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 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริการกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 หมวด 3 ในมาตรา 14 
ได้ก าหนดให้ส่วนราชการต้องจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 5 ปี  และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จึงได้จัดท าแผนกลยุทธ์ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 – 2560 เพื่อน ามาถ่ายทอดและจัดท าเป็นแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ให้สอดคล้องกับสถานการณ์
ด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์กระทรวง  ตลอดจนเพื่อใช้เป็นกรอบในการด าเนินงานให้สามารถชี้น าและเป็นกลไกก ากับติดตาม
การด าเนินงานของหน่วยงานทุกระดับของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ  
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า เอกสาร(ร่าง)แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2559 นี้  จะช่วยส่งเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับทิศทางการปฏิบัติ งานและการพัฒนาคณะฯ  และเป็นแนวทางให้บุคลากรและหน่วยงานต่างๆ ใช้เป็น
เคร่ืองมือส าหรับแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติต่อไปสู่ความส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม  อันจะส่งผลให้คณะฯ และมหาวิทยาลัยประสบความส าเร็จตามท่ีมุ่งหวังไว้ 
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บทน า 
1. สถานการณ์ปัจจุบันของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
    ความเป็นมาของคณะ 
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ชื่อเดิมคือ คณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู  พ .ศ.2518 
และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งออกตามพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าว หัวหน้าหน่วยงานเรียกว่า “หัวหน้าคณะ”  ต่อมาเมื่อมีพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ.2538 คณะวิชา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จึงเปลี่ยนเป็นคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หัวหน้าหน่วยงาน เรียกว่าคณบดี ปัจจุบันเป็นหน่วยงานระดับคณะตามกฎกระทรวงจัดตั้งส่วนราชการใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2548 ออกตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547    
  ผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารตั้งแต่เริ่มก่อตั้งเป็นคณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในปี พ.ศ. 2522  มาจนถึง ปัจจุบัน มีจ านวน 11 คน ดังนี้ 
 1. อาจารย์สุนทร หิรัญวงศ์  ด ารงต าแหน่งหัวหน้าคณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยครูก าแพงเพชร ระหว่างปี พ.ศ. 2522 - 2528 
  2. อาจารย์สมชาย ตันติสันติสม  ด ารงต าแหน่งหัวหน้าคณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยครูก าแพงเพชร  ในปี พ.ศ. 2528  แต่ต่อมาได้ลาออกจากต าแหน่ง เพื่อไป
ด ารงต าแหน่งรองอธิการฝ่ายวางแผนและพัฒนา 
 3. อาจารย์บุญมี ปาละวงศ์  ด ารงต าแหน่งหัวหน้าคณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยครูก าแพงเพชร แทนอาจารย์สมชาย ตันติสันติส ม ระหว่างปี พ.ศ. 2528 – 
2533   
  4. อาจารย์เอมอร เนียมน้อย  ด ารงต าแหน่งหัวหน้าคณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยครูก าแพงเพชร ในปี พ.ศ. 2533  ในเวลาต่อมาได้ขอลาออกจากต าแหน่ง 
  5. อาจารย์วิทยา เดชอุดม  ด ารงต าแหน่งหัวหน้าคณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยครูก าแพงเพชร ระหว่างปี  พ.ศ. 2533 - 2536 
  6. ดร.ภาคภูมิ อินทวงศ์  ด ารงต าแหน่งหัวหน้าคณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยครูก าแพงเพชร ระหว่างปี พ.ศ. 2536 – 2538 และปี พ.ศ. 2538 - 2542   
  7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีรัตน์ เจิงกลิ่นจันทร์  ด ารงต าแหน่งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  สถาบันราชภัฏก าแพงเพชร ระหว่างปี พ.ศ. 2542 - 2546   
  8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรัณย์ วงศ์ค าจันทร์  ด ารงต าแหน่งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  สถาบันราชภัฏก าแพงเพชร ระหว่างปี พ.ศ. 2546 - 2548   
  9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทย์ วงษ์บุญมาก  ด ารงต าแหน่งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ระหว่างปี พ.ศ. 2548 - 2552 
 10. รองศาสตราจารย์มัย ตะติยะ  ด ารงต าแหน่งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ปี พ.ศ. 2552 – 2556 (ถึงวันที่ 8 มีนาคม 2556) 
 11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชิน รอดก าเหนิด  ด ารงต าแหน่งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ในปี พ.ศ. 2556 (ตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2556  – 
จนถึงปัจจุบัน) 
  
 ในปีการศึกษา 2522  คณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยครูก าแพงเพชร มีอาจารย์สุนทร     หิรัญวงศ์ เป็นหัวหน้าคณะวิชาเป็นคนแรก   
 
 



 
 
 พ.ศ.2528 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา เศรษฐีธร อธิการวิทยาลัยครูก าแพงเพชร ย้ายไปด ารงต าแหน่งอธิการ วิทยาลัยครูเพชรบูรณ์ และผู้ช่วยศ าสตราจารย์ไพรถ เลิศพิริยกมล 
อธิการวิทยาลัยครูร าไพพรรณี ย้ายมาด ารงต าแหน่งอธิการวิทยาลัยครูก าแพงเพชรแทน  ในช่วงนี้ อาจารย์บุญมี ปาละวงศ์  เข้าด ารงต าแหน่งหัวหน้าคณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
วิทยาลัยครูก าแพงเพชร แทนอาจารย์สมชาย ตันติสันติสม ซึ่งลาออกจากต าแหน่งหัวหน้าคณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  วิทยาลัยครูก าแพงเพชร  เพื่อไปด ารงต าแหน่งรองอธิการ
ฝ่ายวางแผนและพัฒนา  วิทยาลัยครูก าแพงเพชร   
  ในหลักสูตรวิทยาลัยครู พ.ศ.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 
 พ.ศ.2533 อาจารย์เอมอร  เนียมน้อย เป็นหัวหน้าคณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยครูก าแพงเพชร  โดยในปีนี้ คณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยครู
ก าแพงเพชร ประกอบด้วยภาควิชา 11 ภาควิชา  คือ (1) ภาควิชาภาษาไทย (2) ภาควิชาภาษาต่างประเทศ  (3) ภาควิชาศิลปะ (4) ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์   (5) ภาควิชาปรัชญาและศาสนา (6) 
ภาควิชาสังคมวิทยา (7) ภาควิชาประวัติศาสตร ์(8) ภาควิชาดนตรี  (9) ภาควิชานาฏศิลป์ (10) ภาควิชาภูมิศาสตร ์(11) ภาควิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  แต่ในเวลาต่อมา อาจารย์เอมอร  เนียมน้อย 
ได้ขอลาออกจากต าแหน่งหัวหน้าคณะวิชา  และอาจารย์วิทยา เดชอุดม เข้าด ารงต าแหน่งหัวหน้าคณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์แทน จนถึงปี พ.ศ.2536  ในระหว่างนี้ ภาควิชาที่สังกัด
คณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ยังคงมี 11 ภาควิชาเช่นเดิม  ทั้งนี้ ในปี พ.ศ.2535 คณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยครูก าแพงเพชร ได้มีส่วนร่วมในการจัดงานฉลอง 100 
ปี  การฝึกหัดครูไทย ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2535  
  ในปี พ.ศ.2536 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจนวิทย์ ผาสุข ได้ด ารงต าแหน่งอธิการวิทยาลัยครูก าแพงเพชร ในขณะที่ ดร.ภาคภูมิ อินทวงศ์ ได้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าคณะวิชามนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยครูก าแพงเพชร (พ.ศ.2536-2538)  โดยมีภาควิชาในสังกัดคณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  วิทยาลัยครูก าแพงเพชร จ านวน 11 ภาควิชาเช่นเดิม  และ ดร.
ภาคภูมิ อินทวงศ์ ยังได้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าคณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อีกวาระหนึ่ง ในปี พ.ศ. 2538-2542 
  พ.ศ. 2542 ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา รักการ ได้ด ารงต าแหน่งอธิการบดีสถาบันราชภัฏก าแพงเพชร และผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีรัตน์ เจิงกลิ่น จันทร์ ด ารงต าแหน่งคณบดี คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สถาบันราชภัฏก าแพงเพชร ตั้งแต่ปี พ.ศ.2542 - 2546  ในช่วงนี้ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สถาบันราชภัฏก าแพงเพชร  ได้จัดโครงสร้างใหม่ใน
รูปแบบโปรแกรมวิชา จ านวน 11 โปรแกรมวิชา ประกอบด้วย (1) โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ (ค.บ.)  (2) โปรแกรมวิชาดนตรีศึกษา (3) โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา (4) โปรแกรมวิชาศิลปศึกษา (5) 
โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร ์(6) โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.) (7) โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (8) โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ (9) โปรแกรมวิชาพัฒนา
ชุมชน (10) โปรแกรมวิชาศิลปกรรม  (11) โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์    
  พ.ศ. 2546 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรัณย์ วงศ์ค าจันทร์ ด ารงต าแหน่งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  อนึ่ง ในปีการศึกษา 2546 นี้  คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ได้จัดตั้งโปรแกรมวิชานิติศาสตร์ข้ึน  โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์วินัย บุษบา เป็นประธานโปรแกรมวิชานิติศาสตร์   
 ในปี พ.ศ.2547 มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 จึงส่งผลสถาบันราชภัฏก าแพงเพชร ได้ยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ตั้งแต่วันที่ 15 
มิถุนายน พ.ศ.2547  ด้วยเหตุนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร จึงต้องปรับเปลี่ยนบทบาทและวิธีการด าเนินการตามความเหมาะสม ประกอบกับในปี พ.ศ.2548 ส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาได้ประกาศให้ใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548 และก าหนดแนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึ กษา พ.ศ.2548 เพื่อให้การบริหาร
จัดการหลักสูตรระดับอุดมศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  ดังนั้น โปรแกรมวิชาต่าง ๆ ในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ทยอยกันปรับ ปรุงหลักสูตรเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์



 
 
มาตรฐานหลักสูตรอุดมศึกษา พ.ศ.2548  ซึ่งในปี พ.ศ. 2549 ต่อเนื่องมาในปี พ.ศ.2550  โปรแกรมวิชาต่าง ๆ จึงเร่ิมใช้หลักสูตรใหม่ ที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้รับทราบการ
ให้ความเห็นชอบแล้ว 
   ปี พ.ศ. 2551 ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา รักการ ได้ด ารงต าแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร อีกวาระหนึ่ง  และในปี พ.ศ. 2552 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทย์ วงษ์
บุญมาก คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   ได้หมดวาระการด ารงต าแหน่งคณบดี (พ.ศ.2548 – 2552)  และผู้ช่วยศาสตราจารย์มัย ตะติยะ รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์  ฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้ด ารงต าแหน่งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   คนต่อมา (พ.ศ.2552 – 2556)  ทั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทย์    วงษ์บุญมาก ได้รับการ
แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งรองอธิการบดี ฝ่ายวิทยบริการ บริการวิชาการ และศิลปวัฒนธรรม   
 ในปี พ.ศ. 2556 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทย์ วงศ์บุญมาก ได้ด ารงต าแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แทนผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา รักการ ที่หมดวาระ โดยรอง
ศาสตราจารย์มัย ตะติยะ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ได้หมดวาระเช่นกัน และได้เข้าด ารงต าแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและโครงการพิเศษ  ทั้งนี้ อาจารย์สุขิน  
รอดก าเหนิด รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้เข้าด ารงต าแหน่งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คนต่อมาในวาระปัจจุบัน   

ในปีการศึกษา 2555 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดการเรียนการสอน ในระดับปริญญาตรี จ านวน 9 สาขาวิชา และในระดับปริญญาโท 1 สาขาวิชา  โดยมีการจัดแบ่ง
โครงสร้างการบริหารงานภายในแบบโปรแกรมวิชา    ตามสาขา วิชาที่เปิดสอน ทั้งหมด 9 โปรแกรมวิชา ได้แก่ โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ โปรแกรมวิชานิติศาสตร์ โปรแกรมวิชาการ
พัฒนาสังคม โปรแกรมวิชาภาษาไทย โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ โปรแกรมวิชาภาษาจีน โปรแกรมวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  
และโปรแกรมวิชาสารสนเทศภูมิศาสตร์  นอกจากนี้ยังมีการจัดเป็นกลุ่มวิชาเพิ่มเติมอีก 3 กลุ่มวิชา ได้แก่ กลุ่มวิชาปรัชญาและศาสนา กลุ่มวิชาดนตรี และกลุ่มวิชานาฏศิลป์และการละคร  

ในปีการศึกษา 2556 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดการเรียนการสอน เช่นเดียวกับปีการศึกษา 2556 คือ ในระดับปริญญาตรี จ านวน 9 สาขาวิชาและในระดับปริญญา
โท 1 สาขาวิชา  โดยมีการจัดแบ่งโครงสร้างการบริหารงานภายในแบบโปรแกรมวิชา  ตามสาขา วิชาที่เปิดสอน ทั้งหมด 9 โปรแกรมวิชา ได้แก่ โปรแกรมวิชา            รัฐประศาสนศาสตร์ 
โปรแกรมวิชานิติศาสตร์ โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม โปรแกรมวิชาภาษาไทย โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ โปรแกรมวิชาภาษาจีน โปรแกรมวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ โปรแกรมวิชา
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ และโปรแกรมวิชาสารสนเทศภูมิศาสตร์  นอกจากนี้ยังมีการจัดเป็นกลุ่มวิชาเพิ่มเติมอีก 3 กลุ่มวิชา ได้แก่ กลุ่มวิชาปรัชญาและศาสนา กลุ่มวิชา
ดนตรี และกลุ่มวิชานาฏศิลป์และการละคร  

 นับตั้งแต่มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.2542 เป็นต้นมา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพ งเพชร ได้ด าเนินการปฏิรูป
และพัฒนาการศึกษาในระดับที่รวดเร็วและต่อเนื่อง  ดังนี้ 
 1. การเรียนการสอน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้พัฒนาการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ตลอดจนการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ 
 2. การบริหารและการจัดการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ใช้หลักธรรมาภิบาลที่เน้นประสิทธิภาพ โปร่งใส  มีความรับผิดชอบ  และตรวจสอบได้  สามารถแข่งขันได้ใน
ระดับชาติ และระดับนานาชาติ เน้นการจัดการ ความเสี่ยง การพัฒนาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้เป็นองค์กรเรียนรู้ ตลอดจนการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
 3. การประกันคุณภาพการศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ด าเนินการเก่ียวกับการประกันคุณภาพภายใน อีกทั้ง การประเมินคุณภาพภายนอกรอบแรก (พ.ศ. 2544-
2548) การประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่สอง (พ.ศ. 2549-2553) และการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่สาม (พ.ศ. 2554-2558)  โดยส านักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา 



 
 
 4. การพัฒนาอาจารย์ อาจารย์ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มีวุฒิทางการศึกษาสูงขึ้น โดยในระดับปริญญาเอกมีอาจารย์ส าเร็จการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ  
และอาจารย์ได้มีการเสนอขอต าแหน่งทางวิชาการ   จนได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และรองศาสตราจารย์มากขึ้น  อนึ่ง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ส่งเสริมส่งเสริม
การปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของคณาจารย์ ตลอดจนสนับสนุนให้อาจารย์ประจ า   เข้ารับการอบรม ประชุม สัมมนา เพื่อพัฒนาตนเอง ท าการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน  และด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น 
 5. งบประมาณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับงบประมาณทุกปี โดยได้รับทั้งงบประมาณการพัฒนาอาจารย์  และงบประมาณส าหรับเป็นค่าใช้จ่ายด้านการเรียนการ
สอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  นอกจากนี้ ยังมีระบบและกลไกในการจัดสรรทรัพยากรทางการเงินและการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย ตลอดจนการตรวจสอบ
การเงินและงบประมาณ 
 6. เทคโนโลยีการศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้พัฒนาระบบสารสนเทศ E-Learning พัฒนา Website ระบบฐานข้อมูลเพื่อการเรียนการสอนและการวิจัย และ
การประกันคุณภาพการศึกษา ตลอดจนข้อมูลพื้นฐาน (Common Data Set) 
 7. การพัฒนาวารสารทางวิชาการ คณาจารย์ในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ร่วมมือกันพัฒนาวารสาร “พิกุล” ซึ่งเป็นวารสารทางวิชาการของคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เพื่อให้เป็นวารสารที่ได้มาตรฐาน 
 8. การพัฒนาการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ได้พัฒนาการเรียนการสอนไปสู่ระดับบัณฑิตศึกษาโดยเปิดการเรียนการสอนในระดับ
ปริญญาโท ภาคพิเศษ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น   
 9. การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในคณะ ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้พัฒนาศูนย์คอมพิวเตอร์ประจ าคณะ จ านวน 2 ห้อง ห้องสมุดกฎหมาย ศูนย์
สารสนเทศทางภูมิศาสตร์ ห้องปฏิบัติการทางดนตรี ห้องปฏิบัติการศิลปะ และห้องปฏิบัติการนาฏศิลป์และการละคร จนใช้การได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 10. การผลิตบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ผลิตบัณฑิตในด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ที่เน้นด้านคุณภาพและมาตรฐานทางการศึกษา 
     
2. วิสัยทัศน์  พันธกิจ  วัตถุประสงค์  ค่านิยมหลัก  อัตลักษณ์  เอกลักษณ์  คุณลักษณะบัณฑิต วัฒนธรรมของหน่วยงาน 
 
วิสัยทัศน์ 
 สร้างสรรค์องค์ความรู้ และนวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั้งยืน 
 พันธกิจ 
          1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพมาตรฐาน 

    2. สร้างองค์ความรู้ งานวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
    3. เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน 
    4. ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

          5. บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ  



 
 
ค่านิยมหลัก 

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

อัตลักษณ ์   บัณฑิตมีจิตอาสา สร้างสรรค์ปัญญา พัฒนาท้องถิ่น 
 
เอกลักษณ์ “มุ่งเน้นท้องถิ่น สานศิลป์วฒันธรรม” 
 
  เอกลักษณ์ หมายถึง ความส าเร็จตามจุดเน้นและจุดเด่นที่สะท้อนให้เห็นเป็นลักษณะเด่นเป็นที่หนึ่งของสถาบัน โดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้น าเสนอ
ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารคณะและคณะกรรมการประจ าคณะ โดยใช้ค าว่า “มุ่งเน้นท้องถิ่น  สานศิลป์วัฒนธรรม”  

 “มุ่งเน้นท้องถิ่น” เนื่องจาก คณะมีสาขาที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่นด้านต่างๆ รวมทั้งมีกิจกรรม/โครงการ ที่หลากหลายสามารถผลิตบุคลากรและให้การบริการวิชา การแก่
ชุมชนท้องถิ่นได้อย่างกว้างขวาง ประกอบด้วยสาขาต่างๆ ได้แก่ สาขาการพัฒนาสังคม บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ นิติศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ ภาษาไทย ภาอังกฤษ 
ภาษาจีน สารสนเทศภูมิศาสตร์ วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ 
     “สานศิลป์วัฒนธรรม” คณะมีศาสตร์ที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้านในการอนุรักษ์ เผยแพร่ ท านุ บ ารุงศิลปวัฒนธรรม ประกอบด้วย สาขาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ ตนตรี
ศึกษา นาฏศิลป์และการละคร ปรัชญาและศาสนา 
 
คุณลักษณะบัณฑิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มีความรู้คู่คุณธรรม พร้อมน าสังคม 
นิยมความเปน็ไทย  ใส่ใจวิถีโลก 
 
 
 
 
 
 



 
 
วัฒนธรรมของหน่วยงาน 

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

“มมีนุษยธรรม  มีน้ าหนึ่งใจเดียว  มุ่งสู่เพื่อสังคม  สร้างสรรคส์ิ่งใหม่/ภูมิปัญญาอย่างยั้งยืน” 
  

ค่านิยมหลักคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ : ทีมงาน  ความรับผิดชอบ มุ่งผลงาน ตอบแทนประโยชน์ซึ่งกันและกัน 

ประเด็นยุทธศาสตร ์
    1. สร้างความเข้มแข็งของบุคลากรและการวิจัย 

2. สร้างและพัฒนาเครือข่ายทางวิชาการและศิลปวัฒนธรรม 
3. เร่งรัดการสร้างภาพลักษณ์ 

  4. พัฒนาการจัดการศึกษาก้าวไกลสู่อาเซียน  
 
เป้าประสงค ์
 1.1 มีระบบและกลไกการบริหารบุคลากร 

1.2 มีระบบและกลไกการบริหารงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรม 
1.3 เพ่ิมปริมาณและคุณภาพงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรม พร้อมทั้งเผยแพร่ผลงานในระดับชาติ 
2.1 คณะมีเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและศิลปวัฒนธรรมทั้งในและต่างประเทศ 
2.2 ชุมชนท้องถิ่นอยู่ดีมีสุข เข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้ 
2.3 นักศึกษา บุคลากร ชุมชน ท้องถิ่น มีการท านุบ ารุง ศิลปะและวัฒนธรรมไทย และเรียนรู้วัฒนธรรมอาเซียน 
3.1 คณะมีภาพลักษณ์ที่ดีเป็นที่ยอมรับและเชื่อมั่นจากสังคม   
4.1 บัณฑิตมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ  
4.2 คณะมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพเพ่ือเพ่ิมคุณภาพผลผลิตและบริการ 

 



 
 

ความเชื่อมโยงประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ประเด็นยุทธศาสตร ์ เป้าประสงค ์ กลยุทธ์ 
1. สร้างความเข้มแข็งของ
บุคลากรและการวิจัย 
 

1.1 มีระบบและกลไกการบริหารบุคลากร 
1.2 มีระบบและกลไกการบริหารงานวิจัย 
งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรม 
1.3 เพ่ิมปริมาณและคุณภาพงานวิจัย งาน
สร้างสรรค์ และนวัตกรรม พร้อมทั้งเผยแพร่
ผลงานในระดับชาติ 
 

กลยุทธ์ที่ 1.1.1 พัฒนาระบบและกลไกการบริหารบุคลากร 
กลยุทธ์ที่ 1.2.1 พัฒนาระบบระบบและกลไกการบริหารงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรม 
กลยุทธ์ที่ 1.3.1 พัฒนาคุณภาพของปัจจัยที่สนับสนุนการเพ่ิมปริมาณและคุณภาพงานวิจัย 
 

2. สร้างและพัฒนาเครือข่าย
ทางวิชาการและ
ศิลปวัฒนธรรม 
 

2.1 คณะมีเครือข่ายความร่วมมือทาง
วิชาการและศิลปวัฒนธรรมทั้งในและ
ต่างประเทศ 
2.2 ชุมชนท้องถิ่นอยู่ดีมีสุข เข้มแข็ง พึ่งพา
ตนเองได้ 
2.3 นักศึกษา บุคลากร ชุมชน ท้องถิ่น มีการ
ท านุบ ารุง ศิลปะและวัฒนธรรมไทย และ
เรียนรู้วัฒนธรรมอาเซียน 

กลยุทธ์ที่ 2.1.1 ส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการและศิลปวัฒนธรรมอย่างหลากหลายทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ 
กลยุทธ์ที่ 2.2.1 พัฒนาระบบและกลไกการให้บริการวิชาการแก่ท้องถิ่น 
กลยุทธ์ที่ 2.3.1 เสริมสร้างศักยภาพชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
กลยุทธ์ที่ 2.4.1 ระดับความส าเร็จของระบบและกลไก การท านุบ ารุง ศิลปะและวัฒนธรรม 
 

3. เร่งรัดการสร้างภาพลักษณ์ 3.1 คณะมีภาพลักษณ์ที่ดีเป็นที่ยอมรับและ
เชื่อมั่นจากสังคม   

กลยุทธ์ที่ 3.1.1สร้างภาพลักษณ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ด้วยกลยุทธ์ที่หลากหลาย 
 

4. พัฒนาการจัดการศึกษา
ก้าวไกลสู่อาเซียน 

4.1 บัณฑิตมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน
เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ  
4.2 คณะมีระบบบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพเพ่ือเพ่ิมคุณภาพผลผลิตและ
บริการ 

กลยุทธ์ที่ 4.1.1 สร้างความแข็งแกร่งทางวิชาการและคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนให้แก่นักศึกษาตามอัต
ลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเพื่อให้สามารถแข่งขันได้ 
กลยุทธ์ที่  4.1.2 ส่งเสริมการเรียนการสอนที่บูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการ หรือท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
กลยุทธ์ที่  4.2.1  พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
กลยุทธ์ที่  4.2.2 ปรับปรุงระบบสวัสดิการการดูแลช่วยเหลือนักศึกษาและศิษย์เก่า 



 
 

 
ภารกิจหลัก 

จัดการศึกษาเพื่อมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตตามคุณลักษณะ 5 ประการ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดม ศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และให้บริการทางวิชาการแก่นักศึกษา และ
บุคลากรทั่วไป ตลอดจนชุมชนในท้องถิ่น 
 
    สถานภาพปัจจุบัน ปีการศึกษา 2559 

    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีโปรแกรมวิชาทั้งหมด 10 โปรแกรมวิชา  ได้แก ่
1. โปรแกรมวิชานิติศาสตร์        
2. โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม 
3. โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์       
4. โปรแกรมวิชาสารสนเทศภูมิศาสตร์ 

  5. โปรแกรมวิชาบรรณรักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์   
 6. โปรแกรมวิชาภาษาไทย 

7. โปรแกรมวิชาภาษาจีน         
8. โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ 
9. โปรแกรมวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์  
10.โปรแกรมวิชาดนตรีศึกษา     

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีกลุ่มวิชาทั้งหมด 2 กลุ่มวิชา 
1. กลุ่มวิชานาฏศิลป์และการละคร 
2. กลุ่มวิชาปรัชญาและศาสนา 

ประเด็นยุทธศาสตร ์ เป้าประสงค ์ กลยุทธ์ 
  กลยุทธ์ที่  4.2.3  เพ่ิมประสิทธิภาพและพัฒนาการบริหารงานโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ

จัดสภาพแวดล้อม 
กลยุทธ์ที่  4.2.4พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา 
กลยุทธ์ที่  4.2.5 เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัด 
กลยุทธ์ที่  4.2.6  ส่งเสริมการจัดหารายได้ 
 



 
 

จัดการเรียนการสอนทั้งระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา มีหลักสูตรที่เปิดสอน  ได้แก่ 
  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  87 คน (ร้อยละ 86.13)  ข้าราชการ 21 คน  พนักงานมหาวิทยาลัย 26  คน  อาจารย์ตามสัญญาจ้าง 40 คน  
และสายสนับสนุน   จ านวน 14 คน (ร้อยละ 13.87)  พนักงานมหาวิทยาลัย 5 คน พนักงานราชการ 1 คน ลูกจ้างประจ า 1 คน  ลูกจ้างชั่วคราว 8 คน   
 
2. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ศักยภาพ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  (SWOT Analysis) 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมศักยภาพคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ด้านต่าง ๆ รวมทั้งการวิเคราะห์วิสัยทัศน์ประเด็นยุทธศาสตร์ ปัญหาและความต้องการของประชากรและมี
ส่วนได้เสีย ท าให้สามารถเข้าใจบริบทของมหาวิทยาลัยและปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานทั้งในปัจจุบันและอนาคต การวิเคราะห์ศักยภาพอันประกอบด้วยปัจจัยแวดล้อมทั้งภายใน
และภายนอก (Internal and external factors) เป็นองค์ประกอบส าคัญของความส าเร็จเพราะการวิเคราะห์ดังกล่าวจะถูกน าไปใช้เป็นข้อมูลส าหรับการวางแผนยุทธศาสตร์และแนวทาง
ด 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) 

1. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีหลักสูตรที่ตอบสนองต่อการพัฒนาบุคลากรในท้องถิ่นอย่างหลากหลาย ทั้งด้านมนุษยศาสตร์และด้านสังคมศาสตร์ 
2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีหลักสูตรที่เน้นผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ในการใช้ภาษาต่างประเทศเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ให้ความส าคัญในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
4. อาจารย์ใฝ่รู้ใฝ่เรียนเพ่ือพัฒนาตนเองอย่างสม่ าเสมอ 
5. อาจารย์มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้เรียน 
6. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีข้อตกลงความร่วมมือทางการเรียนการสอนกับมหาวิทยาลัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ 
7. คณะมีบุคคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญครอบคลุมการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนท้องถิ่นและสังคม 
8. มีโครงการบริการวิชาการในด้านการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมสู่สากล 
9.คณะฯ มีศาสตร์ที่เก่ียวข้องกับการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ท าให้สามารถปฏิบัติพันธกิจด้านนี้ได้เป็นอย่างดี 
10. ผู้บริหารคณะพัฒนาบริหารงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้ 
11. คณะมีการประชาสัมพันธ์และการประสานงานด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์ให้นักวิจัยได้ทราบข้อมูลด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่อง 
12. มีแหล่งค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ท่ีพร้อมให้บริการข้อมูลแก่นักวิจัย 
13. มีการบูรณาการความรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมเข้ากับพันธกิจอ่ืน เช่น การพัฒนาการเรียนการสอน การบริการวิชาการและการวิจัย เป็นต้น 
14. มีการจัดท าแผนงานอย่างเป็นระบบและมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
15. บุคลากรได้รับการมอบหมายภาระงานที่ชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร 
16. บุคคลากรได้รับการพัฒนาทักษะความรู้ในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง 

 
 จุดอ่อน (Weaknesses) 

1. จ านวนผลการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน  ผลงานวิชาการระดับชาติ ผลงานวิชาการและงานสร้างสรรค์ของคณาจารย์มีจ านวนน้อย 
2. สัดส่วนของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน 
3. สัดส่วนของอาจารย์ประจ าที่มีวุฒิปริญญาเอกต่ออาจารย์ประจ าต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน 
4. อาจารย์ขาดทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ 
5. อุปกรณ์สนับสนุนที่ใช้ในการเรียนการสอนภายในห้องเรียนไม่เพียงพอ 



 
 

6. งบประมาณสนับสนุนการเรียนการสอนไม่เพียงพอ 
7. จ านวนบัณฑิตท่ีได้งานท าภายใน 1 ปี อยู่ในระดับที่ต่ ากว่าเกณฑ์ 
8. คณาจารย์มีประสบการณ์การท าวิจัยน้อย 
9. อาจารย์ส่วนใหญ่มีภาระงานสอนและภาระงานด้านอื่นๆ มาก ท าให้ไม่มีเวลาท าวิจัย 
10. การสร้างมูลค่าเพ่ิมของผลงานวิจัยให้กับชุมชน  ท้องถิ่น  และสังคมยังมีน้อย 
11. การน าผลงานวิจัยไปเผยแพร่  และ/หรือการน าไปใช้ประโยชน์ยังมีน้อย 
12. ขาดการประชาสัมพันธ์ การประเมินการส ารวจการบริการทางวิชาการอย่างทั่วถึง 
13. ขาดการประชาสัมพันธ์ด้านการบริการวิชาการที่มีรูปแบบที่หลากหลายและต่อเนื่อง 
14. ขาดระบบการก ากับ ติดตาม ตรวจสอบการด าเนินงานการบริการวิชาการ  
15. งบประมาณมีจ านวนจ ากัดท าให้การบริการวิชากรไม่หลากหลายและครอบคลุม 
16. สื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเลคทรอนิกส์ด้านศิลปะและวัฒนธรรมยังมีจ านวนน้อย 
17. ขาดข้อมูลด้านศิลปะและวัฒนธรรมยังไม่เป็นระบบ 
18. การด าเนินงานด้านศิลปะและวัฒนธรรมของหน่วยงานภายในยังไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
19. คณะฯ ยังขาดการส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมตลอดจนภูมิปัญญาท้องถิ่น 
20. งบประมาณมีจ านวนจ ากัดทุกด้านไม่เพียงพอต่อการบริหารงาน 
21. ระบบการก ากับ ติดตาม ตรวจสอบการด าเนินงานโครงการยังไม่มีประสิทธิภาพ 
22. การประสานงาน การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ไปยังโปรแกรมวิชาและคณาจารย์แต่ละท่านยังไม่ทั่วถึงเท่าที่ควร 
23. การประชาสัมพันธ์เผยแพร่จดหมายข่าวของคณะยังไม่ต่อเนื่อง 
24. บุคลากรสายสนับสนุนยังไม่มีคู่มือการปฏิบัติงาน และเส้นทางเดินของต าแหน่งงาน (Career path) 

 
 2) การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก  
     โอกาส (Opportunities) 

1. ทรัพยากรในท้องถิ่นเอ้ืออ านวยต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน ซึ่งสามารถให้ 
    นักศึกษาในสาขาวิชาของคณะใช้เป็นแหล่งการเรียนรู้ภายนอกห้องเรียน รวมถึงเป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่ตรงสาขาวิชาได้เป็นอย่างดี 
2. สภาพปัญหาเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบันท าให้มีโอกาสรองรับนักศึกษาในท้องถิ่นมากข้ึน 
3. ความก้าวหน้าและเทคโนโลยีทางการสื่อสารอาจารย์และผู้เรียนมีแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้เพิ่มขึ้น 



 
 

4. ส านักงานกรรมการอุดมศึกษามีนโยบายให้ใช้ทรัพยากรเรียนรู้ร่วมกัน 
5. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เช่นส านักงาน ก.พ. มหาวิทยาลัยต่างๆ มีหลักสูตรการฝึกอบรมผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 
6. นโยบายการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่น ท าให้คณะมีโอกาสในการสร้างเครือข่ายเพ่ิมมากข้ึน 
7.  มีกรอบแผนการอุดมศึกษาระยะยาว โดยคณะกรรมการการอุดมศึกษาท าให้คณะมีทิศทางในการท าแผนพัฒนาได้ชัดเจน 
8.  รัฐบาลมีนโยบายการสนับสนุนการวิจัยและงานสร้างสรรค์   
9.  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติก าหนดให้มหาวิทยาลัยท าการวิจัยและงานสร้างสรรค์เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้และพัฒนาสังคมและมีระบบประกันคุณภาพ 

การศึกษาภายใน 
10. สร้างเครือข่ายการบริการวิชาการ 
11. มีการส ารวจความต้องการรับบริการวิชาการและวิชาชีพ 
12. มีเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชนและหน่วยงานภายนอกในการด าเนินการบริการวิชาการ 
13. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือยังไม่เป็นระบบ 
14. รัฐบาลมีนโยบายการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่นและการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ท าให้มีขอบเขตการให้บริการวิชาการกว้างขวางขึ้น 
15.คณะมีเครือข่ายกับหน่วยงานภายนอกท าให้เอ้ือต่อการบริการวิชาการ 
16. มหาวิทยาลัย/จังหวัด มีนโยบายและให้ความส าคัญต่อการส่งเสริมด้านศิลปะและวัฒนธรรม 
17. จังหวัดก าแพงเพชร มีเขตโบราณสถานที่ได้รับการยกย่องเป็นเมืองมรดกโลกซ่ึงเป็นแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการอนุรักษ์ ส่งเสริม สืบสานเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรม 

ภูมิปัญญาและสิ่งแวดล้อม 
18. องค์กร/หน่วยงานในท้องถิ่นให้การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม 
19. ความก้าวหน้าของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท าให้เอ้ือต่อการปฏิบัติงาน 
20. นโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์จังหวัด การปฏิรูประบบราชการ การพัฒนาระบบราชการรวมถึงนโยบายการกระจาย

อ านาจสู่ท้องถิ่น  ท าให้บุคลากรของคณะสามารถใช้ศักยภาพเพ่ือตอบสนองเรื่องต่างๆ ดังกล่าวได้อย่างดี 
21. มีกรอบแผนการอุดมศึกษาระยะยาว โดยคณะกรรมการอุดมศึกษาท าให้คณะมีทิศทางในการท าแผนพัฒนาได้ชัดเจน 
22. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เช่น ส านักงาน ก.พ. มหาวิทยาลัยต่างๆ ฯลฯ มีหลักสูตรการฝึกอบรมผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
23. มีเครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษาภาคเหนือตอนล่าง (มหาวิทยาลัยนเรศวรเป็นผู้ประสานงาน) 
24. มหาวิทยาลัยมีระบบสารสนเทศเพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษาและการบริหารจัดการ 
25. คณะมีเครือข่ายกับหน่วยงานภายนอกท าให้เอ้ือต่อการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร  

  



 
 
อุปสรรค (Threats) 

   1. นโยบายลดอัตราก าลังข้าราชการของรัฐบาล ส่งผลให้พนักงานมหาวิทยาลัยและพนักงานราชการขาดความมั่นคงในต าแหน่งงานท างานสูงเพ่ิมมากขึ้น 
2. บัณฑิตสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในประเทศมีจ านวนมาก ท าให้มีการแข่งขันในการเข้า 
3. ผู้ประกอบการต้องการแรงงานระดับการศึกษาระดับมัธยมศึกษาระดับตอนปลายหรือเทียบเท่า 
4. มหาวิทยาลัยจัดสวัสดิการแก่อาจารย์น้อยท าให้เป็นปัญหาต่อการสรรหาอาจารย์ 
5. เสถียรภาพด้านการเมืองไม่มั่นคงส่งผลต่อการจัดสรรงบประมาณด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์   
6. ประเทศมีความผันผวนทางเศรษฐกิจ  สังคม  สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติส่งผลให้รัฐบาลจัดสรรงบประมาณให้กับมหาวิทยาลัยด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์  ลดลง 
7. หน่วยงานภายนอกและแหล่งทุนแจ้งเงื่อนไขการรับทุนสนับสนุนการวิจัยและงานสร้างสรรค์กระชั้นชิด 
8. ชุมชนและท้องถิ่นขาดความเข้าใจในภารกิจการให้บริการวิชาการของคณะ 
9. มีหน่วยงานอื่นที่เป็นคู่แข่งในการให้บริการวิชาการและวิชาชีพในลักษณะเดียวกัน 
10. เกณฑ์การประเมินการด้านบริการวิชาการมีการปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลา 
11. เครือข่ายความร่วมมือ (MOU) การบริการวิชาการส่วนใหญ่ยังไม่เป็นระบบ 
12. หน่วยงานท้องถิ่นภายนอกบางหน่วยงานขาดความรู้ความเข้าใจและให้ความส าคัญต่องานด้านศิลปะและวัฒนธรรมจึงท าให้ได้รับงบประมาณสนับสนุน   จาก

หน่วยงานภายนอกไม่เพียงพอ 
13. ค่านิยมของสังคมไทยทางด้านการอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมเปลี่ยนไป เนื่องจากได้รับอิทธิพลทางวัฒนธรรมต่างชาติและการปลูกฝังจิตส านึกการอนุรักษ์ความ
เป็นไทยน้อยลง 
14. นโยบายลดอัตราก าลังข้าราชการของรัฐบาล ส่งผลให้พนักงานมหาวิทยาลัยและพนักงานราชการขาดความมั่นคงในต าแหน่งงาน 
15. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายงบประมาณในระดับมหาวิทยาลัยยังไม่ชัดเจน ท าให้การปฏิบัติงานของบุคลากรไม่ถูกต้อง 
16. สภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันก่อให้เกิดอุปสรรคในการบริหารจัดการ อาทิ ด้านงบประมาณ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาบุคลากร การสนับสนุนครุภัณฑ์ที่ทันสมัย 
17. งบประมาณแผ่นดินสนับสนุนจากรัฐบาลน้อยเกินไปไม่เพียงพอต่อการบริหาร 
18. คู่มือการประเมินของ สกอ. ยังมีแนวปฏิบัติตามเกณฑ์บางตัวชี้วัดไม่ชัดเจน 
19. ผู้ประเมินมีความเข้าใจไม่ตรงกันในเกณฑ์แต่ละตัวชี้วัด จ าเป็นต้องอาศัยดุลยพินิจ 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

ประเด็นยุทธศาสตร ์ เป้าประสงค ์ กลยุทธ์  ตัวชี้วัด  

1. สร้างความ
เข้มแข็งของ
บุคลากรและการ
วิจัย 
 

1.1 มีระบบและ
กลไกการบริหาร
บุคลากร 

1.1 พัฒนาระบบและกลไก
การบริหารบุคลากร 

1 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาระบบระบบและกลไกการบริหารบุคลากร 
2 ความพึงพอใจต่อระบบของผู้ใช้บริการ 

 
1.2 มีระบบและกลไกการ
บริหารงานวิจัย งาน
สร้างสรรค์ และนวัตกรรม 

3 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาระบบระบบและกลไกการบริหารงานวิจัย งาน
สร้างสรรค์ และนวัตกรรม 

4 ความพึงพอใจต่อระบบของผู้ใช้บริการ 
5 ร้อยละของการมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบ 

1.3 เพ่ิมปริมาณและคุณภาพ
งานวิจัย งานสร้างสรรค์ และ
นวัตกรรม พร้อมทั้งเผยแพร่
ผลงานในระดับชาติ 

6 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาทักษะในการท าวิจัย 
7 จ านวนผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรม 
8 จ านวนผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมที่มีการน าไปใช้ประโยชน์หรือแก้ไข

ปัญหาให้กับท้องถิ่น 
   9 จ านวนผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 
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ประเด็นยุทธศาสตร ์ เป้าประสงค ์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด 
2. สร้างและพัฒนา
เครือข่ายทาง
วิชาการและ
ศิลปวัฒนธรรม 
 

2.1 คณะมีเครือข่าย
ความร่วมมือทาง
วิชาการและ
ศิลปวัฒนธรรมทั้งใน
และต่างประเทศ 
 

2.1 ส่งเสริมความร่วมมือทาง
วิชาการและศิลปวัฒนธรรม
อย่างหลากหลายทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ 
 

10 จ านวนหน่วยงาน/องค์กรภายนอก ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ที่คณะมีความ
ร่วมมือด้านวิชาการ 

11 จ านวนหน่วยงาน/องค์กรภายนอก ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ที่คณะมีความ
ร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรม 

12 จ านวนโครงการ/กิจกรรมทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ที่คณะมีความร่วมมือด้าน
วิชาการ  

13 จ านวนโครงการ/กิจกรรมทั้งภายในและต่างประเทศ ที่คณะมีความร่วมมือด้าน
ศิลปวัฒนธรรม  

 
2.2 ชุมชนท้องถิ่นอยู่
ดีมีสุข เข้มแข็ง พ่ึงพา
ตนเองได้ 
 

 2.2พัฒนาระบบและกลไกการ
ให้บริการวิชาการแก่ท้องถิ่น 
 

14 ระดับความส าเร็จของระบบ และกลไกการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม 
15 ร้อยละของโครงการ/กิจกรรม ที่ได้น าความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการ

วิชาการ มาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนหรืองานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
 

2.3 นักศึกษา 
บุคลากร ชุมชน 
ท้องถิ่น มีการท านุ
บ ารุง ศิลปะและ
วัฒนธรรมไทย และ
เรียนรู้วัฒนธรรม
อาเซียน 

2.3 เสริมสร้างศักยภาพชุมชน
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

16 ระดับความส าเร็จของการเสริมสรา้งศักยภาพชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 

 2.4 ระดับความส าเร็จของระบบ
และกลไก การท านุบ ารุง ศิลปะ
และวัฒนธรรม 
 

17 ระดับความส าเร็จของระบบและกลไก การท านุบ ารุง ศิลปะและวัฒนธรรม 
18 จ านวนโครงการ/กิจกรรม ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมอาเซยีน 
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ประเด็นยุทธศาสตร ์ เป้าประสงค ์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด 
3. เร่งรัดการสร้าง
ภาพลักษณ์ 

3.1 คณะมี
ภาพลักษณ์ที่ดีเป็นที่
ยอมรับและเชื่อมั่น
จากสังคม   

3.1สร้างภาพลักษณ์คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ด้วยกลยุทธ์ที่หลากหลาย 

19 ระดับความส าเร็จในการสร้างภาพลักษณ์องค์กรด้วยการประชาสัมพันธ์เชิงรุก 
20 ระดับความส าเร็จในการสร้างภาพลักษณ์องค์กรด้วยกิจกรรมทางสังคม (CSR) 

 

4. พัฒนาการจัด
การศึกษาก้าวไกล
สู่อาเซียน 

4.1 บัณฑิตมีคุณภาพ
ตามเกณฑ์มาตรฐาน
เป็นที่ยอมรับใน
ระดับชาติ  
 
 

4.1.1 สร้างความแข็งแกร่งทาง
วิชาการและคุณภาพชีวิตที่
ยั่งยืนให้แก่นักศึกษาตามอัต
ลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเพื่อให้
สามารถแข่งขันได้ 

21 จ านวนหลักสูตรที่มีกิจกรรมความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศท่ีได้ลงนาม
ความร่วมมือแล้ว 

22 ผลการพัฒนานักศึกษาตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยและคุณลักษณะบัณฑิตของคณะ 
23 ระดับความส าเร็จของการเสริมสรา้งความแข็งแกร่งทางวิชาการให้แก่นักศึกษา 
  

 4.1.2 ส่งเสริมการเรียนการ
สอนที่บูรณาการกับการวิจัย 
การบริการวิชาการ หรือท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

24 ระดับความส าเร็จของการด าเนินการบูรณาการการเรียนการสอนกับการวิจัย การ
บริการวิชาการ หรือท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

 

4.2 คณะมีระบบ
บริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพเพ่ือ
เพ่ิมคุณภาพผลผลิต
และบริการ 

กลยุทธ์ที่  4.2.1  พัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาล 

25 ผลการประเมินคุณภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
 

กลยุทธ์ที่  4.2.2 ปรับปรุงระบบ
สวัสดิการการดูแลช่วยเหลือ
นักศึกษาและศิษย์เก่า 

 

26 ระดับความส าเร็จของระบบบริการและการดูแลช่วยเหลือนักศึกษาและศิษย์เก่า 
 

  



 
 
ประเด็นยุทธศาสตร ์ เป้าประสงค ์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด 
  กลยุทธ์ที่  4.2.3  เพ่ิม

ประสิทธิภาพและพัฒนาการ
บริหารงานโดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการจัด
สภาพแวดล้อม 
 

27 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการสภาพแวดล้อม
เพ่ือเอ้ือต่อการเรียนรู้ 

28 ผลการประเมินการกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ประกันคุณภาพ 
29 ระดับความส าเร็จของการน าระบบจัดการคุณภาพมาตรฐานสากลมาใช้พัฒนาคุณภาพ 
30 ระดับความส าเร็จของการใช้ทรัพยากร 
31 ระดับความส าเร็จของการจัดหารายได้ 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

  

เป้าประสงค์ 
 

ตัวช้ีวัด  
น้ าหนัก เป้าหมาย ข้อมูลพื้นฐาน เกณฑ์การให้คะแนน 

หมายเหตุ 
 (%) 2559 2556 2557 2558 1 2 3 4 5 

1.1 มีระบบ
และกลไกการ
บริหาร
บุคลากร 

1 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาระบบระบบและ
กลไกการบริหารบุคลากร 

3.00 
5 

  
 1 2 3 4 5  

2 ความพึงพอใจต่อระบบของผู้ใช้บริการ 3.00 5    1 2 3 4 5   
3 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาระบบระบบและ

กลไกการบริหารงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และ
นวัตกรรม 

3.50 5 
  

 1 2 3 4 5  

4 ความพึงพอใจต่อระบบของผู้ใช้บริการ 3.00 5    1 2 3 4 5  

5 ร้อยละของการมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบ 3.00 80    40 50  60     70 80  
6 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาทักษะในการ

ท าวิจัย 
3.00 80 

  
 60 70 80 90 100  

 7 จ านวนผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรม 3.50 15    8 10 12 14 16  
 8 จ านวนผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมที่

มีการน าไปใช้ประโยชน์หรือแก้ไขปัญหาให้กับ
ท้องถิ่น 

3.00 10 

  
 4 6 8 10 12  

9 จ านวนผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมที่
ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 

3.50 5 
  

 1 2 3 4 5  

ตัวชี้วัด เป้าหมาย และเกณฑ์การให้คะแนนตามแผนปฏิบัติราชการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
 



 
 

  

เป้าประสงค์ 
 

ตัวช้ีวัด  
น้ าหนัก เป้าหมาย ข้อมูลพื้นฐาน เกณฑ์การให้คะแนน 

หมายเหตุ 
 (%) 2559 2556 2557 2558 1 2 3 4 5 

2.1 คณะมี
เครือข่ายความ
ร่วมมือทาง
วิชาการและ
ศิลปวัฒนธรรม
ทั้งในและ
ต่างประเทศ 
 

10 จ านวนหน่วยงาน/องค์กรภายนอก ทั้ง
ภายในประเทศและต่างประเทศ ที่คณะมีความ
ร่วมมือด้านวิชาการ 

3.50 5 

  
 2 3 4 5 6  

11 จ านวนหน่วยงาน/องค์กรภายนอก ทั้ง
ภายในประเทศและต่างประเทศ ที่คณะมีความ
ร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรม 

3.50 3 

  
 - 1 2 3 4  

12 จ านวนโครงการ/กิจกรรมทั้งภายในประเทศและ
ต่างประเทศ ที่คณะมีความร่วมมือด้านวิชาการ  

3.50 5 
  

 2 3 4 5 6  

13 จ านวนโครงการ/กิจกรรมทั้งภายในและต่างประเทศ 
ที่คณะมีความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรม  

3.50 3 
  

 - 1 2 3 4  

             
2.2 ชุมชน
ท้องถิ่นอยู่ดีมี
สุข เข้มแข็ง 
พ่ึงพาตนเองได้ 
 

14 ระดับความส าเร็จของระบบ และกลไกการให้บริการ
ทางวิชาการแก่สังคม 

3.50 4-5 ข้อ 
  

 1 ข้อ 2 ข้อ 3ข้อ 4-5ข้อ 6-7 
ข้อ 

 

15 ร้อยละของโครงการ/กิจกรรม ที่ได้น าความรู้และ
ประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการ มาใช้ในการ
พัฒนาการเรียนการสอนหรืองานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค ์

3.50 ร้อยละ80 

  

 ร้อย
ละ60 

ร้อย
ละ70 

ร้อย
ละ80 

ร้อย
ละ90 

ร้อย
ละ
100 

  



 
 

เป้าประสงค์ 
 

ตัวช้ีวัด  
น้ าหนัก เป้าหมาย ข้อมูลพื้นฐาน เกณฑ์การให้คะแนน 

หมายเหตุ 
 (%) 2559 2556 2557 2558 1 2 3 4 5 

2.3 นักศึกษา 
บุคลากร 
ชุมชน ท้องถิ่น 
มีการท านุบ ารุง 
ศิลปะและ 
วัฒนธรรมไทย 
และเรียนรู้
วัฒนธรรม
อาเซียน 

16 ระดับความส าเร็จของการเสริมสรา้งศักยภาพชุมชนตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

3.00 3 ข้อ   
 1ข้อ 2ข้อ 3ข้อ 4ข้อ 5ข้อ  

17 ระดับความส าเร็จของระบบและกลไก การท านุบ ารุง ศิลปะ
และวัฒนธรรม 

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

18 จ านวนโครงการ/กิจกรรม ท่ีส่งเสริมการเรียนรู้
ศิลปวัฒนธรรมอาเซียน 

3.00 5 
  

 2 3 4 5 6  

  

3.1 คณะมี
ภาพลักษณ์ทีด่ี
เป็นที่ยอมรับและ
เชื่อมั่นจากสังคม   
 

19 ระดับความส าเร็จในการสร้างภาพลักษณ์องค์กรด้วยการ
ประชาสมัพันธ์เชิงรุก 3.00 3 ข้อ    1ข้อ 2ข้อ 3ข้อ 4ข้อ 5 - 6

ข้อ  

20 ระดับความส าเร็จในการสร้างภาพลักษณ์องค์กรด้วย
กิจกรรมทางสังคม (CSR) 3.00 

2 
  

 - 1 2 3 4 
 

4.1 บัณฑิตมี
คุณภาพตาม
เกณฑ์
มาตรฐานเป็นที่
ยอมรับใน
ระดับชาติ  
 

21 จ านวนหลักสูตรที่มีกิจกรรมความร่วมมือกับ
มหาวิทยาลัยในต่างประเทศท่ีได้ลงนามความ
ร่วมมือแล้ว 

3.50 2หลักสูตร 

  

 - - 2
หลักสูตร 

3 
หลักสูตร 

4
หลักสูตร  

22 ผลการพัฒนานักศึกษาตามอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัยและคุณลักษณะบัณฑิตของคณะ 

3.50 3 ข้อ 
  

 1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 
 

23 ระดับความส าเร็จของการเสริมสรา้งความแข็งแกร่งทาง
วิชาการให้แก่นักศึกษา 

3.00 3 ข้อ    1 ข้อ 2 ข้อ 3-4 
ข้อ 

5-6 
ข้อ 

7-8 
ข้อ  

24 ระดับความส าเร็จของการด าเนินการบูรณาการการเรียน
การสอนกับการวจิัย การบริการวชิาการ หรือท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

3.50 3 ข้อ 
  

 1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เป้าประสงค์ 
 

ตัวช้ีวัด  
น้ าหนัก เป้าหมาย ข้อมูลพื้นฐาน เกณฑ์การให้คะแนน 

หมายเหตุ 
 (%) 2559 2556 2557 2558 1 2 3 4 5 

4.2 คณะมี
ระบบบริหาร
จัดการที่มี
ประสิทธิภาพ
เพ่ือเพ่ิม
คุณภาพ
ผลผลิตและ
บริการ 

25 ผลการประเมินคุณภาพการบริหารจัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาล 

4.50 4.50 
  

 1 2 3 4 5 
 

26 ระดับความส าเร็จของระบบบริการและการดูแล
ช่วยเหลือนักศึกษาและศิษย์เก่า 

3.00 3-4 ข้อ 
  

 1 ข้อ 2 ข้อ 3-4 
ข้อ 

5 ข้อ 6 ข้อ 
 

27 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเทคโนโลยี
สารสนเทศและการจัดการสภาพแวดล้อมเพ่ือเอ้ือต่อ
การเรียนรู้ 

3.50 3.51 
  

 2.50 3.00 3.50 4.00 4.50 

 

28 ผลการประเมินการกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์
ประกันคุณภาพ 

3.50 3.00 
  

 1 2 3 4 5 
 

29 ระดับความส าเร็จของการน าระบบจัดการคุณภาพ
มาตรฐานสากลมาใช้พัฒนาคุณภาพ 

3.00 3 ข้อ 
  

 1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 
 

30 ระดับความส าเร็จของการใช้ทรัพยากร 3.50 3 ข้อ    - 1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ  
31 ระดับความส าเร็จของการจัดหารายได้ 3.50 3 ข้อ    1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ  



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

ที ่ ตัวชี้วัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

เป้าหมาย 
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เกณฑ์การให้คะแนน 
ค าอธิบาย/ประเด็นการประเมิน 

ผู้รวบรวมข้อมูล 
ผู้ด าเนินการ โครงการเชิงกลยุทธ์ 

1 2 3 4 5 
และสรุป
รายงาน 

1 ระดับความส าเร็จของการ
พัฒนาระบบระบบและกลไก
การบริหารบุคลากร 

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

หัวหน้า
ส านักงาน 

หัวหน้า
ส านักงาน/

หัวหน้าศูนย์คอม 

จัดท าระบบสารสนเทศ
เพื่อบริหารบุคลากร 

2 ความพึงพอใจต่อระบบของ
ผู้ใช้บริการ 

3.00 5 1 2 3 4 5 แบบประเมินความพึงพอใจของระบบในแต่
ละด้าน 

หัวหน้า
ส านักงาน 

หัวหน้าศูนย์
คอมพิวเตอร ์

สร้างแบบประเมิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1. สร้างความเข้มแข็งบุคลากรและการวิจยั 
เป้าประสงค์ที่ 1.2 มีระบบและกลไกการบริหารงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวตักรรม 
กลยุทธ์ที่ 1.2.1 พัฒนาระบบระบบและกลไกการบริหารงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรม 
มาตรการ : 
1) แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบระบบและกลไกการบริหารงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรม 
2) พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อบรหิารการวิจยั 
3) ก ากับ ติดตาม ประเมินผล และเสนอแนวทางการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรม 

ที ่ ตัวชี้วัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

เป้าหมาย 
59 

เกณฑ์การให้คะแนน 
ค าอธิบาย/ประเด็นการประเมิน 

ผู้รวบรวมข้อมูล 
ผู้ด าเนินการ โครงการเชิงกลยุทธ์ 

1 2 3 4 5 
และสรุป
รายงาน 

1 ระดับความส าเร็จของการ
พัฒนาระบบระบบและกลไก
การบริหารงานวิจัย งาน
สร้างสรรค์ และนวัตกรรม 

3.50 5 1 2 3 4 5 ประเมินจากข้อมูลน าเข้า กระบวนการ และ
ผลลัพธ์ 

รองคณบดฝี่าย
วิจัยและ

สารสนเทศ 

รองคณบดฝี่าย
วิจัยและ

สารสนเทศ/
โปรแกรมวิชา 

จัดท าระบบสารสนเทศ
เพื่อบริหารการวิจัย 

2 ความพึงพอใจต่อระบบของ
ผู้ใช้บริการ 

3.00 5 1 2 3 4 5 แบบประเมินความพึงพอใจของระบบในแต่
ละด้าน 

รองคณบดฝี่าย
วิจัยและ

สารสนเทศ 

หัวหน้าศูนย์
คอมพิวเตอร ์

สร้างแบบประเมิน 

3 ร้อยละของการมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาระบบ 

3.00 80 40 50  60     70 80 จ านวนของผู้เข้าร่วมในการพัฒนาระบบ รองคณบดฝี่าย
วิจัยและ

สารสนเทศ 

หัวหน้าศูนย์
คอมพิวเตอร ์

สร้างแบบสอบถาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1. สร้างความเข้มแข็งบุคลากรและการวิจยั 
เป้าประสงค์ที่ 1.3 เพิ่มปริมาณและคณุภาพงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรม พร้อมทั้งเผยแพร่ผลงานในระดับชาติ 
กลยุทธ์ที่ 1.3.1 พัฒนาคุณภาพของปัจจัยที่สนับสนุนการเพิ่มปริมาณและคุณภาพงานวิจัย 
มาตรการ : 

1) การพัฒนาทักษะของบุคลากรในการท าวิจัย 
2) การให้ค าปรึกษางานวิจัย 
3) สนับสนุนทุนวิจัยของบุคลากร 
4) สนับสนุนการตีพิมพ์บทความทางวิชาการและบทความวิจัย 
5) ส่งเสริมการเข้าร่วมหรือน าเสนอผลงานวิชาการในท่ีประชุมวิชาการ 
6) การให้รางวัลวิจยัดีเด่น 

 

ที ่ ตัวชี้วัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 
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เกณฑ์การให้คะแนน 
ค าอธิบาย/ประเด็นการประเมิน 

ผู้รวบรวมข้อมูล 
ผู้ด าเนินการ โครงการเชิงกลยุทธ์ 

1 2 3 4 5 
และสรุป
รายงาน 

1 ร้อยละของบุคลากรทีไ่ด้รับ
การพัฒนาทักษะในการท าวิจัย 

3.00 80 60 70 80 90 100 พิจารณาจากการเขา้ร่วมรับการอบรม 
พัฒนาทักษะด้านงานวิจัย งานสรา้งสรรค์
และนวัตกรรม 

รองคณบดฝี่าย
วิจัยและ

สารสนเทศ 

รองคณบดฝี่าย
วิจัยและ

สารสนเทศ 

โครงการนักวิจัยรุ่นใหม ่

2 จ านวนผลงานวิจัย งาน
สร้างสรรค์ และนวัตกรรม 

3.50 15 8 10 12 14 16 พิจารณาจากรายงานผลงานวิจยัที่แล้วเสร็จ
ตามก าหนดเวลา 

รองคณบดฝี่าย
วิจัยและ

สารสนเทศ 

รองคณบดฝี่าย
วิจัยและ

สารสนเทศ 

กิจกรรมอบรมการเขียน
ผลงานวิจัยและ
สนับสนุนทุนวิจัย 

3 จ านวนผลงานวิจัย งาน
สร้างสรรค์ และนวัตกรรมท่ีมี
การน าไปใช้ประโยชน์หรือ
แก้ไขปัญหาให้กับท้องถิ่น 

3.00 10 4 6 8 10 12 พิจารณาจากการน างานวิจัยไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์จากชุมชน/องค์กรภายในและ
ภายนอก/หนังสือตอบรับการน าวจิัยไปใช้
ประโยชน ์

รองคณบดฝี่าย
วิจัยและ

สารสนเทศ 

รองคณบดฝี่าย
วิจัยและ

สารสนเทศ 

กิจกรรมอบรมการเขียน
งานวิจัย งานสร้างสรรค์
และนวัตกรรมทีเ่กิด
ประโยชน์ต่อชุมชน
ท้องถิ่น 

4 จ านวนผลงานวิจัย งาน
สร้างสรรค์ และนวัตกรรมท่ี
ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาต ิ

3.50 5 1 2 3 4 5 พิจารณาจากจ านวนงานวิจัยท่ีได้รบัการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ในวาสรทางวิชาการ
ระดับชาตหิรือนานชาต ิ

รองคณบดฝี่าย
วิจัยและ

สารสนเทศ 

รองคณบดฝี่าย
วิจัยและ

สารสนเทศ 

แนวทางการเขียน
บทความวิจัยอย่างมือ
อาชีพ 

 
 



 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและศิลปวัฒนธรรม 
เป้าประสงค์ที่ 2.1 คณะมีเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและศิลปวัฒนธรรมทั้งในและต่างประเทศ 
กลยุทธ์ที่ 2.1.1 ส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการและศิลปวัฒนธรรมอย่างหลากหลายท้ังในประเทศและต่างประเทศ 
มาตรการ : 
1) จัดท าแผน/โครงการพัฒนาความร่วมมือกับหน่วยงาน/องค์กรทั้งในประเทศและตา่งประเทศ 
2) จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยน/พฒันาบุคลากร นักศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
3) ส่งเสริมกิจกรรมความร่วมมือตามพันธกิจอย่างหลากหลายและตอ่เนื่อง 
4) ก ากับติดตาม และประเมินผลลัพธ์หรือผลกระทบของโครงการภายใต้ความร่วมมือ 
 

ที ่ ตัวชี้วัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 
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เกณฑ์การให้คะแนน 
ค าอธิบาย/ประเด็นการประเมิน 

ผู้รวบรวมข้อมูล 
ผู้ด าเนินการ โครงการเชิงกลยุทธ์ 

1 2 3 4 5 
และสรุป
รายงาน 

1 จ านวนหน่วยงาน/องค์กร
ภายนอก ทั้งภายในประเทศ
และต่างประเทศ ท่ีคณะมี
ความร่วมมือด้านวิชาการ 

3.50 5 2 3 4 5 6 ประเด็นการประเมิน : 
พิจารณาจากจ านวนหน่วยงาน/องค์กร
ภายนอก ทั้งภายในประเทศและตา่งประเทศ 
ที่คณะมีความร่วมมือด้านวิชาการ 

งานกิจการ
นักศึกษา  

งานกิจการ
นักศึกษา 

1.คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์พร้อมก้าวสู่
การเป็นประชาคม
อาเซียน 
2.เสริมสรา้งความ
ร่วมมือทางวิชาการทั้งใน
ประเทศและตา่งประเทศ 

2 จ านวนหน่วยงาน/องค์กร
ภายนอก ทั้งภายในประเทศ
และต่างประเทศ ที่คณะมี
ความร่วมมือด้าน
ศิลปวัฒนธรรม 

3.50 3 - 1 2 3 4 ประเด็นการประเมิน : 
พิจารณาจากจ านวนหน่วยงาน/องค์กร
ภายนอก ทั้งภายในและต่างประเทศ ที่คณะ
มีความร่วมมือด้านศลิปวัฒนธรรม 

งาน
ศิลปวัฒนธรรม  

งาน
ศิลปวัฒนธรรม 

1.คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์พร้อมก้าวสู่
การเป็นประชาคม
อาเซียน 
2.อบรมนาฏศลิป์
อาเซียน 
3.เสริมสรา้งความ
ร่วมมือด้าน
ศิลปวัฒนธรรมทั้งใน
ประเทศและตา่งประเทศ 
 



 
 

ที ่ ตัวชี้วัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 
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เกณฑ์การให้คะแนน 
ค าอธิบาย/ประเด็นการประเมิน 

ผู้รวบรวมข้อมูล 
ผู้ด าเนินการ โครงการเชิงกลยุทธ์ 

1 2 3 4 5 
และสรุป
รายงาน 

3 จ านวนโครงการ/กิจกรรมทั้ง
ภายในประเทศและ
ต่างประเทศ ท่ีคณะมคีวาม
ร่วมมือด้านวิชาการ  

3.50 5 2 3 4 5 6 ประเด็นการประเมิน : 
พิจารณาจากจ านวนโครงการ/กิจกรรมทั้ง
ภายในประเทศและต่างประเทศ ที่คณะมี
ความร่วมมือด้านวิชาการ 

งานกิจการ
นักศึกษา  

งานกิจการ
นักศึกษา 

1.คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์พร้อมก้าวสู่
การเป็นประชาคม
อาเซียน 
2.พัฒนาคุณลักษณะ
บัณฑิตนักศึกษาคณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์
3.เสริมสรา้งความ
ร่วมมือทางวิชาการทั้งใน
ประเทศและตา่งประเทศ 

4 จ านวนโครงการ/กิจกรรมทั้ง
ภายในและต่างประเทศ ที่
คณะมคีวามร่วมมือด้าน
ศิลปวัฒนธรรม  

3.50 3 - 1 2 3 4 ประเด็นการประเมิน : 
พิจารณาจากจ านวนโครงการ/กิจกรรมทั้ง
ภายในและต่างประเทศ ที่คณะมีความ
ร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรม 

งาน
ศิลปวัฒนธรรม  

งาน
ศิลปวัฒนธรรม 

1.ส่งเสรมิ สนับสนุนการ
ท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 
2.อบรมนาฏศลิป์
อาเซียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและศิลปวัฒนธรรม 
เป้าประสงค์ที่ 2.2 ชุมชนท้องถิน่อยู่ดีมีสุข เข้มแข็ง พ่ึงพาตนเองได้ 
กลยุทธ์ที่ 2.2.1 พัฒนาระบบและกลไกการให้บริการวิชาการแก่ท้องถิ่น 
มาตรการ : 
1) จัดท าข้อก าหนด แนวปฏิบัติ และแผนการด าเนินการการบริการวิชาการแก่สังคม 
2) จัดสรรงบประมาณดา้นการบรกิารวิชาการสูร่ะดบัโปรแกรมวิชา โดยมุ่งเน้นการบูรณาการกับพันธกิจอื่นๆ 
3) จัดกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการสู่ชุมชนเป้าหมายอย่างต่อเนือ่งโดยมุ่งเน้นการบรูณาการกับพันธกิจอื่น 
4) จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูด้า้นการบริการวิชาการ 
5) ก ากับติดตาม และประเมินผลลัพธ์และผลกระทบการบริการวิชาการเพื่อน ามาพัฒนาและปรับปรงุการด าเนินงาน 

ที ่ ตัวชี้วัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 
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เกณฑ์การให้คะแนน 
ค าอธิบาย/ประเด็นการประเมิน 

ผู้รวบรวมข้อมูล 
ผู้ด าเนินการ โครงการเชิงกลยุทธ์ 

1 2 3 4 5 
และสรุป
รายงาน 

1 ระดับความส าเร็จของระบบ 
และกลไกการให้บริการทาง
วิชาการแก่สังคม  

3.50 4-5 ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3ข้อ 4-5ข้อ 6-7 
ข้อ 

ประเด็นการประเมิน : 
1) ก าหนดชุมชนหรือองค์การเป้าหมายของ
การให้บริการทางวิชาการแกส่ังคมโดยมี
ความร่วมมือ 
ระหว่างคณะหรือหน่วยงานเทียบเท่า 
2) จัดท าแผนบริการวิชาการโดยมสี่วนร่วม
จากโปรแกรมวิชา และองค์การเปา้หมายที่
ก าหนดในขอ้ 1 
3) จัดกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการสู่
ชุมชนเป้าหมายโดยมุ่งเน้นการบูรณาการกับ
พันธกิจอื่น 
4)ชุมชนหรือองค์การเป้าหมายไดร้ับการ
พัฒนาและมีความเข้มแข็งที่มีหลักฐานท่ี
ปรากฏชัดเจน 
5) ชุมชนหรือองค์การเป้าหมายด าเนินการ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 
 

งานบริการ
วิชาการ 

งานบริการ
วิชาการ 

1.พัฒนาระบบและกลไก
การบริการวิชาการ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตรเ์พื่อ
ประโยชน์ในการ
เสรมิสร้างความเขม้แข็ง
ขององค์กร/ชุมชน 



 
 

ที ่ ตัวชี้วัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 
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เกณฑ์การให้คะแนน 
ค าอธิบาย/ประเด็นการประเมิน 

ผู้รวบรวมข้อมูล 
ผู้ด าเนินการ โครงการเชิงกลยุทธ์ 

1 2 3 4 5 
และสรุป
รายงาน 

         6) คณะสามารถสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
กับหน่วยงานภายนอกในการพัฒนาชุมชน
หรือองค์การเป้าหมาย 
7) ทุกโปรแกรมวิชามีส่วนร่วมในการ
ด าเนินการตามแผนบริการทางวิชาการแก่
สังคมของคณะตามข้อ 2 

   

2 ร้อยละของโครงการ/กิจกรรม 
ที่ได้น าความรู้และ
ประสบการณ์จากการ
ให้บริการวิชาการ มาใช้ในการ
พัฒนาการเรียนการสอนหรือ
งานวิจัยหรืองานสรา้งสรรค ์

3.50 ร้อยละ80 ร้อยละ
60 

ร้อยละ
70 

ร้อยละ
80 

ร้อยละ
90 

ร้อยละ
100 

ประเด็นการประเมิน : 
พิจาณาจากจ านวนโครงการ/กิจกรรม       
ที่ได้น าความรู้และประสบการณจ์ากการ
ให้บริการวิชาการ มาใช้ในการพัฒนาการ
เรียนการสอนหรืองานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค ์

งานบริการ
วิชาการ 

งานบริการ
วิชาการ 

1.บริการวิชาการของ
โปรแกรมวิชา  
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและศิลปวัฒนธรรม 
เป้าประสงค์ที่ 2.3 ชุมชนท้องถิน่อยู่ดีมีสุข เข้มแข็ง พ่ึงพาตนเองได้ 
กลยุทธ์ที่ 2.3.1 เสริมสร้างศักยภาพชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 
มาตรการ : 
1) จัดท าแผนเสริมสร้างศักยภาพชุนชนในการด าเนินการตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
2) สร้างความรู้ความเข้าใจ ทักษะ และเจตคติที่ดเีกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแก่ชุมชน 
3) พัฒนาแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงภายในมหาวิทยาลัย 
4) สร้างความร่วมมือกับชุมชน แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงภายนอก 
5) สรรหาและยกย่องบุคคล/ชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพยีง 
6) จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูด้า้นเศรษฐกิจพอเพียง 
7) พัฒนาบุคลากรสู่การให้บริการท้องถิ่นด้านเศรษฐกิจพอเพียง 
8) พัฒนาชุดความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง 
9) ก ากับติดตาม และประเมินผลลัพธ์หรือผลกระทบจากการเสริมสร้างศักยภาพชุนชนในการด าเนินการตามปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียงเพ่ือน ามาพัฒนาและปรับปรุงการด าเนินงาน 
 

ที ่ ตัวชี้วัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 
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เกณฑ์การให้คะแนน 
ค าอธิบาย/ประเด็นการประเมิน 

ผู้รวบรวมข้อมูล 
ผู้ด าเนินการ โครงการเชิงกลยุทธ์ 

1 2 3 4 5 
และสรุป
รายงาน 

1 ระดับความส าเร็จของการ
เสรมิสร้างศักยภาพชุมชนตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

3.00 3 ข้อ 1ข้อ 2ข้อ 3ข้อ 4ข้อ 5ข้อ ประเด็นการประเมิน: 
1) มีศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพยีงท่ีสามารถ
ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ได ้
2) มีกิจกรรมในศูนยเ์รียนรู้อย่างตอ่เนื่อง 
3) มีกิจกรรม/โครงการให้ความรู้กบัชุมชน
ภายนอกเกี่ยวหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง  
4) มีชุมชนท่ีได้รับการพัฒนาปรับเปลี่ยนวิถี
ชีวิตน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้
อย่างน้อย 1 ชุมชน 
5) มีการยกย่องชมเชยชุมชนท่ีน าหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ 

งานบริการ
วิชาการ 

งานบริการ
วิชาการ 

1.การพัฒนาแหล่งศึกษา
เรียนรูต้ามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

 



 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและศิลปวัฒนธรรม 
เป้าประสงค์ที่ 2.4 นักศึกษา บุคลากร ชุมชน ท้องถิ่น มกีารท านุบ ารุง ศิลปะและวัฒนธรรมไทย และเรียนรู้วัฒนธรรมอาเซียน 
กลยุทธ์ที่ 2.4.1 ระดับความส าเร็จของระบบและกลไก การท านุบ ารุง ศิลปะและวัฒนธรรม 
มาตรการ : 
1) พัฒนาระบบและกลไกด้านศิลปะและวัฒนธรรม 
2) สนับสนุนการจดักิจกรรมเสรมิสร้างคณุธรรม จริยธรรม ปลูกจิตส านึกในการอนุรักษ์ พัฒนาศิลปะและวัฒนธรรมไทย ท านุบ ารุงชาต ิศาสนา พระมหากษัตรยิ ์
3) สนับสนุน ยกย่องผู้ท าคณุประโยชน์หรือมีผลงานดีเด่นทางศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปญัญาไทย ภมูปิัญญาท้องถิ่น  
4) มีการบูรณาการการท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา 
5) ก ากับติดตาม และประเมินผลลัพธ์หรือผลกระทบจากการพัฒนาการบริหารจัดการดา้นศิลปะและวัฒนธรรมสูส่ากลเพื่อน ามาพัฒนาและปรับปรุงการด าเนินงาน 

ที ่ ตัวชี้วัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 
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เกณฑ์การให้คะแนน 
ค าอธิบาย/ประเด็นการประเมิน 

ผู้รวบรวมข้อมูล 
ผู้ด าเนินการ โครงการเชิงกลยุทธ์ 

1 2 3 4 5 
และสรุป
รายงาน 

1 ระดับความส าเร็จของระบบ
และกลไก การท านุบ ารุง 
ศิลปะและวัฒนธรรม  

3.50 4ข้อ 1ข้อ 2ข้อ 3-4ข้อ 5ข้อ 6ข้อ ประเด็นการประเมิน: 
1)จัดท าแผนท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรมโดยมี
ส่วนร่วมจากโปรแกรม 
2)มรีายวิชาที่มีการบรูณาการศลิปวัฒนธรรม
กับการเรยีนการสอนและกจิกรรมนักศึกษา 
3)มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบูรณาการ
ศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนและ
กิจกรรมนักศึกษาระหว่างโปรแกรมวิชา 
4) มีการจดัท าคู่มือการบูรณาการ
ศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนและ
กิจกรรมนักศึกษาหรือแนวปฏิบตัทิี่เผยแพรสู่่
หน่วยงาน  
5) มีการประเมินความส าเร็จของการบูรณา
การศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนและ
กิจกรรมนักศึกษา 
6)มีการยกย่องชมเชยชมโปรแกรม/บุคลากร
ที่มกีารบูรณาการศิลปวัฒนธรรมกบัการ
เรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา 

งาน
ศิลปวัฒนธรรม 

งาน
ศิลปวัฒนธรรม 

1.พัฒนาคุณลักษณะ
บัณฑิตนักศึกษาคณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์
2.ส่งเสรมิ สนับสนุนการ
ท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 
 



 
 

ที ่ ตัวชี้วัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 
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เกณฑ์การให้คะแนน 
ค าอธิบาย/ประเด็นการประเมิน 

ผู้รวบรวมข้อมูล 
ผู้ด าเนินการ โครงการเชิงกลยุทธ์ 

1 2 3 4 5 
และสรุป
รายงาน 

         ที่เกิดผลกับนักศึกษาหรือชุมชนชัดเจน    

2 จ านวนโครงการ/กิจกรรม ท่ี
ส่งเสริมการเรียนรู้
ศิลปวัฒนธรรมอาเซียน 

3.00 5 2 3 4 5 6 ประเด็นการประเมิน: 
พิจารณาจากจ านวนโครงการ/กิจกรรม ท่ี
ส่งเสริมการเรียนรู้ศลิปวัฒนธรรมอาเซียน 

งาน
ศิลปวัฒนธรรม 

งาน
ศิลปวัฒนธรรม 

1.ส่งเสรมิ สนับสนุนการ
ท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 
2.อบรมนาฏศลิป์
อาเซียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับภาพลักษณ์องค์กร 
เป้าประสงค์ที่ 3.1 คณะมภีาพลักษณ์ที่ดีเป็นท่ียอมรับและเช่ือมั่นจากสังคม   
กลยุทธ์ที่ 3.1.1 สร้างภาพลักษณค์ณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ด้วยกลยุทธ์ที่หลากหลาย 
มาตรการ :  
1)  จัดท าแผนเพื่อสร้างภาพลักษณ์ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
2)  สร้างและปรับภาพลักษณ์โดยใช้สื่อประชาสมัพันธ์ที่หลากหลาย เช่น สื่อวิทยุ Spot ป้ายคัตเอาท์ ป้ายผ้า ไวนลิโปสเตอร์  ใบปลิว แผ่นพับประชาสัมพันธ์นามบตัร สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ 
3)  สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงาน/องค์กรภายนอก  ในลักษณะของการเข้าร่วมกจิกรรม /โครงการกับคณะ 
4)  จัดกิจกรรมและนิทรรศการเพือ่ประชาสัมพันธ์ และสร้างภาพลักษณ์ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
5)  ส่งเสริมสนับสนุนให้คณาจารยน์ าองค์ความรู้และผลงานทางวิชาการเผยแพร่สูภ่ายนอกอย่างต่อเนือ่ง 
6)  สนับสนุนให้นักศึกษามีกิจกรรมสาธารณะเพื่อสรา้งสรรค์สังคม 
7) ส่งเสริมบทบาทของสมาคมศิษย์เก่าเพื่อการประชาสมัพันธ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

ที ่ ตัวชี้วัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

เป้าหมาย 
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เกณฑ์การให้คะแนน 
ค าอธิบาย/ประเด็นการประเมิน 

ผู้รวบรวมข้อมูล 
ผู้ด าเนินการ โครงการเชิงกลยุทธ์ 

1 2 3 4 5 
และสรุป
รายงาน 

1 ระดับความส าเร็จในการสร้าง
ภาพลักษณ์องค์กรด้วยการ
ประชาสมัพันธ์เชิงรุก 

3.00 3 ข้อ 1ข้อ 2ข้อ 3ข้อ 4ข้อ 5 - 6
ข้อ 

ประเด็นการประเมิน : 
1. มีแผนการประชาสัมพันธ์ของคณะ 
2. มีการจัดกจิกรรม/นิทรรศการแสดงผล

งานของอาจารย์และนักศึกษา 
3. มีการเผยแพรภ่าพลักษณ์และ

ประชาสมัพันธ์ผ่านสื่อต่างๆที่
หลากหลาย 

4. มีกิจกรรมการแนะแนวการศึกษาใน 
สถานศึกษา หน่วยงานภาครัฐและ
เอกชน สถานประกอบการ ฯลฯ   

5. มีระบบการสื่อสารโดยใช้เทคโนโลยีท่ีมี
อยู่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  

6. มีกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์กับ
บุคคล/องค์กรภายนอก 

  1. นิทรรศการโครงงาน
และนวัตกรรมนักศึกษา 
HuSo-KPRU 

2. โครงการ HuSo-
KPRU Roadshow to 
schools : 

3. โครงการ “เปดิบ้าน
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ KPRU 
(HuSo-KPRU Open 
House)  

4. โครงการพัฒนาเวป
ไซต์และสื่อสรา้งสรรค์
เพื่อการประชาสัมพันธ์
องค์กร 



 
 

ที ่ ตัวชี้วัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 
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เกณฑ์การให้คะแนน 
ค าอธิบาย/ประเด็นการประเมิน 

ผู้รวบรวมข้อมูล 
ผู้ด าเนินการ โครงการเชิงกลยุทธ์ 

1 2 3 4 5 
และสรุป
รายงาน 

2 ระดับความส าเร็จในการสร้าง
ภาพลักษณ์องค์กรด้วยกิจกรรม
ทางสังคม (CSR) 

3.00 2 - 1 2 3 4 ประเด็นการประเมิน : 
1. มีกิจกรรมสาธารณะเพื่อสร้างสรรค์

สังคมที่จัดโดยนักศึกษาหรือศิษย์เก่า 
2. มีกิจกรรม/โครงการ ท่ีเอื้อประโยชน์

ต่อชุมชนท้องถิ่นหรือองค์กรภายนอก 
3. มีกิจกรรม/โครงการทีด่ าเนินการ

ร่วมกับบุคคลหรือหน่วยงานภายนอก
(ลักษณะของกิจกรรม/โครงการ ตอ้งมี
บุคลากรหรือหน่วยงานภายนอกมา
ร่วมกับบุคลากรของคณะ  โดยต้อง
ร่วมด าเนินการตั้งแต่ ร่วมวางแผน ร่วม
ด าเนินงาน และร่วมตดิตาม
ประเมินผล) 

4. มีกิจกรรม/โครงการทีไ่ด้รบัการร้องขอ
จากบุคคล/หน่วยงานภายนอก
(ลักษณะของกิจกรรม/โครงการ ตอ้ง
ได้รับการร้องขอเพื่อให้คณะหรือ
บุคลากรของคณะเข้าไปแก้ปัญหาหรือ
พัฒนาชุมชนท้องถิ่น หรือหน่วยงาน
ภายนอก โดยไม่หมายรวมถึงการเชิญ
เป็นวิทยากร) 

5. มีชุมชน/องค์กรที่ประสบความส าเร็จ
หลังจากท่ีบุคลากรหรือหน่วยงานของ
คณะไปจัดกิจกรรม/โครงการ 

  1. โครงการ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์วิชาการเพื่อ
พัฒนาสังคม 

2. โครงการ “กิจกรรม
อาสาเพื่อพัฒนาสังคม 
HuSo-Project”  

 
 



 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาก้าวไกลสู่อาเซียน 
เป้าประสงค์ที่ 4.1 บัณฑิตมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ  
กลยุทธ์ที่ 4.1.1 สร้างความแข็งแกร่งทางวิชาการและคณุภาพชีวิตที่ยั่งยืนให้แก่นักศึกษาตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลยัเพื่อให้สามารถแข่งขันได้ 
มาตรการ : 
1) ด าเนินกิจกรรมความร่วมมือกับมหาวิทยาลยัในต่างประเทศท่ีไดล้งนามความร่วมมือแล้วอย่างต่อเนื่อง 
2) ส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาใหม้ีความรู้และทักษะทางวิชาการและวิชาชีพท้ังในประเทศและ/หรือตา่งประเทศ 
3) เร่งรัดการพัฒนาทักษะภาษาองักฤษส าหรับนักศึกษาและอาจารย์ 
4) พัฒนากระบวนการเรยีนการสอน สื่อนวัตกรรม และเทคโนโลยีการเรยีนการสอนให้มีประสิทธิภาพที่ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง 
5) พัฒนานักศึกษาด้านการเรียนรู ้คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ และตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยและคณุลักษณะบณัฑิตของคณะ ท่ีสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานในกลุ่ม

ประชาคมอาเซียน(+3) 
6) พัฒนาระบบและกลไกเครือข่ายศิษย์เก่าเพื่อพัฒนาคณะและส่งเสริมความแข็งแกร่งทางวิชาการให้กับบัณฑิต 
7) ส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาระดับบณัฑติศึกษา  และพัฒนาหลักสตูรระดับบณัฑติศึกษาให้หลากหลาย 
8) ส่งเสริมและพัฒนาทักษะทางวชิาการและวิชาชีพของนักศึกษาและส่งเข้าร่วมการแข่งขันทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ และส่งเข้าร่วมประชุมวชิาการและ/หรือเข้าร่วมแข่งขันทั้งในประเทศและ/

หรือต่างประเทศ 
9) น าผลการประเมินความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิตปรับปรุงการจัดการศกึษาทั้งระบบอย่างมีเป้าหมาย 
10) น าผลการประเมินความภาวะการมีงานท าไปปรับปรุงการจัดการศึกษาทั้งระบบอย่างมเีป้าหมาย 
11) เร่งสร้างศักยภาพการบริหารโปรแกรมวิชา 
12) ส่งเสริม ยกย่อง และเชิดชูเกยีรตินักศึกษาดีเด่นในดา้นต่างๆ 

ที ่ ตัวชี้วัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 
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เกณฑ์การให้คะแนน 
ค าอธิบาย/ประเด็นการประเมิน 

ผู้รวบรวมข้อมูล 
ผู้ด าเนินการ โครงการเชิงกลยุทธ์ 

1 2 3 4 5 
และสรุป
รายงาน 

1 จ านวนหลักสตูรที่มีกจิกรรม
ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย
ในต่างประเทศท่ีได้ลงนาม
ความร่วมมือแล้ว 

3.50 2 
หลักสตูร 

- - 2
หลักสตู

ร 

3 
หลักสตู

ร 

4
หลักสตู

ร 

ประเด็นการประเมิน : 
พิจารณาจากจ านวนกิจกรรม/โครงการ 
หลักสตูรที่มีการแลกเปลี่ยนนักศึกษา/
อาจารย์ในประเทศอาเซยีน+3 

  1.พัฒนาเพื่อ
แลกเปลีย่นนักศึกษากับ
หลักสตูรวิชา 

2 ผลการพัฒนานักศึกษาตามอตั
ลักษณ์ของมหาวิทยาลัยและ
คุณลักษณะบณัฑติของคณะ 
 

3.50 3 ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ ค าอธิบาย : 
นักศึกษามีอัตลักษณ์ คือ “บัณฑิตมีจิตอาสา 
สร้างสรรค์ปญัญา พัฒนาท้องถิ่น” ที่เกิดขึ้น
ตามปรัชญา ปณิธาน วิสยัทัศน์ พันธกิจ และ
วัตถุประสงค์การจดัตั้งสถาบัน 

  1.พัฒนาคุณลักษณะ
บัณฑิตตามอัตลักษณ์
ของมหาวิทยาลัยและ
คุณลักษณะบณัฑติของ
คณะ 
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น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 
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เกณฑ์การให้คะแนน 
ค าอธิบาย/ประเด็นการประเมิน 

ผู้รวบรวมข้อมูล 
ผู้ด าเนินการ โครงการเชิงกลยุทธ์ 

1 2 3 4 5 
และสรุป
รายงาน 

ประเด็นการประเมินผล :  
1) ก าหนดให้มีผู้รับผิดชอบในการด าเนิน

โครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้องกับอัตลักษณ ์
ของมหาวิทยาลัยและคณุลักษณะบัณฑิต
ของคณะ  

2) มีการจัดท าแผนพัฒนานักศึกษาที่
สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมหาวทิยาลัย
และคณุลักษณะบณัฑิตของคณะ 

 3) มีการจัดโครงการ/กิจกรรมพัฒนา
นักศึกษาท่ีเกี่ยวข้องกับอัตลักษณข์อง
มหาวิทยาลยัและคุณลักษณะบัณฑิตของ
คณะ 

 4) มีนักศึกษาได้รับรางวัลยกย่อง
ระดับชาตหิรือนานาชาติในประเดน็ท่ี
เกี่ยวข้องกับของมหาวิทยาลัยและ
คุณลักษณะบณัฑติของคณะ 

 5) ประเมินผลโครงการ/กจิกรรมที่คณะ
ด าเนินการ 

3 ระดับความส าเร็จของการ
เสรมิสร้างความแข็งแกร่งทาง
วิชาการให้แก่นักศึกษา 

3.00 3 ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3-4 
ข้อ 

5-6 
ข้อ 

7-8 
ข้อ 

ประเด็นการประเมินผล :  
1) มีโครงการ/กจิกรรมการพัฒนา

นักศึกษาท้ังในหรือต่างประเทศ 
2) มีการพัฒนานักศึกษาทั้งในหรือ

ต่างประเทศทุกโปรแกรมวิชา 
3) มีกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ

ภายในคณะหรือมหาวิทยาลยั 
4) สนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วมแข่งขัน

ทางวิชาการในระดับต่างๆ 

  1.ส่งเสรมิและ
สนับสนุนให้นักศึกษา
น าเสนอผลงานเป็น
ภาษาต่างประเทศ 
(Smart Student) 

2.พัฒนาทักษะความ
เป็นเลิศของนักศึกษา
เพื่อการแข่งขัน 

 



 
 

ที ่ ตัวชี้วัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

เป้าหมาย 
59 

เกณฑ์การให้คะแนน 
ค าอธิบาย/ประเด็นการประเมิน 

ผู้รวบรวมข้อมูล 
ผู้ด าเนินการ โครงการเชิงกลยุทธ์ 

1 2 3 4 5 
และสรุป
รายงาน 

5) มีผลการสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษ
และคอมพิวเตอรส์ าหรับนักศึกษาปีสุดท้าย
และมีนักศึกษาผ่านเกณฑ์ที่มหาวทิยาลัย
ก าหนดไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

6) มีการสอบประมวลความรู้ (Exit Exam) 
ส าหรับนักศึกษาปีสุดท้าย 

7) มีผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิตไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

8) มีผลการส ารวจภาวะการมีงานท าหรือ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปีของบัณฑิต 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาก้าวไกลสู่อาเซียน 
กลยุทธ์ที่  4.1.2 ส่งเสริมการเรียนการสอนที่บูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการ หรือท านุบ ารงุศิลปวัฒนธรรม 
มาตรการ : 
1) จัดท าแผนการบรูณาการการเรยีนการสอนกับการวิจัย การบริการวิชาการ หรือท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
2) พัฒนาระบบและกลไกการบูรณาการการเรียนการสอนกับการวจิัย การบริการวิชาการ หรือท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
3) พัฒนาฐานข้อมูลและช่องทางการเข้าถึงให้เอื้อต่อการบรูณาการตามพันธกิจ 
4) สร้างความร่วมมือกับเครือข่ายภายนอก เพื่อสนับสนุนการบรูณาการตามพันธกิจ 
5) ก ากับติดตามและประเมินผลลพัธ์หรือผลกระทบจากการบูรณาการการเรียนการสอนกับการวิจัย การบริการวิชาการ หรือท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม เพื่อน ามาพัฒนาและปรับปรุงการด าเนินงาน 

ที ่ ตัวชี้วัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

เป้าหมาย 
59 

เกณฑ์การให้คะแนน 
ค าอธิบาย/ประเด็นการประเมิน 

ผู้รวบรวมข้อมูล 
และสรุป
รายงาน 

ผู้ด าเนินการ โครงการเชิงกลยุทธ์ 
1 2 3 4 5 

1 ระดับความส าเร็จของการ
ด าเนินการบรูณาการการเรยีน
การสอนกับการวจิัย การ
บริการวิชาการ หรือท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

3.50 3 ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ ประเด็นการประเมิน : 
1) มี มคอ.3 หรือ มคอ.5 ท่ีมีการบูรณา

การการจดัการเรียนการสอนกับการวิจัย 
การบริการวิชาการ หรือการท านบุ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม ทุกหลักสูตร 

2) มีกิจกรรมแลกเปลีย่นเรยีนรู้การบูรณา
การการจดัการเรียนการสอนกับการวิจัย 
การบริการวิชาการ หรือการท านบุ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม ทุกคณะ 

3) มีการจดัท าคู่มือการบูรณาการหรือแนว
ปฏิบัติที่เผยแพรสู่่หน่วยงาน  

4) มีจัดท านวตักรรมการเรียนการสอนกับ
การวิจัย การบริการวิชาการ หรือท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

5) มีการยกย่องชมเชยบุคลากรทีม่ีการบูร
ณาการการเรียนการสอนกับการวจิัย การ
บริการวิชาการ หรือท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม ที่เกิดผลกับนักศึกษาหรือ
ชุมชนชัดเจน 

คณะ คณะ/หน่วยงาน 1.พัฒนาสมรรถนะการ
จัดการเรียนการสอนที่
บูรณาการกับการวิจยั 
บริการวิชาการ หรือท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

2) วางระบบมจีัดท า
นวัตกรรมการการเรยีน
การสอนกับการวจิัย การ
บริการวิชาการ หรือท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรมใน
แต่ละป ี



 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาก้าวไกลสู่อาเซียน 
เป้าประสงค์ที่  4.2 คณะมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพเพ่ือเพ่ิมคุณภาพผลผลิตและบริการ 
กลยุทธ์ที่  4.2.1  พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
มาตรการ :   
1) ส่งเสริมการด าเนินงานของคณะกรรมการบริหารคณะตามหลักธรรมาภิบาล 
2) พัฒนาระบบการติดตามตรวจสอบการด าเนินงานตามโครงการ 
3) พัฒนาระบบกลไกการเงินและงบประมาณเพื่อสนับสนุนการด าเนนิงานตามพันธกิจ 
4) แสวงหาเครือข่ายความร่วมมือ (เครือข่ายวิจัย/เครือข่ายบริการวิชาการ/เครือข่ายการผลติบณัฑิต/เครือข่ายการท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม) 
5) เสริมสร้างวัฒนธรรมการท างานโดยมุ่งเน้นความรับผิดชอบและผลส าเร็จตามตัวช้ีวัดเป็นรายบุคคล 

ที ่ ตัวชี้วัด 
น้ าหนัก เป้าหมาย เกณฑ์การให้คะแนน 

ค าอธิบาย/ประเด็นการประเมิน 
ผู้รวบรวมข้อมูล 

ผู้ด าเนินการ โครงการเชิงกลยุทธ์ 
(ร้อยละ) 59 1 2 3 4 5 

และสรุป
รายงาน 

1 ผลการประเมินคณุภาพการ
บริหารจดัการตามหลักธรร
มาภิบาล 

4.50 4.50 1 2 3 4 5 ประเด็นการประเมิน 
ใช้คะแนนเฉลี่ยจากผลการประเมนิ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ
ผู้บริหาร  ได้แก่  คณบดี  รองคณบดี 

หัวหน้า
ส านักงานคณบด ี

งานแผนคณะ 1.เสริมสรา้งศักยภาพ
ผู้บริหารทุกระดับ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาก้าวไกลสู่อาเซียน 
กลยุทธ์ที่  4.2.2  ปรับปรุงระบบสวัสดิการการดูแลช่วยเหลือนักศกึษาและศิษย์เก่า 
มาตรการ :   
1) จัดท าแผนปรับปรุงระบบสวัสดกิารและดูแลช่วยเหลือนักศึกษา 
2) พัฒนาคุณภาพชีวิตแก่นักศึกษา เช่น การจัดทุนการศึกษา 
3) จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาทักษะการประกอบอาชีพ 
4) ก ากับ ติดตามปละประเมินผลลัพธ์หรือผลกระทบการปรับปรุงระบบสวัสดิการและการดูแลช่วยเหลือนักศึกษาเพื่อน ามาพัฒนาและปรับปรุงการด าเนินงาน 

ที ่ ตัวชี้วัด 
น้ าหนัก เป้าหมาย เกณฑ์การให้คะแนน 

ค าอธิบาย/ประเด็นการประเมิน 
ผู้รวบรวมข้อมูล 

ผู้ด าเนินการ โครงการเชิงกลยุทธ์ 
(ร้อยละ) 59 1 2 3 4 5 

และสรุป
รายงาน 

1 ระดับความส าเร็จของระบบ
บริการและการดูแลช่วยเหลือ
นักศึกษาและศิษยเ์ก่า 

3.00 3-4 ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3-4 
ข้อ 

5 ข้อ 6 ข้อ ประเด็นการประเมิน : 
1) จัดบริการใหค้ าปรึกษา แนะแนวด้านการ
ใช้ชีวิต และการเข้าสู่อาชีพแก่นักศึกษาใน
สถาบัน 
2) มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานท่ีให้บริการ
กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหลง่งานท้ัง
เต็มเวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษา 
3) จัดกิจกรรมเตรยีมความพรอ้มเพื่อการ
ท างานเมื่อส าเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา 
4) ประเมินคณุภาพของการจดักิจกรรมและ
การจัดบริการในข้อ 1-3 ทุกข้อไม่ต่ ากว่า 
3.51 จาก 
คะแนนเตม็ 5 
5) น าผลการประเมินจากข้อ 4 มาปรับปรุง
พัฒนาการให้บริการและการให้ข้อมูลเพื่อส่ง
ใหผ้ลการประเมินสูงขึ้นหรือเป็นไปตาม
ความคาดหวังของนักศึกษา 
6) ให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์แก่
ศิษย์เก่า 

รองคณบดฝี่าย
กิจการนักศึกษา 

รองคณบดฝี่าย
กิจการนักศึกษา
และประธาน
โปรแกรมวิชา 

1. โครงการส่งเสรมิการ
ประกอบอาชีพอิสระ 



 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาก้าวไกลสู่อาเซียน 
กลยุทธ์ที่  4.2.3  เพ่ิมประสิทธิภาพและพัฒนาการบริหารงานโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดสภาพแวดล้อม 
มาตรการ :   
1) จัดท าและปรับปรุงครภุัณฑ์และโปรแกรมส าเรจ็รูปในการบริหารให้มีความพอเพียงและมีประสิทธิภาพ 
2) พัฒนาสื่อและนวัตกรรมดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อจัดการเรยีนการสอนและการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
3) พัฒนาห้องปฏิบัติการบรรณารกัษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
4) พัฒนาห้องปฏิบัติการสารสนเทศภูมิศาสตร ์
5) ส่งเสริมให้บุคลากรและผู้บรหิาร ใช้ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการและตัดสินใจ 
6) พัฒนาสภาพแวดล้อมเพื่อเอ้ือตอ่การเรียนรู้ 
7) ก ากับติดตาม และประเมินผลลัพธ์หรือผลกระทบการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและการเรยีนรู้เพื่อน ามาพัฒนาและปรบัปรุงการด าเนินงาน 

ที ่ ตัวชี้วัด 
น้ าหนัก เป้าหมาย เกณฑ์การให้คะแนน 

ค าอธิบาย/ประเด็นการประเมิน 
ผู้รวบรวมข้อมูล 

ผู้ด าเนินการ โครงการเชิงกลยุทธ์ 
(ร้อยละ) 59 1 2 3 4 5 

และสรุป
รายงาน 

1 ระดับความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการเทคโนโลยี
สารสนเทศและการจัดการ
สภาพแวดล้อมเพื่อเอื้อต่อการ
เรียนรู ้

3.50 3.51 2.50 3.00 3.50 4.00 4.50 ใช้ผลคะแนนจากการส ารวจความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ
เพื่อการบริหาร 

รองคณบดฝี่าย
วิจัยและ

สารสนเทศ 

รองคณบดฝี่าย
วิจัยและ

สารสนเทศและ
หัวหน้าศูนย์คอม

ฯ 

1.พัฒนาการระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการบริหารจัดการ
และการตัดสินใจ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาก้าวไกลสู่อาเซียน 
กลยุทธ์ที่  4.2.4  พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา 
มาตรการ :   
1) จัดท าแผนระบบกลไกการประกันคุณภาพ 
2)  จัดกิจกรรม/โครงการพัฒนาศกัยภาพคณาจารย์ด้านการประกันคุณภาพ 
3)  พัฒนาระบบการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาองค์กรและนวตักรรมด้านการประกันคณุภาพ 
4)  ก ากับติดตาม  และประเมินผลลัพธ์หรือผลกระทบการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคณุภาพเพื่อน ามาพัฒนาและปรับปรุงด าเนินงาน 

ที ่ ตัวชี้วัด 
น้ าหนัก เป้าหมาย เกณฑ์การให้คะแนน 

ค าอธิบาย/ประเด็นการประเมิน 
ผู้รวบรวมข้อมูล 

ผู้ด าเนินการ โครงการเชิงกลยุทธ์ 
(ร้อยละ) 59 1 2 3 4 5 

และสรุป
รายงาน 

1 ผลการประเมินการกันคุณภาพ
การศึกษาตามเกณฑ์ประกัน
คุณภาพ 

3.50 3.00 1 2 3 4 5 ผลการประเมินตามตัวบางช้ีการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลกัสูตรที่
ผ่านการตรวจการประเมิน 

รองคณบดฝี่าย
วิชาการและ

ประกันคณุภาพ
การศึกษา 

งานประกัน
คุณภาพคณะ

มนุษย ์

1.เพิ่มประสิทธิภาพการ
ประกันคณุภาพ
การศึกษา 
2.พัฒนาและน าเสนอ
นวัตกรรมระดับหลักสูตร 

2 ระดับความส าเร็จของการน า
ระบบจัดการคณุภาพ
มาตรฐานสากลมาใช้พัฒนา
คุณภาพ 

3.00 3 ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ ประเด็นการประเมิน : 
1) มีแผนการด าเนินการเกีย่วกับการน า
เกณฑ์คณุภาพมาตรฐานสากลมาใช้ในการ
พัฒนาคุณภาพ 
2) มีการจัดท าโครงร่างองค์กร (OP) 
3) มีการจัดท ากระบวนงานมาตรฐาน (SOP) 
4) มีการด าเนินกิจกรรม QCC (Quality 
Control Circle) 
5) มีการน าแนวคิด ISO หรือระบบ ISO มา
ใช้อย่างน้อย 1 กระบวนงาน 

รองคณบดฝี่าย
วิชาการและ

ประกันคณุภาพ
การศึกษา 

งานประกัน
คุณภาพคณะ

มนุษย ์

1.เพิ่มประสิทธิภาพการ
ประกันคณุภาพ
การศึกษา 

 
 
 
 
 



 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาก้าวไกลสู่อาเซียน 
กลยุทธ์ที่  4.2.5  เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัด 
มาตรการ :   
1) จัดท าแผนเพิ่มประสิทธิภาพเพือ่สนับสนุนการใช้ทรัพยากรอย่างจ ากัด 
2) ส่งเสริมแนวทางการปฏิบัติของบุคลากรใหรู้้จักรักษา การใช้ทรัพยากรอย่าคุ้มค่า 
3) พัฒนาแผนเพิ่มประสิทธ์ภาพการใช้ทรัพยากรร่วมกันของบุคลากรภายในคณะ 

ที ่ ตัวชี้วัด 
น้ าหนัก เป้าหมาย เกณฑ์การให้คะแนน 

ค าอธิบาย/ประเด็นการประเมิน 
ผู้รวบรวมข้อมูล 

ผู้ด าเนินการ โครงการเชิงกลยุทธ์ 
(ร้อยละ) 59 1 2 3 4 5 

และสรุป
รายงาน 

1 ระดับความส าเร็จของการใช้
ทรัพยากร 

3.50 3 ข้อ - 1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ ประเด็นการประเมิน : 
1. มีแผนการใช้ทรัพยากรอยา่งมี
ประสิทธิภาพ 
2. ส่งเสรมิการใช้ทรัพยากรอยา่งมี
ประสิทธิภาพ 
3. มีช่องทางการติดต่อสื่อสารที่ลดการใช้
ทรัพยากร อย่างน้อย 2 ช่องทาง 
4. ก ากับติดตาม และประเมินผลการใช้
ทรัพยากรภายในคณะ 

หัวหน้า
ส านักงานคณบด ี

หัวหน้า
ส านักงานคณบด ี

เพิ่มประสิทธิภาพในการ
ใช้ทรัพยากร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาก้าวไกลสู่อาเซียน 
กลยุทธ์ที่  4.2.6  ส่งเสริมการจัดหารายได้ 
มาตรการ :   
1) จัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงินเพื่อส่งเสรมิการจดัหารายได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 
2) ส่งเสริมการจัดหาแหล่งเงินทุน (เครือข่ายวิจัย/เครือข่ายบริการวชิาการ/เครือข่ายการผลิตบณัฑิต/เครือข่ายท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม) 
3) พัฒนาระบบและกลไกการบริหารกิจบริการและการจดัหารายได้ 

ที ่ ตัวชี้วัด 
น้ าหนัก เป้าหมาย เกณฑ์การให้คะแนน 

ค าอธิบาย/ประเด็นการประเมิน 
ผู้รวบรวมข้อมูล 

ผู้ด าเนินการ โครงการเชิงกลยุทธ์ 
(ร้อยละ) 59 1 2 3 4 5 

และสรุป
รายงาน 

1 ระดับความส าเร็จของการ
จัดหารายได ้

3.50 3 ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ ประเด็นการประเมิน : 
1. มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินเพื่อสง่เสริมการ
จัดหารายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. ส่งเสรมิการจดัหาแหล่งเงินทุนเครือข่าย
วิจัย/เครือข่ายบริการวิชาการ/เครอืข่ายการ
ผลิตบัณฑติ/เครือข่ายท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม) 
3.มีการระดมทุนจากเครือข่ายต่าง ๆ ในการ
จัดหารายได้ของคณะ 
4.การพัฒนาระบบและกลไกการบริหารกิจ
บริการและการจัดหารายได ้
5. ก ากับติดตาม และประเมินผลและพัฒนา
ผลกระทบต่อการจัดหารายได ้

หัวหน้า
ส านักงานคณบด ี

หัวหน้า
ส านักงานคณบด ี

เพิ่มเครือข่ายแหล่ง
เงินทุน 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

  

เป้าประสงค์ (Goals) กลยุทธ์ (Strategies) หน่วยงานรับผิดชอบ 
1.1 มีระบบและกลไกการบริหารบุคลากร 
1.2 มีระบบและกลไกการบริหารงานวิจัย งานสร้างสรรค์ 
และนวัตกรรม 
1.3 เพ่ิมปริมาณและคุณภาพงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และ
นวัตกรรม พร้อมทั้งเผยแพร่ผลงานในระดับชาติ 

กลยุทธ์ที่ 1.1.1 พัฒนาระบบและกลไกการบริหารบุคลากร 
กลยุทธ์ที่ 1.2.1 พัฒนาระบบระบบและกลไกการบริหารงานวิจัย งาน
สร้างสรรค์ และนวัตกรรม 
กลยุทธ์ที่ 1.3.1 พัฒนาคุณภาพของปัจจัยที่สนับสนุนการเพ่ิมปริมาณและ
คุณภาพงานวิจัย 

คณบดี/รองคณบดี/ประธาน
โปรแกรมวิชา/อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย 

2.1 คณะมีเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและ
ศิลปวัฒนธรรมทั้งในและต่างประเทศ 
2.2 ชุมชนท้องถิ่นอยู่ดีมีสุข เข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้ 
2.3 นักศึกษา บุคลากร ชุมชน ท้องถิ่น มีการท านุบ ารุง 
ศิลปะและวัฒนธรรมไทย และเรียนรู้วัฒนธรรมอาเซียน 

กลยุทธ์ที่ 2.1.1 ส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการและศิลปวัฒนธรรมอย่าง
หลากหลายทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
กลยุทธ์ที่ 2.2.1 พัฒนาระบบและกลไกการให้บริการวิชาการแก่ท้องถิ่น 
กลยุทธ์ที่ 2.3.1 เสริมสร้างศักยภาพชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
กลยุทธ์ที่ 2.4.1 ระดับความส าเร็จของระบบและกลไก การท านุบ ารุง ศิลปะ
และวัฒนธรรม 

คณบดี/รองคณบดี/ประธาน
โปรแกรมวิชา/อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย 

3.1 คณะมีภาพลักษณ์ที่ดีเป็นที่ยอมรับและเชื่อมั่นจาก
สังคม   

กลยุทธ์ที่ 3.1.1สร้างภาพลักษณ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ด้วยกล
ยุทธ์ที่หลากหลาย 

คณบดี/รองคณบดี/ประธาน
โปรแกรมวิชา/อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย 

4.1 บัณฑิตมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานเป็นที่ยอมรับใน
ระดับชาติ  
4.2 คณะมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพเพ่ือเพ่ิม
คุณภาพผลผลิตและบริการ 

กลยุทธ์ที่ 4.1.1 สร้างความแข็งแกร่งทางวิชาการและคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน
ให้แก่นักศึกษาตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเพื่อให้สามารถแข่งขันได้ 
กลยุทธ์ที่  4.1.2 ส่งเสริมการเรียนการสอนที่บูรณาการกับการวิจัย การ
บริการวิชาการ หรือท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
กลยุทธ์ที่  4.2.1  พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
กลยุทธ์ที่  4.2.2 ปรับปรุงระบบสวัสดิการการดูแลช่วยเหลือนักศึกษาและ
ศิษย์เก่า 

คณบดี/รองคณบดี/ประธาน
โปรแกรมวิชา/อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย 

เป้าประสงค์และกลยุทธ์ คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร ์  



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เป้าประสงค์ (Goals) กลยุทธ์ (Strategies) หน่วยงานรับผิดชอบ 
 กลยุทธ์ที่  4.2.3  เพ่ิมประสิทธิภาพและพัฒนาการบริหารงานโดยใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดสภาพแวดล้อม 
กลยุทธ์ที่  4.2.4พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา 
กลยุทธ์ที่  4.2.5 เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัด 
กลยุทธ์ที่  4.2.6  ส่งเสริมการจัดหารายได้ 
 

คณบดี/รองคณบดี/ประธาน
โปรแกรมวิชา/อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย 


