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ค าน า 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตระหนักถึงความส าคัญของการปรับปรุงและพัฒนาคณะ เพื่อให้ได้คุณภาพและมาตรฐานของการจัดการศึกษาท่ีเป็นที่ยอมรับและสามารถแข่งขันได้ 

สอดคล้องกับสถานการณ์  การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและอนาคตและด้วยพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  หมวด 3 ในมาตรา 14 
ได้ก าหนดให้ส่วนราชการต้องจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี เพื่อแปลงเป็นแผนปฏิบัติราชการประจ าปีและก าหนดแนวในการจัดสรรงบประมาณตอบสนอง ต่อนโยบายและยุทธศาสตร์ของรัฐท่ี
ปรับเปลี่ยน ดังนั้นคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จึงได้ปรับแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560   เพื่อให้คณะมีแผนที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์กระทรวง 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่11 (พ.ศ.2555-2559)  กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.  2551-2565)  และยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง  เพื่อพัฒนาคณะ 
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 นี้ จัดท าขึ้นโดยการใช้กระบวนการแบบมีส่วนร่วมของคณาจารย์ บุคลากรในคณะ  ระดมความคิดเห็ นผ่านการประชุม และได้ด าเนินการ
ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตลอดจน ตัวช้ีวัด ในแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพื่อให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของคณะและมหาวิทยาลัยฯ 
 คณะหวังเป็นอย่างยิ่งว่า เอกสารแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 นี้ จะช่วยส่งเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับทิศทางการปฏิบัติและการพัฒนาคณะเป็นแนวทางให้บุคลากร
และหน่วยงานต่าง ๆ  ใช้เป็นเครื่องมือส าหรับการด าเนินงานการแปลงยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมที่จะส่งผลให้คณะประสบความส าเร็จตามมุ่งหวังไว้ต่อไป 
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บทน ำ 
1. สถำนกำรณ์ปัจจุบันของคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 
    ควำมเป็นมำของคณะ 
 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   
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 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) ภาควิชาประวัติศาสตร์ 
(10) ภาควิชาภูมิศาสตร์ (11) ภาควิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ (12) ภาควิชาภาษาญี่ปุ่น   (13) ภาควิชาภาษาจีน (14) ภาควิชาภาษามาเลย์ (15) ภาควิชาภาษาฝรั่งเศส (16) ภาควิชา
ภาษาเยอรมัน (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) 
โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์ (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 ได้ทยอยกันปรับปรุงหลักสูตรเพื่อให้เป็นไปต ามเกณฑ์
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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 แทนผู้ช่วยศาสตราจารย์รั ตนา รักการ ที่หมดวาระ โดยรอง
ศาสตราจารย์มัย ตะติยะ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ได้หมดวาระเช่นกัน และได้เข้าด ารงต าแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนัก ศึกษาและโครงการพิเศษ  ทั้งนี้ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์สุขิน  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 2555 คือ ในระดับปริญญาตรี จ านวน 9 สาขาวิชาและในระดับปริญญา
โท 1 สาขาวิชา  โดยมีการจัดแบ่งโครงสร้างการบริหารงานภายในแบบโปรแกรมวิชา  ตามสาขา วิชาที่เปิดสอน ทั้งหมด 9 โปรแกรมวิชา ได้แก่ โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ โปรแกรม
วิชานิติศาสตร์ โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม โปรแกรมวิชาภาษาไทย โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ โปรแกรมวิชาภาษาจีน โปรแกรมวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ โปรแกรมวิชา
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ และโปรแกรมวิชาสารสนเทศภูมิศาสตร์  นอกจากนี้ยังมีการจัดเป็นกลุ่มวิชาเพิ่มเติมอีก 3 กลุ่มวิชา ได้แก่ กลุ่มวิชาปรัชญาและศาสนา กลุ่มวิชา
ดนตรี และกลุ่มวิชานาฏศิลป์และการละคร  

ในปีการศึกษา 2557 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดการเรียนการสอน  ในระดับปริญญาตรี จ านวน 10 สาขาวิชาและในระดับปริญญาโท 1 สาขาวิชา  โดยมีการจัดแบ่ง
โครงสร้างการบริหารงานภายในแบบโปรแกรมวิชา  ตามสาขา วิชาที่เปิดสอน ทั้งหมด 10 โปรแกรมวิชา ได้แก่ โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ โปรแกรมวิชานิติศาสตร์ โปรแกรมวิชาการ
พัฒนาสังคม โปรแกรมวิชาภาษาไทย โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ โปรแกรมวิชาภาษาจีน โปรแกรมวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
โปรแกรมวิชาดนตรีศึกษา และโปรแกรมวิชาสารสนเทศภูมิศาสตร์  นอกจากนี้ยังมีการจัดเป็นกลุ่มวิชาเพิ่มเติมอีก 2 กลุ่มวิชา ได้แก่ กลุ่มวิชาปรัชญาและศาสนา และกลุ่มวิชานาฏศิลป์และ
การละคร  
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 นับตั้งแต่มีการประกาศใช้พระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาต ิ พ.ศ.2542 เป็นต้นมา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ได้ด าเนินการปฏิรูปและ
พัฒนาการศึกษาในระดับที่รวดเร็วและต่อเนื่อง  ดังนี้ 
 1. การเรียนการสอน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้พัฒนาการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ตลอดจนการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ 
 2. การบริหารและการจัดการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ใช้หลักธรรมาภิบาลที่เน้นประสิทธิภาพ โปร่งใส  มีความรับผิดชอบ  และตรวจส อบได้ 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 และการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ตลอดจนข้อมูลพื้นฐาน (Common Data Set) 
 7. การพัฒนาวารสารทางวิชาการ คณาจารย์ในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ร่วมมือกันพัฒนาวารสาร “พิกุล” ซึ่งเป็นวารสารทางวิชาการของคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เพื่อให้เป็นวารสารที่ได้มาตรฐาน 
 8. การพัฒนาการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ได้พัฒนาการเรียนการสอนไปสู่ระดับบัณฑิตศึกษ าโดยเปิดการเรียนการสอนในระดับ
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 
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2. วิสัยทัศน์  พันธกิจ  วัตถุประสงค์  ค่ำนิยมหลัก  อัตลักษณ์  เอกลักษณ์  คุณลักษณะบัณฑิต วัฒนธรรมของหน่วยงำน 
 
วิสัยทัศน์ 
 เป็นผู้น าในการสร้างสรรค์องค์ความรู้  และนวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
 พันธกิจ 
          1. ผลิตบัณฑิตที่มีคณุภาพมาตรฐาน 

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

          5. บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ  
ค่ำนิยมหลัก 

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

อัตลักษณ ์   บัณฑิตมีจิตอาสา สร้างสรรค์ปัญญา พัฒนาท้องถิ่น 
นิยาม : 1) มีจิตอาสา  หมายถึง  มจีิตส านึกเพื่อส่วนรวม เสนอตัว เต็มใจ ตั้งใจเสียสละสิ่งทีต่นเองมีทั้งแรงกาย เวลา ทรัพย์สนิ เพื่อช่วยเหลือผู้อื่นหรือสังคมให้เกิดประโยชน์และ

ความสุขมากข้ึน โดยไม่หวังผลตอบแทน 
  2) สร้างสรรค์ปัญญา  หมายถึง  การเป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน รักการอ่าน สะสม และเพิ่มพูนความรู้ ทกัษะ ความสามารถของตน และแสดงออกผ่านผลงานการเขียน การวิจัย 
การประดิษฐ์คิดค้น การพูด การแสดงในเวทีวิชาการต่างๆ รวมถึงริเริ่มโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม 
  3) พัฒนาท้องถิ่น  หมายถึง  การมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ทีส่ร้างโอกาสหรือส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน ชุมชน สงัคมให้ดีขึ้น 
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เอกลักษณ์ “พัฒนาท้องถิ่น สานศิลป์วฒันธรรม” 
 
  เอกลักษณ์ หมายถึง ความส าเร็จตามจุดเน้นและจุดเด่นที่สะท้อนให้เห็นเป็นลักษณะเด่นเป็นที่หนึ่งของสถาบัน โดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้น าเสนอ
ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารคณะและคณะกรรมการประจ าคณะ โดยใช้ค าว่า “พัฒนาท้องถิ่น  สานศิลป์วัฒนธรรม”  
 นิยำม :“พัฒนำท้องถิ่น” เนื่องจาก คณะมีสาขาที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่นด้านต่างๆ รวมทั้งมีกิจกรรม/โครงการ ที่หลากหลายสามารถผลิตบุคลากรและให้การบริการวิชาการ
แก่ชุมชนท้องถิ่นได้อย่างกว้างขวาง ประกอบด้วยสาขาต่างๆ ได้แก่ สาขาการพัฒนาสังคม บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ นิติศาสตร์ รั ฐประศาสนศาสตร์ ภาษาไทย ภาอังกฤษ 
ภาษาจีน สารสนเทศภูมิศาสตร์ วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ 
     “สำนศิลป์วัฒนธรรม” เนื่องจาก คณะมีศาสตร์ที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้านในการอนุรักษ์ เผยแพร่ ท านุ บ ารุงศิลปวัฒนธรรม ประกอบด้วย สาขาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ 
ตนตรีศึกษา นาฏศิลป์และการละคร ปรัชญาและศาสนา 
 
คุณลักษณะบัณฑิตคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 

มีความรู้คู่คุณธรรม พร้อมน าสังคม 
นยิมความเปน็ไทย  ใส่ใจวิถีโลก 
 

วัฒนธรรมของหน่วยงำน 
       H    =   Humanity             มนุษยธรรม 

 U  =   Unity                   มีน้ าหนึ่งใจเดียว 
 S =   Society                มุ่งสู่สังคม  
O   =   Orignity              สร้างสรรค์สิ่งใหม่/ภมูิปัญญา  

“มมีนษุยธรรม  มีน้ าหนึ่งใจเดียว  มุ่งสู่เพื่อสังคม  สร้างสรรคส์ิ่งใหม่/ภูมิปัญญาอย่างยั้งยืน” 
  

ค่ำนิยมหลักคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ : ทีมงาน  ความรับผิดชอบ มุ่งผลงาน ตอบแทนประโยชน์ซึ่งกันและกัน 
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ประเด็นยุทธศำสตร ์

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

 
เป้ำประสงค ์
 1.1  สมรรถนะในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน 

1.2  เสริมสร้างทักษะกระบวนการสื่อสารภาษาต่างประเทศของบุคลากร 
1.3  เพิม่ปริมาณและคุณภาพงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรม พร้อมทั้งเผยแพร่ผลงานในระดับชาติ 
1.4  พัฒนาระบบการบริหารจัดการ การบริหารงานบุคคลและปรับภาระงานอาจารย์ 
1.5  คณะมีภาพลักษณ์ที่ดีเป็นที่ยอมรับและเชื่อมั่นจากสังคม 
2.1 พัฒนาเครือข่ายทางด้านวิชาการและศิลปวัฒนธรรมให้เป็นแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ 
2.2 คณะมีเครือข่ายบริการวิชาการและแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม 
2.3 ชุมชนท้องถิ่นอยู่ดีมีสุข เข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้ 
3.1 บัณฑิตมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ 
3.2 คณะมีความร่วมมือทางวิชาการกับชุมชน/ท้องถิ่นในการบูรณาการการจัดการเรียนการสอน 
3.3 คณะมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพเพ่ือเพ่ิมคุณภาพผลผลิตและบริการ 
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ประเด็นยุทธศำสตร์ เป้ำประสงค์ กลยุทธ์ 
คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 

  

ประเด็นยุทธศำสตร ์ เป้ำประสงค ์ กลยุทธ์ 

1. พัฒนาระบบบริหารและ
สมรรถนะบุคลากร 

 

1.1  สมรรถนะในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน 
1.2  เสริมสร้างทักษะกระบวนการสื่อสาร
ภาษาต่างประเทศของบุคลากร 
1.3  เพิ่มปริมาณและคุณภาพงานวิจัย งาน
สร้างสรรค์ และนวัตกรรม พร้อมทั้งเผยแพร่
ผลงานในระดับชาติ 
1.4  พัฒนาระบบการบริหารจัดการ การ
บริหารงานบุคคลและปรับภาระงานอาจารย์ 
1.5  คณะมีภาพลักษณ์ที่ดีเป็นที่ยอมรับและ
เชื่อมั่นจากสังคม 
 

กลยุทธ์ที่ 1.1.1  พัฒนาศักยภาพของบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน ทั้งในด้านคุณวุฒิ
และต าแหน่งทางวิชาการ       
กลยุทธ์ที่ 1.2.1 ยกระดับทักษะการสื่อสารภาษาต่างประเทศของบุคลากร               
กลยุทธ์ที่ 1.3.1  พัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมที่น าไปใช้ประโยชน์กับ
ชุมชน สังคม       
กลยุทธ์ที่ 1.4.1 มีระบบและกลไกการบริหารจัดการและการบริหารบุคลากร   
กลยุทธ์ที่ 1.4.2 พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  
กลยุทธ์ที่ 1.4.3 เพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาการบริหารงานโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัด
สภาพแวดล้อม  
กลยุทธ์ที่ 1.4.4 พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา  
กลยุทธ์ที่ 1.4.5 เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัด  
กลยุทธ์ที่ 1.4.6 ส่งเสริมการจัดหารายได ้                       
กลยุทธ์ที่ 1.5.1 สร้างภาพลักษณ์องค์กร/ประชาสัมพันธ์เชิงรุก        
 

2. สร้างและพัฒนาเครือข่าย
ทางวิชาการ        และ

ศิลปวัฒนธรรม 
 

2.1 พัฒนาเครือข่ายทางด้านวิชาการและ
ศิลปวัฒนธรรมให้เป็นแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ 
2.2 คณะมีเครือข่ายบริการวิชาการและ
แหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม 
2.3 ชุมชนท้องถิ่นอยู่ดีมีสุข เข้มแข็ง พึ่งพา
ตนเองได้ 
 

กลยุทธ์ที่ 2.1.1 พัฒนาสื่อการเรียนรู้ออนไลน์เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ให้สามารถเข้าถึงได้ง่าย 
กลยุทธ์ที่ 2.2.1 สร้างเครือข่ายการบริการวิชาการโดยบูรณาการศาสตร์ในสาขามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์  
กลยุทธ์ที่ 2.2.2 สร้างแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น                    
กลยุทธ์ที่ 2.3.1 เสริมสร้างศักยภาพชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง        
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ประเด็นยุทธศำสตร ์ เป้ำประสงค ์ กลยุทธ์ 
3. พัฒนาคุณภาพบัณฑิต 

ภายใต้เครือข่ายความร่วมมือ
ชุมชน/ท้องถิ่น 

 

3.1 บัณฑิตมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน
เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ 
3.2 คณะมีความร่วมมือทางวิชาการกับ
ชุมชน/ท้องถิ่นในการบูรณาการการจัดการ
เรียนการสอน 
3.3 คณะมีระบบบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพเพ่ือเพ่ิมคุณภาพผลผลิตและ
บริการ 

กลยุทธ์ที่ 3.1.1 สร้างความแข็งแกร่งทางวิชาการและคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนให้แก่นักศึกษาตามอัต
ลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเพื่อให้สามารถแข่งขันได้     
กลยุทธ์ที่ 3.2.1 สร้างเครือข่ายในการจัดการเรียนการสอนกับชุมชน/ท้องถิ่น/องค์กรทั้งภาครัฐและ
เอกชนในลักษณะบูรณาการพันธกิจ              
กลยุทธ์ที่ 3.2.2 สนับสนุนการวิจัยบูรณาการกับการเรียนการสอน/การบริการวิชาการ/นวัตกรรม
ชุมชนท้องถิ่น (เน้นกลุ่มอาจารย์ที่ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ)  
กลยุทธ์ที่ 3.3.1 ปรับปรุงระบบสวัสดิการการดูแลช่วยเหลือนักศึกษาและศิษย์เก่า     
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ภำรกิจหลัก 

จัดการศึกษาเพื่อมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตตามคุณลักษณะ 5 ประการ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดม ศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และให้บริการทางวิชาการแก่นักศึกษา และ
บุคลากรทั่วไป ตลอดจนชุมชนในท้องถิ่น 
 
    สถำนภำพปัจจุบัน ปีกำรศึกษำ 2560 

    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 

จัดการเรียนการสอนทั้งระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา มีหลักสูตรที่เปิดสอน  ได้แก่ 
  ระดับปริญญำตรี    

    1.  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
     2.  หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต    
     3.  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
     4.  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
     5.  หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 
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  ระดับบัณฑิตศึกษำ 
        1. ปริญญาโท 
         1.1 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต   สาขาการปกครองท้องถิ่น 
  
   จ านวนบุคลากรทั้งหมด  104 คน  จ าแนกเป็นสายวิชาการ  จ านวน  90 คน (ร้อยละ 86.53)  ข้าราชการ 21 คน  พนักงานมหาวิทยาลัย 26  คน  อาจารย์ตามสัญญาจ้าง 43 คน  
และสายสนับสนุน   จ านวน 14 คน (ร้อยละ 13.47)  พนักงานมหาวิทยาลัย 6 คน พนักงานราชการ 1 คน ลูกจ้างประจ า 1 คน  ลูกจ้างชั่วคราว 6 คน   
 
2. กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อม ศักยภำพ คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์  (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) กำรวิเครำะห์ปัจจัยภำยใน  
 
 จุดแข็ง (Strengths) 

1. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีหลักสูตรที่ตอบสนองต่อการพัฒนาบุคลากรในท้องถิ่นอย่างหลากหลาย ทั้งด้านมนุษยศาสตร์และด้านสังคมศาสตร์ 
2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีหลักสูตรที่เน้นผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ในการใช้ภาษาต่างประเทศเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ให้ความส าคัญในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
4. อาจารย์ใฝ่รู้ใฝ่เรียนเพ่ือพัฒนาตนเองอย่างสม่ าเสมอ 
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5. อาจารย์มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้เรียน 
6. คณะมีบุคคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญครอบคลุมการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนท้องถิ่นและสังคม 
7. มีโครงการบริการวิชาการในด้านการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมสู่สากล 
8. คณะฯ มีศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ท าให้สามารถปฏิบัติพันธกิจด้านนี้ได้เป็นอย่างดี 
9. คณะมีการประชาสัมพันธ์และการประสานงานด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์ให้นักวิจัยได้ทราบข้อมูลด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่อง 
10. มีแหล่งค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ท่ีพร้อมให้บริการข้อมูลแก่นักวิจัย 
11.มีการบูรณาการความรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมเข้ากับพันธกิจอ่ืน เช่น การพัฒนาการเรียนการสอน การบริการวิชาการและการวิจัย เป็นต้น 
12. บุคลากรได้รับการมอบหมายภาระงานที่ชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร 
13. 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. งบประมาณมีจ านวนจ ากัดท าให้การบริการวิชากรไม่หลากหลายและครอบคลุม 
13. ขาดข้อมูลด้านศิลปะและวัฒนธรรมยังไม่เป็นระบบ 
14. งบประมาณมีจ านวนจ ากัดทุกด้านไม่เพียงพอต่อการบริหารงาน 
15. ระบบการก ากับ ติดตาม ตรวจสอบการด าเนินงานโครงการยังไม่มีประสิทธิภาพ 
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16. การประชาสัมพันธ์เผยแพร่จดหมายข่าวของคณะยังไม่ต่อเนื่อง 
 
 2) กำรวิเครำะห์ปัจจัยภำยนอก   
     โอกำส (Opportunities) 

1. ทรัพยากรในท้องถิ่นเอ้ืออ านวยต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน ซึ่งสามารถให้ 
    นักศึกษาในสาขาวิชาของคณะใช้เป็นแหล่งการเรียนรู้ภายนอกห้องเรียน รวมถึงเป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่ตรงสาขาวิชาได้เป็นอย่างดี 
2. สภาพปัญหาเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบันท าให้มีโอกาสรองรับนักศึกษาในท้องถิ่นมากข้ึน 
3. ความก้าวหน้าและเทคโนโลยีทางการสื่อสารอาจารย์และผู้เรียนมีแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้เพิ่มขึ้น 
4. นโยบายการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่น ท าให้คณะมีโอกาสในการสร้างเครือข่ายเพ่ิมมากข้ึน 
5. รัฐบาลมีนโยบายการสนับสนุนการวิจัยและงานสร้างสรรค์   
6. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติก าหนดให้มหาวิทยาลัยท าการวิจัยและงานสร้างสรรค์เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้และพัฒนาสังคมและมีระบบประกันคุณภาพ 
การศึกษาภายใน 
7.  มีการส ารวจความต้องการรับบริการวิชาการและวิชาชีพ 
8.  มีเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชนและหน่วยงานภายนอกในการด าเนินการบริการวิชาการ 
9.  รัฐบาลมีนโยบายการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่นและการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ท าให้มีขอบเขตการให้บริการวิชาการกว้างขวางขึ้น 
10. คณะมีเครือข่ายกับหน่วยงานภายนอกท าให้เอ้ือต่อการบริการวิชาการ 
11. มหาวิทยาลัย/จังหวัด มีนโยบายและให้ความส าคัญต่อการส่งเสริมด้านศิลปะและวัฒนธรรม 
12. จังหวัดก าแพงเพชร มีเขตโบราณสถานที่ได้รับการยกย่องเป็นเมืองมรดกโลกซ่ึงเป็นแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการอนุรักษ์ ส่งเสริม สืบสานเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรม 
ภูมิปัญญาและสิ่งแวดล้อม 
13. องค์กร/หน่วยงานในท้องถิ่นให้การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม 
14. ความก้าวหน้าของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท าให้เอ้ือต่อการปฏิบัติงาน 
15.นโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์จังหวัด การปฏิรูประบบราชการ การพัฒนาระบบราชการรวมถึงนโยบายการกระจาย
อ านาจสู่ท้องถิ่น  ท าให้บุคลากรของคณะสามารถใช้ศักยภาพเพ่ือตอบสนองเรื่องต่างๆ ดังกล่าวได้อย่างดี 
16. คณะมีเครือข่ายกับหน่วยงานภายนอกท าให้เอ้ือต่อการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร  
17. สภาพปัญหาท้องถิ่นมีความหลากหลาย 
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อุปสรรค (Threats) 

   1. นโยบายลดอัตราก าลังข้าราชการของรัฐบาล ส่งผลให้พนักงานมหาวิทยาลัยและพนักงานราชการขาดความมั่นคงในต าแหน่งงานท างานสูงเพ่ิมมากขึ้น 
2. บัณฑิตสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในประเทศมีจ านวนมาก ท าให้มีการแข่งขันในการเข้า 
3. ผู้ประกอบการต้องการแรงงานระดับการศึกษาระดับมัธยมศึกษาระดับตอนปลายหรือเทียบเท่า 
4. มหาวิทยาลัยจัดสวัสดิการแก่อาจารย์น้อยท าให้เป็นปัญหาต่อการสรรหาอาจารย์ 
5. หน่วยงานภายนอกและแหล่งทุนแจ้งเงื่อนไขการรับทุนสนับสนุนการวิจัยและงานสร้างสรรค์กระชั้นชิด 
6. ชุมชนและท้องถิ่นขาดความเข้าใจในภารกิจการให้บริการวิชาการของคณะ 
7. มีหมาวิทยาลัยคู่แข่งเป็นคู่แข่งในลักษณะเดียวกัน 
8. เกณฑ์การประเมินการด้านบริการวิชาการมีการปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลา 
9. เครือข่ายความร่วมมือ (MOU) การบริการวิชาการส่วนใหญ่ยังไม่เป็นระบบ 
10. หน่วยงานท้องถิ่นภายนอกบางหน่วยงานขาดความรู้ความเข้าใจและให้ความส าคัญต่องานด้านศิลปะและวัฒนธรรมจึงท าให้ได้รับงบประมาณสนับสนุน            

จากหน่วยงานภายนอกไม่เพียงพอ 
11. ค่านิยมของสังคมไทยทางด้านการอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมเปลี่ยนไป เนื่องจากได้รับอิทธิพลทางวัฒนธรรมต่างชาติและการปลูกฝังจิตส านึกการอนุรักษ์ความ

เป็นไทยน้อยลง 
12. นโยบายลดอัตราก าลังข้าราชการของรัฐบาล ส่งผลให้พนักงานมหาวิทยาลัยและพนักงานราชการขาดความมั่นคงในต าแหน่งงาน 
13. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายงบประมาณในระดับมหาวิทยาลัยยังไม่ชัดเจน ท าให้การปฏิบัติงานของบุคลากรไม่ถูกต้อง 
14. สภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันก่อให้เกิดอุปสรรคในการบริหารจัดการ อาทิ ด้านงบประมาณ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาบุคลากร การสนับสนุนครุภัณฑ์ที่ทันสมัย 
15. งบประมาณแผ่นดินสนับสนุนจากรัฐบาลน้อยเกินไปไม่เพียงพอต่อการบริหาร 
16. คู่มือการประเมินของ สกอ. ยังมีแนวปฏิบัติตามเกณฑ์บางตัวชี้วัดไม่ชัดเจน 
17. ผู้ประเมินมีความเข้าใจไม่ตรงกันในเกณฑ์แต่ละตัวชี้วัด จ าเป็นต้องอาศัยดุลยพินิจ 
18. นโยบายลดการผลิตบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์ 
19. งบประมาณในการจัดสรรทุนการศึกษา มีจ านวนน้อยลงอย่างต่อเนื่อง 
20. จ านวนนักศึกษาน้อยลง 
21. แหล่งรองรับบัณฑิตในท้องถิ่น มีน้อยหรือไม่เพียงพอ 
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                      ปัจจัยภำยใน  
                     (จุดแข็ง S / จุดอ่อน W) 

                  
      
 
          
 
                ปัจจัยภำยนอก 
      (โอกำส O / ภำวะคุกคำม T) 

 
S1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตรม์ีหลักสูตรที่

ตอบสนองต่อการพัฒนาบุคลากรในท้องถิ่นอย่าง
หลากหลาย ทั้งด้านมนุษยศาสตรแ์ละด้านสังคมศาสตร ์

S2 คณะมีบุคคลากรทีม่ีความรู้ความเช่ียวชาญครอบคลุมการ
ให้บริการวิชาการแก่ชุมชนท้องถิ่นและสังคม 

S3 มีโครงการบริการวิชาการในดา้นการเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมสูส่ากล 

S4 คณะฯ มีศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม ท าให้สามารถปฏิบัติพันธกิจด้านนี้ได้เป็นอย่าง
ด ี

S5 มีการบรูณาการความรู้ดา้นศิลปะและวัฒนธรรมเข้ากับ
พันธกิจอื่น เช่น การพัฒนาการเรยีนการสอน การบริการ
วิชาการและการวิจัย เป็นต้น 

 
W1  จ านวนผลการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรยีนการสอน  ผลงาน

วิชาการระดับชาติ ผลงานวิชาการและงานสร้างสรรค์ของ
คณาจารย์มีจ านวนน้อย 

W2. สัดส่วนของอาจารย์ประจ าทีด่ ารงต าแหน่งทางวิชาการ
ต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน 

W3. สัดส่วนของอาจารย์ประจ าทีม่ีวุฒิปริญญาเอกต่อ
อาจารย์ประจ าต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน 

W4. อาจารย์ขาดทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ 
W5. อาจารยส์่วนใหญ่มภีาระงานสอนและภาระงานด้านอ่ืนๆ 

มาก ท าให้ไม่มเีวลาท าวิจยั 

 
O1. ทรัพยากรในท้องถิ่นเอื้ออ านวยต่อการจัดการเรียนการ

สอนโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน ซึ่งสามารถให้นักศึกษาใน
สาขาวิชาของคณะใช้เป็นแหล่งการเรียนรู้ภายนอก
ห้องเรียน รวมถึงเป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพท่ีตรง
สาขาวิชาไดเ้ป็นอย่างด ี

O2. ความก้าวหน้าและเทคโนโลยทีางการสื่อสารอาจารย์และ
ผู้เรยีนมีแหล่งทรัพยากรการเรยีนรู้เพิ่มขึ้น 

O3. นโยบายการกระจายอ านาจสูท่้องถิ่น ท าให้คณะมีโอกาส
ในการสร้างเครือข่ายเพิม่มากข้ึน 

O4. มีเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชนและหน่วยงานภายนอก
ในการด าเนินการบริการวิชาการ 

O5. สภาพปัญหาของท้องถิ่น มีความหลากหลาย  
 

S1, O1 สรา้งเครือข่ายในการจัดการเรยีนการสอนกับชุมชน
ท้องถิ่น/องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนในลักษณะบูรณา
การพันธกิจ 

W1,O5 จ านวนผลการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรยีนการสอน 
1) สภาพปัญหาความหลากหลาย 
 

S1, S2, O2 พัฒนาสื่อการเรียนรูอ้อนไลน์เพื่อเป็นแหล่ง
เรียนรู้ใหส้ามารถเข้าถึงง่าย 

W2,O2 สัดส่วนของอาจารย์ที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
2) ความก้าวหน้าและเทคโนโลยีการสื่อสาร 

S1, S2, O5 สร้างเครือข่ายการบรกิารวิชาการโดยการบรูณา
การศาสตร์ในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

W5,O5 อาจารยส์่วนใหญ่มภีาระงานสอน 
3) สภาพปัญหาความหลากหลาย 

S1, S2, O2,O4,O5 
S4, S5,O4 
สร้างแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมและภมูิปัญญาท้องถิ่น 
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                      ปัจจัยภำยใน  
                     (จุดแข็ง S / จุดอ่อน W) 

                  
      
 
          
 
                ปัจจัยภำยนอก 
      (โอกำส O / ภำวะคุกคำม T) 

 
S1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตรม์ีหลักสูตรที่

ตอบสนองต่อการพัฒนาบุคลากรในท้องถิ่นอย่าง
หลากหลาย ทั้งด้านมนุษยศาสตรแ์ละด้านสังคมศาสตร ์

S2 คณะมีบุคคลากรทีม่ีความรู้ความเช่ียวชาญครอบคลุมการ
ให้บริการวิชาการแก่ชุมชนท้องถิ่นและสังคม 

S3 มีโครงการบริการวิชาการในดา้นการเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมสูส่ากล 

S4 คณะฯ มีศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม ท าให้สามารถปฏิบัติพันธกิจด้านนี้ได้เป็นอย่าง
ด ี

S5 มีการบรูณาการความรู้ดา้นศิลปะและวัฒนธรรมเข้ากับ
พันธกิจอื่น เช่น การพัฒนาการเรยีนการสอน การบริการ
วิชาการและการวิจัย เป็นต้น 

 
W1  จ านวนผลการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรยีนการสอน  ผลงาน

วิชาการระดับชาติ ผลงานวิชาการและงานสร้างสรรค์ของ
คณาจารย์มีจ านวนน้อย 

W2. สัดส่วนของอาจารย์ประจ าทีด่ ารงต าแหน่งทางวิชาการ
ต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน 

W3. สัดส่วนของอาจารย์ประจ าทีม่ีวุฒิปริญญาเอกต่อ
อาจารย์ประจ าต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน 

W4. อาจารย์ขาดทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ 
W5. อาจารยส์่วนใหญ่มภีาระงานสอนและภาระงานด้านอ่ืนๆ 

มาก ท าให้ไม่มเีวลาท าวิจยั 

 
T1.  มหาวิทยาลัยจัดสวัสดิการแกอ่าจารย์น้อยท าให้เป็น

ปัญหาต่อการสรรหาอาจารย ์
T2.  มีมหาวิทยาลัยคู่แข่งเป็นคู่แข่งในลักษณะเดียวกัน 
T3.  งบประมาณในการจดัสรรทุนการศึกษา มีจ านวนน้อยลง
อย่างต่อเนื่อง 
T4.  จ านวนนักศึกษาน้อยลง 
T5.  แหล่งงานรองรับบัณฑิตในท้องถิ่น มีน้อยหรือไม่เพียงพอ 
 

ST 
 ส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการ (ผ่านองค์ความรู้

ทางงานบริการวิชาการ) เพื่อผลติบัณฑิตให้ท้องถิ่น 
(ได้คน+ได้ทุนการศึกษา) 

 สร้างภาพลักษณ์องค์กร/ประชาสมัพันธ์เชิงรุก 
(เรียนใกล้บ้าน+บคุลากรเช่ียวชาญ+หลักสูตร
หลากหลาย) 

WT 
 สนับสนุนการวิจัยบรูณาการกับการเรียนการสอน/

การบริการวิชาการ/นวตักรรมชุมชนท้องถิ่น (เน้น
กลุ่มอาจารย์ที่ก าลังจะขอก าหนดต าแหน่งทาง
วิชาการ) 

 ให้โควตาเข้าเรียนตรงผ่านการสร้างเครือข่าย
โรงเรียน/ท้องถิ่น 

 ปรับภาระงานอาจารย ์
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ประเด็นยุทธศำสตร ์ เป้ำประสงค ์ กลยุทธ์  ตัวชี้วัด  

1. พัฒนำระบบ
บริหำรและสมรรถนะ
บุคลำกร 
 

1.1  สมรรถนะในกำร
ปฏิบัติงำนของบุคลำกร
สำยวิชำกำรและสำย
สนับสนุน 

1.1.1  พัฒนำศักยภำพของ
บุคลำกรทั้งสำยวิชำกำรและสำย
สนับสนุน ทั้งในด้ำนคุณวุฒิและ
ต ำแหน่งทำงวิชำกำร 

1 ร้อยละของอาจารย์ที่ส าเร็จการศกึษาปริญญาเอก 

2 ร้อยละอาจารย์ทีด่ ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
3 จ านวนรายวิชาที่จัดการเรยีนการสอนเป็นภาษาอังกฤษหรือมเีอกสารประกอบการสอนเป็น

ภาษาอังกฤษ 
4 ร้อยละบคุลากรที่จัดท าคูม่ือหรือแนวปฏิบัติที่ดีในการปฏิบัติงาน 

 
1.2.1  ยกระดับทักษะกำรสื่อสำร
ภำษำต่ำงประเทศของบุคลำกร 

5 ร้อยละของบุคลากรทีไ่ด้รับการพฒันาทักษะและการสื่อสารภาษาตา่งประเทศ 
6 ร้อยละของบุคลากร ท่ีผ่านการทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
  

1.3.1  พัฒนำองค์ควำมรู้ 
งำนวิจัย งำนสร้ำงสรรค์และ
นวัตกรรมที่น ำไปใช้ประโยชน์กับ
ชุมชน สังคม 

7 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาระบบและกลไกการบรหิารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค ์
8 จ านวนผลงานวิจัย งานสร้างสรรค ์และนวัตกรรมที่มีการน าไปใช้ประโยชน์หรือแกไ้ขปัญหาให้กับ

ท้องถิ่น 
9 จ านวนผลงานวิจัย งานสร้างสรรค ์และนัวตกรรมทีไ่ด้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่ในระดับชาตหิรือ

นานาชาติ 

  

1.4.1 มีระบบและกลไกกำร
บริหำรจัดกำรและกำรบริหำร
บุคลำกร 

10 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาระบบระบบและกลไกการบรหิารบคุลากร 
  

1.4.2 พัฒนำคุณภำพกำรบริหำร
จัดกำรตำมหลักธรรมำภิบำล 

11 ผลการประเมินคณุภาพการบรหิารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
  

  

1.4.3 เพ่ิมประสิทธิภำพและ
พัฒนำกำรบริหำรงำนโดยใช้
เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรจัด
สภำพแวดล้อม 

12 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเทคโนโลยสีารสนเทศและการจัดการสภาพแวดล้อมเพื่อเอื้อต่อ
การเรยีนรู ้
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ประเด็นยุทธศำสตร ์ เป้ำประสงค ์ กลยุทธ์  ตัวชี้วัด  
  1.4.4 พัฒนำระบบและกลไกกำร

ประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
13 ผลการประเมินประกันคณุภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ประกันคณุภาพ 

14 ผลการประเมินประกันคณุภาพการศึกษาระดับคณะตามเกณฑ์ประกันคุณภาพ 
  

1.4.5 เพ่ิมประสิทธิภำพกำรใช้
ทรัพยำกรท่ีมีอยู่อย่ำงจ ำกัด 

15 ระดับความส าเร็จของการใช้ทรัพยากร 
 

1.4.6 ส่งเสริมกำรจัดหำรำยได้ 16 ระดับความส าเร็จของแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 
 

1.5  คณะมีภำพลักษณ์
ที่ดีเป็นที่ยอมรับและ
เชื่อมั่นจำกสังคม 

1.5.1 สร้ำงภำพลักษณ์องค์กร/
ประชำสัมพันธ์เชิงรุก 

17 ระดับความส าเร็จในการสร้างภาพลักษณ์องค์กรด้วยประชาสัมพันธ์เชิงรุก 
18 ระดับความส าเร็จในการสร้างภาพลักษณ์องค์กรด้วยกิจกรรมทางสังคม (CSR) 
  

2 สร้ำงและพัฒนำ
เครือข่ำยทำง
วิชำกำรและ
ศิลปวัฒนธรรม 

2.1 พัฒนำเครือข่ำย
ทำงด้ำนวิชำกำรและ
ศิลปวัฒนธรรมให้เป็น
แหล่งเรียนรู้ออนไลน ์

2.1.1 พัฒนำสื่อกำรเรียนรู้
ออนไลน์เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ให้
สำมำรถเข้ำถึงได้ง่ำย 

19 ระดับความพงึพอใจของผู้ใช้บริการสื่อออนไลน์ในการเข้าถึงข้อมูลแหล่งเรียนรู้ศลิปวัฒนธรรม 
 

2.2 คณะมีเครือข่ำย
บริกำรวิชำกำรและ
แหล่งเรียนรู้
ศิลปวัฒนธรรม 

2.2.1 สร้ำงเครือข่ำยกำรบริกำร
วิชำกำรโดยบูรณำกำรศำสตร์ใน
สำขำมนษุยศำสตร์และ
สังคมศำสตร์ 

20 ระดับความส าเร็จสร้างเครือข่ายการบริการวิชาการโดยบูรณาการศาสตร์ในสาขามนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร ์

 
2.2.2 สร้ำงแหล่งเรียนรู้
ศิลปวัฒนธรรมและภมูิปัญญำ
ท้องถิ่น 

21 จ านวนองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

  

ประเด็นยุทธศำสตร์ เป้ำประสงค์ กลยุทธ์ และตวัชี้วัดตำมยุทธศำสตร์สู่กำรปฏิบัต ิประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 
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ประเด็นยุทธศำสตร ์ เป้ำประสงค ์ กลยุทธ์  ตัวชี้วัด  
 2.3 ชุมชนท้องถิ่นอยู่ดี

มีสุข เขม้แข็ง พ่ึงพำ
ตนเองได้ 

2.3.1 เสริมสร้ำงศักยภำพชุมชน
ตำมปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 

22 ระดับความส าเร็จของการเสริมสรา้งศักยภาพชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 

3 พัฒนำคุณภำพ
บัณฑิต ภำยใต้
เครือข่ำยควำม
ร่วมมือชุมชน/
ท้องถิ่น 

3.1 บัณฑิตมีคุณภำพ
ตำมเกณฑ์มำตรฐำน
เป็นที่ยอมรับใน
ระดับชำติ 

3.1.1 สร้ำงควำมแข็งแกร่งทำง
วิชำกำรและคุณภำพชีวิตที่ย่ังยืน
ให้แก่นักศึกษำตำมอัตลกัษณ์ของ
มหำวิทยำลัยเพ่ือให้สำมำรถ
แข่งขันได้ 

23 จ านวนหลักสตูรที่มีการจดัการเรียนการสอนเน้นภาษาอังกฤษหรือหลักสูตร 2 ภาษา 
24 ผลการพัฒนานักศึกษาตามอตัลักษณ์ของมหาวิทยาลยัและคุณลักษณะบณัฑิตของคณะ 
25 ระดับความส าเร็จของการเสริมสรา้งความแข็งแกร่งทางวิชาการให้แก่นักศึกษา 
26 ร้อยละนักศึกษาช้ันปีท่ี3-4 ท่ีสอบผ่าน TOEIC คะแนนตั้งแต่ 400 ข้ึนไป 

 
3.2 คณะมีควำม
ร่วมมือทำงวิชำกำรกับ
ชุมชน/ท้องถิ่นใน
กำรบูรณำกำรกำร
จัดกำรเรียนกำรสอน 

3.2.1 สร้ำงเครือข่ำยในกำร
จัดกำรเรียนกำรสอนกับชุมชน/
ท้องถิ่น/องค์กรท้ังภำครัฐและ
เอกชนในลักษณะบูรณำกำรพันธ
กิจ 

27 ระดับความส าเร็จของการด าเนินการบูรณาการการเรียนการสอนกับการวิจัย การบริการวิชาการ 
หรือท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

28 จ านวนรายวิชาที่จัดการเรยีนการสอนโดยบรูณาการตามพันธกิจคณะร่วมกับชุมชน/ท้องถิ่น/
องค์กรภาครัฐและเอกชน 

 

 

3.2.2 สนับสนนุกำรวิจัยบูรณำ
กำรกับกำรเรียนกำรสอน/กำร
บริกำรวิชำกำร/นวัตกรรมชุมชน
ท้องถิ่น (เนน้กลุม่อำจำรย์ท่ีขอ
ก ำหนดต ำแหน่งทำงวิชำกำร) 

29 
ระดับความส าเร็จของการด าเนินการบูรณาการการเรียนการสอนกับการวิจัย การบริการวิชาการ 
หรือนวัตกรรมชุมชนท้องถิ่น 

 

 3.3 คณะมีระบบ
บริหำรจัดกำรที่มี
ประสิทธิภำพเพ่ือเพ่ิม
คุณภำพผลผลิตและ
บริกำร 

3.3.1  ปรับปรุงระบบสวัสดิกำร
กำรดูแลช่วยเหลือนักศกึษำและ
ศิษย์เก่ำ 

30 ระดับความส าเร็จของระบบบริการและการดูแลช่วยเหลือนักศึกษาและศิษยเ์ก่า 
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เป้ำประสงค ์
 

ตัวชี้วัด  
น้ ำหนัก เป้ำหมำย ข้อมูลพื้นฐำน เกณฑ์กำรให้คะแนน 

หมำยเหต ุ
 (%) 2560 2557 2558 2559 1 2 3 4 5 

1.1  สมรรถนะใน
กำรปฏบิัตงิำนของ
บุคลำกรสำย
วิชำกำรและสำย
สนับสนุน 
 

1 ร้อยละของอาจารย์ที่ส าเร็จการศึกษาปริญญาเอก 
3.50 ร้อยละ 12 

ร้อยละ 
8 

ร้อยละ 
10 

ร้อยละ 
10 

ร้อยละ 
6 

ร้อยละ 8 
ร้อยละ 

10 
ร้อยละ 

12 
ร้อยละ 

14 
 

2 ร้อยละอาจารย์ที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
3.50 ร้อยละ 25 

ร้อยละ 
20 

ร้อยละ 
25 

ร้อยละ 
25 

ร้อยละ 
13 

ร้อยละ 
16 

ร้อยละ 
19 

ร้อยละ 
22 

ร้อยละ 
25 

 

3 จ านวนรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษหรือมีเอกสาร
ประกอบการสอนเป็นภาษาอังกฤษ 

3.50 3 รายวิชา 
3 

รายวิชา 
3 

รายวิชา 
3 

รายวิชา 
1 

รายวิชา 
2 

รายวิชา 
3 

รายวิชา 
4 

รายวิชา 
5 

รายวิชา 
 

4 ร้อยละบุคลากรที่จัดท าคู่มือหรือแนวปฏิบัติที่ดีในการปฏิบัติงาน 
3.50 ร้อยละ 80 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
60 

ร้อยละ 
70 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 
100 

 

1.2  เสรมิสร้ำง
ทักษะกระบวนกำร
สื่อสำร
ภำษำต่ำงประเทศ
ของบุคลำกร 

5 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาทกัษะและการสื่อสาร
ภาษาตา่งประเทศ 

3.50 ร้อยละ 
50 

ร้อยละ 
35 

ร้อยละ 
40 

ร้อยละ 
40 

ร้อยละ 
30 

ร้อยละ 
35 

ร้อยละ 
40 

ร้อยละ 
45 

ร้อยละ 
50 

 

6 ร้อยละของบุคลากร ที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษตามเกณฑ์
ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 3.50 ร้อยละ 

8 
ร้อยละ 

3 
ร้อยละ 

4 
ร้อยละ 

4 
ร้อยละ 

6 
ร้อยละ 

8 
ร้อยละ 

10 
ร้อยละ 

12 
ร้อยละ 

14 

 

1.3  เพิ่มปริมำณ
และคุณภำพ
งำนวิจัย งำน
สร้ำงสรรค์ และ
นวัตกรรม พร้อมทั้ง
เผยแพร่ผลงำนใน
ระดับชำต ิ

7 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารและพัฒนา
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

3.50 
5 

คะแนน 
5 ข้อ 5 ข้อ 5 ข้อ 

1 
ข้อ 

2 
ข้อ 

3-4 
ข้อ 

5 
ข้อ 

6 
ข้อ 

 

8 จ านวนผลงานวจิัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมที่มีการน าไปใช้
ประโยชน์หรือแก้ไขปัญหาให้กบัท้องถิ่น 

3.50 
5 

ผลงาน 
5 

ผลงาน 
5 

ผลงาน 
5 

ผลงาน 
1 

ผลงาน 
2 

ผลงาน 
3 

ผลงาน 
4 

ผลงาน 
5 

ผลงาน 
 

9 จ านวนผลงานวจิัย งานสร้างสรรค์ และนัวตกรรมที่ได้รับการตีพิมพ์และ
เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาต ิ
 

3.50 
10 

เร่ือง 
5 

เร่ือง 
5 

เร่ือง 
5 

เร่ือง 
4 

เร่ือง 
6 

เร่ือง 
8 

เร่ือง 
10 

เร่ือง 
12 

เร่ือง 

 

1.4  พัฒนำระบบ
กำรบริหำรจัดกำร 
กำรบริหำรงำน
บุคคลและปรบั
ภำระงำนอำจำรย ์

10 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาระบบระบบและกลไกการบริหาร
บุคลากร 

3.50 5 
คะแนน 

5 5 5 
1 

คะแนน 
2  

คะแนน 
3  

คะแนน 
4  

คะแนน 
5 

คะแนน 
 

11 ผลการประเมินคุณภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 3.50 4.00 3.50 3.50 4.00 2.50 3.00 3.50 4.00 4.50  
12 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ

สภาพแวดล้อมเพื่อเอือ้ต่อการเรียนรู้ 
3.50 3.51 3.50 3.51 3.51 2.50 3.00 3.50 4.00 4.50 

 

13 ผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ประกัน
คุณภาพ 

3.50 3.51 2.50 3.00 3.50 2.50 3.00 3.50 4.00 4.50 
 

ตัวชี้วัด เป้ำหมำย และเกณฑ์กำรให้คะแนนตำมแผนปฏิบัติรำชกำร  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 
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เป้ำประสงค ์
 

ตัวชี้วดั  
น้ ำหนัก เป้ำหมำย ข้อมูลพื้นฐำน เกณฑ์กำรให้คะแนน 

หมำยเหต ุ
 (%) 2560 2557 2558 2559 1 2 3 4 5 

 14 ผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะตามเกณฑ์ประกัน
คุณภาพ 

3.50 4.00 3.50 3.50 3.50 2.50 3.00 3.50 4.00 4.50 
 

15 ระดับความส าเร็จของการใช้ทรัพยากร 2.50 4 ข้อ 3 ข้อ 3 ข้อ 3 ข้อ - 1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ  
16 ระดับความส าเร็จของการจัดหารายได ้ 2.50 5 ข้อ 3 ข้อ 3 ข้อ 3 ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ  

1.5  คณะมี
ภำพลักษณ์ทีด่ีเป็น
ที่ยอมรับและ
เชื่อมั่นจำกสังคม 

17 ระดับความส าเร็จในการสร้างภาพลักษณ์องค์กรด้วยประชาสัมพันธ์เชิงรุก 3.00 5 ข้อ 3 ข้อ 3 ข้อ 3 ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ  

18 ระดับความส าเร็จในการสร้างภาพลักษณ์องค์กรด้วยกิจกรรมทางสังคม 
(CSR) 

3.00 2 ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 2 ข้อ - 1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 
 

  

2.1 พัฒนำ
เครือข่ำยทำงดำ้น
วิชำกำรและ
ศิลปวัฒนธรรมให้
เป็นแหล่งเรียนรู้
ออนไลน์ 

19 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสื่อออนไลน์ในการเข้าถึงข้อมูลแหล่ง
เรียนรูศิ้ลปวัฒนธรรม 

3.00 3.51 - - - 2.50 3.00 3.50 4.00 4.50 
 

  

2.2 คณะมี
เครือข่ำยบริกำร
วิชำกำรและแหล่ง
เรียนรู้
ศิลปวัฒนธรรม 

20 ระดับความส าเร็จสร้างเครือข่ายการบรกิารวิชาการโดยบูรณาการศาสตร์
ในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

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

21 จ านวนองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถิ่น 3.50 4 - - - 2 3 4 5 6  
  

2.3 ชุมชนท้องถิ่น
อยู่ดีมีสุข เขม้แข็ง 
พึ่งพำตนเองได ้

22 ระดับความส าเร็จของการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 3.00 3 ข้อ 3 ข้อ 3 ข้อ 3 ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ  

ตัวชี้วัด เป้ำหมำย และเกณฑ์กำรให้คะแนนตำมแผนปฏิบัติรำชกำร  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 
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เป้ำประสงค ์
 

ตัวชี้วดั  
น้ ำหนัก เป้ำหมำย ข้อมูลพื้นฐำน เกณฑ์กำรให้คะแนน 

หมำยเหต ุ
 (%) 2560 2557 2558 2559 1 2 3 4 5 

3.1 บัณฑิตมี
คุณภำพตำมเกณฑ์
มำตรฐำนเป็นที่
ยอมรับในระดบัชำต ิ

23 จ านวนหลกัสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนเน้นภาษาอังกฤษ หรือ
หลักสูตร 2 ภาษา 3.50 

3 
 หลักสูตร 

- - 
2 

หลัก 
สูตร 

ไม่มี
หลักสูตร 

1 
หลัก 
สูตร 

2 
หลัก 
สูตร 

3 
หลัก 
สูตร 

4 
หลัก 
สูตร 

 

24 ผลการพัฒนานักศึกษาตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยและคุณลักษณะ
บัณฑิตของคณะ 
 

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

25 ระดับความส าเร็จของการเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางวิชาการให้แก่
นักศึกษา 

3.50 6 ข้อ 3 ข้อ 3 ข้อ 3 ข้อ 1 ข้อ 2-3 ข้อ 4-5 ข้อ 6-7 ข้อ 8 ข้อ 
 

26 ร้อยละนักศึกษาชั้นปีที่ 3-4 ที่สอบผา่น TOEIC คะแนนตั้งแต่ 400 ขึ้นไป 
3.50 

ร้อยละ 
5 

- - - 
ร้อยละ  

3 
ร้อยละ  

4 
ร้อยละ  

5 
ร้อยละ  

6 
ร้อยละ  

7 
 

  

3.2 คณะมีควำม
ร่วมมือทำงวชิำกำร
กับชุมชน/ท้องถิ่น
ในกำรบูรณำกำร
กำรจัดกำรเรียนกำร
สอน 

27 ระดับความส าเร็จของการด าเนินการบูรณาการการเรียนการสอนกบัการ
วิจัย การบรกิารวิชาการ หรือท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

3.50 4 ข้อ 3 ข้อ 3 ข้อ 3 ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 
 

28 จ านวนรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนโดยบูรณาการตามพันธกิจคณะ
ร่วมกับชุมชน/ท้องถิ่น/องค์กรภาครัฐและเอกชน 

3.50 5   รายวิชา - - - 3 4 5 6 7 
 

29 ระดับความส าเร็จของการด าเนินการบูรณาการการเรียนการสอนกบัการ
วิจัย การบรกิารวิชาการ หรือนวัตกรรมชุมชนท้องถิ่น 

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

3.3 คณะมีระบบ
บริหำรจดักำรทีม่ี
ประสิทธภิำพเพื่อ
เพิ่มคุณภำพ
ผลผลิตและบริกำร 

30 ระดับความส าเร็จของระบบบริการและการดูแลช่วยเหลือนักศึกษาและ
ศิษย์เก่า 

3.00 5 ข้อ 
3 
ข้อ 

3 
ข้อ 

3 - 4 
ข้อ 

1 ข้อ 2 ข้อ 3-4 ข้อ 5 ข้อ 6 ข้อ 
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ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1. พัฒนำระบบบริหำรและสมรรถนะบุคลำกร 
เป้ำประสงค์ที่  1.1  สมรรถนะในกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรสำยวิชำกำรและสำยสนับสนุน 
กลยุทธ์ที่   1.1.1  พัฒนำศักยภำพของบุคลำกรทั้งสำยวิชำกำรและสำยสนบัสนนุ ทั้งในด้ำนคุณวุฒิและต ำแหน่งทำงวิชำกำร 
มำตรกำร : 

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

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

ที ่ ตัวชี้วัด 
น้ ำหนัก 
(ร้อยละ) 

เป้ำหมำย 
60 

เกณฑ์กำรให้คะแนน 
ค ำอธิบำย/ประเด็นกำรประเมิน 

ผู้รวบรวมข้อมูล 
ผู้ด ำเนินกำร โครงกำรเชิงกลยุทธ์ 

1 2 3 4 5 
และสรุป
รำยงำน 

1 ร้อยละของอาจารย์ที่ส าเร็จ
การศึกษาปรญิญาเอก 

3.50 ร้อยละ 
12 

ร้อยละ 
6  

ร้อยละ 
8 

ร้อยละ 
10 

ร้อยละ 
12 

ร้อยละ 
14 

ประเด็นการประเมิน  
พิจารณาจากจ านวนอาจารย์ประจ าที่มี
คุณวุฒิการศึกษาปริญญาเอกหรือเทียบเท่า  
เปรียบเทยีบกับจ านวนอาจารย์ประจ า
ทั้งหมด  แสดงผลเป็นร้อยละ 

รองคณบดฝี่าย
วิชาการและ

ประกันคณุภาพ
การศึกษา 

รองคณบดฝี่าย
วิชาการและ

ประกันคณุภาพ
การศึกษา 

1. ส่งเสรมิให้คณาจารย์ 
ศึกษาต่อในระดับ
ปริญญาเอก 

2 ร้อยละอาจารย์ทีด่ ารงต าแหน่งทาง
วิชาการ 

3.50 ร้อยละ 
25 

ร้อยละ 
13 

ร้อยละ 
16 

ร้อยละ 
19 

ร้อยละ 
22 

ร้อยละ 
25 

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

รองคณบดฝี่าย
วิชาการและ

ประกันคณุภาพ
การศึกษา 

รองคณบดฝี่าย
วิชาการและ

ประกันคณุภาพ
การศึกษา 

1. โครงการพัฒนา
คณาจารย์    เข้าสู่
ต าแหน่งทางวิชาการ 

3 จ านวนรายวิชาที่จัดการเรยีนการ
สอนเป็นภาษาอังกฤษหรือมเีอกสาร
ประกอบการสอนเป็นภาษาอังกฤษ 

3.50 3 
รายวิชา 

1 
ราย 
วิชา 

2 
ราย 
วิชา 

3 
ราย 
วิชา 

4 
ราย 
วิชา 

5 
ราย 
วิชา 

ประเด็นการประเมิน  
พิจารณาจากจ านวนอาจารย์ประจ าใน
หลักสตูรอย่างน้อย 1 รายวิชา หรอือาจารย์

รองคณบดฝี่าย
วิจัยและ

สารสนเทศ 

รองคณบดฝี่าย
วิจัยและ

สารสนเทศ 

1.พัฒนาอาจารย์สู่
อาจารย์มืออาชีพ 
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ที ่ ตัวชี้วัด 
น้ ำหนัก 
(ร้อยละ) 

เป้ำหมำย 
60 

เกณฑ์กำรให้คะแนน 
ค ำอธิบำย/ประเด็นกำรประเมิน 

ผู้รวบรวมข้อมูล 
ผู้ด ำเนินกำร โครงกำรเชิงกลยุทธ์ 

1 2 3 4 5 
และสรุป
รำยงำน 

ที่สอนในกลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป จัดการเรยีน
การสอนเป็นภาษาอังกฤษหรือใช้เอกสาร
ประกอบการสอนเป็นภาษาอังกฤษ (ไม่รวม
หลักสตูรภาษาอังกฤษ) 

4 ร้อยละบคุลากรที่จัดท าคูม่ือหรือ
แนวปฏิบัติที่ดีในการปฏิบัติงาน 

3.50 ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
60 

ร้อยละ 
70 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 
100 

ประเด็นการประเมิน  
พิจารณาจากจ านวนบุคลากรสายสนับสนุนท่ี
มีการจัดท าแนวปฏิบัติที่ดี หรือมีคูม่ือการ
ปฏิบัติงาน โดยมีการจัดท าขึ้นใหมห่รือ
ปรับปรุงพัฒนาคู่มือเดิมที่จัดท าไวแ้ล้ว  
เปรียบเทยีบกับจ านวนบุคลากรสาย
สนับสนุนท้ังหมด  แสดงผลเป็นรอ้ยละ 

หัวหน้า
ส านักงานคณบดี

ฯ 

หัวหน้า
ส านักงานคณบดี

ฯ 

1. โครงการงบพัฒนา
บุคลากร 

 
 
เป้ำประสงค์ที่ 1.2  เสริมสร้ำงทักษะกระบวนกำรสื่อสำรภำษำต่ำงประเทศของบุคลำกร 
กลยุทธ์ที่   1.2.1  ยกระดับทักษะกำรสื่อสำรภำษำต่ำงประเทศของบุคลำกร 
มำตรกำร : 

1) ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรใหส้ามารถสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาของกลุ่มประชาคมอาเซยีน (+3) 
2) พัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาของกลุ่มประชาคมอาเซียน (+3)  
3) ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนบุคลากรกับมหาวิทยาลัยในกลุม่ประชาคมอาเซียน (+3) 
4) สร้างความร่วมมือในการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษหรอืภาษาของกลุ่มประชาคมอาเซยีน(+3) กับคณะในต่างประเทศ 
5) เร่งรัดให้คณาจารย์พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและมผีลการทดสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
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ที ่ ตัวชี้วัด 
น้ ำหนัก 
(ร้อยละ) 

เป้ำหมำย 
60 

เกณฑ์กำรให้คะแนน 
ค ำอธิบำย/ประเด็นกำรประเมิน 

ผู้รวบรวมข้อมูล 
ผู้ด ำเนินกำร โครงกำรเชิงกลยุทธ์ 

1 2 3 4 5 
และสรุป
รำยงำน 

5 ร้อยละของบุคลากรทีไ่ด้รับการ
พัฒนาทักษะและการสื่อสาร
ภาษาต่างประเทศ 

3.50 ร้อยละ 
50 

ร้อยละ 
30 

ร้อยละ 
35 

ร้อยละ 
40 

ร้อยละ 
45 

ร้อยละ 
50 

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

รองคณบดฝี่าย
วิจัยและ

สารสนเทศ 

รองคณบดฝี่าย
วิจัยและ

สารสนเทศ 

1. โครงการพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษให้กับ
บุคลากรจาก
งบประมาณ 2560 

6 ร้อยละของบุคลากร ท่ีผ่านการ
ทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษตาม
เกณฑ์ที่มหาวิทยาลยัก าหนด 

3.50 ร้อยละ 
8 

ร้อยละ 
6 

ร้อยละ 
8 

ร้อยละ 
10 

ร้อยละ 
12 

ร้อยละ 
14 

ประเด็นการประเมิน : 
พิจารณาจากจ านวนบุคลากรทั้งสายวิชาการ
และสายสนับสนุนท่ีสอบผ่านภาษาอังกฤษ
จากสถาบันท่ีได้การรับรอง (TOEFL, TOEIC 
หรือเทียบเท่า โดยก าหนดให้มีผลการสอบ
ส าหรับสายวิชาการ 450 คะแนน และ
ส าหรับสายสนับสนุน 400 คะแนน)  ไม่นับ
รวมลูกจา้งตามสัญญาจ้างและอาจารย์
ชาวต่างชาติ 

รองคณบดฝี่าย
วิจัยและ

สารสนเทศ/ 
ศูนย์ภาษา 

รองคณบดฝี่าย
วิจัยและ

สารสนเทศ 
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เป้ำประสงค์ที่  1.3  เพ่ิมปริมำณและคุณภำพงำนวิจัย งำนสร้ำงสรรค์ และนวัตกรรม พร้อมทั้งเผยแพร่ผลงำนในระดับชำติ 
กลยุทธ์ที่   1.3.1  พัฒนำองค์ควำมรู้ งำนวิจัย งำนสร้ำงสรรค์และนวัตกรรมที่น ำไปใช้ประโยชน์กบัชุมชน สังคม 
มำตรกำร : 

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

 

ที ่ ตัวชี้วัด 
น้ ำหนัก 
(ร้อยละ) 

เป้ำหมำย 
60 

เกณฑ์กำรให้คะแนน 
ค ำอธิบำย/ประเด็นกำรประเมิน 

ผู้รวบรวมข้อมูล 
ผู้ด ำเนินกำร โครงกำรเชิงกลยุทธ์ 

1 2 3 4 5 
และสรุป
รำยงำน 

7 ระดับความส าเร็จของการพัฒนา
ระบบและกลไกการบริหารและ
พัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค ์

3.50 5 
คะแนน 

1 
ข้อ 

2 
ข้อ 

3-4 
ข้อ 

5 
ข้อ 

6 
ข้อ 

ประเด็นการประเมิน : 
1) มีระบบสารสนเทศเพื่อการบรหิาร
งานวิจัยท่ีสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการ
บริหารงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
2) สนับสนุนพันธกิจด้านการวจิัยหรืองาน
สร้างสรรค์อยา่งน้อยในประเด็นตอ่ไปนี้ 
ห้องปฏิบัติการ ห้องสมุด สิ่งอ านวยความ
สะดวก กิจกรรมวิชาการส าหรับการวิจัย 
3) จัดสรรงบประมาณของสถาบัน เพื่อเป็น
ทุนวิจัยหรืองานสรา้งสรรค ์
4) จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนนุการ
เผยแพรผ่ลงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ใน
การประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ใน
วารสารระดับชาติหรือนานาชาต ิ

รองคณบดฝี่าย
วิจัยและ

สารสนเทศ/
คณะกรรมการ

วิจัย 

รองคณบดฝี่าย
วิจัยและ

สารสนเทศ 

1. โครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศ(เว็บไซต์)เพื่อ
สนับสนุนการบริหาร
งานวิจัยและบริการ
บุคลากรในคณะ 
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ที ่ ตัวชี้วัด 
น้ ำหนัก 
(ร้อยละ) 

เป้ำหมำย 
60 

เกณฑ์กำรให้คะแนน 
ค ำอธิบำย/ประเด็นกำรประเมิน 

ผู้รวบรวมข้อมูล 
ผู้ด ำเนินกำร โครงกำรเชิงกลยุทธ์ 

1 2 3 4 5 
และสรุป
รำยงำน 

5) มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารยแ์ละ
นักวิจัย มีการสร้างขวัญและก าลังใจ
ตลอดจนยกย่องอาจารย์และนักวจิัยที่มี
ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรคด์ีเดน่ 
6) มีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครอง
สิทธ์ิของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่
น าไปใช้ประโยชน์และด าเนินการตามระบบ
ที่ก าหนด 

8 จ านวนผลงานวิจัย งานสร้างสรรค ์
และนวัตกรรมทีม่ีการน าไปใช้
ประโยชน์หรือแก้ไขปัญหาให้กับ
ท้องถิ่น 

3.50 5  
ผลงาน 

1
ผลงาน 

2
ผลงาน 

3
ผลงาน 

4
ผลงาน 

5
ผลงาน 

เป็นผลงานวิจยังานสรา้งสรรค์ที่ชุมชน 
ท้องถิ่นสังคมได้รับประโยชน์หรือน าไปใช้
และเกดิการพัฒนาต่อบุคคล ชุมชน ท้องถิ่น 

รองคณบดฝี่าย
วิจัยและ

สารสนเทศ 

รองคณบดฝี่าย
วิจัยและ

สารสนเทศ 

1. โครงการสนับสนุน
ทุนอุดหนุนงานวิจัยท่ี
มุ่งเน้นการน าประโยชน์
หรือการมสี่วนร่วมกับ
ชุมชน 

9 จ านวนผลงานวิจัย งานสร้างสรรค ์
และนัวตกรรมทีไ่ดร้ับการตีพิมพ์และ
เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ 

3.50 10  
เรื่อง 

4 
เรื่อง 

6 
เรื่อง 

8 
เรื่อง 

10 
เรื่อง 

12 
เรื่อง 

ผลงานทางวิชาการเป็นข้อมลูที่ส าคัญในการ
แสดงให้เห็นว่าอาจารย์ประจ าและนักวิจัยได้
สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อแสดงให้เห็นถึง
ความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนา
องค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง เป็นผลงานท่ีมี
คุณค่าสมควรส่งเสริมใหม้ีการเผยแพร่และ
น าไปใช้ประโยชน์ทั้งเชิงวิชาการและการ
แข่งขันของประเทศ ผลงานทางวิชาการอยู่
ในรูปของบทความวิจัยหรือบทความทาง
วิชาการที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ หรือระดับ
นานาชาติ ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่
ปรากฏในฐานข้อมูล TCI หรือ Scopus หรือ
ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ

รองคณบดฝี่าย
วิจัยและ

สารสนเทศ 

รองคณบดฝี่าย
วิจัยและ

สารสนเทศ 

1. โครงการสนับสนุน
การตีพมิพ์บทความ
วิชาการและน าเสนอ
ผลงานในระดับชาต/ิ
นานชาติ 
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ที ่ ตัวชี้วัด 
น้ ำหนัก 
(ร้อยละ) 

เป้ำหมำย 
60 

เกณฑ์กำรให้คะแนน 
ค ำอธิบำย/ประเด็นกำรประเมิน 

ผู้รวบรวมข้อมูล 
ผู้ด ำเนินกำร โครงกำรเชิงกลยุทธ์ 

1 2 3 4 5 
และสรุป
รำยงำน 

คณะกรรมการการอดุมศึกษาว่าดว้ย 
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ
ส าหรับการเผยแพรผ่ลงานทางวิชาการ พ.ศ. 
2556 ผลงานได้รับการจดอนสุิทธิบัตรหรือ
สิทธิบัตร หรือเป็นผลงานทางวิชาการรับใช้
สังคมที่ผ่านการประเมินต าแหน่งทาง
วิชาการแล้วผลงานวิจัยท่ีหน่วยงานหรือ
องค์กรระดับชาติวา่จ้างให้ด าเนินการ ต ารา
หรือหนังสือท่ีใช้ในการขอผลงานทางวิชาการ
และผา่นการพิจารณาตามเกณฑ์การขอ
ต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 

 
เป้ำประสงค์ที่ 1.4  พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำร กำรบริหำรงำนบุคคลและปรับภำระงำนอำจำรย ์
กลยุทธ์ที่ 1.4.1 มีระบบและกลไกกำรบริหำรจัดกำรและกำรบริหำรบุคลำกร 
มำตรกำร : 
1) แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารบุคลากร 
2) บริหารและพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนใหเ้ป็นไปตามแผนที่ก าหนด 
3) จัดสวัสดิการเสริมสรา้งสุขภาพที่ดี และสร้างขวัญและก าลังใจให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน ให้สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4) พัฒนาระบบติดตามให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนน าความรู้และทักษะที่ได้จากการพัฒนามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการวดัผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ตลอดจนการปฏิบตัิงานท่ี
เกี่ยวข้อง 
5) ส่งเสริมและให้ความรู้ดา้นจรรยาบรรณอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน และดูแลควบคมุให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนนุถือปฏิบัติ 
6) ส่งเสริมและจดักิจกรรมการเสรมิสร้างความรักและความผูกพันตอ่องค์กร 
7) ประเมินผลความส าเร็จของแผนบริหารและการพัฒนาคณาจารยแ์ละบุคลากรสายสนับสนุน 
8) น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรบัปรุงการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบคุลากรสายสนับสนุน 
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ที ่ ตัวชี้วัด 
น้ ำหนัก 
(ร้อยละ) 

เป้ำหมำย 
60 

เกณฑ์กำรให้คะแนน 
ค ำอธิบำย/ประเด็นกำรประเมิน 

ผู้รวบรวมข้อมูล 
ผู้ด ำเนินกำร โครงกำรเชิงกลยุทธ์ 

1 2 3 4 5 
และสรุป
รำยงำน 

10 ระดับความส าเร็จของการพัฒนา
ระบบระบบและกลไกการบริหาร
บุคลากร 

3.50 5 
คะแนน 

1 
คะแนน 

2  
คะแนน 

3  
คะแนน 

4  
คะแนน 

5 
คะแนน 

1. ประเมินจากข้อมูลน าเขา้ กระบวนการ 
และผลลัพธ์ตามขั้นตอนการบริหารงาน
บุคคล 
2. แบบประเมินความพึงพอใจของระบบใน
แต่ละด้าน 

หัวหน้า
ส านักงาน 

หัวหน้า
ส านักงาน/

หัวหน้าศูนย์คอม 

1. จัดท าระบบ
สารสนเทศเพื่อบรหิาร
บุคลากร 
2.สร้างแบบประเมิน 

 
เป้ำประสงค์ที่  1.4  พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำร กำรบริหำรงำนบุคคลและปรับภำระงำนอำจำรย์ 
กลยุทธ์ที่ 1.4.2 พัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรตำมหลักธรรมำภิบำล 
มำตรกำร : 
1) ส่งเสริมการด าเนินงานของคณะกรรมการบริหารคณะตามหลักธรรมาภิบาล 
2) พัฒนาระบบการติดตามตรวจสอบการด าเนินงานตามโครงการ 
3) พัฒนาระบบกลไกการเงินและงบประมาณเพื่อสนับสนุนการด าเนนิงานตามพันธกิจ 
4) แสวงหาเครือข่ายความร่วมมือ (เครือข่ายวิจัย/เครือข่ายบริการวิชาการ/เครือข่ายการผลติบณัฑิต/เครือข่ายการท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม) 
5) เสริมสร้างวัฒนธรรมการท างานโดยมุ่งเน้นความรับผิดชอบและผลส าเร็จตามตัวช้ีวัดเป็นรายบุคคล 
                     

ที ่ ตัวชี้วัด 
น้ ำหนัก 
(ร้อยละ) 

เป้ำหมำย 
60 

เกณฑ์กำรให้คะแนน 
ค ำอธิบำย/ประเด็นกำรประเมิน 

ผู้รวบรวมข้อมูล 
ผู้ด ำเนินกำร โครงกำรเชิงกลยุทธ์ 

1 2 3 4 5 
และสรุป
รำยงำน 

11 ผลการประเมินคณุภาพการบรหิาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

3.50 4.00 2.50 3.00 3.50 4.00 4.50 ประเด็นการประเมิน 
ใช้คะแนนเฉลี่ยจากผลการประเมนิ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ
ผู้บริหาร  ได้แก่  คณบดี  รองคณบดี 

หัวหน้า
ส านักงานคณบดี

ฯ 

หัวหน้า
ส านักงานคณบดี

ฯ 

1. เสริมสร้างศักยภาพ
ผู้บริหารทุกระดับ 
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เป้ำประสงค์ที่  1.4  พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำร กำรบริหำรงำนบุคคลและปรับภำระงำนอำจำรย์ 
กลยุทธ์ที่ 1.4.3 เพ่ิมประสิทธิภำพและพัฒนำกำรบริหำรงำนโดยใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรจดัสภำพแวดล้อม 
มำตรกำร : 
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 ำหนัก 
(ร้อยละ) 

เป้ำหมำย 
60 

เกณฑ์กำรให้คะแนน 
ค ำอธิบำย/ประเด็นกำรประเมิน 

ผู้รวบรวมข้อมูล 
ผู้ด ำเนินกำร โครงกำรเชิงกลยุทธ์ 

1 2 3 4 5 
และสรุป
รำยงำน 

12 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
จัดการสภาพแวดล้อมเพื่อเอื้อต่อ
การเรยีนรู ้

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. โครงการพัฒนาการ
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการ
บริหารจดัการและการ
ตัดสินใจ 

 
เป้ำประสงค์ที่  1.4  พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำร กำรบริหำรงำนบุคคลและปรับภำระงำนอำจำรย์ 
กลยุทธ์ที่ 1.4.4 พัฒนำระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
มำตรกำร : 
1) จัดท าแผนระบบกลไกการประกันคุณภาพ 
2)  จัดกิจกรรม/โครงการพัฒนาศกัยภาพคณาจารย์ด้านการประกันคุณภาพ 
3)  พัฒนาระบบการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาองค์กรและนวตักรรมด้านการประกันคณุภาพ 
4)  ก ากับติดตาม  และประเมินผลลัพธ์หรือผลกระทบการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคณุภาพเพื่อน ามาพัฒนาและปรับปรุงด าเนินงาน 
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ที ่ ตัวชี้วัด 
น้ ำหนัก 
(ร้อยละ) 

เป้ำหมำย 
60 

เกณฑ์กำรให้คะแนน 
ค ำอธิบำย/ประเด็นกำรประเมิน 

ผู้รวบรวมข้อมูล 
ผู้ด ำเนินกำร โครงกำรเชิงกลยุทธ์ 

1 2 3 4 5 
และสรุป
รำยงำน 

13 ผลการประเมินประกันคณุภาพ
การศึกษาระดับหลักสตูรตามเกณฑ์
ประกันคณุภาพ 

3.50 3.51 2.50 3.00 3.50 4.00 4.50 ผลการประเมินตามตัวบ่งช้ีการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลกัสูตรที่
ผ่านการตรวจการประเมิน 

รองคณบดฝี่าย
วิชาการและ

ประกันคณุภาพ
การศึกษา 

งานประกัน
คุณภาพคณะฯ 

1.เพิ่มประสิทธิภาพการ
ประกันคณุภาพ
การศึกษา 
2.พัฒนาและน าเสนอ
นวัตกรรมระดับหลักสูตร 

14 ผลการประเมินประกันคณุภาพ
การศึกษาระดับคณะตามเกณฑ์
ประกันคณุภาพ 

3.50 4.00 2.50 3.00 3.50 4.00 4.50 ผลการประเมินตามตัวบางช้ีการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะที่ผา่น
การตรวจการประเมิน 

 
เป้ำประสงค์ที่ 1.4  พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำร กำรบริหำรงำนบุคคลและปรับภำระงำนอำจำรย์ 
กลยุทธ์ที่ 1.4.5 เพ่ิมประสิทธิภำพกำรใช้ทรัพยำกรท่ีมีอยู่อย่ำงจ ำกัด 
มำตรกำร : 
1) จัดท าแผนเพิ่มประสิทธิภาพเพือ่สนับสนุนการใช้ทรัพยากรอย่างจ ากัด 
2) ส่งเสริมให้บุคลากรรู้จักรักษา การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มคา่ 
3) ก าหนดมาตรการอนุรักษ์ทรัพยากร และการลดใช้พลังงาน ให้มีประสิทธิภาพสูงสดุ 
4) พัฒนาแผนเพิ่มประสิทธ์ภาพการใช้ทรัพยากรร่วมกันของบุคลากรภายในคณะ 
5) ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบการใช้ทัพยากร โดยส ารวจจากสถิติการใช้พลังงาน วัสดุอุปกรณส์ านักงาน 
                     

ที ่ ตัวชี้วัด 
น้ ำหนัก 
(ร้อยละ) 

เป้ำหมำย 
60 

เกณฑ์กำรให้คะแนน 
ค ำอธิบำย/ประเด็นกำรประเมิน 

ผู้รวบรวมข้อมูล 
ผู้ด ำเนินกำร โครงกำรเชิงกลยุทธ์ 

1 2 3 4 5 
และสรุป
รำยงำน 

15 ระดับความส าเร็จของการใช้
ทรัพยากร 

2.50 4 ข้อ - 1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ ประเด็นการประเมิน : 
1. มีแผนการใช้ทรัพยากรอยา่งมี
ประสิทธิภาพ 
2. ส่งเสรมิการใช้ทรัพยากรอยา่งมี
ประสิทธิภาพ 
3. มีช่องทางการติดต่อสื่อสารที่ลดการใช้
ทรัพยากร อย่างน้อย 2 ช่องทาง 

หัวหน้า
ส านักงานคณบดี

ฯ 

หัวหน้า
ส านักงานคณบดี

ฯ 

1. คณะเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการใช้
ทรัพยากร 



32 
 

ที ่ ตัวชี้วัด 
น้ ำหนัก 
(ร้อยละ) 

เป้ำหมำย 
60 

เกณฑ์กำรให้คะแนน 
ค ำอธิบำย/ประเด็นกำรประเมิน 

ผู้รวบรวมข้อมูล 
ผู้ด ำเนินกำร โครงกำรเชิงกลยุทธ์ 

1 2 3 4 5 
และสรุป
รำยงำน 

4. ก ากับติดตาม และประเมินผลการใช้
ทรัพยากรภายในคณะ 

 
เป้ำประสงค์ที่  1.4  พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำร กำรบริหำรงำนบุคคลและปรับภำระงำนอำจำรย์ 
กลยุทธ์ที่ 1.4.6 ส่งเสริมกำรจัดหำรำยได้ 
มำตรกำร : 
1) จัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงินเพื่อส่งเสรมิการจดัหารายได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 
2) ส่งเสริมการจัดหาแหล่งเงินทุน (เครือข่ายวิจัย/เครือข่ายบริการวชิาการ/เครือข่ายการผลติบณัฑิต/เครือข่ายท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม) 
3) พัฒนาระบบและกลไกการบริหาร การบริการและการจัดหารายได้ 
4) มีระบบติดตาม ตรวจสอบการบริหาร การบริการและการจดัหารายได ้
5) ได้รับการติดตาม ตรวจสอบการระบบการบรหิารจดัการให้เกดิประสิทธิภาพเพื่อคุณภาพผลผลิตและบริการ จากหน่วยงานภายนอก 
                     

ที ่ ตัวชี้วัด 
น้ ำหนัก 
(ร้อยละ) 

เป้ำหมำย 
60 

เกณฑ์กำรให้คะแนน 
ค ำอธิบำย/ประเด็นกำรประเมิน 

ผู้รวบรวมข้อมูล 
ผู้ด ำเนินกำร โครงกำรเชิงกลยุทธ์ 

1 2 3 4 5 
และสรุป
รำยงำน 

16 ระดับความส าเร็จของแผนกลยุทธ์
ทางการเงิน 

2.50 5 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 ้

หัวหน้า
ส านักงานคณบดี

ฯ 

หัวหน้า
ส านักงานคณบดี

ฯ 

1. เพิ่มเครือข่ายแหล่ง
เงินทุน 
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ที ่ ตัวชี้วัด 
น้ ำหนัก 
(ร้อยละ) 

เป้ำหมำย 
60 

เกณฑ์กำรให้คะแนน 
ค ำอธิบำย/ประเด็นกำรประเมิน 

ผู้รวบรวมข้อมูล 
ผู้ด ำเนินกำร โครงกำรเชิงกลยุทธ์ 

1 2 3 4 5 
และสรุป
รำยงำน 

5. ก ากับติดตาม และประเมินผลและพัฒนา
ผลกระทบต่อแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 

 
เป้ำประสงค์ที่ 1.5  คณะมีภำพลักษณ์ท่ีดีเป็นที่ยอมรับและเชื่อมั่นจำกสังคม 
กลยุทธ์ที่  1.5.1 สร้ำงภำพลักษณ์องค์กร/ประชำสัมพันธ์เชิงรุก 
มำตรกำร : 
1) จัดท าแผนเพื่อสรา้งภาพลักษณข์องคณะ 
2) พัฒนากลยุทธ์การตลาดเพื่อจูงใจนักเรียนหรือกลุ่มเป้าหมายที่มีความสามารถมาศึกษาต่อในคณะโดยความร่วมมือของชุมชน/ท้องถิ่น 
3) จัดกิจกรรม/โครงการสร้างภาพลักษณ์ให้ปรากฏในสื่อประชาสมัพนัธ์ระดับชาติ 
4) จัดกิจกรรม/โครงการสร้างความสัมพันธ์กับบุคคล/หน่วยงานภายนอก (สื่อมวลชนและอื่นๆ) 
5) จัดท าสารประชาสมัพันธ์ที่มีมาตรฐานและเผยแพรต่่อผู้มสี่วนได้สว่นเสียอย่างสม่ าเสมอ 
6) ก ากับติดตาม และประเมินผลลัพธ์หรือผลกระทบการสร้างภาพลักษณ์ของคณะเพื่อน ามาพัฒนาและปรับปรุงการด าเนินงาน                     

ที ่ ตัวชี้วัด 
น้ ำหนัก 
(ร้อยละ) 

เป้ำหมำย 
60 

เกณฑ์กำรให้คะแนน 
ค ำอธิบำย/ประเด็นกำรประเมิน 

ผู้รวบรวมข้อมูล 
ผู้ด ำเนินกำร โครงกำรเชิงกลยุทธ์ 

1 2 3 4 5 
และสรุป
รำยงำน 

17 ระดับความส าเร็จในการสร้าง
ภาพลักษณ์องค์กรด้วย
ประชาสมัพันธ์เชิงรุก 

3.00 5 ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ ประเด็นการประเมิน : 
1. มีแผนการประชาสัมพันธ์ของคณะ 
2. มีการจัดกจิกรรม/นิทรรศการแสดงผล

งานของอาจารย์และนักศึกษา 
3. มีการเผยแพรภ่าพลักษณ์และ

ประชาสมัพันธ์ผ่านสื่อต่างๆที่
หลากหลาย 

4. มีกิจกรรมการแนะแนวการศึกษาใน 
สถานศึกษา หน่วยงานภาครัฐและ
เอกชน สถานประกอบการ ฯลฯ   

หัวหน้า
ส านักงานคณบดี

ฯ 

หัวหน้า
ส านักงานคณบดี

ฯ 

1. นิทรรศการโครงงาน
และนวัตกรรมนักศึกษา 
HuSo-KPRU 

2. โครงการ HuSo-
KPRU Roadshow to 
schools : 

3. โครงการ “เปดิบ้าน
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ KPRU 
(HuSo-KPRU Open 
House)  
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ที ่ ตัวชี้วัด 
น้ ำหนัก 
(ร้อยละ) 

เป้ำหมำย 
60 

เกณฑ์กำรให้คะแนน 
ค ำอธิบำย/ประเด็นกำรประเมิน 

ผู้รวบรวมข้อมูล 
ผู้ด ำเนินกำร โครงกำรเชิงกลยุทธ์ 

1 2 3 4 5 
และสรุป
รำยงำน 

5. มีระบบการสื่อสารโดยใช้เทคโนโลยีท่ีมี
อยู่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  

มีกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์กับบคุคล/
องค์กรภายนอก 
 
 

4. โครงการพัฒนาเว็ป
ไซต์และสื่อสรา้งสรรค์
เพื่อการประชาสัมพันธ์ 

18 ระดับความส าเร็จในการสร้าง
ภาพลักษณ์องค์กรด้วยกิจกรรมทาง
สังคม (CSR) 

3.00 2 ข้อ - 1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ  4 ข้อ ประเด็นการประเมิน : 
1. มีกิจกรรมสาธารณะเพื่อสรา้งสรรคส์ังคม
ที่จัดโดยนักศึกษาหรือศิษยเ์ก่า 

2. มีกิจกรรม/โครงการ ท่ีเอื้อประโยชน์ต่อ
ชุมชนท้องถิ่นหรือองค์กรภายนอก 

3. มีกิจกรรม/โครงการที่ด าเนินการร่วมกับ
บุคคลหรือหน่วยงานภายนอก(ลักษณะ
ของกิจกรรม/โครงการ ต้องมีบุคลากรหรือ
หน่วยงานภายนอกมาร่วมกับบุคลากรของ
คณะ  โดยต้องร่วมด าเนินการตั้งแต่ ร่วม
วางแผน ร่วมด าเนินงาน และร่วมติดตาม
ประเมินผล) 

4. มีกิจกรรม/โครงการที่ได้รับการร้องขอ
จากบุคคล/หน่วยงานภายนอก(ลกัษณะ
ของกิจกรรม/โครงการ ต้องได้รบัการร้อง
ขอเพื่อให้คณะหรือบุคลากรของคณะเข้า
ไปแก้ปัญหาหรือพัฒนาชุมชนท้องถิ่น หรือ
หน่วยงานภายนอก โดยไมห่มายรวมถึง
การเชิญเป็นวิทยากร) 

หัวหน้า
ส านักงานคณบดี

ฯ 

หัวหน้า
ส านักงานคณบดี

ฯ 

1. โครงการ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์วิชาการเพื่อ
พัฒนาสังคม 
2. โครงการ “กิจกรรม
อาสาเพื่อพัฒนาสังคม 
HuSo-Project” 
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ที ่ ตัวชี้วัด 
น้ ำหนัก 
(ร้อยละ) 

เป้ำหมำย 
60 

เกณฑ์กำรให้คะแนน 
ค ำอธิบำย/ประเด็นกำรประเมิน 

ผู้รวบรวมข้อมูล 
ผู้ด ำเนินกำร โครงกำรเชิงกลยุทธ์ 

1 2 3 4 5 
และสรุป
รำยงำน 

5. มีชุมชน/องค์กรที่ประสบความส าเรจ็
หลังจากท่ีบุคลากรหรือหน่วยงานของคณะ
ไปจัดกิจกรรม/โครงการ 

 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 สร้ำงและพัฒนำเครือข่ำยทำงวิชำกำรและศิลปวัฒนธรรม 
เป้ำประสงค์ที่ 2.1 พัฒนำเครือข่ำยทำงด้ำนวิชำกำรและศิลปวัฒนธรรมให้เป็นแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ 
กลยุทธ์ที่ 2.1.1 พัฒนำสื่อกำรเรียนรู้ออนไลน์เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ให้สำมำรถเข้ำถึงได้ง่ำย 
มำตรกำร 

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

 

ที ่ ตัวชี้วัด 
น้ ำหนัก 
(ร้อยละ) 

เป้ำหมำย 
60 

เกณฑ์กำรให้คะแนน 
ค ำอธิบำย/ประเด็นกำรประเมิน 

ผู้รวบรวมข้อมูล 
ผู้ด ำเนินกำร โครงกำรเชิงกลยุทธ์ 

1 2 3 4 5 
และสรุป
รำยงำน 

19 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
สื่อออนไลน์ในการเข้าถึงข้อมูลแหล่ง
เรียนรูศ้ิลปวัฒนธรรม 

3.00 3.51 2.50 3.00 3.50 4.00 4.50 ใช้ผลคะแนนจากการส ารวจความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการสืออนไลน์ท่ีใช้เป็นแหลง่เรียนรู้ 

ศูนย์
คอมพิวเตอร ์

รองวิจัย/ศูนย์
คอมพิวเตอร ์

1. พัฒนาสื่อการเรียนรู้
ออนไลน์เพื่อใช้เป็น
แหล่งเรียนรู ้
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ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 สร้ำงและพัฒนำเครือข่ำยทำงวิชำกำรและศิลปวัฒนธรรม 
เป้ำประสงค์ที่ 2.2 คณะมีเครือข่ำยบริกำรวิชำกำรและแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม 
กลยุทธ์ที่ 2.2.1 สร้ำงเครือข่ำยกำรบริกำรวิชำกำรโดยบูรณำกำรศำสตร์ในสำขำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 
มำตรกำร :  

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

 

ที ่ ตัวชี้วัด 
น้ ำหนัก 
(ร้อยละ) 

เป้ำหมำย 
60 

เกณฑ์กำรให้คะแนน 
ค ำอธิบำย/ประเด็นกำรประเมิน 

ผู้รวบรวมข้อมูล 
ผู้ด ำเนินกำร โครงกำรเชิงกลยุทธ์ 

1 2 3 4 5 
และสรุป
รำยงำน 

20 ระดับความส าเร็จสร้างเครือข่ายการ
บริการวิชาการโดยบรูณาการศาสตร์
ในสาขามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์

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

6-7 
ข้อ 

ประเด็นการประเมิน : 
1) ก าหนดชุมชนหรือองค์การเป้าหมายของการ
ให้บริการทางวิชาการแก่สังคมโดยมีความร่วมมือ 
ระหว่างคณะหรือหน่วยงานเทียบเท่า 
2) จัดท าแผนบริการวิชาการโดยมสี่วนร่วมจาก
โปรแกรมวิชา และองค์การเป้าหมายที่ก าหนด
ในขอ้ 1 
3) จัดกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการสู่ชุมชน
เป้าหมายโดยมุ่งเน้นการบรูณาการกับพันธกิจอื่น 
4)ชุมชนหรือองค์การเป้าหมายไดร้ับการพัฒนา
และมีความเข้มแข็งที่มีหลักฐานทีป่รากฏชัดเจน 
5) ชุมชนหรือองค์การเป้าหมายด าเนินการพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง 
6) คณะสามารถสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับ
หน่วยงานภายนอกในการพัฒนาชุมชนหรือ
องค์การเป้าหมาย 

งานบริการ
วิชาการ ฯ 

รองกิจการ
นักศึกษา ฯ/
โปรแกรมวิชา 

1. พัฒนาศักยภาพการ
ให้บริการวิชาการคณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์
บริการวิชาการของ
หลักสตูร 
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ที ่ ตัวชี้วัด 
น้ ำหนัก 
(ร้อยละ) 

เป้ำหมำย 
60 

เกณฑ์กำรให้คะแนน 
ค ำอธิบำย/ประเด็นกำรประเมิน 

ผู้รวบรวมข้อมูล 
ผู้ด ำเนินกำร โครงกำรเชิงกลยุทธ์ 

1 2 3 4 5 
และสรุป
รำยงำน 

7) ทุกโปรแกรมวิชามีส่วนร่วมในการด าเนินการ
ตามแผนบริการทางวิชาการแกส่ังคมของคณะ
ตามข้อ 2 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่  2 สร้ำงและพัฒนำเครือข่ำยทำงวิชำกำรและศิลปวัฒนธรรม 
เป้ำประสงค์ที่ 2.2 คณะมีเครือข่ำยบริกำรวิชำกำรและแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม 
กลยุทธ์ที่ 2.2.2 สร้ำงแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญัญำท้องถิ่น 
มำตรกำร: 

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

 

ที ่ ตัวชี้วัด 
น้ ำหนัก 
(ร้อยละ) 

เป้ำหมำย 
60 

เกณฑ์กำรให้คะแนน 
ค ำอธิบำย/ประเด็นกำรประเมิน 

ผู้รวบรวมข้อมูล 
ผู้ด ำเนินกำร โครงกำรเชิงกลยุทธ์ 

1 2 3 4 5 
และสรุป
รำยงำน 

21 จ านวนองค์ความรู้ด้าน
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญัญา
ท้องถิ่น 

3.50 4 2 3 4 5 6 ประเด็นการประเมิน : 
พิจารณาจากจ านวนองค์ความรู้ดา้น
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญัญาท้องถิ่น 

งานบริการ
วิชาการ ฯ 

รองกิจการ
นักศึกษา ฯ/
โปรแกรมวิชา 

1. พัฒนาศักยภาพการ
ให้บริการวิชาการคณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์
บริการวิชาการของ
หลักสตูร 
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ประเด็นยุทธศำสตร์ที่  2 สร้ำงและพัฒนำเครือข่ำยทำงวิชำกำรและศิลปวัฒนธรรม 
เป้ำประสงค์ที่ 2.3 ชุมชนท้องถิน่อยู่ดีมีสุข เข้มแข็ง พ่ึงพำตนเองได้ 
กลยุทธ์ที่ 2.3.1 เสริมสร้ำงศักยภำพชุมชนตำมปรัชญำเศรษฐกจิพอเพียง 
มำตรกำร : 

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

 

ที ่ ตัวชี้วัด 
น้ ำหนัก 
(ร้อยละ) 

เป้ำหมำย 
60 

เกณฑ์กำรให้คะแนน 
ค ำอธิบำย/ประเด็นกำรประเมิน 

ผู้รวบรวมข้อมูล 
ผู้ด ำเนินกำร โครงกำรเชิงกลยุทธ์ 

1 2 3 4 5 
และสรุป
รำยงำน 

22 ระดับความส าเร็จของการเสริมสรา้ง
ศักยภาพชุมชนตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

3.00 3 ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 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/
โปรแกรม

วิชาการพัฒนา
สังคม 

1.การพัฒนาแหล่งศึกษา
เรียนรูต้ามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
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ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3 พัฒนำคุณภำพบัณฑิต ภำยใต้เครือข่ำยควำมร่วมมือชุมชน/ท้องถิน่ 
เป้ำประสงค์ที่ 3.1 บัณฑิตมีคุณภำพตำมเกณฑ์มำตรฐำนเป็นที่ยอมรับในระดับชำติ 
กลยุทธ์ที่ 3.1.1 สร้ำงควำมแข็งแกร่งทำงวิชำกำรและคุณภำพชีวิตที่ย่ังยืนให้แก่นักศึกษำตำมอัตลักษณ์ของมหำวิทยำลัยเพ่ือให้สำมำรถแข่งขันได้ 
มำตรกำร : 

1) ด าเนินกิจกรรมความร่วมมือกับมหาวิทยาลยัในต่างประเทศท่ีไดล้งนามความร่วมมือแล้วอย่างต่อเนื่อง 
2) ส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาใหม้ีความรู้และทักษะทางวิชาการและวิชาชีพท้ังในประเทศและ/หรือตา่งประเทศ 
3) เร่งรัดการพัฒนาทักษะภาษาองักฤษส าหรับนักศึกษาและอาจารย์ 
4) พัฒนากระบวนการเรยีนการสอน สื่อนวัตกรรม และเทคโนโลยีการเรยีนการสอนให้มีประสิทธิภาพที่ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง 
5) พัฒนานักศึกษาด้านการเรียนรู ้คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ และตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยและคณุลักษณะบณัฑิตของคณะ ท่ีสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
ในกลุ่มประชาคมอาเซียน(+3) 
6) พัฒนาระบบและกลไกเครือข่ายศิษย์เก่าเพื่อพัฒนาคณะและส่งเสริมความแข็งแกร่งทางวิชาการให้กับบัณฑิต 
7) ส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาระดับบณัฑติศึกษา  และพัฒนาหลักสตูรระดับบณัฑติศึกษาให้หลากหลาย 
8) ส่งเสริมและพัฒนาทักษะทางวชิาการและวิชาชีพของนักศึกษาและส่งเข้าร่วมการแข่งขันทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ และส่งเข้าร่วมประชุมวิชาการและ/หรือเข้าร่วมแข่งขันทั้งใน
ประเทศและ/หรือตา่งประเทศ 
9) น าผลการประเมินความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิตปรับปรุงการจัดการศกึษาทั้งระบบอย่างมีเป้าหมาย 
10) น าผลการประเมินความภาวะการมีงานท าไปปรับปรุงการจัดการศึกษาทั้งระบบอย่างมเีป้าหมาย 
11) เร่งสร้างศักยภาพการบริหารโปรแกรมวิชา 
12) ส่งเสริม ยกย่อง และเชิดชูเกยีรตินักศึกษาดีเด่นในดา้นต่างๆ 
 

ที ่ ตัวชี้วัด 
น้ ำหนัก 
(ร้อยละ) 

เป้ำหมำย 
60 

เกณฑ์กำรให้คะแนน 
ค ำอธิบำย/ประเด็นกำรประเมิน 

ผู้รวบรวมข้อมูล 
ผู้ด ำเนินกำร โครงกำรเชิงกลยุทธ์ 

1 2 3 4 5 
และสรุป
รำยงำน 

23 จ านวนหลักสตูรที่มีการจดัการ
เรียนการสอนเน้นภาษาอังกฤษ 
หรือหลักสูตร 2 ภาษา 

3.50 3 
หลักสตูร 

ไม่มี
หลัก 
สูตร 

1 
หลัก 
สูตร 

2 
หลัก 
สูตร 

3  
หลัก 
สูตร 

4 
หลัก 
สูตร 

ประเด็นการประเมิน : 
1. จ านวนหลักสตูรที่มีการจัดการเรียนการ
สอนเป็นภาษาอังกฤษตลอดหลักสตูรหรือ
หลักสตูร 2 ภาษา 
2.จ านวนหลักสตูรที่มีการจัดการเรียนการ
สอนเป็นภาษาไทยควบคู่กับ
ภาษาต่างประเทศในสดัส่วนรายวชิา 50:50 

งานวิชาการ/
งานกิจการ/
งานวิจัย/

โปรแกรมวิชา 

รองวิจัย/
โปรแกรมวิชา 

1. คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์พร้อม
ก้าวสู่การเป็นประชาคม
อาเซียน 
2. เสริมสร้างความ
ร่วมมือทางวิชาการทั้งใน
ประเทศและตา่งประเทศ 
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ที ่ ตัวชี้วัด 
น้ ำหนัก 
(ร้อยละ) 

เป้ำหมำย 
60 

เกณฑ์กำรให้คะแนน 
ค ำอธิบำย/ประเด็นกำรประเมิน 

ผู้รวบรวมข้อมูล 
ผู้ด ำเนินกำร โครงกำรเชิงกลยุทธ์ 

1 2 3 4 5 
และสรุป
รำยงำน 

3. หลักฐานที่แสดงถึงกระบวนการบริหาร
หลักสตูร สื่อ/เอกสาร และการจดัการเรียน
การสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือใน
การสื่อสารทุกรายวิชา 

24 ผลการพัฒนานักศึกษาตามอตั
ลักษณ์ของมหาวิทยาลัยและ
คุณลักษณะบณัฑติของคณะ 
 

3.00 5 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 
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 

งานวิชาการ/
งานกิจการ/ 
โปรแกรมวิชา 

รองวิชาการ/รอง
กิจการ/

โปรแกรมวิชา 

1.พัฒนาคุณลักษณะ
บัณฑิตตามอัตลักษณ์
ของมหาวิทยาลัยและ
คุณลักษณะบณัฑติของ
คณะ 
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ที ่ ตัวชี้วัด 
น้ ำหนัก 
(ร้อยละ) 

เป้ำหมำย 
60 

เกณฑ์กำรให้คะแนน 
ค ำอธิบำย/ประเด็นกำรประเมิน 

ผู้รวบรวมข้อมูล 
ผู้ด ำเนินกำร โครงกำรเชิงกลยุทธ์ 

1 2 3 4 5 
และสรุป
รำยงำน 

 
 

25 ระดับความส าเร็จของการ
เสรมิสร้างความแข็งแกร่งทาง
วิชาการให้แก่นักศึกษา 

3.50 6 ข้อ 1 ข้อ 2-3 
ข้อ 

4-5 
ข้อ 

6-7 
ข้อ 

8 ข้อ ประเด็นการประเมินผล :  
1) มีโครงการ/กจิกรรมการพัฒนา

นักศึกษาท้ังในหรือต่างประเทศ 
2) มีการพัฒนานักศึกษาทั้งในหรือ

ต่างประเทศทุกโปรแกรมวิชา 
3) มีกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ

ภายในคณะหรือมหาวิทยาลยั 
4) สนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วมแข่งขัน

ทางวิชาการในระดับต่างๆ 
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 

งานวิชาการ/
งานกิจการ/ 
โปรแกรมวิชา 

รองวิชาการ/รอง
กิจการ/

โปรแกรมวิชา 

1. ส่งเสรมิและ
สนับสนุนให้นักศึกษา
น าเสนอผลงานเป็น
ภาษาต่างประเทศ 
(Smart Student) 

2. พัฒนาทักษะความ
เป็นเลิศของนักศึกษา
เพื่อการแข่งขัน 
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ที ่ ตัวชี้วัด 
น้ ำหนัก 
(ร้อยละ) 

เป้ำหมำย 
60 

เกณฑ์กำรให้คะแนน 
ค ำอธิบำย/ประเด็นกำรประเมิน 

ผู้รวบรวมข้อมูล 
ผู้ด ำเนินกำร โครงกำรเชิงกลยุทธ์ 

1 2 3 4 5 
และสรุป
รำยงำน 

26 ร้อยละนักศึกษาช้ันปีท่ี 3-4 ท่ีสอบ
ผ่าน TOEIC คะแนนตั้งแต ่400 ขึ้น
ไป 

3.50 ร้อยละ 
5 

ร้อยละ 
3 

ร้อยละ 
4 

ร้อยละ 
5 

ร้อยละ 
6 

ร้อยละ 
7 

ประเด็นการประเมิน : 
 1. จ านวนและรายชื่อนักศึกษาท่ีสอบผ่าน
ภาษาอังกฤษจากสถาบันท่ีได้รับการรับรอง  
( TOEIC, TOEFL หรือเทียบเท่า ) 
2. หลักฐานแสดงรายชื่อและคะแนนการ
สอบภาษาอังกฤษท่ีไดร้ับการรับรอง          
( TOEIC, TOEFL หรือเทียบเท่า ) 

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

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

 
 
เป้ำประสงค์ที่ 3.2 คณะมีควำมร่วมมือทำงวิชำกำรกับชุมชน/ท้องถิ่นในกำรบูรณำกำรกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
กลยุทธ์ที่ 3.2.1 สร้ำงเครือข่ำยในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนกับชุมชน/ท้องถิน่/องค์กรท้ังภำครัฐและเอกชนในลักษณะบูรณำกำรพันธกิจ 
มำตรกำร : 

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

ด าเนินงาน 
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ที ่ ตัวชี้วัด 
น้ ำหนัก 
(ร้อยละ) 

เป้ำหมำย 
60 

เกณฑ์กำรให้คะแนน 
ค ำอธิบำย/ประเด็นกำรประเมิน 

ผู้รวบรวมข้อมูล 
และสรุป
รำยงำน 

ผู้ด ำเนินกำร โครงกำรเชิงกลยุทธ์ 
1 2 3 4 5 

27 ระดับความส าเร็จของการด าเนินการ
บูรณาการการเรียนการสอนกับการ
วิจัย การบริการวิชาการ หรือท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

3.50 4 ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ ประเด็นการประเมิน : 
1. มี มคอ.3 หรือ มคอ.5 ท่ีมีการบูรณาการ
การจัดการเรยีนการสอนกับงานวิจัย บริการ
วิชาการหรือการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 
ทุกโปรแกรมวิชา 
2. มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบูรณา
การการจดัการเรียนการสอนกับการวิจัย 
การบริการวิชาการหรือการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม ทุกโปรแกรมวิชา 
3. มีการจัดท าคูม่ือการบูรณาการหรือแนว
ปฏิบัติที่เผยแพรสู่่หน่วยงาน 
4. มีการประเมินความส าเร็จของการบูรณา
การ 
5. มีการยกย่องชมเชยบุคลากรทีม่ีการบูรณา
การการจดัการเรียนการสอนกับการวิจัย 
การบริการวิชาการ หรือการท านบุ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมที่เกิดผลกับนักศึกษาหรือ
ชุมชนอย่างชัดเจน 

   

28 จ านวนรายวิชาที่จัดการเรยีนการ
สอนโดยบรูณาการตามพันธกิจคณะ
ร่วมกับชุมชน/ท้องถิ่น/องค์กร
ภาครัฐและเอกชน 

3.50 5   
รายวิชา 

3 4 5 6 7 ประเด็นการประเมิน : 
จ านวนรายวิชาที่จัดการเรยีนการสอนโดย
บูรณาการตามพันธกิจคณะร่วมกบัชุมชน/
ท้องถิ่น/องค์กรภาครัฐและเอกชน 

งานวิชาการ/
งานกิจการ/
งานวิจัย/

โปรแกรมวิชา 

รองวิจัย/
โปรแกรมวิชา 

1. คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์พร้อม
ก้าวสู่การเป็นประชาคม
อาเซียน 
2. เสริมสร้างความ
ร่วมมือทางวิชาการทั้งใน
ประเทศและตา่งประเทศ 
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ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3 พัฒนำคุณภำพบัณฑิต ภำยใต้เครือข่ำยควำมร่วมมือชุมชน/ท้องถิน่ 
เป้ำประสงค์ที่  3.2 คณะมีควำมร่วมมือทำงวิชำกำรกับชุมชน/ทอ้งถิ่นในกำรบูรณำกำรกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
กลยุทธ์ที่  3.2.2 สนับสนนุกำรวิจัยบูรณำกำรกับกำรเรียนกำรสอน/กำรบริกำรวิชำกำร/นวัตกรรมชุมชนท้องถิน่ (เนน้กลุม่อำจำรย์ท่ีขอก ำหนดต ำแหน่งทำงวิชำกำร) 
มำตรกำร : 
1) จัดท าแผนการบรูณาการการเรยีนการสอนกับการวิจัย การบริการวิชาการ หรือนวัตกรรมชุมชนท้องถิ่น 
2) พัฒนาระบบและกลไกการบูรณาการการเรียนการสอนกับการวจิัย การบริการวิชาการ หรือนวตักรรมชุมชนท้องถิ่น 
3) พัฒนาฐานข้อมูลและช่องทางการเข้าถึงให้เอื้อต่อการบรูณาการตามพันธกิจ 
4) สร้างความร่วมมือกับเครือข่ายภายนอก เพื่อสนับสนุนการบรูณาการตามพันธกิจ 
5) ก ากับติดตามและประเมินผลลพัธ์หรือผลกระทบจากการบูรณาการการเรียนการสอนกับการวิจัย การบริการวิชาการ หรือนวัตกรรมชุมชนท้องถิ่น เพื่อน ามาพัฒนาและปรับปรุงการด าเนินงาน 

ที ่ ตัวชี้วัด 
น้ ำหนัก 
(ร้อยละ) 

เป้ำหมำย 
60 

เกณฑ์กำรให้คะแนน 
ค ำอธิบำย/ประเด็นกำรประเมิน 

ผู้รวบรวมข้อมูล 
ผู้ด ำเนินกำร โครงกำรเชิงกลยุทธ์ 

1 2 3 4 5 
และสรุป
รำยงำน 

29 ระดับความส าเร็จของการด าเนินการ
บูรณาการการเรียนการสอนกับการ
วิจัย การบริการวิชาการ หรือ
นวัตกรรมชุมชนท้องถิ่น 

3.50 3 ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ ประเด็นการประเมิน : 
1) มี มคอ.3 หรือ มคอ.5 ท่ีมีการ 
บูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับการ
วิจัย การบริการวิชาการ หรือนวัตกรรม
ชุมชนท้องถิ่น ทุกหลักสูตร 
2) มีกิจกรรมแลกเปลีย่นเรยีนรู้การ 
บูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับการ
วิจัย การบริการวิชาการ หรือนวัตกรรม
ชุมชนท้องถิ่น ทุกโปรแกรมวิชา 
3) มีการจดัท าคู่มือการบูรณาการหรือแนว
ปฏิบัติที่เผยแพรสู่่หน่วยงาน  
4) มีการประเมินความส าเร็จของการบูรณา
การ 
5) มีการยกย่องชมเชยชมบุคลากรที่มีการบูร
ณาการการจัดการเรียนการสอนกบัการวิจัย 
การบริการวิชาการ หรือนวัตกรรมชุมชน
ท้องถิ่น ที่เกิดผลกับนักศึกษาหรือชุมชน
ชัดเจน 

รองคณบดฝี่าย
วิจัยและ

สารสนเทศ 

รองคณบดฝี่าย
วิจัยและ

สารสนเทศ/
ประธาน

โปรแกรมวิชา/
กลุ่มวิชา 

1.พัฒนาสมรรถนะการ
จัดการเรียนการสอนที่
บูรณาการกับการวิจยั 
บริการวิชาการ หรือ
นวัตกรรมชุมชนท้องถิ่น 
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เป้ำประสงค์ที่  3.3 คณะมีระบบบริหำรจัดกำรที่มีประสิทธิภำพเพ่ือเพ่ิมคุณภำพผลผลิตและบริกำร 
กลยุทธ์ที่  3.3.1  ปรับปรุงระบบสวัสดิกำรกำรดูแลช่วยเหลือนักศกึษำและศิษย์เก่ำ 
มำตรกำร :   
1) จัดท าแผนปรับปรุงระบบสวัสดกิารและดูแลช่วยเหลือนักศึกษา 
2) พัฒนาคุณภาพชีวิตแก่นักศึกษา เช่น การจัดสรรทุนการศึกษา 
3) จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาทักษะทางวิชาการและการประกอบอาชีพอิสระ 
4) จัดกิจกรรมเชื่อมความสามัคครีะหว่างศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน (งานกิน...เมาท์..เล่าความหลัง) ซึ่งจัดขึ้นในเดือนมกราคมของทุกปี 
5) ก ากับ ติดตามปละประเมินผลลัพธ์หรือผลกระทบการปรับปรุงระบบสวัสดิการและการดูแลช่วยเหลือนักศึกษาเพื่อน ามาพัฒนาและปรับปรุงการด าเนินงาน 
 

ที ่ ตัวชี้วัด 
น้ ำหนัก 
(ร้อยละ) 

เป้ำหมำย 
60 

เกณฑ์กำรให้คะแนน 
ค ำอธิบำย/ประเด็นกำรประเมิน 

ผู้รวบรวมข้อมูล 
ผู้ด ำเนินกำร โครงกำรเชิงกลยุทธ์ 

1 2 3 4 5 
และสรุป
รำยงำน 

30 ระดับความส าเร็จของระบบบริการ
และการดูแลช่วยเหลือนักศึกษาและ
ศิษย์เก่า 

3.00 5 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 จากคะแนนเต็ม 5 
5) น าผลการประเมินจากข้อ 4 มาปรับปรุง
พัฒนาการให้บริการและการให้ข้อมูลเพื่อส่ง
ใหผ้ลการประเมินสูงขึ้นหรือเป็นไปตาม
ความคาดหวังของนักศึกษา 
6) ให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์แก่
ศิษย์เก่า 

งานกิจการ
นักศึกษา 

รองกิจการ/
โปรแกรมวิชา 

พัฒนาคุณลักษณะ
นักศึกษาคณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์
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ประเด็นยุทธศำสตร ์ เป้ำประสงค ์ กลยุทธ์ ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 

1. พัฒนาระบบบริหาร
และสมรรถนะบุคลากร 
 

1.1  สมรรถนะในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรสาย
วิชาการและสายสนับสนุน 
1.2  เสริมสร้างทักษะ
กระบวนการสื่อสาร
ภาษาต่างประเทศของบุคลากร 
1.3  เพิ่มปริมาณและคุณภาพ
งานวิจัย งานสร้างสรรค์ และ
นวัตกรรม พร้อมทั้งเผยแพร่
ผลงานในระดับชาติ 
1.4  พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการ การบริหารงานบุคคล
และปรับภาระงานอาจารย์ 
1.5  คณะมีภาพลักษณ์ที่ดีเป็น
ที่ยอมรับและเชื่อมั่นจากสังคม 

กลยุทธ์ที่ 1.1.1  พัฒนาศักยภาพของบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน 
ทั้งในด้านคุณวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการ       
กลยุทธ์ที่ 1.2.1 ยกระดับทักษะการสื่อสารภาษาต่างประเทศของบุคลากร               
กลยุทธ์ที่ 1.3.1  พัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมที่
น าไปใช้ประโยชน์กับชุมชน สังคม       
กลยุทธ์ที่ 1.4.1 มีระบบและกลไกการบริหารจัดการและการบริหารบุคลากร   
กลยุทธ์ที่ 1.4.2 พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  
กลยุทธ์ที่ 1.4.3 เพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาการบริหารงานโดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการจัดสภาพแวดล้อม  
กลยุทธ์ที่ 1.4.4 พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา  
กลยุทธ์ที่ 1.4.5 เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัด  
กลยุทธ์ที่ 1.4.6 ส่งเสริมการจัดหารายได้                        
กลยุทธ์ที่ 1.5.1 สร้างภาพลักษณ์องค์กร/ประชาสัมพันธ์เชิงรุก        
 

- รองคณบดีฝ่ายวิชาการและ
ประกันคุณภาพการศึกษา 
- รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ
สารสนเทศ 
- หัวหน้าส านักงานคณบดีคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 

2. สร้างและพัฒนา
เครือข่ายทางวิชาการ        
และศิลปวัฒนธรรม 

 

2.1 พัฒนาเครือข่ายทางด้าน
วิชาการและศิลปวัฒนธรรมให้
เป็นแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ 
2.2 คณะมีเครือข่ายบริการ
วิชาการและแหล่งเรียนรู้
ศิลปวัฒนธรรม 
2.3 ชุมชนท้องถิ่นอยู่ดีมีสุข 
เข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้ 
 

กลยุทธ์ที่ 2.1.1 พัฒนาสื่อการเรียนรู้ออนไลน์เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ให้สามารถ
เข้าถึงได้ง่าย 
กลยุทธ์ที่ 2.2.1 สร้างเครือข่ายการบริการวิชาการโดยบูรณาการศาสตร์ในสาขา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
กลยุทธ์ที่ 2.2.2 สร้างแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น                    
กลยุทธ์ที่ 2.3.1 เสริมสร้างศักยภาพชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง        
 

- รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
บริการวิชาการและ
ศิลปวัฒนธรรม 
 

ประเด็นยุทธศำสตร์ เป้ำประสงค์ กลยุทธ์ และผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 
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ประเด็นยุทธศำสตร ์ เป้ำประสงค ์ กลยุทธ์ ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 
3. พัฒนาคุณภาพ

บัณฑิต ภายใต้เครือข่าย
ความร่วมมือชุมชน/

ท้องถิ่น 
 

3.1 บัณฑิตมีคุณภาพตาม
เกณฑ์มาตรฐานเป็นที่ยอมรับ
ในระดับชาติ 
3.2 คณะมีความร่วมมือทาง
วิชาการกับชุมชน/ท้องถิ่นใน
การบูรณาการการจัดการ
เรียนการสอน 
3.3 คณะมีระบบบริหาร
จัดการที่มีประสิทธิภาพเพ่ือ
เพ่ิมคุณภาพผลผลิตและ
บริการ 
 

กลยุทธ์ที่ 3.1.1 สร้างความแข็งแกร่งทางวิชาการและคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนให้แก่
นักศึกษาตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเพื่อให้สามารถแข่งขันได้     
กลยุทธ์ที่ 3.2.1 สร้างเครือข่ายในการจัดการเรียนการสอนกับชุมชน/ท้องถิ่น/
องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนในลักษณะบูรณาการพันธกิจ              
กลยุทธ์ที่ 3.2.2 สนับสนุนการวิจัยบูรณาการกับการเรียนการสอน/การบริการ
วิชาการ/นวัตกรรมชุมชนท้องถิ่น (เน้นกลุ่มอาจารย์ที่ขอก าหนดต าแหน่งทาง
วิชาการ)  
กลยุทธ์ที่ 3.3.1 ปรับปรุงระบบสวัสดิการการดูแลช่วยเหลือนักศึกษาและศิษย์
เก่า     
 
 

- รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
บริการวิชาการและ
ศิลปวัฒนธรรม 
- รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ
สารสนเทศ 
- หัวหน้าส านักงานคณบดีคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 

ประเด็นยุทธศำสตร์ เป้ำประสงค์ กลยุทธ์ และผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 
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ภำคผนวก 
                                                     1. ควำมเชื่อมโยงระหว่ำงวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศำสตร์ เป้ำประสงค์ กลยุทธ์ และตัวชี้วัด 

2. แผนที่กลยุทธ์คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 
3. เอกสำรแนบท้ำยโครงกำร 
4. กำรติดตำมและประเมนิผลโครงกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 
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ชี้แจง ขอให้ผู้รับผิดชอบโครงการ  ระบุถึงแนวทางการปรับปรุงหรือการพัฒนาโครงการ โดยพิจารณาจากผลการทบทวน ตรวจสอบ และการประเมินโครงการใน

ปีงบประมาณท่ีผ่านมา 
ชื่อโครงกำร......................................................................................................................................... ................................................................................................................  
ควำมเชื่อมโยงสอดคล้อง 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะ  ที่.......................................................................................................................... ........................................................... 
 กลยุทธ์ของคณะ  ที่................................................................................................................................................... .................................. 
 ตัวชี้วัดของคณะ  ที่........................................................................... ..........................................................................................................  
ลักษณะของโครงกำร 
1.    โครงกำรเดิม 

ประเด็นกำรทบทวน ตรวจสอบและ
ประเมินผล 

กำรบรรลุเป้ำหมำย / 
ควำมส ำเร็จ 

ข้อควรปรับปรุง / พัฒนำ 
(จำกผลกำรทบทวน ตรวจสอบและประเมินผล

โครงกำรที่ผ่ำนมำ 

แนวทำงหรือวิธีกำรปรับปรุงแก้ไข หรือ
พัฒนำ(ระบุในโครงกำรในปีงบประมำณ 

พ.ศ.2561) 
บรรลุ / 
ส ำเร็จ 

ไม่บรรลุ / 
ไม่ส ำเร็จ 

เป้ำหมำย (โปรดระบุ) 
.......................................................................... 
.......................................................................... 
.......................................................................... 
กำรใช้จ่ำยงบประมำณจำกงบประมำณที่ตั้งไว้ 
 ต่ ากว่าแผน 
 ตามแผน 
 เกินกว่าแผน 

 
............... 
............... 
............... 
............... 
............... 
............... 

 
............... 
............... 
............... 
............... 
............... 
............... 

 
.............................................................................. 
.............................................................................. 
.............................................................................. 
.............................................................................. 
.............................................................................. 
.............................................................................. 

 
..................................................................... 
..................................................................... 
..................................................................... 
..................................................................... 
..................................................................... 
........................................................ ............. 

ประเด็นกำรทบทวน ตรวจสอบและ
ประเมินผล 

กำรบรรลุเป้ำหมำย / 
ควำมส ำเร็จ 

ข้อควรปรับปรุง / พัฒนำ 

เอกสำรแนบท้ำยโครงกำร 
แนวทำงกำรปรับปรุงหรือพัฒนำโครงกำร 

จำกผลกำรทบทวน ตรวจสอบ และกำรประเมินโครงกำรในปีงบประมำณที่ผ่ำนมำ (Review Phase) 
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บรรลุ / 
ส ำเร็จ 

ไม่บรรลุ / 
ไม่ส ำเร็จ 

(จำกผลกำรทบทวน ตรวจสอบและประเมินผล
โครงกำรที่ผ่ำนมำ 

แนวทำงหรือวิธีกำรปรับปรุงแก้ไข หรือ
พัฒนำ(ระบุในโครงกำรในปีงบประมำณ 

พ.ศ.2561) 
แผนกำรด ำเนนิงำน 
 ล่าช้ากว่าแผน 
 ตามแผน 
 เร็วกว่าแผน 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 
1. ......................................................... 
2. ......................................................... 
3. ......................................................... 
4. ......................................................... 

 
............... 
............... 
............... 
 
............... 
............... 
............... 
............... 

 
............... 
............... 
............... 
 
............... 
............... 
............... 
............... 

 
.............................................................................. 
.............................................................................. 
.............................................................................. 
 
.............................................................................. 
.............................................................................. 
.............................................................................. 
.............................................................................. 

 
..................................................................... 
..................................................................... 
..................................................................... 
 
..................................................................... 
..................................................................... 
..................................................................... 
.....................................................................  

 
2.    โครงกำรใหม่ 
 โครงการเดิมที่ถูกยกเลิก...................................................................................................... ................................................................................................................. 
 เหตุผลที่ต้องยกเลิกโครงการเดิม 
  1.  ......................................................................................................................... .............................................................................................. 
  2.  ......................................................................................................................... .................................................................... .......................... 
  3.  ............................................................................................................................. ..........................................................................................  
 เหตุผล / ความจ าเป็นที่ต้องมีโครงการใหม่ 
  1.  ......................................................................................................................... ..............................................................................................  
  2.  ......................................................................................................................... ..............................................................................................  
  3.  ......................................................................................................................................................... ............................................................. 



กำรติดตำมและประเมินผลโครงกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 
รอบ ......... เดือน 

แหล่งงบ........................  รหัสโครงการ.......................   ชื่องาน/โครงการ........................................ .......... 
 

ตอนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล 
1.1 ชื่อ........................................นามสกุล.................. ...................... 
1.2 ต าแหน่ง........................................................ 

ตอนที่ 2 : ข้อมูลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 
2.1 วัตถุประสงค์ 
  บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
  ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เพราะ................................................................ 
............................................................................................................................. ................................. 
2.2 ผลการด าเนินงาน 
 ................................................................................................................................................................ .
............................................................................................................................. ..................................................
............................................................................................................................. ..................................................
................................................ 
2.3 ผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดความส าเร็จ 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลที่ได้รับ เปรียบเทียบเป้าหมาย/ผลที่ได้รับ (ร้อยละ) 
 
 

   

2.4 การเบิกจ่ายงบประมาณ 
 งบได้รับการอนุมัติ....................บาท  เบิกจ่ายจริง...................บาท  คิดเป็นร้อยละ........... 
   ไม่มีการเปลี่ยนแปลงโอนหมวดรายจ่าย 
   มีการเปลี่ยนแปลงโอนหมวดรายจ่าย 
         จากหมวด.....................  เป็นหมวด.......................  จ านวนเงิน..................บาท 
2.5 ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนินงานโครงการ 
  ไม่มี 
  มี(ระบุ) .................................................................................................................. .......... 
2.6 แนวทางการแก้ไข 
 ............................................................................................................................. ....................................
............................................................................................................................. ..................................................
.............................................................................................................................................................................. .
..........................................................................................................................  
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ตัวอย่ำงกำรกรอกข้อมูล 
แบบฟอร์มกำรติดตำมและประเมินผลโครงกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2557 

รอบ 6 เดือน 
แหล่งงบ....บ.กศ...  รหัสโครงการ...52111201...  ชื่องาน/โครงการ...งานบริหารงานนโยบายและแผน... 

 
ตอนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล 

1.1 ชื่อ.....นายภาณุพงศ์.........นามสกุล......สืบศิริ...........  
1.2 ต าแหน่ง....ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน........ 

ตอนที่ 2 : ข้อมูลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 
2.1 วัตถุประสงค์ (ถ้าตอบ “ไม”่ กรุณากรอกเหตุผล) 
  บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
  ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เพราะ................................................... 
2.2 ผลการด าเนินงาน 
 1. ค่าจ้างถ่ายเอกสารที่ใช้ในการด าเนินงานของกองนโยบายและแผน 
 2. จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 
 3. จัดท ารายงานผลการปฏิบัติราชการฯ (ก.พ.ร.) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
 4. จัดท าเอกสารปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
 5. จัดท าเอกสารค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย 
 6. จัดท าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
 7. จัดท าแผนกลยุทธ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 – 2560 
2.3 ผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดความส าเร็จ (จากแผนปฏิบัติงาน/โครงการ ปี 56 ช่องตัวชี้วัดความส าเร็จกรอก

เฉพาะตัวชี้วัดเชิงปริมาณ) 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลที่ได้รับ 
เปรียบเทียบเป้าหมาย 
/ผลที่ได้รับ (ร้อยละ) 

1. แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
2. มีการพัฒนาระบบ ฐานข้อมูล และน าระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ 
3. มีการรายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี (รอบ 6, 9, 
12 เดือน) 
4. มีการตรวจสอบภายในระดับมหาวิทยาลัยและทุก
หน่วยงาน 
5. ระดับความส าเร็จของการประกันคุณภาพภายใน 

1 เล่ม 
มี 
 

3 ครั้ง 
 
มี 
 

1 ครั้ง 

1 เล่ม 
ไม่มี 

 
1 ครั้ง 

 
ไม่มี 

 
0 ครั้ง 

100.00 (x 20% = 
20) 

0.00 (x 20% = 0) 
 

33.33 (x 20% = 
6.67) 

 
0.00 (x 20% = 0) 
0.00 (x 20% = 0) 

รวม - - 26.67* 
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26.67* มาจากผลรวมของการกระจายน้ าหนักจากร้อยละ 100 ในที่นี้มีตัวชี้วัดทั้งหมด 5 ตัว ดังนั้นแต่ละ
ตัวชี้วัดจะมีน้ าหนักร้อยละ 20 การค านวณจึงเป็นดังนี้ 

- ตัวชี้วัดที่ 1 มีผลงาน 100.00 x น้ าหนักร้อยละ 20  เท่ากับ 20.00 
- ตัวชี้วัดที่ 3 มีผลงาน 33.33 x น้ าหนักร้อยละ 20  เท่ากับ 6.67 
- ตัวชี้วัดอ่ืน มีผลงานเป็น 0 จึงมีค่าเท่ากับ 0 
เมื่อน าผลการค านวณมารวมจะได้ 20.00 + 0 + 6.67 + 0 + 0 เท่ากับ 26.67 
2.4 การเบิกจ่ายงบประมาณ (ถ้าตอบ “มี” กรุณากรอกรายระเอียด) 
 งบได้รับการอนุมัติ.135,000.บาท  เบิกจ่ายจริง.37,442.บาท  คิดเป็นร้อยละ..27.73.%... 
   ไม่มีการเปลี่ยนแปลงโอนหมวดรายจ่าย 
   มีการเปลี่ยนแปลงโอนหมวดรายจ่าย 
         จากหมวด..ค่าครุภัณฑ์...  เป็นหมวด..ค่าวัสด.ุ.  จ านวนเงิน..13,000...บาท 
 
2.5 ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนินงานโครงการ (ถ้าตอบ “มี” กรุณากรอกรายระเอียด) 
  ไม่มี 

  มี(ระบุ).....การจัดท างบประมาณ/การติดตามประเมินผลจากหน่วยงานต่างๆ ได้รับการด าเนินการ
จัดส่งล่าช้ากว่าก าหนดบางหน่วยงาน........ 

 
 2.6 แนวทางแก้ไข (ถ้ามี) 
  1. จัดส่งข้อมูลการด าเนินงานในเรื่องต่างๆ ก่อนก าหนดส่งให้มีระยะเวลาด าเนินการเพ่ิมข้ึน 
  2. ติดตามสอบถามก่อนครบก าหนด ครบก าหนด และหลังครบก าหนด 
  3. รายงานในที่ประชุมให้ผู้บริหารได้รับทราบ 
 
 


