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ค าน า 
    

คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ ตระหนักถึงควำมส ำคัญของกำรปรับปรุงและพัฒนำคณะ เพ่ือให้ได้คุณภำพและมำตรฐำนของกำรจัดกำรศึกษำที่เป็นที่ยอมรับ
และสำมำรถแข่งขันได้ สอดคล้องกับสถำนกำรณ์  กำรเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและอนำคตและด้วยพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี 
พ.ศ. 2546  หมวด 3 ในมำตรำ 14 ได้ก ำหนดให้ส่วนรำชกำรต้องจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร 4 ปี เพ่ือแปลงเป็นแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีและก ำหนดแนวในกำรจัดสรรงบประมำณ
ตอบสนองต่อนโยบำยและยุทธศำสตร์ของรัฐที่ปรับเปลี่ยน ดังนั้นคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ จึงได้ปรับแผนกลยุทธ์เพ่ือใช้ระหว่ำงปี  พ.ศ. 2561 -2565 เพ่ือให้คณะมีแผน
แม่บทที่ สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) นโยบำยไทยแลนด์ 4.0 แผนพัฒนำ เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) กรอบแผน
อุดมศึกษำระยะยำว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) แผนกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2560-2579 ยุทธศำสตร์กระทรวง นโยบำยกำรปรับ ยุทธศำสตร์ใหม่มหำวิทยำลัยรำชภัฏ 
ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) และยุทธศำสตร์ต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่ จะใช้เป็นกรอบแนวทำงกำรพัฒนำหน่วยงำนระดับคณะ แผนกลยุทธ์คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 -2565 (ฉบับปรับปรุง 2563) และแปลงเป็นแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี พ.ศ. 2564 นี้ จัดท ำขึ้นโดยกำรใช้กระบวนกำรแบบมีส่วนร่วมของ
คณำจำรย์ บุคลำกรในคณะ  ระดมควำมคิดเห็นผ่ำนกำรประชุม และได้ด ำเนินกำรก ำหนดประเด็นยุทธศำสตร์ เป้ำประสงค์ กลยุทธ์ ตลอดจน ตัวชี้วัด เพ่ือให้สอดคล้องกับแผนกล
ยุทธ์ของคณะและมหำวิทยำลัยฯ 
  คณะหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำ เอกสำรแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี พ.ศ. 2564 นี้ จะช่วยส่งเสริมควำมเข้ำใจเกี่ยวกับทิศทำงกำรปฏิบัติและกำรพัฒนำคณะเป็นแนวทำง
ให้บุคลำกรและหน่วยงำนต่ำง ๆ  ใช้เป็นเครื่องมือส ำหรับกำรด ำเนินงำนกำรแปลงยุทธศำสตร์สู่กำรปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมที่จะส่งผลให้คณะประสบควำมส ำเร็จตำมมุ่งหวังไว้ต่อไป 

 
 

                            
 

                              (ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์ ดร.สุชิน  รอดก ำเหนิด) 
                                 คณบดีคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 
                                           มหำวิทยำลัยรำชภฏัก ำแพงเพชร 
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บทน า 
1. สถานการณ์ปัจจุบันของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
    ความเป็นมาของคณะ 
 คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์  มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร ชื่อเดิมคือ คณะวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์  จัดตั้งขึ้นตำมพระรำชบัญญัติวิทยำลยัครู  พ.ศ.2518 และ
ประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร ซึ่งออกตำมพระรำชบัญญัติฉบับดังกล่ำว หัวหน้ำหน่วยงำนเรียกว่ำ “หัวหน้ำคณะ”  ต่อมำเมื่อมีพระรำชบัญญัติสถำบันรำชภัฏ พ.ศ.2538 คณะวิชำมนุษยศำสตร์
และสังคมศำสตร์ จึงเปลี่ยนเป็นคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ หัวหน้ำหน่วยงำน เรียกว่ำคณบดี ปัจจุบันเป็นหน่วยงำนระดับคณะตำมกฎกระทรวงจัดตั้งส่วนรำชกำรในมหำวิทยำลัยรำชภัฏ
ก ำแพงเพชร กระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. 2548 ออกตำมพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยรำชภัฏ พ.ศ. 2547    
  ผู้ด ำรงต ำแหน่งผู้บริหำรตั้งแต่เริ่มก่อตั้งเป็นคณะวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ ในปี พ.ศ. 2522  มำจนถึง ปัจจุบัน มีจ ำนวน 11 คน ดังนี้ 
 1. อำจำรย์สุนทร หิรัญวงศ์  ด ำรงต ำแหน่งหัวหน้ำคณะวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ วิทยำลัยครูก ำแพงเพชร ระหว่ำงปี พ.ศ. 2522 - 2528 
  2. อำจำรย์สมชำย ตันติสันติสม  ด ำรงต ำแหน่งหัวหน้ำคณะวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ วิทยำลัยครูก ำแพงเพชร  ในปี พ.ศ. 2528  แต่ต่อมำได้ลำออกจำกต ำแหน่ง เพื่อไป
ด ำรงต ำแหน่งรองอธิกำรฝ่ำยวำงแผนและพัฒนำ 
 3. อำจำรย์บุญมี ปำละวงศ์  ด ำรงต ำแหน่งหัวหน้ำคณะวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ วิทยำลัยครูก ำแพงเพชร แทนอำจำรย์สมชำย ตันติสันติสม ระหว่ำงปี พ.ศ. 2528 – 2533   
  4. อำจำรย์เอมอร เนียมน้อย  ด ำรงต ำแหน่งหัวหน้ำคณะวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ วิทยำลัยครูก ำแพงเพชร ในปี พ.ศ. 2533  ในเวลำต่อมำได้ขอลำออกจำกต ำแหน่ง 
  5. อำจำรย์วิทยำ เดชอุดม  ด ำรงต ำแหน่งหัวหน้ำคณะวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ วิทยำลัยครูก ำแพงเพชร ระหว่ำงปี  พ.ศ. 2533 - 2536 
  6. ดร.ภำคภูมิ อินทวงศ์  ด ำรงต ำแหน่งหัวหน้ำคณะวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ วิทยำลัยครูก ำแพงเพชร ระหว่ำงปี พ.ศ. 2536 – 2538 และปี พ.ศ. 2538 - 2542   
  7. รองศำสตรำจำรย์ศรีรัตน์ เจิงกลิ่นจันทร์  ด ำรงต ำแหน่งคณบดีคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์  สถำบันรำชภัฏก ำแพงเพชร ระหว่ำงปี พ.ศ. 2542 - 2546   
  8. รองศำสตรำจำรย์ ดร.ศรัณย์ วงศ์ค ำจันทร์  ด ำรงต ำแหน่งคณบดีคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์  สถำบันรำชภัฏก ำแพงเพชร ระหว่ำงปี พ.ศ. 2546 - 2548   
  9. รองศำสตรำจำรย์ ดร.สุวิทย์ วงษ์บุญมำก  ด ำรงต ำแหน่งคณบดีคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร ระหว่ำงปี พ.ศ. 2548 - 2552 
 10. รองศำสตรำจำรย์มัย ตะติยะ  ด ำรงต ำแหน่งคณบดีคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร ปี พ.ศ. 2552 – 2556 (ถึงวันที่ 8 มีนำคม 2556) 
 11. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สุชิน รอดก ำเหนิด  ด ำรงต ำแหน่งคณบดีคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร ในปี พ.ศ. 2556 (ตั้งแต่วันที่ 9 มีนำคม 2556  – 
จนถึงปัจจุบัน) 
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 ในปีกำรศึกษำ 2522  คณะวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ วิทยำลัยครูก ำแพงเพชร มีอำจำรย์สุนทร     หิรัญวงศ์ เป็นหัวหน้ำคณะวิชำเป็นคนแรก   
 พ.ศ.2528 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ปรีชำ เศรษฐีธร อธิกำรวิทยำลัยครูก ำแพงเพชร ย้ำยไปด ำรงต ำแหน่งอธิกำร วิทยำลัยครูเพชรบูรณ์ และผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ไพรถ เลิศพิริยกมล อธิกำร
วิทยำลัยครูร ำไพพรรณี ย้ำยมำด ำรงต ำแหน่งอธิกำรวิทยำลัยครูก ำแพงเพชรแทน  ในช่วงนี้ อำจำรย์บุญมี ปำละวงศ์  เข้ำด ำรงต ำแหน่งหัวหน้ำคณะวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ วิทยำลัย
ครูก ำแพงเพชร แทนอำจำรย์สมชำย ตันติสันติสม ซึ่งลำออกจำกต ำแหน่งหัวหน้ำคณะวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์  วิทยำลัยครูก ำแพงเพชร  เพื่อไปด ำรงต ำแหน่งรองอธิกำรฝ่ำยวำงแผน
และพัฒนำ  วิทยำลัยครูก ำแพงเพชร   
  ในหลักสูตรวิทยำลัยครู พ.ศ.2528 ระบุว่ำ คณะวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ประกอบด้วยภำควิชำดังต่อไปนี้  (1) ภำควิชำภำษำไทย (2) ภำควิชำภำษำอังกฤษ (3) ภำควิชำ
บรรณำรักษศำสตร์ (4) ภำควิชำศิลปะ   (5) ภำควิชำดนตรีศึกษำ (6) ภำควิชำนำฏศิลป์ (7) ภำควิชำปรัชญำและศำสนำ (8) ภำควิชำมำนุษยวิทยำและสังคมวิทยำ (9) ภำควิชำประวัติศำสตร์ 
(10) ภำควิชำภูมิศำสตร์ (11) ภำควิชำรัฐศำสตร์และนิติศำสตร์ (12) ภำควิชำภำษำญี่ปุ่น   (13) ภำควิชำภำษำจีน (14) ภำควิชำภำษำมำเลย์ (15) ภำควิชำภำษำฝรั่งเศส (16) ภำควิชำ
ภำษำเยอรมัน (17) ภำควิชำภำษำอิตำเลี่ยน 
 พ.ศ.2533 อำจำรย์เอมอร  เนียมน้อย เป็นหัวหน้ำคณะวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ วิทยำลัยครูก ำแพงเพชร  โดยในปีนี้ คณะวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ วิทยำลัยครู
ก ำแพงเพชร ประกอบด้วยภำควิชำ 11 ภำควิชำ  คือ (1) ภำควิชำภำษำไทย (2) ภำควิชำภำษำต่ำงประเทศ  (3) ภำควิชำศิลปะ (4) ภำควิชำบรรณำรักษศำสตร์   (5) ภำควิชำปรัชญำและศำสนำ (6) 
ภำควิชำสังคมวิทยำ (7) ภำควิชำประวัติศำสตร ์(8) ภำควิชำดนตรี  (9) ภำควิชำนำฏศิลป์ (10) ภำควิชำภูมิศำสตร ์(11) ภำควิชำรัฐศำสตร์และนิติศำสตร์  แต่ในเวลำต่อมำ อำจำรย์เอมอร  เนียมน้อย ได้
ขอลำออกจำกต ำแหน่งหัวหน้ำคณะวิชำ  และอำจำรย์วิทยำ เดชอุดม เข้ำด ำรงต ำแหน่งหัวหน้ำคณะวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์แทน จนถึงปี พ.ศ.2536  ในระหว่ำงนี้ ภำควิชำที่สังกัดคณะวิชำ
มนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์  ยังคงมี 11 ภำควิชำเช่นเดิม  ทั้งนี้ ในปี พ.ศ.2535 คณะวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ วิทยำลัยครูก ำแพงเพชร ได้มีส่วนร่วมในกำรจัดงำนฉลอง 100 ปี  กำร
ฝึกหัดครูไทย ในวันที่ 3 กุมภำพันธ์ พ.ศ.2535  
  ในปี พ.ศ.2536 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์เจนวิทย์ ผำสุข ได้ด ำรงต ำแหน่งอธิกำรวิทยำลัยครูก ำแพงเพชร ในขณะที่ ดร.ภำคภูมิ อินทวงศ์ ได้ด ำรงต ำ แหน่งหัวหน้ำคณะวิชำมนุษยศำสตร์
และสังคมศำสตร์ วิทยำลัยครูก ำแพงเพชร (พ.ศ.2536-2538)  โดยมีภำควิชำในสังกัดคณะวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์  วิทยำลัยครูก ำแพงเพชร จ ำนวน 11 ภำควิชำเช่นเดิม  และ ดร.
ภำคภูมิ อินทวงศ์ ยังได้ด ำรงต ำแหน่งหัวหน้ำคณะวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ อีกวำระหนึ่ง ในปี พ.ศ. 2538-2542 
  พ.ศ. 2542 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์รัตนำ รักกำร ได้ด ำรงต ำแหน่งอธิกำรบดีสถำบันรำชภัฏก ำแพงเพชร และผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ศรีรัตน์ เจิงกลิ่นจันทร์ ด ำรงต ำแหน่งคณบดี คณะ
มนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ สถำบันรำชภัฏก ำแพงเพชร ตั้งแต่ปี พ.ศ.2542 - 2546  ในช่วงนี้ คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ สถำบันรำชภัฏก ำแพงเพชร  ได้จัดโครงสร้ำงใหม่ในรูปแบบ
โปรแกรมวิชำ จ ำนวน 11 โปรแกรมวิชำ ประกอบด้วย (1) โปรแกรมวิชำภำษำอังกฤษ (ค.บ.)  (2) โปรแกรมวิชำดนตรีศึกษำ (3) โปรแกรมวิชำสังคมศึกษำ (4) โปรแกรมวิชำศิลปศึกษำ (5) โปรแกรม
วิชำบรรณำรักษศำสตร์ (6) โปรแกรมวิชำภำษำอังกฤษ (ศศ.บ.) (7) โปรแกรมวิชำภำษำอังกฤษธุรกิจ (8) โปรแกรมวิชำบรรณำรักษศำสตร์และสำรนิเทศศำสตร์ (9) โปรแกรมวิชำพัฒนำชุมชน (10) 
โปรแกรมวิชำศิลปกรรม  (11) โปรแกรมวิชำรัฐประศำสนศำสตร์    
  พ.ศ. 2546 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ศรัณย์ วงศ์ค ำจันทร์ ด ำรงต ำแหน่งคณบดีคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์  อนึ่ง ในปีกำรศึกษำ 2546 นี้ คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 
ได้จัดตั้งโปรแกรมวิชำนิติศำสตร์ข้ึน  โดยมีผู้ช่วยศำสตรำจำรย์วินัย บุษบำ เป็นประธำนโปรแกรมวิชำนิติศำสตร์   
 ในปี พ.ศ.2547 มีกำรประกำศใช้พระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยรำชภัฏ พ.ศ.2547 จึงส่งผลสถำบันรำชภัฏก ำแพงเพชร ได้ยกฐำนะเป็นมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร ตั้งแต่วันที่ 15 
มิถุนำยน พ.ศ.2547  ด้วยเหตุนี้ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร จึงต้องปรับเปลี่ยนบทบำทและวิธีกำรด ำเนินกำรตำมควำมเหมำะสม ประกอบกับในปี พ.ศ.2548 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำร
อุดมศึกษำได้ประกำศให้ใช้เกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรระดับอุดมศึกษำ พ.ศ.2548 และก ำหนดแนวทำงกำรบริหำรเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรระดับอุดมศึกษำ พ.ศ.2548 เพื่อให้กำรบริหำรจัดกำร
หลักสูตรระดับอุดมศึกษำเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ  ดังนั้น โปรแกรมวิชำต่ำง ๆ ในคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ ได้ทยอยกันปรับปรุงหลั กสูตรเพื่อให้เป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำน



~ 5 ~ 
 

หลักสูตรอุดมศึกษำ พ.ศ.2548  ซึ่งในปี พ.ศ. 2549 ต่อเนื่องมำในปี พ.ศ.2550  โปรแกรมวิชำต่ำง ๆ จึงเริ่มใช้หลักสูตรใหม่ ที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ ได้รับทรำบกำรให้ควำม
เห็นชอบแล้ว 
   ปี พ.ศ. 2551 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์รัตนำ รักกำร ได้ด ำรงต ำแหน่งอธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร อีกวำระหนึ่ง  และในปี พ.ศ. 2552 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์สุวิทย์ วงษ์บุญ
มำก คณบดีคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์   ได้หมดวำระกำรด ำรงต ำแหน่งคณบดี (พ.ศ.2548 – 2552)  และผู้ช่วยศำสตรำจำรย์มัย ตะติยะ รองคณบดีคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์  
ฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำ ได้ด ำรงต ำแหน่งคณบดีคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์   คนต่อมำ (พ.ศ.2552 – 2556)  ทั้งนี้ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์สุวิทย์    วงษ์บุญมำก ได้รับกำรแต่งตั้งให้ด ำรง
ต ำแหน่งรองอธิกำรบดี ฝ่ำยวิทยบริกำร บริกำรวิชำกำร และศิลปวัฒนธรรม   
 ในปีกำรศึกษำ 2555 คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ ได้จัดกำรเรียนกำรสอน ในระดับปริญญำตรี จ ำนวน 9 สำขำวิชำ และในระดับปริญญำโท 1 สำขำวิชำ  โดยมีกำรจัดแบ่ง
โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนภำยในแบบโปรแกรมวิชำ    ตำมสำขำ วิชำที่เปิดสอน ทั้งหมด 9 โปรแกรมวิชำ ได้แก่ โปรแกรมวิชำรัฐประศำสนศำสตร์ โปรแกรมวิชำนิติศำสตร์ โปรแกรมวิชำกำร
พัฒนำสังคม โปรแกรมวิชำภำษำไทย โปรแกรมวิชำภำษำอังกฤษ โปรแกรมวิชำภำษำจีน โปรแกรมวิชำวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ โปรแกรมวิชำบรรณำรักษศำสตร์และสำรสนเทศศำสตร์  
และโปรแกรมวิชำสำรสนเทศภูมิศำสตร์  นอกจำกนี้ยังมีกำรจัดเป็นกลุ่มวิชำเพิ่มเติมอีก 3 กลุ่มวิชำ ได้แก่ กลุ่มวิชำปรัชญำและศำสนำ กลุ่มวิชำดนตรี และกลุ่มวิชำนำฏศิลป์และกำรละคร  

ในปี พ.ศ. 2556 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์สุวิทย์ วงศ์บุญมำก ได้ด ำรงต ำแหน่งอธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร แทนผู้ช่วยศำสตรำจำรย์รั ตนำ รักกำร ที่หมดวำระ โดยรอง
ศำสตรำจำรย์มัย ตะติยะ คณบดีคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์  ได้หมดวำระเช่นกัน และได้เข้ำด ำรงต ำแหน่งรองอธิกำรบดีฝ่ำยกิจกำรนักศึกษ ำและโครงกำรพิเศษ  ทั้งนี้                  
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สุชิน  รอดก ำเหนิด รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำร คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ ได้เข้ำด ำรงต ำแหน่งคณบดีคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ คนต่อมำในวำระปัจจุบัน 

ในปีกำรศึกษำ 2556 คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ ได้จัดกำรเรียนกำรสอน เช่นเดียวกับปีกำรศึกษำ 2555 คือ ในระดับปริญญำตรี จ ำนวน 9 สำขำวิชำและในระดับปริญญำโท 
1 สำขำวิชำ  โดยมีกำรจัดแบ่งโครงสร้ำงกำรบริหำรงำนภำยในแบบโปรแกรมวิชำ  ตำมสำขำ วิชำที่เปิดสอน ทั้งหมด 9 โปรแกรมวิชำ ได้แก่ โปรแกรมวิชำรัฐประศำสนศำสตร์ โปรแกรมวิชำ
นิติศำสตร์ โปรแกรมวิชำกำรพัฒนำสังคม โปรแกรมวิชำภำษำไทย โปรแกรมวิชำภำษำอังกฤษ โปรแกรมวิชำภำษำจีน โปรแกรมวิชำวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ โปรแกรมวิชำ
บรรณำรักษศำสตร์และสำรสนเทศศำสตร์ และโปรแกรมวิชำสำรสนเทศภูมิศำสตร์  นอกจำกนี้ยังมีกำรจัดเป็นกลุ่มวิชำเพิ่มเติมอีก 3 กลุ่มวิชำ ได้แก่ กลุ่มวิชำปรัชญำและศำสนำ กลุ่มวิชำดนตรี 
และกลุ่มวิชำนำฏศิลป์และกำรละคร  

และในปีกำรศึกษำ 2557 เป็นต้นมำ คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ ได้จัดกำรเรียนกำรสอน  ในระดับปริญญำตรี จ ำนวน 10 สำขำวิชำและในระดับปริญญำโท 1 สำขำวิชำ  โดย
มีกำรจัดแบ่งโครงสร้ำงกำรบริหำรงำนภำยในแบบโปรแกรมวิชำ  ตำมสำขำ วิชำที่เปิดสอน ทั้งหมด 10 โปรแกรมวิชำ ได้แก่ โปรแกรมวิชำรัฐประศำสนศำสตร์ โปรแกรมวิชำนิติศำสตร์ 
โปรแกรมวิชำกำรพัฒนำสังคม โปรแกรมวิชำภำษำไทย โปรแกรมวิชำภำษำอังกฤษ โปรแกรมวิชำภำษำจีน โปรแกรมวิชำวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ โปรแกรมวิชำบรรณำรักษศำสตร์และ
สำรสนเทศศำสตร์ โปรแกรมวิชำดนตรีศึกษำ และโปรแกรมวิชำสำรสนเทศภูมิศำสตร์  นอกจำกนี้ยังมีกำรจัดเป็นกลุ่มวิชำเพิ่มเติมอีก 2 กลุ่มวิชำ ได้แก่ กลุ่มวิชำปรัชญำและศำสนำ และกลุ่ม
วิชำนำฏศิลป์และกำรละคร  จนถึงปัจจุบัน 

 นับตั้งแต่มีกำรประกำศใช้พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ  พ.ศ.2542 เป็นต้นมำ คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์   มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร ได้ด ำเนินกำรปฏิรูปและ
พัฒนำกำรศึกษำในระดับที่รวดเร็วและต่อเนื่อง  ดังนี้ 
 1. กำรเรียนกำรสอน คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ ได้พัฒนำกำรเรียนกำรสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ ตลอดจนกำรพัฒนำหลักสูตรและกระบวนกำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส ำคัญ 
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 2. กำรบริหำรและกำรจัดกำร คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์  ใช้หลักธรรมำภิบำลที่เน้นประสิทธิภำพ โปร่งใส  มีควำมรับผิดชอบ  และตรวจส อบได้ สำมำรถแข่งขันได้ใน
ระดับชำติ และระดับนำนำชำติ เน้นกำรจัดกำร ควำมเสี่ยง กำรพัฒนำคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ ให้เป็นองค์กรเรียนรู ้ตลอดจนกำรปฏิบัติรำชกำรตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร 
 3. กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ ได้ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรประกันคุณภำพภำยใน อีกทั้ง กำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบแรก (พ.ศ. 2544-
2548) กำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบที่สอง (พ.ศ. 2549-2553) และกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบที่สำม (พ.ศ. 2554-2558)  โดยส ำนักรับรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ 
 4. กำรพัฒนำอำจำรย์ อำจำรย์ของคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์  มีวุฒิทำงกำรศึกษำสูงขึ้น โดยในระดับปริญญำเอกมีอำจำรย์ส ำเร็จกำรศึกษำทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ  และ
อำจำรย์ได้มีกำรเสนอขอต ำแหน่งทำงวิชำกำร   จนได้รับกำรแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์และรองศำสตรำจำรย์มำกขึ้น  อนึ่ง คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ ได้ส่งเสริมส่งเสริมกำร
ปฏิบัติตำมจรรยำบรรณวิชำชีพของคณำจำรย์ ตลอดจนสนับสนุนให้อำจำรย์ประจ ำ   เข้ำรับกำรอบรม ประชุม สัมมนำ เพื่อพัฒนำตนเอง ท ำกำรวิจัยเพื่อพัฒนำกำรเรียนกำรสอน  และด ำรงต ำแหน่งทำง
วิชำกำรที่สูงขึ้น 
 5. งบประมำณ คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ ได้รับงบประมำณทุกปี โดยได้รับทั้งงบประมำณกำรพัฒนำอำจำรย์ และงบประมำณส ำหรับเป็นค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำรเรียนกำรสอน 
กำรวิจัย กำรบริกำรวิชำกำร และกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม  นอกจำกนี้ ยังมีระบบและกลไกในกำรจัดสรรทรัพยำกรทำงกำรเงินและกำรวิเครำะห์ค่ำใช้จ่ำย ตลอดจนกำรตรวจสอบกำรเงิน
และงบประมำณ 
 6. เทคโนโลยีกำรศึกษำ คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ ได้พัฒนำระบบสำรสนเทศ E-Learning พัฒนำ Website ระบบฐำนข้อมูลเพื่อกำรเรียนกำรสอนและกำรวิจัย และกำร
ประกันคุณภำพกำรศึกษำ ตลอดจนข้อมูลพื้นฐำน (Common Data Set) 
 7. กำรพัฒนำวำรสำรทำงวิชำกำร คณำจำรย์ในคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ ได้ร่วมมือกันพัฒนำวำรสำร “พิกุล” ซึ่งเป็นวำรสำรทำงวิชำกำรของคณะมนุษยศำสตร์และ
สังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร เพื่อให้เป็นวำรสำรที่ได้มำตรฐำน 
 8. กำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนในระดับบัณฑิตศึกษำ คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์  ได้พัฒนำกำรเรียนกำรสอนไปสู่ระดับบัณฑิตศึกษำโดยเปิดก ำรเรียนกำรสอนในระดับ
ปริญญำโท ภำคพิเศษ หลักสูตรรัฐประศำสนศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรปกครองท้องถิ่น  
 9. กำรพัฒนำแหล่งเรียนรู้ภำยในคณะ ในช่วงทศวรรษที่ผ่ำนมำคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ ได้พัฒนำศูนย์คอมพิวเตอร์ประจ ำคณะ จ ำนวน 2 ห้ อง ห้องสมุดกฎหมำย ศูนย์
สำรสนเทศทำงภูมิศำสตร์ ห้องปฏิบัติกำรทำงดนตรี ห้องปฏิบัติกำรศิลปะ และห้องปฏิบัติกำรนำฏศิลป์และกำรละคร จนใช้กำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 10. กำรผลิตบัณฑิต คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ ได้ผลิตบัณฑิตในด้ำนมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์  ที่เน้นด้ำนคุณภำพและมำตรฐำนทำงกำรศึกษำ 
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2. วิสัยทัศน์  พันธกิจ  วัตถุประสงค์  ค่านิยมหลัก  อัตลักษณ์  เอกลักษณ์  คุณลักษณะบัณฑิต วัฒนธรรมของหน่วยงาน 
วิสัยทัศน์ (Vision) :  
 เป็นผู้น ำในกำรสร้ำงสรรค์องค์ควำมรู้  และนวัตกรรมเพื่อพัฒนำท้องถิ่นอย่ำงยั่งยืน 
พันธกิจ (Missions) : 
     1. ผลิตบัณฑิตทีม่ีคุณภำพมำตรฐำน 
     2. สร้ำงองค์ควำมรู้ งำนวิจัย งำนสร้ำงสรรค์และนวัตกรรมเพื่อพัฒนำท้องถิ่น 
     3. เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งใหก้ับชุมชนอย่ำงยั่งยืน 
     4. ท ำนุบ ำรุงศิลปะวัฒนธรรมของท้องถิ่นและอำเซียน 
     5. บริหำรจัดกำรอย่ำงมีประสทิธิภำพ  
ค่านิยมหลัก (Core Values) :  

 K – Knowledge – สรำ้งสรรค์ควำมรู้ใหม ่
 P – Public Service and Productivity – ให้บริกำรชุมชน สังคมและมผีลติภำพท่ีด ี
 R – Responsibility – ยึดถือควำมรับผิดชอบต่อหน้ำท่ี 
 U – Unity – มีควำมรัก สำมัคคีในองค์กร 

อัตลักษณ ์  
        บัณฑิตมีจิตอำสำ สร้ำงสรรค์ปัญญำ พัฒนำท้องถิ่น  

นิยำม : 1) มีจิตอำสำ  หมำยถึง  มจีิตส ำนึกเพื่อส่วนรวม เสนอตัว เต็มใจ ตั้งใจเสียสละสิ่งทีต่นเองมีทั้งแรงกำย เวลำ ทรัพย์สนิ เพื่อช่วยเหลือผู้อื่นหรือสังคมให้เกิดประโยชน์
และควำมสุขมำกข้ึน โดยไม่หวังผลตอบแทน 
  2) สร้ำงสรรค์ปัญญำ  หมำยถึง  กำรเป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน รักกำรอ่ำน สะสม และเพิ่มพูนควำมรู้ ทกัษะ ควำมสำมำรถของตน และแสดงออกผ่ำนผลงำนกำรเขียน กำร
วิจัย กำรประดิษฐ์คิดคน้ กำรพดู กำรแสดงในเวทีวชิำกำรตำ่งๆ รวมถึงริเร่ิมโครงกำร/กิจกรรมต่ำงๆ ที่เปน็ประโยชน์ต่อส่วนรวม 
  3) พัฒนำท้องถิ่น  หมำยถึง  กำรมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่ำงๆ ทีส่ร้ำงโอกำสหรือส่งเสริมคุณภำพชีวิตที่ดีของประชำชน ชุมชน สงัคมให้ดีขึ้น 
 
เอกลักษณ์   “พัฒนำท้องถิ่น สำนศิลป์วัฒนธรรม” 
         เอกลักษณ์ หมำยถึง ควำมส ำเร็จตำมจุดเน้นและจุดเด่นที่สะท้อนให้เห็นเป็นลักษณะเด่นเป็นที่หนึ่งของสถำบัน โดยคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ได้น ำ เสนอผ่ำนกำร
เห็นชอบจำกคณะกรรมกำรบริหำรคณะและคณะกรรมกำรประจ ำคณะ โดยใช้ค ำว่ำ “พัฒนาท้องถิ่น  สานศิลป์วัฒนธรรม”  
 นิยาม :“พัฒนาท้องถิ่น” เนื่องจำก คณะมีสำขำที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่นด้ำนต่ำงๆ รวมทั้งมีกิจกรรม/โครงกำร ที่หลำกหลำยสำมำรถผลิตบุคลำกรและให้กำรบริกำร
วิชำกำรแก่ชุมชนท้องถิ่นได้อย่ำงกว้ำงขวำง ประกอบด้วยสำขำต่ำงๆ ได้แก่ สำขำกำรพัฒนำสังคม บรรณำรักษศำสตร์และสำรสนเทศศำสตร์ นิติศำสตร์ รฐัประศำสนศำสตร์ ภำษำไทย 
ภำอังกฤษ ภำษำจีน สำรสนเทศภูมิศำสตร์ วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ 
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     “สานศิลป์วัฒนธรรม” เนื่องจำก คณะมีศำสตร์ที่เชี่ยวชำญเฉพำะด้ำนในกำรอนุรักษ์ เผยแพร่ ท ำนุ บ ำรุงศิลปวัฒนธรรม ประกอบด้วย สำขำวิจิตรศิลป์และ
ประยุกต์ศิลป์ ตนตรีศึกษำ นำฏศิลป์และกำรละคร ปรัชญำและศำสนำ 
 
คุณลักษณะบัณฑิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มีควำมรู้คู่คุณธรรม พร้อมน ำสังคม 
นิยมควำมเปน็ไทย  ใส่ใจวิถีโลก 

 
วัฒนธรรมของหน่วยงาน 

       H    =   Humanity             มนุษยธรรม 
 U  =   Unity                   มีน้ ำหนึ่งใจเดียว 
 S =   Society                มุ่งสู่สังคม  
O   =   Orignity              สร้ำงสรรค์สิ่งใหม่/ภมูิปัญญำ  

“มีมนุษยธรรม  มีน้ ำหนึ่งใจเดียว  มุ่งสู่เพื่อสังคม  สร้ำงสรรคส์ิ่งใหม่/ภูมิปัญญำอย่ำงยั้งยืน” 
ค่านิยมหลักคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ : ทีมงำน  ควำมรับผิดชอบ มุ่งผลงำน ตอบแทนประโยชน์ซึ่งกันและกัน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues) : 

     1. พัฒนำคุณภำพบัณฑิต ภำยใต้เครือข่ำยควำมร่วมมือชุมชน/ท้องถิ่น 
     2. สร้ำงและพัฒนำเครือข่ำยทำงวิชำกำรและศลิปวัฒนธรรม 
     3. พัฒนำระบบบริหำรและสมรรถนะบุคลำกร     
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เป้าประสงค์ (Goals) : 
          1.1 สร้ำงเครือข่ำยในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนกับชุมชน/ทอ้งถิ่น/องค์กรทั้งภำครัฐและเอกชนในลักษณะบรูณำกำรพันธกิจ 

1.2 พัฒนำองค์ควำมรู้ งำนวิจัย งำนสร้ำงสรรคแ์ละนวตักรรมที่น ำไปใช้ประโยชน์กับชุมชน สังคม 
1.3  บัณฑิตมีคณุภำพตำมเกณฑ์มำตรฐำนเป็นท่ียอมรับในระดับชำติ 
1.4  เพิ่มประสิทธิภำพและพัฒนำกำรบริหำรงำนโดยใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรจัดสภำพแวดลอ้ม 
1.5  ชุมชนท้องถิ่นอยู่ดีมีสุข เข้มแข็ง พ่ึงพำตนเองได้ 
2.1  สร้ำงเครือข่ำยกำรบริกำรวิชำกำรโดยบูรณำกำรศำสตร์ในสำขำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร ์
2.2  สร้ำงแหล่งเรียนรู้ศลิปวัฒนธรรมและภูมิปัญญำท้องถิ่น 
3.1  พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำร กำรบรหิำรงำนบุคคลและปรับภำระงำนอำจำรย์ 
3.2  เพิ่มปริมำณและคณุภำพงำนวิจัย งำนสร้ำงสรรค์ และนวัตกรรม พร้อมท้ังเผยแพร่ผลงำนในระดบัชำติ 
3.3  สมรรถนะในกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรสำยวิชำกำรและสำยสนับสนุน 

กลยุทธ์ 1 
       กลยุทธ์ที่ 1.1.1  สร้ำงระบบกำรบริหำรงำนวิจัย ให้มีมลูค่ำเพิม่กับชุมชนและท้องถิ่น   

    กลยุทธ์ที่ 1.2.1 พัฒนำหลักสูตรที่สนองตอบต่อกำรพัฒนำท้องถิน่ แนวทำงกำรพัฒนำประเทศ และนักศึกษำต่ำงชำติ 
    กลยุทธ์ที ่1.3.1 พัฒนำบัณฑิตให้มีทักษะส ำคญัเพื่อเข้ำสูต่ลำดแรงงำนโดยเน้นศำสตร์พระรำชำ 
    กลยุทธ์ที่ 1.4.1 พัฒนำกำรบรหิำรจัดกำรสื่อและเทคโนโลยีที่ครอบคลุมกับทุกพันธกิจให้มีประสิทธิภำพและทันสมัย 

      กลยุทธ์ที่  1.5.1 พัฒนำเครือข่ำยกำรวิจัย กับชุมชน/ท้องถิ่น/ตำ่งประเทศ  
กลยุทธ ์2 

กลยุทธ์ที่ 2.1.1 สรำ้งเครือข่ำยควำมร่วมมือกับองค์กรภำยในและต่ำงประเทศเพื่อเสริมสรำ้งประสิทธิผลตำมวสิัยทัศน์และพันธกิจของคณะ 
     กลยุทธ์ที่ 2.2.1ส่งเสริมกำรเรยีนรู้และท ำนุบ ำรุงศลิปะและวัฒนธรรมให้แก่ชุมชน 

กลยุทธ ์3 
กลยุทธ์ที่ 3.1.1 พัฒนำกำรบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพโดยน ำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมำรองรับพันธกจิของคณะ 
กลยุทธ์ที่ 3.2.1 พัฒนำศักยภำพอำจำรย์ให้เป็นมืออำชีพ 

        กลยุทธ์ที่ 3.3.1 พัฒนำระบบบริหำรบุคลำกรสำยวิชำกำรและสำยสนับสนุนเอื้อต่อกำรรักษำคนดีคนเก่ง และพัฒนำศักยภำพบุคลำกรให้ปฏิบัติภำรกิจคณะให้บรรลุเป้ำหมำย  
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ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ประเด็นยุทธศาสตร ์ เป้าประสงค ์ กลยุทธ์ 
1. พัฒนำคุณภำพบัณฑิต ภำยใต้
เครือข่ำยควำมร่วมมือชุมชน/
ท้องถิ่น 

1.1 สร้ำงเครือข่ำยในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนกับชุมชน/
ท้องถิ่น/องค์กรทั้งภำครัฐและเอกชนในลักษณะบูรณำ
กำรพันธกิจ 
1.2 พัฒนำองค์ควำมรู้ งำนวิจัย งำนสร้ำงสรรคแ์ละ
นวัตกรรมที่น ำไปใช้ประโยชน์กับชุมชน สังคม 
1.3  บัณฑิตมีคณุภำพตำมเกณฑ์มำตรฐำนเป็นท่ียอมรับ
ในระดับชำต ิ
1.4   เพิ่มประสิทธิภำพและพัฒนำกำรบริหำรงำนโดยใช้
เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรจดัสภำพแวดล้อม 
1.5   ชุมชนท้องถิ่นอยู่ดีมีสุข เข้มแข็ง พ่ึงพำตนเองได้ 
 

กลยุทธ์ที่ 1.1.1  สร้ำงระบบกำรบริหำรงำนวิจัย ให้มมีูลคำ่เพิ่มกับชุมชนและท้องถิ่น   
กลยุทธ์ที่ 1.2.1 พัฒนำหลักสูตรทีส่นองตอบต่อกำรพัฒนำท้องถิ่น แนวทำงกำรพัฒนำประเทศ และนกัศึกษำ
ต่ำงชำติ 
กลยุทธ์ที ่1.3.1 พัฒนำบัณฑิตใหม้ีทักษะส ำคญัเพื่อเข้ำสู่ตลำดแรงงำนโดยเน้นศำสตร์พระรำชำ 
กลยุทธ์ที่ 1.4.1 พัฒนำกำรบริหำรจัดกำรสื่อและเทคโนโลยีที่ครอบคลุมกับทุกพันธกิจให้มีประสิทธิภำพและ
ทันสมัย 
กลยุทธ์ที ่ 1.5.1 พัฒนำเครือข่ำยกำรวิจัย กับชุมชน/ท้องถิ่น/ต่ำงประเทศ  
 

2. สร้ำงและพัฒนำเครือข่ำยทำง
วิชำกำรและศลิปวัฒนธรรม 

2.1  สร้ำงเครือข่ำยกำรบริกำรวิชำกำรโดยบูรณำกำร
ศำสตร์ในสำขำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร ์
2.2  สร้ำงแหล่งเรียนรู้ศลิปวัฒนธรรมและภูมิปัญญำ
ท้องถิ่น 

กลยุทธ์ที่ 2.1.1 สรำ้งเครือข่ำยควำมร่วมมือกับองค์กรภำยในและต่ำงประเทศเพื่อเสริมสรำ้งประสิทธิผลตำม
วิสัยทัศน์และพันธกิจของคณะ 
กลยุทธ์ที่ 2.2.1ส่งเสริมกำรเรียนรูแ้ละท ำนุบ ำรุงศลิปะและวัฒนธรรมให้แก่ชุมชน 
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3. พัฒนำระบบบริหำรและ
สมรรถนะบุคลำกร     

3.1   พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำร กำรบรหิำรงำน
บุคคลและปรับภำระงำนอำจำรย ์
3.2   เพิ่มปริมำณและคณุภำพงำนวิจัย งำนสร้ำงสรรค์ 
และนวัตกรรม พร้อมทั้งเผยแพร่ผลงำนในระดับชำต ิ
3.3  สมรรถนะในกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรสำย
วิชำกำรและสำยสนับสนุน 

กลยุทธ์ที่ 3.1.1 พัฒนำกำรบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพโดยน ำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมำรองรับพันธกจิของคณะ 
กลยุทธ์ที่ 3.2.1 พัฒนำศักยภำพอำจำรย์ให้เป็นมืออำชีพ 
กลยุทธ์ที่ 3.3.1 พัฒนำระบบบริหำรบุคลำกรสำยวิชำกำรและสำยสนับสนุนเอื้อต่อกำรรักษำคนดีคนเก่ง และ
พัฒนำศักยภำพบุคลำกรให้ปฏิบตัภิำรกิจคณะให้บรรลุเป้ำหมำย 
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ภารกิจหลัก 
จัดกำรศึกษำเพื่อมุ่งเน้นกำรผลิตบัณฑิตตำมคุณลักษณะ 5 ประกำร ตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดม ศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2552 และให้บริกำรทำงวิชำกำรแก่นักศึกษำ และ

บุคลำกรทั่วไป ตลอดจนชุมชนในท้องถิ่น 
 
    สถานภาพปัจจุบัน ปีการศึกษา 2563 

    คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ มีโปรแกรมวิชำทั้งหมด 10 โปรแกรมวิชำ  ได้แก ่
1. โปรแกรมวิชำนิติศำสตร์        
2. โปรแกรมวิชำกำรพัฒนำสังคม 
3. โปรแกรมวิชำรัฐประศำสนศำสตร์       
4. โปรแกรมวิชำสำรสนเทศภูมิศำสตร์ 

  5. โปรแกรมวิชำบรรณรักษศำสตร์และสำรสนเทศศึกษำ  
 6. โปรแกรมวิชำภำษำไทย 

7. โปรแกรมวิชำภำษำจีน         
8. โปรแกรมวิชำภำษำอังกฤษ 
9. โปรแกรมวิชำวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์  
10.โปรแกรมวิชำดนตรีศึกษำ     

คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ มีกลุ่มวิชำทั้งหมด 2 กลุ่มวิชำ 
1. กลุ่มวิชำนำฏศิลป์และกำรละคร 
2. กลุ่มวิชำปรัชญำและศำสนำ 

จัดกำรเรียนกำรสอนทั้งระดับปริญญำตรี มีหลักสูตรที่เปิดสอน  ได้แก่ 
  ระดับปริญญาตรี    

   1.  หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต 
    2.  หลักสูตรนิติศำสตรบัณฑิต    
     3.  หลักสูตรรัฐประศำสนศำสตรบัณฑิต 
     4.  หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต 
     5.  หลักสูตรศิลปกรรมศำสตรบัณฑิต 
  6.  หลักสูตรครุศำสตรบัณฑิต 
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   จ ำนวนบุคลำกรทั้งหมด  93 คน  จ ำแนกเป็นสำยวิชำกำร  จ ำนวน  78 คน (ร้อยละ 83.88)  ข้ำรำชกำร 14 คน  พนักงำนมหำวิทยำลัย 36  คน  อำจำรย์ตำมสัญญำจ้ำง 28 
คน  และสำยสนับสนุน  จ ำนวน 15 คน (ร้อยละ 16.12)  พนักงำนมหำวิทยำลัย 6 คน พนักงำนรำชกำร 1 คน ลูกจ้ำงชั่วครำว 8 คน   (ข้อมูล ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2563) 
 
2. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ศักยภาพ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  (SWOT Analysis) 

กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมศักยภำพคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ ด้ำนต่ำง ๆ รวมทั้งกำรวิเครำะห์วิสัยทัศน์ประเด็นยุทธศำสตร์ ปัญหำและควำมต้องกำรของประชำกรและมี
ส่วนได้เสีย ท ำให้สำมำรถเข้ำใจบริบทของมหำวิทยำลัยและปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำนทั้งในปัจจุบันและอนำคต กำรวิเครำะห์ศักยภำพอันประกอบด้วยปัจจัยแวดล้อมทั้งภำยในและ
ภำยนอก (Internal and external factors) เป็นองค์ประกอบส ำคัญของควำมส ำเร็จเพรำะกำรวิเครำะห์ดังกล่ำวจะถูกน ำไปใชเ้ป็นข้อมูลส ำหรับกำรวำงแผนยุทธศำสตร์และแนวทำงด ำเนินกำร 

กรอบกำรวิเครำะห์ศักยภำพกำรพัฒนำมหำวิทยำลัยเบื้องตน้ คือ กำรวิเครำะห์ปัจจัยแวดล้อมรอบด้ำน 
(SWOT Analysis) ซึ่งได้แก ่
     1) กำรวิเครำะห์ปัจจัยภำยใน (สำมำรถก ำกับได-้ปรับเปลี่ยนให้เหมำะสม) 
           - ปัจจัยที่เปน็บวก ซึ่งเป็นจุดเด่น ควำมเข้มแข็ง ส่วนที่ส่งเสรมิควำมส ำเร็จ (Strengths) 
           - ปัจจัยที่เปน็ลบ คือ จุดด้อย ควำมไม่พร้อม (Weaknesses) 
     2) กำรวิเครำะห์ปัจจัยภำยนอก (ไม่สำมำรถก ำกับได-้เตรียมตัวรับมือ) 
           - ปัจจัยภำยนอกที่เป็นบวกหรือกำรเปลี่ยนแปลงที่เป็นประโยชน์ต่อกำรพัฒนำก่อให้เกิดสถำนกำรณ์ที่เปน็โอกำส (Opportunities) 
          - ปัจจยัภำยนอกที่เป็นลบก่อให้เกิดสถำนกำรณท์ี่เปน็อุปสรรคเป็นภำวะคุกคำมต่อกำรพฒันำ (Threats) 
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1) การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน  
จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weakness) 

1. บุคลำกรของคณะ มีควำมรักควำมสำมคัคี ร่วมมือร่วมใจควำมสมัพันธ์อันดีต่อกัน 
2. คณะมีบุคคลำกรที่มีควำมรู้ควำมเช่ียวชำญ ครอบคลุมกำร 
ด ำเนินงำนด้ำน ภำษำ ปรัชญำ กฎหมำย ศลิปวัฒนธรรม และบริกำรวิชำกำร แก่
ชุมชนท้องถิ่นและสังคม 
3. คณะมีบุคลำกรทีส่ร้ำงสรรค์หลกัสูตรกำรเรียนกำรสอนและหลักสตูรบริกำรวิชำกำร
ที่ตอบสนองต่อควำมต้องกำรของชุมชนท้องถิ่นอย่ำงหลำกหลำย ทั้งด้ำนมนุษยศำสตร์
และด้ำนสังคมศำสตร ์
4. คณะมีกำรสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือกับชุมชนท้องถิ่นครอบคลมุทุกพันธกิจ และ
ด ำเนินกิจกรรมร่วมกันอย่ำงต่อเนือ่ง 
5. คณะมีมองที่ระบบ กลไก ส่งเสริมให้ท ำวิจัยและน ำผลกำรวิจัยไปใช้ประโยชน์ใน
ท้องถิ่น 
6. บุคลำกรของคณะมีควำมพร้อมในกำรน ำเทคโนโลยีกำรสื่อสำรภำยในองค์กรที่
ทันสมัยและหลำกหลำยช่องทำง 
7. บุคลำกรสำยสนับสนุนทุกคน มจีิตสำธำรณะในกำรบริกำรวิชำกำรแก่ชุมชนและ
กำรท ำวิจัยเพื่อท้องถิ่น 
8. คณะมีเครือข่ำยควำมร่วมมือกับสถำบันอุดมศึกษำในต่ำงประเทศ เช่น จีน ญี่ปุ่น 
เป็นต้น ส่งผลให้เกิดกำรแลกเปลีย่นเรียนรู้ทำงดำ้นภำษำ ศลิปวัฒนธรรม กำรเรยีน
กำรสอน และกำรวิจัย 
9. คณะมีบุคลำกรทีม่ีควำมเช่ียวชำญและมีผลงำนด้ำนศลิปวัฒนธรรมที่ไดร้ับ
มำตรฐำนและเผยแพร่สูส่ำกล 
10. คณะมีสื่ออุปกรณ์ เทคโนโลยี แหล่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ที่ทันสมยั เอื้อต่อกำร
จัดกำรเรียนกำรสอน 
11. มีแหล่งค้นคว้ำเอกสำรและงำนวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์ที่ทันสมยัพร้อมให้บริกำร
ข้อมูลแก่นักวิจัย 

1. คณะมีกำรส่งเสรมิและพัฒนำทกัษะส ำคัญในกำรท ำงำน ให้กับนักศึกษำ โดยเน้นกระบวนกำร
เรียนรู้แบบบูรณำกำรศำสตร ์
2. คณะมผีลงำนวิจัยตีพิมพ์ เผยแพร่ ในฐำนข้อมูลระดับชำติ และนำนำชำติจ ำนวนน้อย 
3. คณะยังไม่มีกำรวำงแผนในกำรบริหำรจดักำรดูแลรักษำ ซ่อมบ ำรงุ อุปกรณ์ สื่ออุปกรณ์
เทคโนโลยี แหล่งสนับสนุนกำรเรยีนรู้ อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
4. อำจำรย์ขำดทักษะกำรสื่อสำรภำษำอังกฤษ 
5. คณะมสีัดส่วนของอำจำรย์ประจ ำที่ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำรอยู่ในระดับต่ ำ 
6. กำรก ำกับติดตำม กำรบริหำรจดักำรทรัพยำกรบุคคลของคณะยังไม่ชัดเจนท่ีส่งผลต่อกำร
บรรลุวสิัยทัศน์ (ประเด็นมำตรกำรด้ำนงบประมำณ ภำระงำนของสำยสนับสนุน ควำมเท่ำเทียม 
ระบบกำรประเมินผลกำรปฏิบัตริำชกำร) 
7. ระบบบริหำรจัดกำรให้ได้เด็กเพิ่มท่ีท ำให้จ ำนวนนักศึกษำของคณะมเีพิ่มขึ้น ยังไมม่ี
ประสิทธิภำพเพียงพอ 
8. บุคลำกรที่เขียนของบประมำณทุนสนับสนุนจำกหน่วยงำนภำยนอกมีน้อย 
9. คณะยังไม่มีฐำนข้อมลูด้ำนศลิปวัฒนธรรมที่จะให้ทุกหลักสตูรได้เรยีนรู้ร่วมกันท่ีจะส่งเสรมิ
เอกลักษณ์ของคณะ 
10. จ ำนวนผลกำรวิจยัเพื่อพัฒนำกำรเรยีนกำรสอน  ผลงำนวิชำกำรและงำนสร้ำงสรรค์ของ
คณำจำรย์มีจ ำนวนน้อย 
11. จ ำนวนผลงำนวิจัยท่ีน ำไปใช้ประโยชน์และก่อให้เกิดมูลคำ่เพิ่มตอ่ชุมชน  ท้องถิ่น  และ
สังคมยังมีน้อย 
12. ระบบกำรก ำกับ ตดิตำม ตรวจสอบกำรด ำเนินงำนโครงกำรยังไม่มีประสิทธิภำพ ส่งผลให้
เกิดกำรใช้เงินไมเ่ป็นไปตำมไตรมำตร 
13. คณะมีผลงำนวิจัยตีพิมพ์ เผยแพร่ ในฐำนข้อมูลระดับชำติ เพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง 
14. คณะมีกำรส่งเสริมและพัฒนำทักษะส ำคัญในกำรท ำงำน ให้กับนักศึกษำ โดยเน้น
กระบวนกำรเรียนรู้แบบบูรณำกำรศำสตร ์
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2) การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก   
โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 

1. ทรัพยำกรในท้องถิ่นเอื้ออ ำนวยต่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยใช้ชุมชนเป็นฐำน ซึ่งสำมำรถให้
นักศึกษำในสำขำวิชำของคณะใช้เป็นแหล่งกำรเรียนรูภ้ำยนอกห้องเรียน รวมถึงเป็นแหล่งฝึก
ประสบกำรณ์วิชำชีพท่ีตรงสำขำวิชำได้เป็นอย่ำงดี 
2. สภำพปัญหำเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบันท ำให้มีโอกำสรองรับนกัศึกษำในท้องถิ่นมำกขึ้น 
3. ควำมก้ำวหน้ำของระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศ ท ำให้เอื้อต่อกำรปฏิบัติงำน และกำรสื่อสำร
อำจำรย์และผูเ้รียนมีแหล่งทรัพยำกรกำรเรียนรูเ้พิ่มขึ้น 
4. รัฐบำลมีนโยบำยกำรกระจำยอ ำนำจสู่ท้องถิ่นและกำรเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน ท ำให้มีขอบเขต
กำรให้บริกำรวิชำกำรกว้ำงขวำงขึ้น 
5. รัฐบำลมีนโยบำยกำรสนับสนุนกำรวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์   
6. พระรำชบัญญตัิกำรศึกษำแห่งชำติก ำหนดให้มหำวิทยำลัยท ำกำรวิจัยและงำนสรำ้งสรรค์เพื่อ
พัฒนำองค์ควำมรู้และพัฒนำสังคมและมีระบบประกันคณุภำพ กำรศึกษำภำยใน 
7.  ชุมชนและหน่วยงำนภำยนอกมีควำมต้องกำรในกำรสร้ำงเครือขำ่ยเพื่อพัฒนำองค์กร 
8. มหำวิทยำลัย/จังหวัด มีนโยบำยและให้ควำมส ำคญัต่อกำรส่งเสรมิด้ำนศลิปะและวัฒนธรรม 
โดยมีศูนย์กำรเรียนรู้เรือนไทยท่ีสำมำรถใช้เป็นแหล่งเรียนรูภ้ำยนอกได้ 
9. จังหวัดก ำแพงเพชร มีเขตโบรำณสถำนท่ีได้รับกำรยกย่องเป็นเมืองมรดกโลกซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้
ที่เอื้อต่อกำรอนุรักษ์ ส่งเสริม สืบสำนเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปัญญำและสิ่งแวดล้อม 
10. องค์กร/หน่วยงำนในท้องถิ่นให้กำรส่งเสรมิและสนับสนุนด้ำนศลิปะและวัฒนธรรม 
11. ควำมก้ำวหน้ำของระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศท ำให้เอื้อต่อกำรปฏิบัติงำน 
12. นโยบำยของรัฐบำล ยุทธศำสตร์ชำติ ยุทธศำสตร์กลุ่มจังหวดั ยทุธศำสตรจ์ังหวัด กำรปฏิรูป
ระบบรำชกำร กำรพัฒนำระบบรำชกำรรวมถึงนโยบำยกำรกระจำยอ ำนำจสู่ท้องถิ่น  ท ำให้
บุคลำกรของคณะสำมำรถใช้ศักยภำพในกำรด ำเนินงำนตำมพันธกิจดังกล่ำวได้อย่ำงด ี
13. สภำพท้องถิ่นมีควำมหลำกหลำยท ำให้เกิดกำรบูรณำกำรควำมรว่มมือของศำสตร์ต่ำง ๆ ใน
กำรพัฒนำและแกไ้ขปัญหำของชุมชนท้องถิ่น 
14. กลุ่มมหำวิทยำลัยรำชภฏัได้รว่มมือกันก ำหนดเกณฑ์กำรประกนัคุณภำพกำรศึกษำที่สอดคล้อง
กับบริบทของมหำวิทยำลัยรำชภัฏในกำรพัฒนำท้องถิ่น 
15. ยุทธศำสตร์ 20 ปี ตำมพระรำโชบำยท ำให้มหำวิทยำลัยรำชภัฏมีบทบำทในกำรพัฒนำชุมชน
ท้องถิ่นมำกเด่นชัดยิ่งขึ้น 

1. นโยบำยลดอัตรำก ำลังข้ำรำชกำรของรัฐบำล ส่งผลให้พนักงำนมหำวิทยำลัยและพนักงำนรำชกำร
ขำดควำมมั่นคงในต ำแหน่งงำนท ำงำนสูงเพิ่มมำกขึ้น 
2. บัณฑิตสำขำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ในประเทศมีจ ำนวนมำก ท ำให้มีกำรแข่งขันสูงในกำร
เข้ำสู่ตลำดแรงงำน 
3. หน่วยงำนภำยนอกและแหล่งทนุแจ้งเงื่อนไขกำรรับทุนสนับสนุนกำรวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์กระชั้น
ชิด 
4. ชุมชนและท้องถิ่นขำดควำมเข้ำใจถึงเป้ำหมำยกำรให้บริกำรวิชำกำรของคณะท ำให้มีผลต่อกำร
ขยำยพื้นที่กำรให้บริกำรวิชำกำร 
5. ภำวะกำรแข่งขันของสถำบันกำรศึกษำที่สูงข้ึน ท ำให้เกิด กำรแย่งชิงนักศึกษำและบุคลำกรที่มี
ควำมสำมำรถ 
6. รัฐบำลมีนโยบำยส่งเสริมกำรศกึษำต่อในสำขำอำชีวศึกษำมำกขึน้ ท ำให้จ ำนวนนักศึกษำในสถำบัน
กำรอุดมศึกษำลดลง 
7. ค่ำนิยมของสังคมไทยทำงด้ำนกำรอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมเปลี่ยนไป เนื่องจำกไดร้ับอิทธิพล
ทำงวัฒนธรรมต่ำงชำติและกำรปลกูฝังจิตส ำนึกกำรอนุรักษ์ควำมเปน็ไทยน้อยลง 
8. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับกำรเบิกจ่ำยงบประมำณในระดับมหำวิทยำลัยยังไม่ชัดเจน ท ำให้กำรปฏิบตัิงำน
ของบุคลำกรไม่ถูกต้อง 
9. สภำวะเศรษฐกิจในปัจจุบันก่อให้เกิดอุปสรรคในกำรบริหำรจัดกำร อำทิ ด้ำนงบประมำณ ปัจจยัที่
ส่งผลต่อกำรพัฒนำบุคลำกร กำรสนับสนุนครุภณัฑ์ที่ทันสมัย 
10. งบประมำณแผ่นดินสนับสนุนจำกรัฐบำลน้อยเกินไปไมเ่พียงพอต่อกำรบริหำร 
11. ประชำกรมีจ ำนวนลดลงท ำใหผู้้เข้ำศึกษำต่อระดับอดุมศึกษำมีจ ำนวนลดลง 
12. ประชำชนนิยมส่งบุตรหลำนเข้ำศึกษำในมหำวิทยำลัยใหญ ่
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ประเด็นยุทธศาสตร ์ เป้าประสงค ์ กลยุทธ์  ตัวชี้วัด  

1. พัฒนาคุณภาพ
บัณฑิต ภายใต้
เครือข่ายความ
ร่วมมือชุมชน/
ท้องถิ่น 

1.1 สร้างเครือข่ายใน
การจัดการเรียนการ
สอนกับชุมชน/ท้องถิน่/
องค์กรท้ังภาครัฐและ
เอกชนในลักษณะ
บูรณาการพันธกิจ 

1.1.1  สร้างระบบการบริหาร
งานวิจัย ให้มีมูลค่าเพ่ิมกับชมุชน
และท้องถิ่น   

1 ร้อยละของหลักสูตรที่มีงำนวิจัยและนวัตกรรมซึ่งน ำไปใช้พัฒนำชุมชน/ท้องถิ่น 

2 จ ำนวนงำนวิจัยหรือนวัตกรรมที่น ำไปใช้ประโยชน์ในกำรพัฒนำสังคม/ชุมชน 

 

 1.2 พัฒนาองค์ความรู้ 
งานวิจัย งาน
สร้างสรรค์และ
นวัตกรรมที่น าไปใช้
ประโยชน์กับชุมชน 
สังคม 

1.2.1 พัฒนาหลักสูตรที่
สนองตอบต่อการพัฒนาท้องถิ่น 
แนวทางการพัฒนาประเทศ และ
นักศึกษาต่างชาติ 

3 จ ำนวนหลักสตูรทีส่นองตอบต่อกำรพัฒนำท้องถิ่น แนวทำงกำรพัฒนำประเทศ และนักศึกษำ
ต่ำงชำติ  

  
 

1.3  บัณฑิตมีคุณภาพ
ตามเกณฑ์มาตรฐาน
เป็นที่ยอมรับใน
ระดับชาติ 

1.3.1 พัฒนาบัณฑิตให้มีทักษะ
ส าคัญเพ่ือเข้าสู่ตลาดแรงงานโดย
เน้นศาสตร์พระราชา 

4  ร้อยละของหลักสูตรที่น ำศำสตรพ์ระรำชำไปใช้ประกอบกำรเรียนกำรสอน 
5 ภำวกำรณ์มีงำนท ำของบัณฑติ 

  

 

1.4   เพ่ิมประสิทธิภาพ
และพัฒนาการ
บริหารงานโดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการจัด
สภาพแวดล้อม 

1.4.1 พัฒนาการบริหารจัดการ
สื่อและเทคโนโลยีที่ครอบคลุมกับ
ทุกพันธกจิให้มีประสิทธภิาพและ
ทันสมัย 

6  ร้อยละควำมพึงพอใจจำกผู้ใช้บรกิำรสื่ออุปกรณ์ เทคโนโลยี แหล่งสนับสนุนกำรเรยีนรู้ 
   

 
1.5   ชุมชนท้องถิ่นอยู่
ดีมีสุข เข้มแข็ง พ่ึงพา
ตนเองได้ 

1.5.1 พัฒนาเครือข่ายการวิจัย 
กับชุมชน/ท้องถิน่/ต่างประเทศ 
 

7  จ ำนวนของชุมชน/ท้องถิ่น/ประเทศ ที่คณะได้ร่วมมือท ำกำรวิจัย 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ และตวัชี้วัดตามยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัต ิประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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ประเด็นยุทธศาสตร ์ เป้าประสงค ์ กลยุทธ์  ตัวชี้วัด  
2 สร้างและพัฒนา
เครือข่ายทาง
วิชาการและ
ศิลปวัฒนธรรม 

2.1  สร้างเครือข่ายการ
บริการวิชาการโดย
บูรณาการศาสตร์ใน
สาขามนษุยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

2.1.1 สร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือกับองค์กรภายในและ
ต่างประเทศเพ่ือเสริมสร้าง
ประสิทธิผลตามวิสัยทัศน์และ
พันธกิจของคณะ 

8  จ ำนวนเครือข่ำยควำมร่วมมือท้ังภำยในและต่ำงประเทศ 
 

 
2.2  สร้างแหล่งเรียนรู้
ศิลปวัฒนธรรมและภมูิ
ปัญญาท้องถิ่น 

2.2.1 ส่งเสริมการเรียนรู้และ
ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ให้แก่ชุม 

9 จ ำนวนโครงกำร/กิจกรรมทีส่่งเสรมิกำรเรียนรู้และท ำนุบ ำรุงศิลปวฒันธรรม 
10 จ ำนวนนวัตกรรมควำมรู้ด้ำนศลิปวัฒนธรรมและภมูิปัญญำท้องถิ่น 
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ประเด็นยุทธศาสตร ์ เป้าประสงค ์ กลยุทธ์  ตัวชี้วัด  
3. พัฒนาระบบ
บริหารและสมรรถนะ
บุคลากร 

3.1   พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการ การ
บริหารงานบุคคลและ
ปรับภาระงานอาจารย ์

3.1.1 พัฒนาการบริหารจัดการ
ให้มีประสิทธิภาพโดยน า
เทคโนโลยีที่ทันสมัยมารองรับ
พันธกิจของคณะ 

11 ร้อยละของผลสัมฤทธ์ิของงำน 
12 ระดับควำมพึงพอใจของบุคลำกรที่มีต่อระบบบริหำรจัดกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศของคณะ 
  
  

 
3.2   เพ่ิมปริมาณและ
คุณภาพงานวิจัย งาน
สร้างสรรค์ และ
นวัตกรรม พร้อมทั้ง
เผยแพร่ผลงานใน
ระดับชาติ 

3.2.1 พัฒนาศักยภาพอาจารย์ให้
เป็นมืออาชีพ 

13 ร้อยละของอำจำรย์ที่ได้รับกำรพัฒนำศักยภำพ 
  

 

3.3  สมรรถนะในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร
สายวิชาการและสาย
สนับสนุน 

3.3.1 พัฒนาระบบบริหาร
บุคลากรสายวิชาการและสาย
สนับสนุนเอ้ือต่อการรักษาคนดี
คนเก่ง และพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรให้ปฏิบัติภารกิจคณะให้
บรรลุเป้าหมาย 

14 ร้อยละบคุลำกรที่มีสมรรถนะตำมเกณฑ์ที่มหำวิทยำลัยก ำหนด 
15 ร้อยละของบุคลำกรที่มีคณุวุฒิกำรศึกษำเพิ่มขึ้น 
16 ร้อยละของบุคลำกรที่มตี ำแหน่งทำงวิชำกำรเพิ่มขึ้น 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ และตวัชี้วัดตามยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัต ิประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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เป้าประสงค์ 
 

ตัวช้ีวัด  
น้ าหนัก เป้าหมาย ข้อมูลพ้ืนฐาน เกณฑ์การให้คะแนน 

หมายเหตุ 
 (%) 2564 2561 2562 2563 1 2 3 4 5 

1.1 สร้าง
เครือข่ายในการ
จัดการเรียนการ
สอนกับชุมชน/
ท้องถิ่น/องค์กร
ทั้งภาครัฐและ
เอกชนใน
ลักษณะบูรณา
การพันธกิจ 

1. ร้อยละของหลักสูตรที่มีงำนวิจัยและนวัตกรรมซึ่งน ำไปใช้
พัฒนำชุมชน/ท้องถิ่น 

7 80 - - 75 60 65 70 75 80 
 

2 จ ำนวนงำนวิจัยหรือนวัตกรรมที่น ำไปใช้ประโยชน์ในกำรพัฒนำ
สังคม/ชุมชน 
 

7 20 5 10 15 11 12 13 14 15 
 

             
  

          
 

             
1.2 พัฒนาองค์
ความรู้ งานวิจัย 
งานสร้างสรรค์
และนวัตกรรมที่
น าไปใช้
ประโยชน์กับ
ชุมชน สังคม 

3  จ ำนวนหลักสตูรที่สนองตอบต่อกำรพัฒนำท้องถิ่น แนว
ทำงกำรพัฒนำประเทศ และนักศกึษำต่ำงชำติ 

7 7 - - 7 3 4 5 6 7 
 

 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย และเกณฑ์การให้คะแนนตามแผนปฏิบัติราชการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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เป้าประสงค์ 
 

ตัวชี้วัด  
น้ าหนัก เป้าหมาย ข้อมูลพ้ืนฐาน เกณฑ์การให้คะแนน 

หมายเหตุ 
 (%) 2564 2561 2562 2563 1 2 3 4 5 

1.3  บัณฑิตมี
คุณภาพตาม
เกณฑ์มาตรฐาน
เป็นที่ยอมรับใน
ระดับชาติ 

4 ร้อยละของหลักสูตรที่น ำศำสตร์พระรำชำไปใช้ประกอบกำร
เรียนกำรสอน 

7 
ร้อยละ 

90 
  

ร้อยละ
80 

ร้อยละ 
60 

ร้อยละ 
65 

ร้อยละ 
70 

ร้อยละ 
75 

ร้อยละ 
80 

 

5 ภำวกำรณ์มีงำนท ำของบัณฑติ 5 100 100 100 100 80 85 90 95 100  
 

1.4   เพ่ิม
ประสิทธิภาพ
และพัฒนาการ
บริหารงานโดย
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การจัด
สภาพแวดล้อม 

6  ร้อยละควำมพึงพอใจจำกผู้ใช้บรกิำรสื่ออุปกรณ์ เทคโนโลยี 
แหล่งสนับสนุนกำรเรียนรู ้

5 90 - - 
ร้อยละ 

80 
ร้อยละ 

60 
ร้อยละ 

65 
ร้อยละ 

70 
ร้อยละ 

75 
ร้อยละ 

80 
 

 

1.5   ชุมชน
ท้องถิ่นอยู่ดีมีสขุ 
เข้มแข็ง พ่ึงพา
ตนเองได้ 

7  จ ำนวนของชุมชน/ท้องถิ่น/ประเทศ ที่คณะได้ร่วมมือท ำกำร
วิจัย 

7 
ผลงำน 

8 
ผลงำน 

- - 
8 

ผลงำน 
2

ผลงำน 
4 

ผลงำน 
6 

ผลงำน 
8 

ผลงำน 
10 

ผลงำน 
 

 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย และเกณฑ์การให้คะแนนตามแผนปฏิบัติราชการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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เป้าประสงค์ 
 

ตัวชี้วัด  
น้ าหนัก เป้าหมาย ข้อมูลพ้ืนฐาน เกณฑ์การให้คะแนน 

หมายเหตุ 
 (%) 2564 2561 2562 2563 1 2 3 4 5 

2.1  สร้าง
เครือข่ายการ
บริการวิชาการ
โดยบูรณาการ
ศาสตร์ในสาขา
มนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ 

8  จ ำนวนเครือข่ำยควำมร่วมมือท้ังภำยในและต่ำงประเทศ 7 5 ข้อ 3 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 5-6 ข้อ  
 

 

              
2.2  สร้างแหล่ง
เรียนรู้
ศิลปวัฒนธรรม
และภูมปิัญญา
ท้องถิ่น 

9 จ ำนวนโครงกำร/กิจกรรมทีส่่งเสรมิกำรเรียนรู้และท ำนุบ ำรุง
ศิลปวัฒนธรรม 

7 
7  

โครงกำร 
- - 

6 
โครงกำร 

2 
โครงกำร 

3 
โครงกำร 

4 
โครงกำร 

5 
โครงกำร 

6 
โครงกำร 

 

10 จ ำนวนนวัตกรรมควำมรู้ด้ำนศลิปวัฒนธรรมและภมูิปัญญำ
ท้องถิ่น 

7 6 4 5 5 2 3 4 5 6 
 

  

ตัวชี้วัด เป้าหมาย และเกณฑ์การให้คะแนนตามแผนปฏิบัติราชการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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เป้าประสงค์ 
 

ตัวชี้วัด  
น้ าหนัก เป้าหมาย ข้อมูลพ้ืนฐาน เกณฑ์การให้คะแนน 

หมายเหตุ 
 (%) 2564 2561 2562 2563 1 2 3 4 5 

3.1 พัฒนาระบบ
การบริหาร
จัดการ การ
บริหารงาน
บุคคลและปรับ
ภาระงาน
อาจารย์ 

11 ร้อยละของผลสัมฤทธ์ิของงำน 5 90 - - 85 70 75 80 85 90  
12 ระดับควำมพึงพอใจของบุคลำกรที่มีต่อระบบบริหำรจัดกำร

เทคโนโลยีสำรสนเทศของคณะ 
5 4.25 3.50 3.75 4.00 3.50 3.75 4.00 4.25 4.50 

 

 

 

3.2   เพ่ิม
ปริมาณและ
คุณภาพงานวิจัย 
งานสร้างสรรค์ 
และนวัตกรรม 
พร้อมทั้ง
เผยแพร่ผลงาน
ในระดับชาติ 
 

13 ร้อยละของอำจำรย์ที่ได้รับกำรพัฒนำศักยภำพ 
5 60 50 55 55 

ร้อยละ 
30 

ร้อยละ 
35 

ร้อยละ 
40 

ร้อยละ 
45 

ร้อยละ 
50 

 

 

3.3  สมรรถนะ
ในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรสาย
วิชาการและสาย
สนับสนุน 
 

14 ร้อยละบคุลำกรที่มีสมรรถนะตำมเกณฑ์ที่มหำวิทยำลัยก ำหนด 
7 5 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 

1 
ข้อ 

2 
ข้อ 

3 
ข้อ 

4 
ข้อ 

5 
ข้อ 

 

15 ร้อยละของบุคลำกรที่มีคณุวุฒิกำรศึกษำเพิ่มขึ้น 
7 23 

17 19 21 ร้อยละ 
17 

ร้อยละ 
19 

ร้อยละ 
21 

ร้อยละ 
23 

ร้อยละ 
25 

 

16  ร้อยละของบุคลำกรที่มตี ำแหน่งทำงวิชำกำรเพิ่มขึ้น  
4 23 

17 19 21 ร้อยละ 
17 

ร้อยละ 
19 

ร้อยละ 
21 

ร้อยละ 
23 

ร้อยละ 
25 

 

  

ตัวชี้วัด เป้าหมาย และเกณฑ์การให้คะแนนตามแผนปฏิบัติราชการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 



~ 23 ~ 
 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพบัณฑิต ภายใต้เครือข่ายความร่วมมือชุมชน/ท้องถิน่ 
เป้าประสงค์ที่ 1.1 สร้างเครือข่ายในการจัดการเรียนการสอนกับชุมชน/ท้องถิ่น/องค์กรท้ังภาครัฐและเอกชนในลกัษณะบูรณาการพันธกิจ 
กลยุทธ์  1.1.1  สร้ำงระบบกำรบริหำรงำนวิจัย ให้มมีูลคำ่เพิ่มกับชุมชนและท้องถิ่น   
มาตรการ : 
1. ก ำหนดนโยบำยให้ทุกหลักสตูรจัดท ำวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนำสังคมหรือชุมชน  
2. สร้ำงมูลคำ่เพิ่มจำกงำนวิจยัและนวัตกรรม                    
 

 
      
 

 

 

 

 

 

ที ่ ตัวชี้วัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

เป้าหมาย 
63 

ค่าเป้าหมาย 2561 - 2565 เกณฑ์การให้คะแนน 
ค าอธิบาย/ประเด็นการประเมิน 

2561 2562 2563 2564 2565 1 2 3 4 5 
1 ร้อยละของหลักสูตรที่มี

งำนวิจัยและนวัตกรรมซึ่ง
น ำไปใช้พัฒนำชุมชน/ท้องถิ่น 
 

7 75 - - 75 80 80 60 65 70 75 80 ประเด็นกำรประเมินผล 
       เป็นผลงำนวิจัยหรืองำนสรำ้งสรรค์ที่

ชุมชน ท้องถิ่นสังคมได้รับประโยชน์หรือ
น ำไปใช้และเกดิกำรพัฒนำต่อบุคคล ชุมชน 
ท้องถิ่น 

2 จ ำนวนงำนวิจัยหรือนวัตกรรม
ที่น ำไปใช้ประโยชน์ในกำร
พัฒนำสังคม/ชุมชน  
 

7 15 5 10 15 20 20 11 12 13 14 15 ประเด็นกำรประเมินผล 
     เป็นผลงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ท่ี

ชุมชน ท้องถิ่นสังคมได้รับประโยชน์หรือ
น ำไปใช้และเกดิกำรพัฒนำต่อบุคคล ชุมชน 
ท้องถิ่น 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพบัณฑิต ภายใต้เครือข่ายความร่วมมือชุมชน/ท้องถิน่ 
เป้าประสงค์ที่ 1.2 พัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมที่น าไปใช้ประโยชน์กบัชุมชน สังคม 
กลยุทธ ์1.2.1 พัฒนำหลักสูตรที่สนองตอบต่อกำรพัฒนำท้องถิ่น แนวทำงกำรพัฒนำประเทศ และนักศึกษำต่ำงชำติ 
มาตรการ : 
1. จัดกำรกำรเรียนกำรสอนโดยใช้กำรวิจัยเป็นฐำนเพื่อผลติบณัฑิตและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในกำรพัฒนำสังคม/ชุมชน 
 

 
 
 

ที ่ ตัวชี้วัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

เป้าหมาย 
63 

ค่าเป้าหมาย 2561 - 2565 เกณฑ์การให้คะแนน 
ค าอธิบาย/ประเด็นการประเมิน 

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

ต่อกำรพัฒนำท้องถิ่น แนว
ทำงกำรพัฒนำประเทศ และ
นักศึกษำต่ำงชำติ  

7 7 - - 7 7 7 3 4 5 6 7 ประเด็นกำรประเมิน : 
1) ก ำหนดชุมชนหรือองค์กำรเป้ำหมำยของ
กำรให้บริกำรทำงวิชำกำรแกส่ังคมโดยมี
ควำมร่วมมือ 
ระหว่ำงคณะหรือหน่วยงำนเทียบเท่ำ 
2) จัดท ำแผนบริกำรวิชำกำรโดยมสี่วนร่วม
จำกทุกหลักสตูร และองค์กำรเปำ้หมำยที่
ก ำหนดใน ข้อ 1 
3) จัดกิจกรรม/โครงกำรบริกำรวิชำกำรสู่
ชุมชนเป้ำหมำยโดยมุ่งเน้นกำรบูรณำกำรกับ
พันธกิจอื่น 
4) ชุมชนหรือองค์กำรเป้ำหมำยด ำเนินกำร
พัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่อง 
5) คณะมีหลักสูตรควำมร่วมมือกับหน่วยงำน
ภำยนอกในกำรพัฒนำชุมชนหรือองค์กร
เป้ำหมำยอยำ่งต่อเนื่อง 
6) ทุกโปรแกรมวิชำมีส่วนร่วมในกำร
ด ำเนินกำรตำมแผนบริกำรทำงวิชำกำรแก่
สังคมของคณะ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพบัณฑิต ภายใต้เครือข่ายความร่วมมือชุมชน/ท้องถิน่ 
เป้าประสงค์ที่ 1.3  บัณฑิตมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ 
กลยุทธ์ 1.3.1 พัฒนำบัณฑิตให้มทีักษะส ำคัญเพื่อเข้ำสูต่ลำดแรงงำนโดยเน้นศำสตร์พระรำชำ 
มาตรการ : 
1. จัดกำรกำรเรียนกำรสอนโดยใช้กำรวิจัยเป็นฐำนเพื่อผลติบณัฑิตและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในกำรพัฒนำสังคม/ชุมชน 
  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

ที ่ ตัวชี้วัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

เป้าหมาย 
63 

ค่าเป้าหมาย 2561 - 2565 เกณฑ์การให้คะแนน 
ค าอธิบาย/ประเด็นการประเมิน 

2561 2562 2563 2564 2565 1 2 3 4 5 
4  ร้อยละของหลักสูตรที่น ำ

ศำสตร์พระรำชำไปใช้
ประกอบกำรเรียนกำรสอน 
 

7 80 - - ร้อยละ
80 

ร้อยละ
90 

ร้อยละ
90 

ร้อยละ 
60 

ร้อยละ 
65 

ร้อยละ 
70 

ร้อยละ 
75 

ร้อยละ 
80 

ประเด็นกำรประเมิน 
   ร้อยละ 60 - 65  =  (1 คะแนน) 
   ร้อยละ 65 - 70  =  (2 คะแนน) 
   ร้อยละ 70 - 75  =  (3 คะแนน) 
   ร้อยละ 75 – 80 =  (4 คะแนน) 
   ร้อยละ 80 ข้ึนไป = (5 คะแนน) 

 
5 ภำวกำรณ์มีงำนท ำของบัณฑติ 5 100 100 100 100 100 100 80 85 90 95 100 ประเด็นกำรประเมินผล 

1) พิจำรณำจำกจ ำนวนร้อยละของ
นักศึกษำท่ีได้รับงำนท ำหลังส ำเร็จกำรศึกษำ
ภำยใน 1 ป ี
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพบัณฑิต ภายใต้เครือข่ายความร่วมมือชุมชน/ท้องถิน่ 
เป้าประสงค์ที่ 1.4   เพ่ิมประสิทธิภาพและพัฒนาการบริหารงานโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดสภาพแวดล้อม 
กลยุทธ์ 1.4.1 พัฒนำกำรบริหำรจัดกำรสื่อและเทคโนโลยีที่ครอบคลุมกับทุกพันธกิจให้มีประสิทธิภำพและทันสมยั 
มาตรการ : 
1. จัดระบบกำรบริหำรจัดกำรสื่อกำรเรยีนรู้ให้มีประสิทธิภำพ 
2. ส ำรวจอุปกรณ์ สื่ออุปกรณ์ เทคโนโลยี แหล่งสนับสนุนกำรเรยีนรู้                     
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

ที ่ ตัวชี้วัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

เป้าหมาย 
63 

ค่าเป้าหมาย 2561 - 2565 เกณฑ์การให้คะแนน 
ค าอธิบาย/ประเด็นการประเมิน 

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

ผู้ใช้บริกำรสื่ออุปกรณ์ 
เทคโนโลยี แหล่งสนับสนุนกำร
เรียนรู ้
 

5 80 - - ร้อยละ
80 

ร้อยละ
90 

ร้อยละ
95 

60 65 70 75 80 ประเด็นกำรประเมิน 
   ร้อยละ 60 - 65  =  (1 คะแนน) 
   ร้อยละ 65 - 70  =  (2 คะแนน) 
   ร้อยละ 70 - 75  =  (3 คะแนน) 
   ร้อยละ 75 – 80 =  (4 คะแนน) 
   ร้อยละ 80 ข้ึนไป = (5 คะแนน) 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพบัณฑิต ภายใต้เครือข่ายความร่วมมือชุมชน/ท้องถิน่ 
เป้าประสงค์ที่ 1.5   ชุมชนท้องถิน่อยู่ดีมีสขุ เข้มแข็ง พ่ึงพาตนเองได้ 
กลยุทธ ์1.5.1 พัฒนำเครือข่ำยกำรวิจัย กับชุมชน/ท้องถิ่น/ต่ำงประเทศ  
มาตรการ : 
1. สร้ำงควำมร่วมมือด้ำนวิจยักับชุมชน/ท้องถิ่น/ต่ำงประเทศ                     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ ตัวชี้วัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

เป้าหมาย 
63 

ค่าเป้าหมาย 2561 - 2565 เกณฑ์การให้คะแนน 
ค าอธิบาย/ประเด็นการประเมิน 

2561 2562 2563 2564 2565 1 2 3 4 5 
7  จ ำนวนของชุมชน/ท้องถิ่น/

ประเทศ ท่ีคณะได้ร่วมมือท ำ
กำรวิจัย 
 

7 8 
ผลงำน 

- - 8 
ผลงำน 

8 
ผลงำน 

8 
ผลงำน 

2 
ผลงำน 

4 
ผลงำน 

6 
ผลงำน 

8 
ผลงำน 

10 
ผลงำน 

ประเด็นกำรประเมิน 
    เป็นผลงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ที่

ชุมชน ท้องถิ่นสังคมได้รับประโยชน์หรือ
น ำไปใช้และเกดิกำรพัฒนำต่อบุคคล ชุมชน 
ท้องถิ่น 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างและพัฒนาเครือข่ายทางวิชาการและศิลปวัฒนธรรม 
เป้าประสงค์ที่ 2.1  สร้างเครือข่ายการบริการวิชาการโดยบูรณาการศาสตร์ในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
กลยุทธ์ที่ 2.1.1 สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือกับองค์กรภำยในและต่ำงประเทศเพื่อเสริมสรำ้งประสิทธิผลตำมวสิัยทัศน์และพันธกิจของคณะ 
มาตรการ : 
1. สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือจำกต่ำงประเทศโดยผ่ำนอำจำรย์และนักศึกษำแลกเปลี่ยน 
2. พัฒนำควำมร่วมมือ เพ่ือเพิ่มพ้ืนท่ีเครือข่ำยให้บริกำรวิชำกำรกับชุมชนท้องถิ่น              
 

 
 

ที ่ ตัวชี้วัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

เป้าหมาย 
63 

ค่าเป้าหมาย 2561 - 2565 เกณฑ์การให้คะแนน 
ค าอธิบาย/ประเด็นการประเมิน 

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

ทั้งภำยในและตำ่งประเทศ 
7 4 ข้อ 3 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 5 ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 5-6 ข้อ ประเด็นกำรประเมิน : 

1) ก ำหนดชุมชนหรือองค์กำรเป้ำหมำยของ
กำรให้บริกำรทำงวิชำกำรแกส่ังคมโดยมี
ควำมร่วมมือ 
ระหว่ำงคณะหรือหน่วยงำนเทียบเท่ำ 
2) จัดท ำแผนบริกำรวิชำกำรโดยมสี่วนร่วม
จำกทุกหลักสตูร และองค์กำรเปำ้หมำยที่
ก ำหนดใน ข้อ 1 
3) จัดกิจกรรม/โครงกำรบริกำรวิชำกำรสู่
ชุมชนเป้ำหมำยโดยมุ่งเน้นกำรบูรณำกำรกับ
พันธกิจอื่น 
4) ชุมชนหรือองค์กำรเป้ำหมำยด ำเนินกำร
พัฒนำตนเองอยำ่งต่อเนื่อง 
5) คณะมีหลักสูตรควำมร่วมมือกับหน่วยงำน
ภำยนอกในกำรพัฒนำชุมชนหรือองค์กร
เป้ำหมำยอยำ่งต่อเนื่อง 
6) ทุกโปรแกรมวิชำมีส่วนร่วมในกำร
ด ำเนินกำรตำมแผนบริกำรทำงวิชำกำรแก่
สังคมของคณะ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างและพัฒนาเครือข่ายทางวิชาการและศิลปวัฒนธรรม 
เป้าประสงค์ที่ 2.2  สร้างแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมและภมูิปัญญาท้องถิ่น 
กลยุทธ์ที่ 2.2.1ส่งเสริมกำรเรียนรูแ้ละท ำนุบ ำรุงศลิปะและวัฒนธรรมให้แก่ชุมชน 
มาตรการ : 
1. ส่งเสรมิและสนับสนุนกำรจดัท ำฐำนข้อมูลด้ำนศิลปวัฒนธรรม 
2. ส่งเสรมิกำรเรียนรูแ้ละท ำนุบ ำรงุศิลปวัฒนธรรม  
3. ส่งเสรมิให้เกิดกำรสร้ำงมำตรฐำนด้ำนศิลปะและวัฒนธรรม              
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ ตัวชี้วัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

เป้าหมาย 
63 

ค่าเป้าหมาย 2561 - 2565 เกณฑ์การให้คะแนน (โครงการ) 
ค าอธิบาย/ประเด็นการประเมิน 

2561 2562 2563 2564 2565 1 2 3 4 5 
9 จ ำนวนโครงกำร/กิจกรรมที่

ส่งเสริมกำรเรียนรู้และท ำนุ
บ ำรุงศิลปวัฒนธรรม 
 
 

7 6 
โครงกำร 

- - 6 
โครงกำร 

7 
โครงกำร 

8 
โครงกำร 

 

2 
โครงกำร 

3 
โครงกำร 

4 
โครงกำร 

5 
โครงกำร 

6 
โครงกำร 

ประเด็นกำรประเมินผล :  
1) มีโครงกำร/กิจกรรม  
ที่ส่งเสรมิคุณธรรม จริยธรรม ให้เกิดแก่
นักศึกษำ 
2) นักศึกษำทุกหลักสูตรไดเ้ข้ำร่วมโครงกำร/
กิจกรรม ท่ีส่งเสรมิคณุธรรม จริยธรรม 

10 จ ำนวนนวัตกรรมควำมรู้ด้ำน
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญัญำ
ท้องถิ่น 
 

7 5  4 5 5 6 6 2 3 4 5 6 ประเด็นกำรประเมิน : 
พิจำรณำจำกจ ำนวนองค์ควำมรู้ดำ้น
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญัญำท้องถิ่น 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบบริหารและสมรรถนะบุคลากร 
เป้าประสงค์ที่ 3.1   พัฒนาระบบการบริหารจัดการ การบริหารงานบุคคลและปรับภาระงานอาจารย์ 
กลยุทธ์ที่ 3.1.1 พัฒนำกำรบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพโดยน ำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมำรองรับพันธกิจของคณะ 
มาตรการ : 
1. พัฒนำระบบฐำนข้อมูลที่มีอยู่ในระบบ 
2. พัฒนำระบบ Application ในกำรบริหำรจัดกำรเทคโนโลยีเพื่อกำรเรยีนกำรสอนและกำรวิจัยบริกำร             
 

 
 
 
 
 
 
 

ที ่ ตัวชี้วัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

เป้าหมาย 
63 

ค่าเป้าหมาย 2561 - 2565 เกณฑ์การให้คะแนน 
ค าอธิบาย/ประเด็นการประเมิน 

2561 2562 2563 2564 2565 1 2 3 4 5 
11 ร้อยละของผลสัมฤทธ์ิของงำน 

 
 

5 85 - - 85 90 95 70 75 80 85 90 ประเด็นกำรประเมิน 
   ร้อยละ 70 - 75  =  (1 คะแนน) 
   ร้อยละ 75 - 80  =  (2 คะแนน) 
   ร้อยละ 80 - 85  =  (3 คะแนน) 
   ร้อยละ 85 – 90 =  (4 คะแนน) 
   ร้อยละ 90 ข้ึนไป = (5 คะแนน) 
 

12 ระดับควำมพึงพอใจของ
บุคลำกรที่มตี่อระบบบริหำร
จัดกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ
ของคณะ 

5 4.00 3.50 3.75 4.00 4.25 4.50 3.50 3.75 4.00 4.25 4.50 ประเด็นกำรประเมิน 
   - 3.50  =  (1 คะแนน) 
   - 3.75  =  (2 คะแนน) 
   - 4.00  =  (3 คะแนน) 
   - 4.25  =  (4 คะแนน) 
   - 4.50 ข้ึนไป = (5 คะแนน) 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบบริหารและสมรรถนะบุคลากร 
เป้าประสงค์ที่ 3.2   เพ่ิมปริมาณและคุณภาพงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรม พร้อมทั้งเผยแพร่ผลงานในระดับชาติ 
กลยุทธ์ที่ 3.2.1 พัฒนำศักยภำพอำจำรย์ให้เป็นมืออำชีพ  
มาตรการ : 
1. พัฒนำอำจำรย์ให้มีวุฒิกำรศึกษำและต ำแหน่งทำงวิชำกำรสูงขึ้นตำมเกณฑ์มำตรฐำน สกอ. 
2. พัฒนำอำจำรย์ให้มีศักยภำพกำรท ำวิจัยเพื่อพัฒนำกำรเรียนกำรสอน 
3. พัฒนำอำจำรย์ให้มีศักยภำพกำรท ำวิจัยเพื่อผลิต/พัฒนำนวัตกรรมส ำหรับน ำไปใช้พัฒนำสังคมและชุมชน 
4. พัฒนำบุคลำกรให้มีศักยภำพทำงด้ำนทักษะ             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ ตัวชี้วัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

เป้าหมาย 
63 

ค่าเป้าหมาย 2561 - 2565 เกณฑ์การให้คะแนน 
ค าอธิบาย/ประเด็นการประเมิน 

2561 2562 2563 2564 2565 1 2 3 4 5 
13 ร้อยละของอำจำรย์ที่ได้รับกำร

พัฒนำศักยภำพ 
 
 

5 55 40 50 60 70 80 ร้อยละ 
40 

ร้อยละ 
50 

ร้อยละ 
60 

ร้อยละ 
70 

ร้อยละ 
80 

ประเด็นกำรประเมิน : 
พิจำรณำจำกจ ำนวนบุคลำกรทีไ่ดร้ับกำร
พัฒนำทักษะและกำรสื่อสำร
ภำษำต่ำงประเทศ ซึ่งหมำยรวมถึงภำษำของ
กลุ่มอำเซยีน (+3) ที่มีผลงำนกำรสื่อสำร
ภำษำต่ำงประเทศเกี่ยวกับกำรจัดกำรเรยีน
กำรสอนหรือกำรปฏิบตัิงำน เช่น กำรผลิต
สื่อกำรเรียนกำรสอนด้วยภำษำต่ำงประเทศ 
กำรน ำเสนอผลงำนเป็นภำษำต่ำงประเทศ 
เป็นต้น 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบบริหารและสมรรถนะบุคลากร 
เป้าประสงค์ที่ 3.3  สมรรถนะในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน 
กลยุทธ์ที่ 3.3.1 พัฒนำระบบบริหำรบุคลำกรสำยวิชำกำรและสำยสนับสนุนเอื้อต่อกำรรักษำคนดีคนเก่ง และพัฒนำศักยภำพบุคลำกรให้ปฏิบัตภิำรกิจคณะให้บรรลุเป้ำหมำย 
มาตรการ : 
1. พัฒนำระบบกำรวัดและประเมนิผลตำมสมรรถนะและควำมสำมำรถระดับคณะ 
2. สร้ำงแรงจูงใจในกำรพัฒนำบุคลำกรตำมเส้นทำงควำมก้ำวหน้ำทำงสำยวิชำชีพ 
3. ยกย่องเชิดชูคนดีคนเก่ง             

 
 
 
 
 

ที ่ ตัวชี้วัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

เป้าหมาย 
63 

ค่าเป้าหมาย 2561 - 2565 เกณฑ์การให้คะแนน 
ค าอธิบาย/ประเด็นการประเมิน 

2561 2562 2563 2564 2565 1 2 3 4 5 
14 ร้อยละบคุลำกรที่มีสมรรถนะ

ตำมเกณฑ์ที่มหำวิทยำลัย
ก ำหนด 
 

7 5 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 5 ข้อ  5 ข้อ 1 
ข้อ 

2 
ข้อ 

3 
ข้อ 

4 
ข้อ 

5 
ข้อ 

ประเด็นกำรประเมิน : 
    1 มีแผนพัฒนำบุคลำกร   
    2 มีกิจกรรมพัฒนำบุคลำกรที่จดัโดย

หน่วยงำนท้ังภำยในและภำยนอก 
    3 มีกำรก ำกับติดตำมผลกำรพฒันำ

บุคลำกร 
    4 มีกำรประเมินผลแผนพัฒนำบุคลำกร 
    5 มีกำรน ำผลกำรพัฒนำบุคลำกรไปใช้
ประโยชน ์

15 ร้อยละของบุคลำกรที่มีคณุวุฒิ
กำรศึกษำเพิ่มขึ้น 

7 21 17 19 21 23 25 ร้อยละ 
17 

ร้อยละ 
19 

ร้อยละ 
21 

ร้อยละ 
23 

ร้อยละ 
25 

ประเด็นกำรประเมิน  
พิจำรณำจำกจ ำนวนอำจำรย์ประจ ำที่มี
คุณวุฒิกำรศึกษำปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ  
เปรียบเทยีบกับจ ำนวนอำจำรย์ประจ ำ
ทั้งหมด  แสดงผลเป็นร้อยละเปรยีบเทียบ
กับจ ำนวนอำจำรย์ประจ ำทั้งหมด  แสดงผล
เป็นร้อยละ 
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ที ่ ตัวชี้วัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

เป้าหมาย 
63 

ค่าเป้าหมาย 2561 - 2565 เกณฑ์การให้คะแนน 
ค าอธิบาย/ประเด็นการประเมิน 

2561 2562 2563 2564 2565 1 2 3 4 5 
16 ร้อยละของบุคลำกรที่มี

ต ำแหน่งทำงวิชำกำรเพิ่มขึ้น 
7 21 17 19 21 23 25 ร้อยละ 

17 
ร้อยละ 

19 
ร้อยละ 

21 
ร้อยละ 

23 
ร้อยละ 

25 
ประเด็นกำรประเมิน  
พิจำรณำจำกจ ำนวนอำจำรย์ประจ ำที่ด ำรง
ต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ (ผศ.) รอง
ศำสตรำจำรย์ (รศ.)  และศำสตรำจำรย์ (ศ.)  
แสดงผลเป็นร้อยละ เปรียบเทียบกับจ ำนวน
อำจำรย์ประจ ำทั้งหมด  แสดงผลเป็นร้อยละ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 

1. พัฒนำคุณภำพ
บัณฑิต ภำยใต้เครือข่ำย
ควำมร่วมมือชุมชน/
ท้องถิ่น 

1.1 สร้ำงเครือข่ำยในกำรจัดกำร
เรียนกำรสอนกับชุมชน/ท้องถิ่น/
องค์กรทั้งภำครัฐและเอกชนใน
ลักษณะบรูณำกำรพันธกิจ 
1.2 พัฒนำองค์ควำมรู้ งำนวิจัย 
งำนสร้ำงสรรค์และนวัตกรรมท่ี
น ำไปใช้ประโยชน์กับชุมชน สังคม 
1.3  บัณฑิตมีคณุภำพตำมเกณฑ์
มำตรฐำนเป็นที่ยอมรบัใน
ระดับชำต ิ
1.4   เพิม่ประสิทธิภำพและ
พัฒนำกำรบริหำรงำนโดยใช้
เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรจดั
สภำพแวดล้อม 
1.5   ชุมชนท้องถิ่นอยู่ดีมีสุข 
เข้มแข็ง พ่ึงพำตนเองได ้

กลยุทธ์ที่ 1.1.1  สร้ำงระบบกำรบริหำรงำนวิจัย ให้มมีูลคำ่เพิ่มกับชุมชนและท้องถิ่น   
กลยุทธ์ที่ 1.2.1 พัฒนำหลักสูตรทีส่นองตอบต่อกำรพัฒนำท้องถิ่น แนวทำงกำรพัฒนำ
ประเทศ และนักศึกษำต่ำงชำต ิ
กลยุทธ์ที ่1.3.1 พัฒนำบัณฑิตใหม้ีทักษะส ำคญัเพื่อเข้ำสู่ตลำดแรงงำนโดยเน้นศำสตร์
พระรำชำ 
กลยุทธ์ที่ 1.4.1 พัฒนำกำรบริหำรจัดกำรสื่อและเทคโนโลยีที่ครอบคลุมกับทุกพันธกิจให้มี
ประสิทธิภำพและทันสมัย 
กลยุทธ์ท่ี  1.5.1 พัฒนำเครือข่ำยกำรวิจัย กับชุมชน/ท้องถิ่น/ต่ำงประเทศ  
 

- รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำรและวิจัย 
 

2. สร้ำงและพัฒนำ
เครือข่ำยทำงวิชำกำรและ
ศิลปวัฒนธรรม 

 

2.1  สร้ำงเครือข่ำยกำรบริกำร
วิชำกำรโดยบรูณำกำรศำสตร์ใน
สำขำมนุษยศำสตร์และ
สังคมศำสตร ์
2.2  สร้ำงแหล่งเรียนรู้
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญัญำ
ท้องถิ่น 
 

กลยุทธ์ที่ 2.1.1 สรำ้งเครือข่ำยควำมร่วมมือกับองค์กรภำยในและต่ำงประเทศเพื่อเสริม
สร้ำงประสิทธิผลตำมวิสยัทัศน์และพันธกิจของคณะ 
กลยุทธ์ที่ 2.2.1ส่งเสริมกำรเรียนรูแ้ละท ำนุบ ำรุงศลิปะและวัฒนธรรมให้แก่ชุมชน 
 

- รองคณบดีฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำ 
บริกำรวิชำกำรและศิลปวัฒนธรรม 
 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ และผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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ประเด็นยุทธศำสตร ์ เป้ำประสงค ์ กลยุทธ์ ผู้รับผิดชอบตัวช้ีวัด 
3. พัฒนำระบบบริหำรและ
สมรรถนะบุคลำกร     

3.1 พัฒนำระบบกำรบริหำร
จัดกำร กำรบริหำรงำนบุคคลและ
ปรับภำระงำนอำจำรย ์
3.2  เพิ่มปริมำณและคณุภำพ
งำนวิจัย งำนสร้ำงสรรค์ และ
นวัตกรรม พร้อมทั้งเผยแพร่
ผลงำนในระดับชำต ิ
3.3  สมรรถนะในกำรปฏิบัติงำน
ของบุคลำกรสำยวิชำกำรและสำย
สนับสนุน 

กลยุทธ์ที่ 3.1.1 พัฒนำกำรบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพโดยน ำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมำ
รองรับพันธกิจของคณะ 
กลยุทธ์ที่ 3.2.1 พัฒนำศักยภำพอำจำรย์ให้เป็นมืออำชีพ 
กลยุทธ์ที่ 3.3.1 พัฒนำระบบบริหำรบุคลำกรสำยวิชำกำรและสำยสนับสนุนเอื้อต่อกำรรักษำ
คนดีคนเก่ง และพัฒนำศักยภำพบคุลำกรให้ปฏิบัตภิำรกิจคณะให้บรรลุเป้ำหมำย 

- รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำรและวิจัย 
- รองคณบดีฝ่ำยประกันคุณภำพ
กำรศึกษำและวำงแผนพัฒนำ 
- หัวหน้ำส ำนักงำนคณบดีฯ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ และผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 


