังคม ชุมชน ประเทศชาติต่อจ านวนอาจารยป์ระจ า 1.00 รองคณบดฝี่ายกิจการนักศึกษาฯ 

26 ระดับความส าเร็จของระบบและกลไกการให้บริการทางวชิาการแก่สังคม 2.00 รองคณบดฝี่ายกิจการนักศึกษาฯ 

27 ร้อยละของกิจกรรม/โครงการที่ได้น าความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน/
งานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ 

2.00 
รองคณบดฝี่ายกิจการนักศึกษาฯ 

28 ร้อยละของนักศึกษาที่มีส่วนร่วมกับโครงการให้บริการวิชาการ 1.00 รองคณบดฝี่ายกิจการนักศึกษาฯ 



 

29 จ านวนกิจกรรม/โครงการที่บูรณาการกับการเรียนการสอนหรือการวิจัย 1.50 รองคณบดฝี่ายกิจการนักศึกษาฯ 

30 จ านวนเครือข่าย/องค์กร/ชุมชนที่ได้รับการบริการวิชาการ 1.50 รองคณบดฝี่ายกิจการนักศึกษาฯ 

31 ระดับความส าเร็จของการชี้น า ป้องกัน หรือแก้ไขปัญหาของสังคมภายในมหาวิทยาลัย 2.00 รองคณบดฝี่ายกิจการนักศึกษาฯ 

32 ระดับความส าเร็จของการชี้น า ป้องกัน หรือแก้ไขปัญหาของสังคมภายนอกมหาวิทยาลัย 2.00 รองคณบดฝี่ายกิจการนักศึกษาฯ 

ตัวชี้วัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผู้รับผิดชอบจัดเก็บข้อมูล 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4. อนุรักษ์ ส่งเสริม ท านุบ ารุง เผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมไทยสู่สากล และเรียนรู้วัฒนธรรมอาเซียน   10.00  

33 จ านวนโครงการ/กิจกรรม ด้านการท านบุ ารุงศิลปะและวฒันธรรม 1.00 รองคณบดฝี่ายกิจการนักศึกษาฯ 

34 ระดับความส าเร็จของการท านบุ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 1.50 รองคณบดฝี่ายกิจการนักศึกษาฯ 

35 จ านวนรายวชิาที่มีการบูรณาการด้านศิลปะและวัฒนธรรม 1.00 รองคณบดฝี่ายกิจการนักศึกษาฯ 

36 ระดับคะแนนส่งเสริมและสนับสนุนดา้นศิลปะและวัฒนธรรม (สมศ.10) 1.50 รองคณบดฝี่ายกิจการนักศึกษาฯ 

37 ระดับคะแนนการพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางด้านศิลปะและวฒันธรรม (สมศ.11) 1.50 รองคณบดฝี่ายกิจการนักศึกษาฯ 

38 จ านวนกิจกรรม/โครงการ บริการวิชาการ ด้านศลิปะและวฒันธรรม 1.00 รองคณบดฝี่ายกิจการนักศึกษาฯ 

39 จ านวนหน่วยงานหรือองค์กรภายนอกมหาวิทยาลยัที่มีความร่วมมือในการจัดกิจกรรมเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรม 1.50 รองคณบดฝี่ายกิจการนักศึกษาฯ 

40 จ านวนกิจกรรม/โครงการที่ส่งเสริมการเรียนรู้ศิลปะและวัฒนธรรมอาเซียน 1.00 รองคณบดฝี่ายกิจการนักศึกษาฯ 

ประเด็นยุทธศาสตร์  5. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล 32.00  

41 ร้อยละของจ านวนโครงการในแผนงบประมาณประจ าปีที่ด าเนนิการบรรลุตามเป้าหมาย 1.00 รองคณบดฝี่ายวางแผนพัฒนาฯ 

42 ระดับความส าเร็จในการบริหารการเงินและงบประมาณ (สกอ 8.1) 1.00 หัวหน้าส านักงานคณบด ี

43 จ านวนงบประมาณที่ได้จากการให้บริการวิชาการ การระดมทุนหรอืการขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก 1.00 หัวหน้าส านักงานคณบด ี



 

44 จ านวนเครือข่ายความร่วมมือตามพันธกิจของคณะ 1.00 รองคณบดฝี่ายวางแผนพัฒนาฯ 

45 ร้อยละของจ านวนบุคลากรที่รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปี 1.00 รองคณบดฝี่ายวางแผนพัฒนาฯ 

46 ระดับความส าเร็จในการบริหารและพัฒนาบุคลากร 1.00 รองคณบดฝี่ายวางแผนพัฒนาฯ 

47 ร้อยละของตัวชี้วัดในแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรที่บรรลุเป้าหมาย 1.00 รองคณบดฝี่ายวางแผนพัฒนาฯ 

48 ผลการประเมินการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผูบ้ริหาร 1.00 หัวหน้าส านักงานคณบด ี

49 ระดับความพงึพอใจของบุคลากรและนักศึกษาที่มีต่อการให้บรกิารทางดา้น ห้องสมุด อุปกรณก์ารศึกษาและสภาพแวดล้อมการ
เรียนรู้ของคณะและมหาวิทยาลยั 

1.00 
หัวหน้าส านักงานคณบด ี

 
ตัวชี้วัด 

น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผู้รับผิดชอบจัดเก็บข้อมูล 

50 จ านวนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้านการเรียนการการสอน 1.00 หัวหน้าส านักงานคณบด ี

51 จ านวนฐานข้อมูลเพื่อการบริหารและการตัดสินใจของคณะ 1.00 หัวหน้าส านักงานคณบด ี

52 ร้อยละของบุคลากรที่เข้าร่วมการอบรมเพื่อใช้ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและการตัดสินใจ 1.00 หัวหน้าส านักงานคณบด ี

53 ระดับความพงึพอใจของบุคลากร ในการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและการตัดสนิใจ 1.00 หัวหน้าส านักงานคณบด ี

54 จ านวนกิจกรรมการให้ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน 1.00 รองคณบดฝี่ายวิชาการและวิจยั 

55 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รบัการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะด้านภาษาต่างประเทศ 1.00 รองคณบดฝี่ายวิชาการและวิจยั 

56 ร้อยละของอาจารย์ที่สอบผ่านเกณฑ์ภาษาอังกฤษจากสถาบนัที่ได้รับการรับรอง  2.00 รองคณบดฝี่ายวิชาการและวิจยั 

57 จ านวนเครือข่ายความร่วมมือในกลุ่มประเทศอาเซียน(+3) 1.00 รองคณบดฝี่ายวิชาการและวิจยั 

58 จ านวนอาจารย์และนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการความร่วมมือกับมหาวิทยาลยัในกลุ่มอาเซียน(+3) 1.00 รองคณบดฝี่ายวิชาการและวิจยั 

59 จ านวนหลักสูตรร่วมระหว่างหลกัสูตรของคณะกับหลักสูตรของมหาวิทยาลยัในกลุ่มอาเซียน(+3) 1.00 รองคณบดฝี่ายวิชาการและวิจยั 



 
 
 

 

60 จ านวนนวัตกรรม/แนวปฏิบัตทิีด่ี/งานวิจัยดา้นการประกันคุณภาพการศึกษา 1.00 รองคณบดฝี่ายวางแผนพัฒนาฯ 

61 ระดับความส าเร็จในการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา 1.00 รองคณบดฝี่ายวางแผนพัฒนาฯ 

62 ร้อยละของบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรมการจัดการความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 1.00 รองคณบดฝี่ายวางแผนพัฒนาฯ 

63 จ านวนโปรแกรมวิชาทีไ่ด้รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 1.00 รองคณบดฝี่ายวางแผนพัฒนาฯ 

64 จ านวนโปรแกรมวิชาที่มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในอยู่ในระดับดี 1.00 รองคณบดฝี่ายวางแผนพัฒนาฯ 

65 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ 1.00 รองคณบดฝี่ายวางแผนพัฒนาฯ 

66 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกระดับคณะ 1.00 รองคณบดฝี่ายวางแผนพัฒนาฯ 

67 จ านวนนักศึกษาหรือบุคลากรของคณะที่ได้รับรางวัล หรือการยกย่องในระดับชาติ ทั้งทางด้านวิชาการและความประพฤติ 1.00 รองคณบดฝี่ายวางแผนพัฒนาฯ 

68 ร้อยละของงานวิจัยหรือผลงานสร้างสรรค์ ที่น าไปใชป้ระโยชน์ ให้กับหน่วยงานภายนอกที่เก่ียวข้อง ต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 1.00 รองคณบดฝี่ายวิชาการและวิจยั 

69 จ านวนชุมชนหรือองค์กร ที่มีการด าเนินโครงการร่วมกับคณะ จนก่อให้เกิดการพัฒนาชุมชนหรือองค์กรนั้น 2.00 รองคณบดฝี่ายกิจการนักศึกษาฯ 

70 จ านวนกิจกรรม/โครงการ ด้านศิลปะและวัฒนธรรม  ที่ได้รบัการยกย่องระดับชาติและนานาชาติ 1.00 รองคณบดฝี่ายกิจการนักศึกษาฯ 

71 จ านวนกิจกรรม/โครงการที่สามารถชี้น า ป้องกัน หรือแก้ไขปัญหาของสังคมในด้านต่างๆได้รับการยกย่องระดับชาติ 1.00 รองคณบดฝี่ายกิจการนักศึกษาฯ 

   รวม 100  
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22..1 1 วัตถุประสงค์วัตถุประสงค์  
    บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ  
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ตอนที่ ตอนที่ 2 2 ::  ข้อมูลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการข้อมูลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ  
22..1 1 วัตถุประสงค์วัตถุประสงค์  ((ถ้าตอบ ถ้าตอบ ““ไม่ไม่””  กรุณากรอกเหตุผลกรุณากรอกเหตุผล))  
    บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ  
    ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เพราะไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เพราะ......................................................................................................  
22..2 2 ผลการด าเนินงานผลการด าเนินงาน  
  11. . ค่าจ้างถ่ายเอกสารที่ใช้ในการด าเนินงานของกองนโยบายและแผนค่าจ้างถ่ายเอกสารที่ใช้ในการด าเนินงานของกองนโยบายและแผน   
  22. . จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  
  33. . จัดท ารายงานผลการปฏิบัติราชการฯ จัดท ารายงานผลการปฏิบัติราชการฯ ((กก..พพ..รร.) .) ประจ าปีงบประมาณ พประจ าปีงบประมาณ พ..ศศ. . 25552555  
  44. . จัดท าเอกสารปฏิบัติงานแลจัดท าเอกสารปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พะแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ..ศศ. . 25562556  
  55. . จัดท าเอกสารค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายจัดท าเอกสารค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย  
  66. . จัดท าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ..ศศ. . 25562556  
  77. . จัดท าแผนกลยุทธ์ ประจ าปีงบประมาณ พจัดท าแผนกลยุทธ์ ประจ าปีงบประมาณ พ..ศศ. . 2556 2556 ––  25602560  
  
  
  



22..3 3 ผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดความส าเร็จผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดความส าเร็จ  ((จากแผนปฏิบัติงานจากแผนปฏิบัติงาน//โโครงการ ปี ครงการ ปี 56 56 ช่องตัวชี้วัดความส าเร็จกรอกเฉพาะตัวชี้วัดเชิงปริมาณช่องตัวชี้วัดความส าเร็จกรอกเฉพาะตัวชี้วัดเชิงปริมาณ))  

ตัวชี้วัดตัวชี้วัด  เป้าหมายเป้าหมาย  ผลที่ได้รับผลที่ได้รับ  
เปรียบเทียบเป้าหมายเปรียบเทียบเป้าหมาย  
//ผลที่ได้รับ ผลที่ได้รับ ((ร้อยละร้อยละ))  

11. . แผนปฏิบัติราชการประจ าปีแผนปฏิบัติราชการประจ าปี  
22 .  .  มีการ พัฒนาระบบ ฐานข้ อมูล  และน าระบบมีการ พัฒนาระบบ ฐานข้ อมูล  และน าระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้  
33. . มีการรายงานผลการปฏิบัติงานมีการรายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี ประจ าปี ((รอบ รอบ 66, , 99, , 
12 12 เดือนเดือน))  
44. . มีการตรวจสอบภายในระดับมหาวิทยาลัยและทุกมีการตรวจสอบภายในระดับมหาวิทยาลัยและทุก
หน่วยงานหน่วยงาน  
55. . ระดับความส าเร็จของการประกันคุณภาพภายในระดับความส าเร็จของการประกันคุณภาพภายใน  

1 1 เล่มเล่ม  
มีมี  
  

3 3 ครั้งครั้ง  
  
มีมี  

11  ครั้งครั้ง  

1 1 เล่มเล่ม  
ไม่มีไม่มี  

  
1 1 ครั้งครั้ง  

  
ไม่มีไม่มี  

0 0 ครั้งครั้ง  

100100 ..0000  ((xx  2200%%  ==  
2200))  

00..0000  ((xx  2200%%  ==  00))  
  

3333..3333  ((xx  2200%%  ==  
66..6677))  

  
00..0000  ((xx  2200%%  ==  00))  
00..0000  ((xx  2200%%  ==  00))  

รวมรวม  - - - - 2266..6677**  
  
2626..6767* * มาจากผลรวมของการกระจายน้ าหนักจากร้อยละ มาจากผลรวมของการกระจายน้ าหนักจากร้อยละ 100 100 ในที่นี้มีตัวชี้วัดทั้งหมด ในที่นี้มีตัวชี้วัดทั้งหมด 5 5 ตัว ดังนั้นแต่ละตัวชี้วัดจะมีน้ าหนักร้อยละ ตัว ดังนั้นแต่ละตัวชี้วัดจะมีน้ าหนักร้อยละ 20 20 การค านวณจึงเป็นดังนี้การค านวณจึงเป็นดังนี้  
--  ตัวชี้วัดที่ ตัวชี้วัดที่ 1 1 มีผลงาน มีผลงาน 100100..00 00 xx  น้ าหนักร้อยละ น้ าหนักร้อยละ 20 20   เท่ากับ เท่ากับ 2020..0000  
--  ตัวชี้วัดที่ ตัวชี้วัดที่ 3 3 มีผลงาน มีผลงาน 3333..33 33 xx  น้ าหนักร้อยละ น้ าหนักร้อยละ 20 20   เท่ากับ เท่ากับ 66..6767  
--  ตัวชี้วัดอ่ืน มีผลงานเป็น ตัวชี้วัดอ่ืน มีผลงานเป็น 0 0 จึงมีค่าเท่ากับ จึงมีค่าเท่ากับ 00  
เมื่อน าผลการค านวณมารวมจะได้ เมื่อน าผลการค านวณมารวมจะได้ 2020..00 00 + + 0 0 + + 66..67 67 + + 0 0 + + 0 0 เท่ากับ เท่ากับ 2626..6767  
22..4 4 การเบิกจ่ายงบประมาณการเบิกจ่ายงบประมาณ  ((ถ้าตอบ ถ้าตอบ ““มีมี””  กรุณากรอกรายระเอียดกรุณากรอกรายระเอียด))  
  งบได้รับการอนุงบได้รับการอนุมัติมัติ ..135135,,000000..บาท  เบิกจ่ายจริงบาท  เบิกจ่ายจริง..3737,,442442..บาท  คิดเป็นร้อยละบาท  คิดเป็นร้อยละ....2727..7373.%....%...  
      ไม่มีการเปลี่ยนแปลงโอนหมวดรายจ่ายไม่มีการเปลี่ยนแปลงโอนหมวดรายจ่าย  
      มีการเปลี่ยนแปลงโอนหมวดรายจ่ายมีการเปลี่ยนแปลงโอนหมวดรายจ่าย  
                  จากหมวดจากหมวด....ค่าครุภัณฑ์ค่าครุภัณฑ์...  ...  เป็นหมวดเป็นหมวด....ค่าวัสดุค่าวัสดุ..  ..  จ านวนเงินจ านวนเงิน....1313,,000000......บาทบาท  



22..5 5 ปัญหาปัญหา//อุปสรรคในการด าเนินงานอุปสรรคในการด าเนินงานโครงการโครงการ  ((ถ้าตอบ ถ้าตอบ ““มีมี””  กรุณากรอกรายระเอียดกรุณากรอกรายระเอียด))  
    ไม่มีไม่มี  

    มีมี((ระบุระบุ).....).....การจัดท างบประมาณการจัดท างบประมาณ//การติดตามประเมินผลจากหน่วยงานต่างๆ ได้รับการด าเนินการจัดส่งล่าช้ากว่าก าหนดบางหน่วยงานการติดตามประเมินผลจากหน่วยงานต่างๆ ได้รับการด าเนินการจัดส่งล่าช้ากว่าก าหนดบางหน่วยงาน................  
  

  22..6 6 แนวทางแก้ไขแนวทางแก้ไข  ((ถ้ามีถ้ามี))  
    11. . จัดส่งข้อมูลการด าเนินงานในเรื่องต่างๆ ก่อนก าหนดจัดส่งข้อมูลการด าเนินงานในเรื่องต่างๆ ก่อนก าหนดส่งให้มีระยะเวลาด าเนินการเพ่ิมข้ึนส่งให้มีระยะเวลาด าเนินการเพ่ิมข้ึน  
    22. . ติดตามสอบถามก่อนครบก าหนด ครบก าหนด และหลังครบก าหนดติดตามสอบถามก่อนครบก าหนด ครบก าหนด และหลังครบก าหนด  
    33. . รายงานในที่ประชุมให้ผู้บริหารได้รับทราบรายงานในที่ประชุมให้ผู้บริหารได้รับทราบ  

  
 

 

 

 

 
 


