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ค าน า 
    

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตระหนักถึงความส าคัญของการปรับปรุงและพัฒนาคณะ เพ่ือให้ได้คุณภาพและมาตรฐานของการจัดการศึกษ าที่เป็นที่ยอมรับและ
สามารถแข่งขันได้ สอดคล้องกับสถานการณ์ การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและอนาคตและด้วยพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีก ารบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
พ.ศ. 2546 หมวด 3 ในมาตรา 14 ได้ก าหนดให้ส่วนราชการต้องจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี เพ่ื อแปลงเป็นแผนปฏิบัติราชการประจ าปีและก าหนดแนวในการจัดสรร
งบประมาณตอบสนองต่อนโยบายและยุทธศาสตร์ของรัฐที่ปรับเปลี่ยน ดังนั้นคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จึงได้ปรับแผนกลยุทธ์เพ่ือใช้ระหว่างปี พ.ศ. 2566-2570 เพ่ือให้
คณะมีแผนแม่บทที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล (ค าแถลงนโยบายของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี)  กรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)  
ไทยแลนด์ 4.0  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 – 2570)  นโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (พ.ศ. 2563 – 
2570)  กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 – 2565)  แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579  นโยบายการปรับยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) (ฉบับปรับปรุงวันที่11 ตุลาคม 2561)  แผนพัฒนาจังหวัดก าแพงเพชร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570  แผนพัฒนาจังหวัดตาก ปีงบประมาณ 
พ.ศ .  2566 -2570  นโยบายการพัฒนาเขตเศรษฐกิ จ พิ เศษ  แม่ สอด จ .ตาก   กรอบการประเมิ นสถาบั น อุ ดมศึ กษาจากหน่ วยงานภายนอก แนวทาง 
การยกระดับคุณภาพอุดมศึกษาภายใต้โครงการพลิกโฉมระบบอุดมศึกษาของไทย (Reinventing University System)  และยุทธศาสตร์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่จะใช้เป็นกรอบ 
แนวทางการพัฒนาหน่วยงานระดับคณะได้อย่างมีทิศทาง ที่ชัดเจนและสอดคล้องกับการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย  

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์หวังเป็นอย่างยิ่งว่า เอกสารแผนกลยุทธ์ประจ าปี พ.ศ. 2566 -2570 (ฉบับประจ าปีงบประมาณ 2566) นี้ จะช่วยส่งเสริม 
การด าเนินงานตามพันธกิจของคณะ ส่งเสริมการปฏิบัติและการพัฒนาคณะเป็นแนวทางให้บุคลากรและหน่วยงานต่าง ๆ  ใช้เป็นเครื่องมือส าหรับกา รด าเนินงาน 
การแปลงยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมที่จะส่งผลให้คณะประสบความส าเร็จตามมุ่งหวังไว้ต่อไป  

 

     

        
                                           (ผศ.ดร.กมลวัฒน์ ภูวิชิต) 
                                  คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

                                  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร      
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บทน า 
 

1. สถานการณ์ปัจจุบันของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
    ความเป็นมาของคณะ 
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรเดิม คือ คณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ.
2518 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งออกตามพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าว หัวหน้าหน่วยงานเรียกว่า หัวหน้าคณะ ต่อเมื่อมีพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ.  2538 
คณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จึงเปลี่ยนเป็นคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หัวหน้าหน่วยงาน เรียกว่าคณบดี ปัจจุบันเป็นหน่วยงา นระดับคณะตามกฎกระทรวง
จัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2548 ออกตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547    
  ด้วยเหตุนี้ ผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหาร ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งเป็นคณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จนถึงในปี พ.ศ. 2522 เปลี่ยนเป็นคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ในปี พ.ศ. 2538 มาถึงปัจจุบัน มีผู้บริหารได้พัฒนาองค์กรมาถึงขณะนี้ จ านวน 12 คน  ตามรายนามต่อไปนี้ 
 1. อาจารย์สุนทร  หิรัญวงศ ์ เข้าด ารงต าแหน่งหัวหน้าคณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยครูก าแพงเพชร ระหว่างปี พ.ศ. 2522 - 2528 
  2. อาจารย์สมชาย  ตันติสันติสม  หัวหน้าคณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์วิทยาลัยครูก าแพงเพชร ระหว่างปี พ.ศ. 2528 – 2528 ลาออกจากต าแหน่งเพ่ือไป
ด ารงต าแหน่งรองอธิการฝ่ายวางแผนและพัฒนา 
 3. อาจารย์บุญมี  ปาละวงศ์  เข้าด ารงต าแหน่งหัวหน้าคณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยครูก าแพงเพชร  แทนอาจารย์สมชาย  ตันติสันติสม ระหว่างปี 
พ.ศ. 2528 - 2533   
  4. อาจารย์เอมอร  เนียมน้อย  เข้าด ารงต าแหน่งหัวหน้าคณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยครูก าแพงเพชร  ระหว่างปี พ.ศ. 2533 - 2533   
  5.  อาจารย์วิทยา  เดชอุดม  เข้าด ารงต าแหน่งหัวหน้าคณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยครูก าแพงเพชร  ระหว่างปี  พ.ศ. 2533 - 2536 
  6. ดร.ภาคภูมิ  อินทวงศ ์ เข้าด ารงต าแหน่งหัวหน้าคณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยครูก าแพงเพชร  ระหว่างปี พ.ศ. 2536 - 2538 และปี พ.ศ. 2538 - 2542   
  7. รองศาสตราจารย์ศรีรัตน์  เจิงกลิ่นจันทร์  เข้าด ารงต าแหน่งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สถาบันราชภัฏก าแพงเพชร  โดยด ารงต าแหน่งดังกล่าว 
ระหว่างปี  พ.ศ. 2542 - 2546   
  8. รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณย์  วงศ์ค าจันทร์  เข้าด ารงต าแหน่งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สถาบันราชภัฏก าแพงเพชร  ระหว่างปี พ.ศ. 2546 - 2548   
  9. รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์  วงษ์บุญมาก  เข้าด ารงต าแหน่งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  ระหว่างปี พ.ศ. 2548 - 2552 
  10. รองศาสตราจารย์มัย  ตะติยะ  เข้าด ารงต าแหน่งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ปี พ.ศ. 2552 – 2555 
    11. รองศาสตราจารย์ ดร.สุชิน  รอดก าเหนิด  เข้าด ารงต าแหน่งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ปี พ.ศ. 2556 – 2564 
    12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลวัฒน์  ภูวิชิต  เข้าด ารงต าแหน่งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ปี พ.ศ. 2564 – ปัจจุบัน 
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ประวัติความเป็นมา 
  ในปีการศึกษา 2522  วิทยาลัยครูก าแพงเพชรเปิดรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร วิชาการศึกษาขั้นสูง (ป.กศ. สู ง) เป็นรุ่นที่สอง ในกลุ่มวิชาเอก คือ ภาษาไทย  
ภาษาอังกฤษ  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  สังคมศาสตร์  พลศึกษา  อุตสาหกรรมศิลป์  ศิลปะ  คหกรรมศาสตร์และเกษตรศาสตร์  โดยอาจารย์สุนทร  หิรัญวงศ์ เป็นหัวหน้าคณะ
วิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยครูก าแพงเพชร  ปี พ.ศ. 2522 – 2528  
 ในปี พ.ศ. 2528  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา  เศรษฐีธร ย้ายไปด ารงต าแหน่งอธิการวิทยาลัยครูเพชรบูรณ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพรถ  เลิศพิริยกมล  อธิการวิทยาลัย
ครูร าไพพรรณี  ย้ายมาด ารงต าแหน่งอธิการวิทยาลัยครูก าแพงเพชรแทน ในช่วงนี้ อาจารย์บุญมี  ปาละวงศ์  เข้าด ารงต าแหน่งหัวหน้าคณะวิชามนุษยศาสตร์และสั งคมศาสตร์ 
วิทยาลัยครูก าแพงเพชร  แทนอาจารย์สมชาย  ตันติสันติสม ซึ่งพ้นจากต าแหน่งหัวหน้าคณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยครูก าแพงเพชร  เพื่อไปด ารงต าแหน่งรอง
อธิการฝ่ายวางแผนและพัฒนา วิทยาลัยครูก าแพงเพชร   
  หลักสูตรวิทยาลัยครู 2528 ระบุว่า คณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ประกอบด้วยภาควิชาดังต่อไปนี้ (1) ภาควิชาภาษาไทย  (2) ภาควิชาภาษาอังกฤษ          
(3) ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์  (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) ภาควิชาภาษาเยอรมัน  (17) ภาควิชาภาษาอิตาเลี่ยน 
 รายวิชาในภาควิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  ประกอบด้วย (1) พ้ืนฐานการเมืองและการปกครองของไทย  (2) การปกครองท้องถิ่น  (3) ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
(4) ลัทธิการเมืองและลัทธิเศรษฐกิจ  (5) การจัดองค์กรท้องถิ่น  (6) พัฒนาการทางการเมือง  (7) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย  (8) กฎหมายเกี่ยวกับชีวิตประจ าวัน                
(9) กฎหมายธุรกิจ  (10) กฎหมายธุรกิจเกษตร  (11) นิติกรรมและสัญญา  (12) กฎหมายเกี่ยวกับสหกรณ์  (13) กฎหมายเกี่ยวกับการก่อสร้าง  (14) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
กฎหมายสื่อมวลชน  (15) กฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายส าหรับประชาชน 
  ในปี พ.ศ. 2533  อาจารย์เอมอร  เนียมน้อย เป็นหัวหน้าคณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยครูก าแพงเพชร  ในปีนี้ คณะวิชามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ วิทยาลัยครูก าแพงเพชร ประกอบด้วยภาควิชา 11 ภาควิชา คือ (1) ภาควิชาภาษาไทย  (2) ภาควิชาภาษาต่างประเทศ  (3) ภาควิชาศิลปะ  (4) ภาควิชา
บรรณารักษศาสตร์  (5) ภาควิชาปรัชญาและศาสนา  (6) ภาควิชาสังคมวิทยา  (7) ภาควิชาประวัติศาสตร์  (8) ภาควิชาดนตรี  (9) ภาควิชานาฏศิลป์  (10) ภาควิชาภูมิศาสตร์ 
(11) ภาควิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  ในปีเดียวกันคณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยครูก าแพงเพชร ได้เป็นแกนน าในการจัดการสัม มนาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์
เมืองก าแพงเพชร ครั้งที่ 2  ขึ้นในวันที่ 27-30 สิงหาคม พ.ศ. 2533 ใช้ชื่อเรื่องการสัมมนาว่า “ก าแพงเพชร : อดีต ปัจจุบัน อนาคต” โดยมุ่งเน้นเฉพาะเรื่องเศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรมของจังหวัดก าแพงเพชร ต่อมา อาจารย์วิทยา  เดชอุดม ด ารงต าแหน่งหัวหน้าคณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยครูก าแพงเพชร จนถึงปี พ.ศ. 2536 ใน
ระหว่างนี้ ภาควิชาที่สังกัดคณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยครูก าแพงเพชร ยังคงมี 11 ภาควิชาดังเดิมในปี พ.ศ.  2534 คณะวิชาวิทยาศาสตร์ วิทยาลัยครู
ก าแพงเพชรได้เปิดโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ ส่งผลให้วิทยาลัยครูก าแพงเพชรเป็นสถาบันที่ใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา พร้อมทั้งสอนทางด้านเทคโนโลยีการศึกษาเต็มรูปแบบ ใน
ปี พ.ศ.2535 คณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยครูก าแพงเพชรได้มีส่วนร่วมในการจัดงานฉลอง 100 ปี การฝึกหัดครูไทย วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2535 วิทยาลัยครู
ก าแพงเพชร ได้รับมอบที่ดิน ซึ่งเป็นป่าเสื่อมโทรม ในพ้ืนที่อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก จากกรมป่าไม้ เดิมวางแผนให้เป็น ศูนย์ปฏิบัติการและวิจัยธรรมชาติ แต่ต่อมาได้พัฒนาเป็น  
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ศูนย์อุดมศึกษาแม่สอด ปัจจุบัน คือ ส านักมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  แม่สอด 
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  ในปี พ.ศ. 2536  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจนวิทย์  ผาสุข ได้ด ารงต าแหน่งอธิการวิทยาลัยครูก าแพงเพชร และได้ด ารงต าแหน่งดังกล่าวจนถึงปี พ.ศ. 2538 ในขณะเดียวกัน 
ดร.ภาคภูมิ  อินทวงศ์  ได้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าคณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยครูก าแพงเพชร (พ.ศ. 2536-2538)  โดยมีภาควิชาสังกัดในคณะวิชามนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยครูก าแพงเพชร จ านวน 11 ภาควิชา เหมือนเดิม  และดร.ภาคภูมิ  อินทวงศ์  ในปี พ.ศ. 2538-2542 
  ในปี พ.ศ. 2542 ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา  รักการ ได้ด ารงต าแหน่งอธิการบดีสถาบันราชภัฏก าแพงเพชร และผู้ ช่วยศาสตราจารย์ศรีรัตน์  เจิงกลิ่นจันทร์  ด ารง
ต าแหน่งคณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สถาบันราชภัฏก าแพงเพชร โดยด ารงต าแหน่งดังกล่าวตั้งแต่ปี พ.ศ.  2542 - 2546  ในช่วงนี้ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ สถาบันราชภัฏก าแพงเพชร ได้จัดโครงสร้างใหม่ในรูปแบบโปรแกรมวิชา ประกอบด้วย โปรแกรมวิชา 11  โปรแกรมวิชา กล่าวคือ  (1) โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ 
(ค.บ.)  (2) โปรแกรมวิชาดนตรีศึกษา  (3) โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา  (4) โปรแกรมวิชาศิลปศึกษา  (5) โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์  (6) โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.)  
(7) โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ  (8) โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์  (9) โปรแกรมวิชาพัฒนาชุมชน  (10) โปรแกรมวิชาศิลปกรรม  (11) โปรแกรม
วิชารัฐประศาสนศาสตร์    
  ในปี พ.ศ. 2546-2547  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ศรัณย์  วงศ์ค าจันทร์  ด ารงต าแหน่งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546-2548 อนึ่ง ในปี
การศึกษา 2546 นี้ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดตั้งโปรแกรมวิชานิติศาสตร์ ขึ้น  โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์วินัย  บุษบา เป็นประธานโปรแกรมวิชานิติศาสตร์   
  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้จัดเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548  และแนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา  
พ.ศ. 2548 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรให้สถาบันอุดมศึกษา  ตลอดจนสถาบันและหน่วยงานที่จัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาน าไปใช้ในการจัดการศึกษาให้
สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาในระดับต่างๆ อย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงได้จัดพิมพ์เอกสารเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 เพ่ือเป็นประโยชน์แก่สถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานต่างๆ ที่จัดหลักสูตรในระดับปริญญาในการน าไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานอย่างต่อเนื่องต่อไป 
  การประกาศใช้พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ส่งผลสถาบันราชภัฏก าแพงเพชร ยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ตั้งแต่วันที่ 15 
มิถุนายน พ.ศ. 2547 ด้วยเหตุนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร จึงต้องปรับเปลี่ยนบทบาทและวิธีการด าเนินการตามความเหมาะสม ประกอบกับ ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาได้ประกาศใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548  ดังนั้นหลังจากที่ได้ปรับเปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร โปรแกรมวิชาต่างๆ ในคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้ทยอยปรับปรุงหลักสูตรเพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 หลังจากได้รับความเห็นชอบจาก สกอ. ในปีพ.ศ. 2550  
โปรแกรมวิชาต่างๆ จึงเริ่มใช้หลักสูตรใหม่เพ่ือให้มีความสมบูรณ์และทันสมัย มีข้อมูลต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารและคณาจารย์ 
  ในช่วงปี พ.ศ. 2551  ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา  รักการ ได้เข้าด ารงต าแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรอีกวาระหนึ่ง และต่อมาในปี พ.ศ. 2552  ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์สุวิทย์  วงษ์บุญมาก หมดวาระการด ารงต าแหน่งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ไปด ารงต าแหน่งรองอธิการบดีฝ่าย 
วิทยบริการ บริการวิชาการ และศิลปวัฒนธรรม  โดยที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์มัย  ตะติยะ รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ฝ่ายกิจการนักศึกษา เข้าด ารงต าแหน่ง
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในวาระต่อมาจนถึงปัจจุบัน 

ในปีการศึกษา 2553 จัดการศึกษา แบ่งเป็น 8 โปรแกรมวิชา  ประกอบด้วย โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ โปรแกรมวิชาการพัฒนาชุมชน โปรแกรมวิชานิติศาสตร์ 
โปรแกรมวิชาภาษาไทย  โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ โปรแกรมวิชาสารสนเทศศาสตร์ โปรแกรมวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ ศิลป์ โปรแกรมวิชาอัญมณีและเครื่องประดับ 
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และมีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คือ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการปกครองท้องถิ่น บริหารจัดการในรูปแบบอนุกรรมการประจ าสาขา ประสานการบริหารโดยหน่วย
ประสานการจัดบัณฑิตศึกษา สถาบันวิจัยและพัฒนา นอกจากนี้ยังมีศูนย์สารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS)  ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายชุมชนท้องถิ่นด้านประชาธิปไตย  ศูนย์
คอมพิวเตอร์ประจ าคณะ และห้องสมุดกฎหมาย เป็นแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ที่อยู่ในความรับผิดชอบของคณะ  โดยในปีการศึกษา 2553 คณะฯ ได้มีการปรับปรุงหลักสูตรและ
ผ่านความเห็นชอบจาก สกอ. ซึ่งน ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2554 จ านวน 5 หลักสูตร ได้แก่  1) หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และ
ประยุกต์ศิลป์)  2) หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชานิติศาสตร์)  3) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาการพัฒนาสังคม)  4) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชา
ภาษาไทย)  5) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์) 
 ในปีการศึกษา 2554 จัดการศึกษา แบ่งเป็น 7 โปรแกรมวิชา  ประกอบด้วย โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์สารสนเทศศาสตร์ และ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554  จ านวน 5 โปรแกรมวิชา ได้แก่  โปรแกรมวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ โปรแกรมวิชานิติศาสตร์ โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม โปรแ กรมวิชา
ภาษาไทย โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ และยังมีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คือ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการปกครองท้องถิ่น โดยในปีการศึกษา 2554 คณะฯ 
ได้ด าเนินการพัฒนาหลักสูตรใหม่ เพ่ือใช้ในปีการศึกษา 2555 โดยผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยแล้ว จ านวน  3 หลักสูตร ได้แก่ 1) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
(สาขาวิชาภาษาอังกฤษ)  2) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์)  3) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาสารสนเทศภูมิศาสตร์) 
และด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาภาษาจีน) เพ่ือใช้ในปีการศึกษา 2555    
 นับตั้งแต่มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 เป็นต้นมา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ได้ด าเนินการ
ปฏิรูปและพัฒนาการศึกษาในระดับที่รวดเร็วและต่อเนื่อง  ดังนี้ 
 1. การเรียนการสอน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ได้พัฒนาการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ตลอด จนการพัฒนา
หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 2. การบริหารและการจัดการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ใช้หลักธรรมาภิบาลที่เน้นประสิทธิภาพ โปร่งใส มีความรับผิดชอบ  
และตรวจสอบได้ สามารถแข่งขันได้ในระดับชาติ และระดับนานาชาติ เน้นการจัดการความเสี่ยง การพัฒนาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
ให้เป็นองค์กรเรียนรู้ ตลอดจนการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
 3. การประกันคุณภาพการศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  ได้ด าเนินการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน อีกทั้ง การ
ประเมินคุณภาพภายนอกรอบแรก (พ.ศ. 2544-2548)  การประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่สอง (พ.ศ. 2549-2553)  และการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่สาม (พ.ศ. 2554-
2558) โดยส านักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) 
 4. การพัฒนาอาจารย์ อาจารย์ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  มีวุฒิทางการศึกษาสูงขึ้นในระดับปริญญาเอ กซึ่งส าเร็จ
การศึกษาทั้งในและต่างประเทศ อาจารย์ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และ รองศาสตราจารย์มาก
ขึ้น อนึ่ง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ได้ส่งเสริมส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของคณาจารย์ ตลอดจนสนับสนุนให้อาจารย์
ประจ าท าการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน  และด ารงต าแหน่งทางวิชาการท่ีสูงขึ้น 
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 5. งบประมาณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ได้รับงบประมาณเพ่ิมขึ้นทุกปี โดยได้รับทั้งงบประมาณการพัฒน าอาจารย์ และ
งบประมาณส าหรับเป็นค่าใช้จ่ายด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม นอกจากนี้ ยังมีร ะบบและกลไกในการจัดสรรทรัพยากร
ทางการเงินและการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย ตลอดจนการตรวจสอบการเงินและงบประมาณ 
 6. เทคโนโลยีการศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ได้พัฒนาระบบสารสนเทศ  E-Learning พัฒนา Website ระบบ
ฐานข้อมูล เพ่ือการเรียนการสอนและวิจัย ตลอดจนข้อมูลพื้นฐาน (Common Data Set)  
 7. การพัฒนาวารสารทางวิชาการ คณาจารย์ในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ได้ร่วมมือกันพัฒนาวารสาร “พิกุล” ซึ่งเป็น
วารสารทางวิชาการของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เพ่ือให้เป็นวารสารที่ได้มาตรฐาน และได้รับการรับรองจากส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา 
 8. การพัฒนาการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ได้พัฒนาการเรียนการสอนไป สู่ระดับ
บัณฑิตศึกษาโดยเปิดการเรียนการสอนในระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น   
 9. การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในคณะ ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ได้พัฒนาศูนย์คอมพิวเตอร์ประจ า
คณะ จ านวน 2 ห้อง ห้องสมุดกฎหมาย ศูนย์สารสนเทศทางภูมิศาสตร์  (GIS) ห้องปฏิบัติการทางดนตรี ห้องปฏิบัติการศิลปะ และห้องปฏิบัติการนาฏศิลป์และการละคร จนใช้
การได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 10. การผลิตบัณฑิต  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรได้เร่งรัดการผลิตบัณฑิตในด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่เน้นพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานทางการศึกษา 
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2. วิสัยทัศน์  พันธกิจ  วัตถุประสงค์  ค่านิยมหลัก  อัตลักษณ์  เอกลักษณ์  คุณลักษณะบัณฑิต วัฒนธรรมของหน่วยงาน 
วิสัยทัศน์ (Vision) :  
 เป็นองค์กรที่ผลิตบัณฑิตให้มีมาตรฐานสากล พร้อมน าองค์ความรู้และนวัตกรรมสู่การพัฒนาท้องถิ่น 
พันธกิจ (Missions) : 
            1. สร้างความเขม้แข็งให้แก่ชุมชนท้องถิ่น 
            2. สร้างองค์ความรู้ วิจยัและนวัตกรรมทางมนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ 
            3. ผลิตบัณฑิตให้มีคณุภาพทางวิชาการและสมรรถนะทางวิชาชีพ  

4. จัดท าระบบบริหารจัดการและการจัดการเรยีนการสอนด้วยระบบเทคโนโลยีดิจิทลัอย่างเหมาะสม 
ค่านิยมหลัก (Core Values) :  

 K – Knowledge – สร้างสรรค์ความรู้ใหม ่
 P – Public Service and Productivity – ให้บริการชุมชน สังคมและมผีลติภาพท่ีด ี
 R – Responsibility – ยึดถือความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี 

     U – Unity – มีความรัก สามัคคีในองค์กร 
อัตลักษณ ์  
        บัณฑิตมีจิตอาสา สร้างสรรค์ปัญญา พัฒนาท้องถิ่น  

นิยาม : 1) มีจิตอาสา  หมายถึง  มีจติส านกึเพื่อส่วนรวม เสนอตัว เตม็ใจ ตั้งใจเสียสละสิ่งที่ตนเองมีทั้งแรงกาย เวลา ทรัพย์สิน เพื่อช่วยเหลือผู้อืน่หรือสังคมให้เกดิประโยชน์และความสุขมากข้ึน 
โดยไม่หวังผลตอบแทน 
  2) สร้างสรรค์ปัญญา  หมายถึง  การเป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรยีน รักการอ่าน สะสม และเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ความสามารถของตน และแสดงออกผ่านผลงานการเขยีน การวิจัย การประดิษฐ์
คิดค้น การพูด การแสดงในเวทีวิชาการต่างๆ รวมถึงริเริ่มโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม 
  3) พัฒนาท้องถิ่น  หมายถึง  การมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ท่ีสร้างโอกาสหรือส่งเสริมคณุภาพชีวิตที่ดีของประชาชน ชุมชน สังคมให้ดีขึ้น 
เอกลักษณ์    
          “เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่มีมาตรฐานสากล ช้ีน าการพฒันาชุมชนท้องถิ่น ผลิตบัณฑติที่มีศักยภาพสู่ความเป็นพลโลก” 

เอกลักษณ์ หมายถึง ความส าเร็จตามจดุเน้นและจุดเดน่ท่ีสะท้อนให้เห็นเป็นลักษณะเด่นเป็นท่ีหนึ่งของสถาบัน โดยคณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตรไ์ดน้ าเสนอผ่านการเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบริหารคณะและคณะกรรมการประจ าคณะ โดยใช้ค าว่า “เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่มีมาตรฐานสากล ช้ีน าการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ผลิตบัณฑิตที่มีศักยภาพสู่ความเป็นพลโลก” 

“เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่มีมาตรฐานสากล” คณะมีระบบกลไก ทรัพยากร องค์ความรู้ และบุคลากรที่มีความรู้ความเช่ียวชาญในศาสตร์ที่หลากหลาย ที่สามารถสนับสนุนการ
เรียนรู้ให้มีมาตรฐานระดับสากลได้ 

 “ชี้น าการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น” คณะมีสาขาวิชาที่ตอบสนองความจ าเป็นในการพัฒนาท้องถิ่น รวมทั้งมีโครงการหรือกิจกรรมที่หลากหลายในการน าองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ เพื่อ
เป็นผู้น าในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 

 “ผลิตบัณฑิตที่มีศักยภาพสู่ความเป็นพลโลก” คณะมีศาสตร์ที่หลากหลาย อีกท้ังมีบุคลากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และมีศักยภาพในศาสตร์นั้นๆ มีกระบวนการจัดการเรียนการ
สอนที่มีมาตรฐาน เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญเพื่อให้ผู้เรียนกลายเป็นบัณฑิตที่มีศักยภาพสู่ความเป็นพลโลก 
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คุณลักษณะบัณฑิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มีความรู้คูคุ่ณธรรม     พร้อมน าสังคม 
นิยมความเป็นไทย     ใส่ใจวิถีโลก 

วัฒนธรรมของหน่วยงาน 
       H    =   Humanity             มนุษยธรรม 

U  =   Unity                   มีน้ าหนึง่ใจเดียว 
S =   Society                มุ่งสู่สังคม 
O   =   Orignity              สร้างสรรคส์ิ่งใหม่/ภูมิปญัญา  

“มีมนุษยธรรม  มีน้ าหน่ึงใจเดยีว  มุ่งสู่สังคม  สร้างสรรคส์ิ่งใหม่/ภมูปิัญญาอย่างยั่งยืน” 
ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues) : 

1. การพัฒนาชุมชนท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งด้วยพันธกิจสัมพันธ์ 
2. การสร้างองค์ความรู้ วิจัยและนวัตกรรมทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
3. การยกระดับคุณภาพบัณฑิตใหม้ีมาตรฐานทางวิชาการและสมรรถนะทางวิชาชีพสู่ความเป็นพลโลก 
4. การพัฒนาระบบบรหิารจดัการและการจัดการเรยีนการสอนให้ทันสมัยด้วยเทคโนโลยดีิจิทัล 

เป้าประสงค์ (Goals) : 
1. ส่งเสรมิและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งด้วยพันธกิจสมัพันธ์ 
2. สร้างองค์ความรู้ วิจัยและนวัตกรรมทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
3. บัณฑิตมีคณุภาพทางวิชาการและสมรรถนะทางวิชาชีพสู่ความเปน็พลโลก 

      4. บริหารการจัดการและการจัดการเรียนการสอนที่ทันสมัยด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
กลยุทธ์ 1 
       กลยุทธ์ที่ 1.1 พัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัย งานสรา้งสรรค์ หรือนวัตกรรมที่น าไปใช้ประโยชน์กับชุมชน สังคม และมีความสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (SDGs) 

    กลยุทธ์ที ่1.2 พัฒนาทักษะด้านวิศวกรสังคมให้แก่นักศึกษาเพื่อสร้างงานวิจัย โครงงานหรือนวัตกรรม ท่ีบูรณาการศาสตรต์่าง ๆ ให้สามารถพัฒนาหรือแก้ปัญหาใหชุ้มชนท้องถิ่น 
กลยุทธ ์2 
      กลยุทธ์ที่ 2.1 เพิ่มปริมาณและคุณภาพงานวิจัย งานสร้างสรรค ์หรือนวัตกรรม พร้อมท้ังเผยแพรผ่ลงานในระดับชาติหรือนานาชาต ิ
กลยุทธ ์3 
      กลยุทธ์ที่ 3.1 ผลิตบณัฑิตไดต้ามความต้องการของผู้ใช้บัณฑติ ทั้งด้านสมรรถนะวิชาชีพ และทักษะบัณฑติศตวรรษที่ 21 
      กลยุทธ์ที่ 3.2 พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร/หลักสูตรระยะสั้นให้ทันสมัยเพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาท้องถิ่น และการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
      กลยุทธ์ที่ 3.3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาภายในประเทศและต่างประเทศ 
      กลยุทธ์ที่ 3.4 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชนท้องถิ่นทั้งภาครัฐและเอกชนในลักษณะบูรณาการพันธกิจ 
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กลยุทธ ์4 
      กลยุทธ์ที่ 4.1 พัฒนาระบบบริหารจดัการงานบุคคลและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานโดยใช้เทคโนโลยดีิจิทัล 
      กลยุทธ์ที่ 4.2 พัฒนาสมรรถนะในการปฏิบตัิงานของบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน 
      กลยุทธ์ที่ 4.3 พัฒนาระบบการจัดการเรยีนการสอนที่ทันสมัยด้วยเทคโนโลยดีิจิทัล 
      กลยุทธ์ที่ 4.4 สร้างแหล่งเรียนรู้ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
      กลยุทธ์ที่ 4.5 พัฒนาหลักสูตรให้มีการบริหารจัดการ ด้วยระบบคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานสากล 
      กลยุทธ์ที่ 4.6 สร้างภาพลักษณ์องค์ด้วยการประชาสัมพันธ์เชิงรุก 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ ์ มาตรการ ตัวชี้วัด 

1.การพัฒนาชุมชนท้องถิ่นให้มี
ความเข้มแข็งด้วยพันธกิจสัมพันธ์ 

1. ส่งเสรมิและพัฒนาชุมชน
ท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งด้วย
พันธกิจสัมพันธ์ 

1.1 พัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัย 
งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมที่
น าไปใช้ประโยชน์กับชุมชน สังคม 
และมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย
การพัฒนาท่ียั่งยืนขององค์การ
สหประชาชาติ (SDGs) 

1.ก าหนดนโยบายให้ทุกหลักสูตรจดัท าวิจัย 
หรือนวัตกรรมเพื่อพัฒนาสังคมหรอืชุมชน  
2. พัฒนาระบบสนับสนุนจัดท าวิจยั หรือ
นวัตกรรมเพื่อพัฒนาสังคมหรือชุมชน 
3. ส่งเสรมิให้ใช้งานวิจัย หรือนวัตกรรมเพื่อ
สร้างมลูค่าเพิ่มตามเป้าหมายการพัฒนาท่ี
ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (SDGs) 
4. สร้างความร่วมมือกับชุมชนเพื่อ
สร้างสรรคค์วามรูด้้านมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์   

1. ร้อยละของหลักสูตรที่มีงานวิจยั หรือ
นวัตกรรมเพื่อพัฒนาสังคมหรือชุมชน 
2. ระดับความส าเร็จของการพัฒนาระบบ
สนับสนุนจดัท าวิจัยหรือนวัตกรรมเพื่อ
พัฒนาสังคมหรือชุมชน 
3. ระดับความส าเร็จของการน างานวิจัย 
หรือนวัตกรรมไปใช้เพื่อพัฒนาสังคมหรือ
ชุมชน 
4. จ านวนผลงานที่น าไปใช้ประโยชน์เพื่อ
ส่งเสริมการสรา้งมูลค่าเพิ่ม 
5. จ านวนชุมชน หน่วยงานท้องถิ่นท่ีร่วมมือ
เพื่อสร้างสรรคค์วามรูด้้านศลิปวัฒนธรรม
และภมูิปัญญาท้องถิ่น 
6. จ านวนครัวเรือนท่ีได้รับการยกระดับให้
พ้นเส้นความยากจน 

1.2 พัฒนาทักษะด้านวิศวกรสังคม
ให้แก่นักศึกษาเพื่อสร้างงานวิจัย 
โครงงานหรือนวัตกรรม ท่ีบูรณา
การศาสตรต์่าง ๆ ให้สามารถ
พัฒนาหรือแก้ปัญหาให้ชุมชน
ท้องถิ่น 

1. ส่งเสรมิให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการสร้าง
ผลงาน นวัตกรรม โครงงาน หรืองานวิจัย 
หรือบูรณาการศาสตร์ต่าง ๆ 
2. สนับสนุนให้มีคณะท างานเพื่อขบัเคลื่อน
กระบวนการวิศวกรสังคม โดยการมีส่วนร่วม
ของบุคลากรภายในคณะ 
3. ส่งเสรมิความรู้ ทักษะวิศวกรสังคมให้กับ
บุคลากร และนักศึกษา 
4. ส่งเสรมิให้นักศึกษาน าทักษะวศิวกรสังคม
ไปใช้ประโยชน์ โดยการสรา้งเครือข่ายความ
ร่วมมือในพ้ืนท่ีให้บริการ 

7. ร้อยละของหลักสูตรที่มีนักศึกษาที่มีส่วน
ร่วมในการสร้างผลงาน นวัตกรรม โครงงาน 
หรืองานวิจัย หรือบูรณาการศาสตร์ต่าง ๆ 
เพื่อพัฒนาหรือแก้ปัญหาให้ชุมชนท้องถิ่น 
8. จ านวนโครงงาน ที่นักศึกษาด าเนินการ
พัฒนาหรือแก้ปัญหาให้ชุมชนท้องถิ่น 
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2. การสร้างองค์ความรู้ วิจัยและ
นวัตกรรมทางมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์

2. สร้างองค์ความรู้ วิจัยและ
นวัตกรรมทางมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร ์

2.1 เพิ่มปรมิาณและคุณภาพ
งานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือ
นวัตกรรม พร้อมทั้งเผยแพร่
ผลงานในระดับชาติหรือนานาชาต ิ

1. สนับสนุนให้มีการผลิตงานวิจัยและพัฒนา 
(R&D) งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรม 
2. ส่งเสรมิให้มีการเผยแพร่ผลงานวิจัย หรือ
นวัตกรรมในระดับชาติและนานาชาติ 
3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการวิจัย
ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์กับ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

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

3. การยกระดับคุณภาพบัณฑิตให้
มีมาตรฐานทางวิชาการและ
สมรรถนะทางวิชาชีพสู่ความเป็น
พลโลก 

3. บัณฑิตมีคณุภาพทาง
วิชาการและสมรรถนะทาง
วิชาชีพสู่ความเป็นพลโลก 

3.1 ผลิตบณัฑิตไดต้ามความ
ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ทั้งด้าน
สมรรถนะวิชาชีพ และทักษะ
บัณฑิตศตวรรษที่ 21 

1. พัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษา 
(TQF/HUSOQF) ทักษะทางวิศวกรสังคม 
และทักษะศตวรรษท่ี 21 
2. พัฒนานักศึกษาให้มีทักษะภาษาอังกฤษ
และภาษาต่างประเทศอ่ืน ๆ  
3. ส่งเสรมิกิจกรรมการพัฒนาสมรรถนะ
ดิจิทัลส าหรับคณุวุฒิระดับปริญญาตรี 
4. ส่งเสรมินักศึกษาให้ไดร้ับการพัฒนา
ทักษะวิชาตามศาสตรส์าขา 
5. ก าหนดนโยบาย ก ากับ ตดิตาม ให้ทุก
หลักสตูรจดัการเรียนการสอนเชิงบูรณาการ
กับการปฏิบัติงานจริง CWIE/WIL  
6. สร้างความร่วมมือกับชุมชน สถาน
ประกอบการในการพัฒนาหลักสูตรและการ
จัดการเรียนการสอนที่ตอบสนองต่อการ
พัฒนาท้องถิ่นและผู้ใช้บัณฑิต  
7. ส่งเสรมิให้มีกิจกรรมและเปลี่ยนเรียนรู้
เพื่อสร้างแนวปฏิบตัิที่ดีของหลักสตูรที่

13. ร้อยละของนักศึกษาท่ีไดร้ับการพัฒนา
นักศึกษาให้มีคุณลักษณะตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
(HUSOQF) ทักษะทางวิศวกรสังคม และ
ทักษะศตวรรษที่ 21 
14. ร้อยละของนักศึกษาระดับปรญิญาตรีปี
สุดท้ายทีส่อบผ่าน ระดับ B1 ตามมาตรฐาน 
CEFR หรือมาตรฐานอ่ืน ๆ ที่เทียบเท่า 
15. ร้อยละของนักศึกษาปริญญาตรีปี
สุดท้ายทีส่อบผ่านเกณฑ์ IC3 หรือตามที่
มหาวิทยาลยัก าหนด 
16. ร้อยละของนักศึกษาท่ีไดร้ับการพัฒนา
ทักษะทางวิชาชีพตามศาสตรส์าขา 
17. ร้อยละของหลักสูตรที่จดัการศึกษาแบบ 
CWIE/WIL 
18. ร้อยละของนักศึกษาปีสุดท้ายที่มี
ลักษณะการเป็นผู้ประกอบการ 
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จัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการการเรียน
การสอนกับการปฏิบัติงานจริง CWIE/WIL 
8. ส่งเสรมิให้นักศึกษามีทักษะการเป็น
ผู้ประกอบการ 

3.2 พัฒนาและปรับปรุงหลักสตูร/
หลักสตูรระยะสั้นให้ทันสมัยเพื่อ
ตอบสนองต่อการพัฒนาท้องถิ่น 
และการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

1. ส่งเสรมิพัฒนาให้มีการปรับปรุงหลักสตูร/
หลักสตูรระยะสั้นให้ทันสมัยเพื่อตอบสนอง
ต่อความต้องการของทุกช่วงวัย ตอบสนอง
ต่อการพัฒนาท้องถิ่นและการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต 
2. ส่งเสรมิและสนับสนุนให้ทุกโปรแกรมวิชา
จัดท าหลักสูตรระยะสั้น 
3. ส่งเสรมิและสนับสนุนให้ทุกโปรแกรมวิชา
จัดท าหลักสูตรวิชาโท 
4. ส่งเสรมิและพัฒนาหลักสูตรใหม้ีการ
จัดการเรียนการสอนในระบบคลังหน่วยกิ
ตระดับอุดมศึกษา (Credit bank)   
5. จัดการการเรียนการสอนโดยบรูณาการ
งานวิจัยและบริการวิชาการเพื่อผลิตบณัฑิต
และนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนา
สังคม/ชุมชน 

19. จ านวนหลักสูตรระยะสั้นท่ีตอบสนอง
ต่อการพัฒนาท้องถิ่นและการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต 
20. จ านวนผูเ้รียนกลุ่มใหม่ที่เข้าศกึษาใน
หลักสตูรระยะสั้น 
21. ร้อยละของหลักสูตรที่จดัการการเรยีน
การสอนโดยบูรณาการงานวิจัยและบริการ
วิชาการ 

3.3 สรา้งเครือข่ายความร่วมมือ
ทางวิชาการกับสถาบันการศึกษา
ภายในประเทศและต่างประเทศ 

1. แสวงหาเครือข่ายความร่วมมือทาง
วิชาการกับสถาบันการศึกษาภายในประเทศ
และต่างประเทศ 
2. ส่งเสรมิและสนับสนุนให้มีกิจกรรมทาง
วิชาการกับสถาบันการศึกษาทั้ง
ภายในประเทศและต่างประเทศ 

22. จ านวนเครือข่ายความร่วมมือทาง
วิชาการกับสถาบันการศึกษา
ภายในประเทศและ/หรือต่างประเทศ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ ์ มาตรการ ตัวชี้วัด 
3.4 สรา้งเครือข่ายความร่วมมือกบั
ชุมชนท้องถิ่นทั้งภาครัฐและเอกชน
ในลักษณะบรูณาการพันธกิจ 

1. แสวงหาเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชน
ท้องถิ่นทั้งภาครัฐและเอกชนในลักษณะ
บูรณาการพันธกิจ 
2. ส่งเสรมิและสนับสนุนให้มีกิจกรรมความ
ร่วมมือกับชุมชนท้องถิ่นทั้งภาครัฐและ
เอกชน 

23. จ านวนเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชน
ท้องถิ่นทั้งภาครัฐและเอกชนในลักษณะ
บูรณาการพันธกิจ 

4. การพัฒนาระบบบรหิารจดัการ
และการจัดการเรยีนการสอนให้
ทันสมัยด้วยเทคโนโลยดีิจิทัล 

4. บริหารการจัดการและการ
จัดการเรียนการสอนที่ทันสมัย
ด้วยเทคโนโลยดีิจิทัล 

4.1  พัฒนาระบบบริหารจดัการ
งานบุคคลและเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารงานโดยใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัล 

1. ก าหนดนโยบายโดยการมสี่วนรว่มของ
บุคลากรในคณะในการพัฒนาระบบการ
บริหารจดัการงานบุคคลและการบริหารงาน
โดยใช้เทคโนโลยดีิจิทัล 
2. ส่งเสรมิการพัฒนาระบบการบรหิาร
จัดการงานบุคคลและการบริหารงานโดยใช้
เทคโนโลยีดิจิทลั  
3. สร้างความเข้าใจแก่บุคลากรเกีย่วกับการ
บริหารทรัพยากรให้เกดิประสิทธิภาพ 

24. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อ
ระบบการบริหารจัดการงานบุคคลและการ
บริหารงานโดยใช้เทคโนโลยดีิจิทัล 

4.2  พัฒนาสมรรถนะในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรสาย
วิชาการและสายสนับสนุน 

1. พัฒนาทักษะของบุคลากรด้าน
ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีดิจิทลั 
2. พัฒนาอาจารย์ให้มีทักษะการสือ่สาร
ภาษาอังกฤษส าหรับอาจารยผ์ู้สอนให้อยู่ใน
ระดับทีส่ามารถสอนเป็นภาษาอังกฤษ หรือ
สามารถสอบผา่นมาตรฐานคณุภาพ
ภาษาอังกฤษท่ีเป็นที่ยอมรับในระดับสากล 
3. ส่งเสรมิให้บุคลากรที่มีต าแหน่งทาง
วิชาการที่เพิ่มขึ้น 
4.ส่งเสรมิให้บุคลากรฝ่ายสนับสนนุเข้าสู่
ต าแหน่งงานท่ีสูงขึ้น 
5. สร้างแรงจูงใจในการพัฒนาบุคลากรตาม
เส้นทางความก้าวหน้าทางสายวิชาชีพ 
เพื่อให้มีความมั่นคงทางวิชาชีพ 

25. ร้อยละของบุคลากรที่สอบผา่นระดับ 
B1 ตามมาตรฐาน CEFR หรือมาตรฐานอื่น 
ๆ ที่เทียบเท่า 
26. ร้อยละของบุคลากรที่ไดร้ับการพัฒนา
ทักษะทางภาษาอังกฤษและเทคโนโลยี
ดิจิทัล 
27. ร้อยละของบุคลากรที่มีต าแหน่งทาง
วิชาการที่เพิ่มขึ้น 
28. ร้อยละของบุคลากรฝ่ายสนับสนุนท่ีเข้า
สู่ต าแหน่งงานท่ีสูงขึ้น 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ ์ มาตรการ ตัวชี้วัด 
6. สง่เสรมิและสนับสนุนการท าผลงาน
วิชาการและการวิจัย 
7. พัฒนาอาจารย์ให้จัดการเรยีนการสอนใน
รูปแบบใหม่ ตามการพัฒนาของสงัคม 
8. ส่งเสรมิการจดักิจกรรมด้านจรรยาบรรณ
ในวิชาชีพ 

4.3  พัฒนาระบบการจัดการเรยีน
การสอนที่ทันสมยัด้วยเทคโนโลยี
ดิจิทัล 

1. ส่งเสรมิพัฒนาการจดัการเรียนการสอน
ให้ทันสมัยด้วยเทคโนโลยดีิจิทัล 

29. ร้อยละของหลักสูตรทีม่ีการพฒันา
ระบบการจัดการเรยีนการสอนที่ทันสมัย
ด้วยเทคโนโลยดีิจิทัล 

4.4  สร้างแหล่งเรียนรู้ด้าน
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

1. เพิ่มแหล่งเรยีนรู้ดา้นมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์
2. ส่งเสรมิและสนับสนุนการจดัท า
ฐานข้อมูลความรู้ด้านมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์
3. ส่งเสรมิพัฒนาสิ่งสนับสนุนและสร้างพื้นที่
แหล่งเรียนรู้แก่นักศึกษาภายในคณะ 
4. ส่งเสรมิความเป็นชุมชนของนักศึกษา 
ศิษย์เก่า และคนในท้องถิ่น 

30. จ านวนแหล่งเรียนรู้ด้านมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ที่เกดิใหม่หรือไดร้ับการ
พัฒนา 
31. ระดับความส าเร็จในการจดัท า
ฐานข้อมูลความรู้ด้านมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์
32. จ านวนกิจกรรมที่ส่งเสรมิความเป็น
ชุมชนของนักศึกษา  
ศิษย์เก่า และคนในท้องถิ่น 

4.5  พัฒนาหลักสตูรให้มีการ
บริหารจดัการ ด้วยระบบคุณภาพ
ตามเกณฑ์มาตรฐานสากล 

1.ส่งเสรมิและสนับสนุนหลักสูตรให้มีการ
บริหารจดัการด้วยระบบคณุภาพตามเกณฑ์
มาตรฐานสากล 

33. จ านวนหลักสูตรที่มีการบริหารจัดการ
ด้วยระบบคุณภาพตามเกณฑ์
มาตรฐานสากล 

4.6  สร้างภาพลักษณ์องคด์้วยการ
ประชาสมัพันธ์เชิงรุก 

1. จัดตั้งคณะท างานด้านการระชาสัมพันธ์
และการสรา้งภาพลักษณ์องค์กร 
2. วางแผนและด าเนินการประชาสัมพันธ์
เพื่อการสร้างภาพลักษณ์องค์กร 
3. จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์หรือจดัโครงการ/
กิจกรรมเพื่อการประชาสัมพันธ์และการ
สร้างภาพลักษณ์องค์กรผ่านช่องทางต่าง ๆ 

34. ระดับความส าเร็จในการสร้าง
ภาพลักษณ์องคด์้วยการประชาสมัพันธ์เชิง
รุก 
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ภารกิจหลัก 
จัดการศึกษาเพ่ือมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตตามคุณลักษณะ 4 ประการ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดม ศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2565 และให้บริการทางวิชาการแก่

นักศึกษา และบุคลากรทั่วไป ตลอดจนชุมชนในท้องถิ่น 
 
    สถานภาพปัจจุบัน ปีการศึกษา 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มี 10 โปรแกรมวิชา 2 กลุ่มวิชา  ได้แก่ 

1. โปรแกรมวิชานิติศาสตร์        
2. โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม 
3. โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์       
4. โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีภูมิศาสตร์ 
5. โปรแกรมวิชาบรรณรักษ์ศาสตร์และสารสนเทศศึกษา 
6. โปรแกรมวิชาภาษาไทย 
7. โปรแกรมวิชาภาษาจีน         
8. โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ 
9. โปรแกรมวิชาศิลปศึกษา                 
10. โปรแกรมวิชาดนตรีศึกษา 
กลุ่มวิชา 
1. นาฏศิลป์และการละคร 
2. ปรัชญาและศาสนา 

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

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

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมศักยภาพคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ด้านต่าง ๆ รวมทั้งการวิเคราะห์วิสัยทัศน์ประเด็นยุทธศาสตร์ ปัญหาและ ความต้องการของ
ประชากรและมีส่วนได้เสีย ท าให้สามารถเข้าใจบริบทของมหาวิทยาลัยและปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่ อการด าเนินงานทั้งในปัจจุบันและอนาคต การวิเคราะห์ศักยภาพอัน
ประกอบด้วยปัจจัยแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก ( Internal and external factors) เป็นองค์ประกอบส าคัญของความส าเร็จเพราะการวิเคราะห์ดังกล่าวจะถูกน าไปใช้เป็น
ข้อมูลส าหรับการวางแผนยุทธศาสตร์และแนวทางด าเนินการ 

กรอบการวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนามหาวิทยาลัยเบื้องต้น คือ การวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมรอบด้าน 
(SWOT Analysis) ซึ่งได้แก่ 
     1) การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน (สามารถก ากับได้-ปรับเปลี่ยนให้เหมาะสม) 
           - ปัจจัยที่เป็นบวก ซึ่งเป็นจุดเด่น ความเข้มแข็ง ส่วนที่ส่งเสริมความส าเร็จ (Strengths) 
           - ปัจจัยที่เป็นลบ คือ จุดด้อย ความไม่พร้อม (Weaknesses) 
     2) การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก (ไม่สามารถก ากับได้-เตรียมตัวรับมือ) 
           - ปัจจัยภายนอกที่เป็นบวกหรือการเปลี่ยนแปลงที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาก่อให้เกิดสถานการณ์ที่เป็นโอกาส (Opportunities) 
          - ปัจจัยภายนอกที่เป็นลบก่อให้เกิดสถานการณ์ท่ีเป็นอุปสรรคเป็นภาวะคุกคามต่อการพัฒนา (Threats) 
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1) การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน  
จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weakness) 

1. บุคลากรของคณะ มีความรักความสามัคคี ร่วมมือร่วมใจความสัมพันธ์อันดีต่อกัน 
2. คณะมีบุคคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย 
3. คณะมีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชนท้องถิ่นครอบคลุมทุกพันธกิจ และ

ด าเนินกิจกรรมร่วมกันอย่างต่อเนื่อง 
4. คณะมีนักวิจัยที่มีศักยภาพและพัฒนางานวิจัยนวัตกรรมและงานสร้างสรรค์เพื่อ

ชุมชนท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง 
5. คณะมีเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบนัอุดมศึกษาในตา่งประเทศ เช่น จีน ญีปุ่่น 

กัมพูชา พม่า เป็นตน้ ส่งผลให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านภาษา 
ศิลปวัฒนธรรม การเรียนการสอน และการวิจัย 

6. คณะมีผลงานวิจัยตีพิมพ์ เผยแพร่ ในฐานข้อมูลระดบัชาติ เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
7. คณะมีแหล่งเผยแพร่ผลงานวจิัย และผลงานวิชาการที่อยู่ TCI ฐาน 2 และมีระบบ

การสื่อสารในช่องทางที่หลากหลาย 
8. คณะมีระบบสนับสนนุกลไกการขับเคลื่อนในการพัฒนาทักษะด้านวิศวกรสังคม

นักศึกษา 
9. คณะมีระบบและกลไกการจดัการเรียนการสอนที่สนับสนนุให้นักศึกษาพัฒนา

คุณภาพทางวิชาการ เช่นได้รับรางวัลระดบัชาติอย่างต่อเนื่อง 
10. คณะมีการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการทีส่่งเสริมให้บัณฑิตมีทักษะอาชีพที่

หลากหลาย เช่น ทักษะผูป้ระกอบการ 
11. คณะมีบุคลากรที่มีศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสนบัสนนุพันธกิจของคณะ 

1. คณะมีผลงานวิจัยตีพิมพ์ เผยแพร่ ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติจ านวนน้อย 
2. คณะยังไม่มีระบบการติดตามการดูแลรักษา ซ่อมบ ารุง อุปกรณ์ สื่ออุปกรณ์ เทคโนโลยียังไม่

ครอบคลุม 
3.  คณะยังไม่มีอุปกรณ์ สื่ออุปกรณ์เทคโนโลยีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ยังไม่ทันสมัย และ ยังไม่มี       

Co-learning space 
4. ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษของบุคลากรยังไม่เป็นไปตามมาตรฐาน CEFR ระดับ B1       
5. คณะมีสัดส่วนของอาจารย์ประจ าที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกจ านวนน้อย 
6. คณะมีสัดส่วนของอาจารย์ที่ด ารงต าแหน่งวิชาการจ านวนน้อยเมื่อเทียบกับเกณฑ์ 
7. จ านวนข้อเสนอเพื่อรับทุนวิจัยจากหน่วยงานภายนอกยังมีน้อย 
8. จ านวนผลการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ผลงานวิชาการและงาน 
9. จ านวนผลงานวิจัยที่น าไปใช้ประโยชน์และก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มต่อชุมชน ท้องถิ่น และสังคมยัง

มีน้อย 
10. คณะมีจ านวนบุคลากรฝ่ายสนับสนุนที่เข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้นจ านวนน้อย 
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2) การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก   
โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 

1. มีเครือข่ายความร่วมมือจากชุมชน ท้องถิ่นเพื่อการเรียนรู้ และมีเขตโบราณสถานที่
ได้รับการยกย่องเป็นเมืองมรดกโลกซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการอนุรักษ์ ส่งเสริม 
สืบสานเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปัญญาและสิ่งแวดล้อม 

2. ค่าครองชีพในการศึกษาเมื่อเทียบเคียงกับสถาบันใกล้เคียงไม่สูงมากท าให้เอ้ือต่อ
นักศึกษา 

3. ความหลากหลายของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ท าให้เอ้ือต่อการปฏิบัติงาน การ
เรียนการสอนและการสื่อสาร อาจารย์และผู้เรียนมีแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้
เพิ่มข้ึน 

4. องค์กร/หน่วยงานในท้องถิ่นและสถานประกอบการให้การส่งเสริมด้านการเรียนการ
สอนและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม 

5. ยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ภาคยุทธศาสตร์จังหวัด การจัดกลุ่มมหาวิทยาลัย แผน
พลิกโฉมมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ท าให้บุคลากรของคณะสามารถใช้
ศักยภาพในการด าเนินงานตามพันธกิจดังกล่าวได้อย่างดี 

6. ชุมชน ท้องถิ่นมีความหลากหลายทางภูมิศาสตร์ สังคม และวัฒนธรรม ที่เอ้ือต่อการ
สร้างองค์ความรู้และบูรณาการต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

7. กฎกระทรวงที่เก่ียวข้องกับการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 ส่งผลต่อ
โอกาสในการจัดการศึกษาหลากหลายรูปแบบมากข้ึน 

1. แนวโน้มอัตราการจ้างงานสายวิทยาศาสตร์และสายอาชีพสงูกว่าสายมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์

2. ค่านิยมของการต้องได้งานท าตรงสายส่งผลให้อัตราการเลือกเรียนสาขาในคณะลดลง 
3. พฤติกรรมการจ้างงานของนายจ้างเปลี่ยนแปลงไปจากการเน้นทีป่ริญญาไปสู่การเน้นทักษะใน

การปฏิบัติงาน 
4. ภาวะการแข่งขันของสถาบนัการศึกษาที่สูงขึ้น ท าให้เกิด การแย่งชิงนักศึกษาและบุคลากรที่มี

ความสามารถ 
5. สถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ส่งผลต่ออุปสรรค์ต่อการบริหารจัดการ การ

ด าเนินงานตามพนัธกิจไดไ้ม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
6. ประชากรมีจ านวนลดลงท าให้ผู้เข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษามีจ านวนลดลง 
7. ความยืดหยุ่นในการบริหารจดัการท าให้คณะไม่สามารถปรบัเปลี่ยนการด าเนินงานให้ทันต่อ 

technology disruption 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ ์ มาตรการ ตัวชี้วัด 
1.การพัฒนาชุมชนท้องถิ่นให้มี
ความเข้มแข็งด้วยพันธกิจสัมพันธ์ 

1. ส่งเสรมิและพัฒนาชุมชน
ท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งด้วย
พันธกิจสัมพันธ์ 

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

1.ก าหนดนโยบายให้ทุกหลักสูตรจดัท าวิจัย 
หรือนวัตกรรมเพื่อพัฒนาสังคมหรอืชุมชน  
2. พัฒนาระบบสนับสนุนจัดท าวิจยั หรือ
นวัตกรรมเพื่อพัฒนาสังคมหรือชุมชน 
3. ส่งเสรมิให้ใช้งานวิจัย หรือนวัตกรรมเพื่อ
สร้างมลูค่าเพิ่มตามเป้าหมายการพฒันาที่
ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (SDGs) 
4. สร้างความร่วมมือกับชุมชนเพื่อ
สร้างสรรคค์วามรูด้้านมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์   

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

1.2  พัฒนาทักษะด้านวิศวกร
สังคมให้แก่นักศึกษาเพื่อสร้าง
งานวิจัย โครงงานหรือนวัตกรรม 
ที่บูรณาการศาสตรต์่าง ๆ ให้
สามารถพัฒนาหรือแก้ปัญหาให้
ชุมชนท้องถิ่น 

1. ส่งเสรมิให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการสร้าง
ผลงาน นวัตกรรม โครงงาน หรืองานวิจัย 
หรือบูรณาการศาสตร์ต่างๆ 
2. สนับสนุนให้มีคณะท างานเพื่อขบัเคลื่อน
กระบวนการวิศวกรสังคม โดยการมีส่วนร่วม
ของบุคลากรภายในคณะ 
3. ส่งเสรมิความรู้ ทักษะวิศวกรสังคมให้กับ
บุคลากร และนักศึกษา 
4. ส่งเสรมิให้นักศึกษาน าทักษะวศิวกรสังคม
ไปใช้ประโยชน์ โดยการสรา้งเครือข่ายความ
ร่วมมือในพ้ืนท่ีให้บริการ 

7. ร้อยละของหลักสูตรที่มีนักศึกษาที่มีส่วน
ร่วมในการสร้างผลงาน นวัตกรรม โครงงาน 
หรืองานวิจัย หรือบูรณาการศาสตร์ต่าง ๆ 
เพื่อพัฒนาหรือแก้ปัญหาให้ชุมชนท้องถิน่ 
8. จ านวนโครงงาน ที่นักศึกษาด าเนินการ
พัฒนาหรือแก้ปัญหาให้ชุมชนท้องถิ่น 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ ์ มาตรการ ตัวชี้วัด 
2. การสร้างองค์ความรู้ วิจัยและ
นวัตกรรมทางมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์

2. สร้างองค์ความรู้ วิจัยและ
นวัตกรรมทางมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร ์

2.1 เพิ่มปรมิาณและคุณภาพ
งานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือ
นวัตกรรม พร้อมทั้งเผยแพร่
ผลงานในระดับชาติหรือ
นานาชาติ 

1. สนับสนุนให้มีการผลิตงานวิจัยและพัฒนา 
(R&D) งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรม 
2. ส่งเสรมิให้มีการเผยแพร่ผลงานวิจัย หรือ
นวัตกรรมในระดับชาติและนานาชาติ 
3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการวิจัย
ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์กับ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

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

3. การยกระดับคุณภาพบัณฑิตให้
มีมาตรฐานทางวิชาการและ
สมรรถนะทางวิชาชีพสู่ความเป็น
พลโลก 

3. บัณฑิตมีคณุภาพทาง
วิชาการและสมรรถนะทาง
วิชาชีพสู่ความเป็นพลโลก 

3.1 ผลิตบณัฑิตไดต้ามความ
ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ทั้งด้าน
สมรรถนะวิชาชีพ และทักษะ
บัณฑิตศตวรรษที่ 21 

1. พัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษา 
(TQF/HUSOQF) ทักษะทางวิศวกรสังคม 
และทักษะศตวรรษท่ี 21 
2. พัฒนานักศึกษาให้มีทักษะภาษาอังกฤษ
และภาษาต่างประเทศอ่ืนๆ  
3. ส่งเสรมิกิจกรรมการพัฒนาสมรรถนะ
ดิจิทัลส าหรับคณุวุฒิระดับปริญญาตรี 
4. ส่งเสรมินักศึกษาให้ไดร้ับการพัฒนา
ทักษะวิชาตามศาสตรส์าขา 
5. ก าหนดนโยบาย ก ากับ ตดิตาม ให้ทุก
หลักสตูรจดัการเรียนการสอนเชิงบูรณาการ
กับการปฏิบัติงานจริง CWIE/WIL  
6.สร้างความร่วมมือกับชุมชน สถาน
ประกอบการในการพัฒนาหลักสูตรและการ
จัดการเรียนการสอนที่ตอบสนองต่อการ
พัฒนาท้องถิ่นและผู้ใช้บัณฑิต  
7. ส่งเสรมิให้มีกิจกรรมและเปลี่ยนเรียนรู้
เพื่อสร้างแนวปฏิบตัิที่ดีของหลักสตูรที่

13. ร้อยละของนักศึกษาท่ีไดร้ับการพัฒนา
นักศึกษาให้มีคุณลักษณะตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (HUSOQF) ทักษะ
ทางวิศวกรสังคม และทักษะศตวรรษที่ 21 
14. ร้อยละของนักศึกษาระดับปรญิญาตรีปี
สุดท้ายทีส่อบผ่าน ระดับ B1 ตามมาตรฐาน 
CEFR หรือมาตรฐานอ่ืน ๆ ที่เทียบเท่า 
15. ร้อยละของนักศึกษาปริญญาตรีปีสดุท้าย
ที่สอบผ่านเกณฑ์ IC3 หรือตามที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด 
16. ร้อยละของนักศึกษาท่ีไดร้ับการพัฒนา
ทักษะทางวิชาชีพตามศาสตรส์าขา 
17. ร้อยละของหลักสูตรที่จดัการศึกษาแบบ 
CWIE/WIL 
18. ร้อยละของนักศึกษาปีสุดท้ายที่มีลักษณะ
การเป็นผูป้ระกอบการ 
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จัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการการเรียน
การสอนกับการปฏิบัติงานจริง CWIE/WIL 
8. ส่งเสรมิให้นักศึกษามีทักษะการเป็น
ผู้ประกอบการ 

3.2 พัฒนาและปรับปรุง
หลักสตูร/หลักสูตรระยะสั้นให้
ทันสมัยเพื่อตอบสนองต่อการ
พัฒนาท้องถิ่น และการเรียนรู้
ตลอดชีวิต 

1. ส่งเสรมิพัฒนาให้มีการปรับปรุงหลักสตูร/
หลักสตูรระยะสั้นให้ทันสมัยเพื่อตอบสนอง
ต่อความต้องการของทุกช่วงวัย ตอบสนอง
ต่อการพัฒนาท้องถิ่นและการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต 
2. ส่งเสรมิและสนับสนุนให้ทุกโปรแกรมวิชา
จัดท าหลักสูตรระยะสั้น 
3. ส่งเสรมิและสนับสนุนให้ทุกโปรแกรมวิชา
จัดท าหลักสูตรวิชาโท 
4. ส่งเสรมิและพัฒนาหลักสูตรใหม้ีการ
จัดการเรียนการสอนในระบบคลังหน่วยกิ
ตระดับอุดมศึกษา (Credit bank)   
5. จัดการการเรียนการสอนโดยบรูณาการ
งานวิจัยและบริการวิชาการเพื่อผลิตบณัฑิต
และนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนา
สังคม/ชุมชน 

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

3.3 สรา้งเครือข่ายความร่วมมือ
ทางวิชาการกับ
สถาบันการศึกษา
ภายในประเทศและต่างประเทศ 

1. แสวงหาเครือข่ายความร่วมมือทาง
วิชาการกับสถาบันการศึกษาภายในประเทศ
และต่างประเทศ 
2. ส่งเสรมิและสนับสนุนให้มีกิจกรรมทาง
วิชาการกับสถาบันการศึกษาทั้ง
ภายในประเทศและต่างประเทศ 

22. จ านวนเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ
กับสถาบันการศึกษาภายในประเทศและ/หรือ
ต่างประเทศ 
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3.4 สรา้งเครือข่ายความร่วมมือ
กับชุมชนท้องถิ่นทั้งภาครัฐและ
เอกชนในลักษณะบูรณาการพันธ
กิจ 

1. แสวงหาเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชน
ท้องถิ่นทั้งภาครัฐและเอกชนในลักษณะ
บูรณาการพันธกิจ 
2. ส่งเสรมิและสนับสนุนให้มีกิจกรรมความ
ร่วมมือกับชุมชนท้องถิ่นทั้งภาครัฐและ
เอกชน 

23. จ านวนเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชน
ท้องถิ่นทั้งภาครัฐและเอกชนในลักษณะบูรณา
การพันธกิจ 

4. การพัฒนาระบบบรหิารจดัการ
และการจัดการเรยีนการสอนให้
ทันสมัยด้วยเทคโนโลยดีิจิทัล 

4. บริหารการจัดการและการ
จัดการเรียนการสอนที่ทันสมัย
ด้วยเทคโนโลยดีิจิทัล 

4.1  พัฒนาระบบบริหารจดัการ
งานบุคคลและเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารงานโดยใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัล 

1. ก าหนดนโยบายโดยการมสี่วนรว่มของ
บุคลากรในคณะในการพัฒนาระบบการ
บริหารจดัการงานบุคคลและการบริหารงาน
โดยใช้เทคโนโลยดีิจิทัล 
2. ส่งเสรมิการพัฒนาระบบการบรหิาร
จัดการงานบุคคลและการบริหารงานโดยใช้
เทคโนโลยีดิจิทลั  
3. สร้างความเข้าใจแก่บุคลากรเกีย่วกับการ
บริหารทรัพยากรให้เกดิประสิทธิภาพ 

24. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อ
ระบบการบริหารจัดการงานบุคคลและการ
บริหารงานโดยใช้เทคโนโลยดีิจิทัล 

4.2  พัฒนาสมรรถนะในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรสาย
วิชาการและสายสนับสนุน 

1. พัฒนาทักษะของบุคลากรด้าน
ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีดิจิทลั 
2. พัฒนาอาจารย์ให้มีทักษะการสือ่สาร
ภาษาอังกฤษส าหรับอาจารยผ์ู้สอนให้อยู่ใน
ระดับทีส่ามารถสอนเป็นภาษาอังกฤษ หรือ
สามารถสอบผา่นมาตรฐานคณุภาพ
ภาษาอังกฤษท่ีเป็นที่ยอมรับในระดับสากล 
3. ส่งเสรมิให้บุคลากรที่มีต าแหน่งทาง
วิชาการที่เพิ่มขึ้น 
4.ส่งเสรมิให้บุคลากรฝ่ายสนับสนนุเข้าสู่
ต าแหน่งงานท่ีสูงขึ้น 
5. สร้างแรงจูงใจในการพัฒนาบุคลากรตาม
เส้นทางความก้าวหน้าทางสายวิชาชีพ 
เพื่อให้มีความมั่นคงทางวิชาชีพ 

25. ร้อยละของบุคลากรที่สอบผา่นระดับ B1 
ตามมาตรฐาน CEFR หรือมาตรฐานอ่ืน ๆ ที่
เทียบเท่า 
26. ร้อยละของบุคลากรที่ไดร้ับการพัฒนา
ทักษะทางภาษาอังกฤษและเทคโนโลยดีิจิทัล 
27. ร้อยละของบุคลากรที่มีต าแหน่งทาง
วิชาการที่เพิ่มขึน้ 
28. ร้อยละของบุคลากรฝ่ายสนับสนุนท่ีเข้าสู่
ต าแหน่งงานท่ีสูงขึ้น 
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6. ส่งเสรมิและสนับสนุนการท าผลงาน
วิชาการและการวิจัย 
7. พัฒนาอาจารย์ให้จัดการเรยีนการสอนใน
รูปแบบใหมต่ามการพัฒนาของสังคม 
8. ส่งเสรมิการจดักิจกรรมด้านจรรยาบรรณ
ในวิชาชีพ 

4.3  พัฒนาระบบการจัดการ
เรียนการสอนที่ทันสมยัด้วย
เทคโนโลยีดิจิทลั 

1. ส่งเสรมิพัฒนาการจดัการเรียนการสอน
ให้ทันสมัยด้วยเทคโนโลยดีิจิทัล 

29. ร้อยละของหลักสูตรทีม่ีการพฒันาระบบ
การจัดการเรยีนการสอนที่ทันสมยัด้วย
เทคโนโลยีดิจิทลั 

4.4  สร้างแหล่งเรียนรู้ด้าน
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

1. เพิ่มแหล่งเรยีนรู้ดา้นมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์
2. ส่งเสรมิและสนับสนุนการจดัท า
ฐานข้อมูลความรู้ด้านมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์
3. ส่งเสรมิพัฒนาสิ่งสนับสนุนและสร้างพื้นที่
แหล่งเรียนรู้แก่นักศึกษาภายในคณะ 
4. ส่งเสรมิความเป็นชุมชนของนักศึกษา 
ศิษย์เก่า และคนในท้องถิ่น 

30. จ านวนแหล่งเรียนรู้ด้านมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ทีเ่กิดใหม่หรือได้รับการพัฒนา 
31. ระดับความส าเร็จในการจดัท าฐานข้อมูล
ความรู้ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
32. จ านวนกิจกรรมที่ส่งเสรมิความเป็นชุมชน
ของนักศึกษา  
ศิษย์เก่า และคนในท้องถิ่น 

4.5  พัฒนาหลักสตูรให้มีการ
บริหารจดัการ ด้วยระบบคุณภาพ
ตามเกณฑ์มาตรฐานสากล 

1.ส่งเสรมิและสนับสนุนหลักสูตรให้มีการ
บริหารจดัการด้วยระบบคณุภาพตามเกณฑ์
มาตรฐานสากล 

33. จ านวนหลักสูตรที่มีการบริหารจัดการ
ด้วยระบบคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานสากล 

4.6  สร้างภาพลักษณ์องคด์้วย
การประชาสัมพันธ์เชิงรุก 

1. จัดตั้งคณะท างานด้านการประชาสัมพันธ์
และการสรา้งภาพลักษณ์องค์กร 
2. วางแผนและด าเนินการประชาสัมพันธ์
เพื่อการสร้างภาพลักษณ์องค์กร 
3. จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์หรือจดัโครงการ/
กิจกรรมเพื่อการประชาสัมพันธ์และการ
สร้างภาพลักษณ์องค์กรผ่านช่องทางต่าง ๆ 

34. ระดับความส าเร็จในการสร้างภาพลักษณ์
องค์ด้วยการประชาสัมพันธ์เชิงรุก 
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เป้าประสงค์  ตัวชี้วัด น้ าหนัก เป้าหมาย ข้อมูลพ้ืนฐาน เกณฑ์การให้คะแนน 
หมายเหตุ 

(%) 2566 2566 2567 2568 1 2 3 4 5 
เป้าประสงค์ที่ 
1 ส่งเสริมและ
พัฒนาชุมชน
ท้องถิ่นให้มี
ความเข้มแข็ง
ด้วยพันธกิจ
สัมพันธ ์

1 ร้อยละของหลักสูตรที่มีงานวิจัย หรือนวัตกรรมเพื่อพัฒนา
สังคมหรือชุมชน 

3 60 60 70 80 40-49 50-59 60-69 70-79 80  

2 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาระบบสนับสนุนจัดท าวิจัย
หรือนวัตกรรมเพื่อพัฒนาสังคมหรอืชุมชน 

3 4 4 4 5 1 2 3 4 5 
 

3 ระดับความส าเร็จของการน างานวจิัย หรือนวัตกรรมไปใช้เพื่อ
พัฒนาสังคมหรือชุมชน 

3 2 2 2 3 1 2 3 4 5 
 

4 จ านวนผลงานท่ีน าไปใช้ประโยชน์เพื่อส่งเสริมการสรา้ง
มูลค่าเพิม่ 

3 3 3 4 5 3 4 5 6 7  

5 จ านวนชุมชน หน่วยงานท้องถิ่น ที่ร่วมมือเพื่อสร้างสรรค์
ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและภมูปิัญญาท้องถิ่น 

3 5 5 10 15 5 10 15 20 25 
 

6 จ านวนครัวเรือนท่ีได้รบัการยกระดับให้พ้นเส้นความยากจน 3 5 5 5 10 5 5 10 15 20  
7 ร้อยละของหลักสูตรที่มีนักศึกษาทีม่ีส่วนร่วมในการสร้าง

ผลงาน นวัตกรรม โครงงาน หรืองานวิจัย หรือบูรณาการ
ศาสตร์ต่าง ๆ เพื่อพัฒนาหรือแก้ปัญหาให้ชุมชนท้องถิ่น 

3 35 35 
(4) 

45 
(5) 

54 
(6) 

35 
(4) 

45 
(5) 

54 
(6) 

63 
(7) 

72 
(8)  

8   จ านวนโครงงานท่ีนักศึกษาด าเนินการพัฒนาหรือแก้ปัญหาให้
ชุมชนท้องถิ่น 

3 1 1 2 3 1 2 3 4 5 
 

             
 
 
 
 
 
 
 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย และเกณฑ์การให้คะแนนตามแผนปฏิบัติราชการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
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เป้าประสงค์  ตัวชี้วัด น้ าหนัก เป้าหมาย ข้อมูลพ้ืนฐาน เกณฑ์การให้คะแนน หมายเหตุ 
(%) 2566 2566 2567 2568 1 2 3 4 5 

เป้าประสงค์ที่ 2 
สร้างองค์ความรู้ 
วิจัยและ
นวัตกรรมทาง
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

9 จ านวนผลงานวิจัย งานสร้างสรรค ์หรือนวัตกรรม  (ส าหรับ
นักวิจัยหน้าใหม่) 

3 6 6 7 8 6 7 8 9 10  

10 จ านวนผลงานวิจัย งานสร้างสรรค ์หรือนวัตกรรม เผยแพร่
ในระดับชาติหรือนานาชาต ิ

3 8 8 9 10 8 9 10 11 12  

11 ระดับคา่คะแนนการเผยแพร่ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือ
นวัตกรรม 

3 12 12 13 14 12 13 14 15 16  

12 จ านวนงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมที่น าไปใช้
ประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสอดคล้องกับ 
SDGs 

3 8 8 9 10 8 9 10 11 12  

เป้าประสงค์ที่ 3 
บัณฑิตมี
คุณภาพทาง
วิชาการและ
สมรรถนะทาง
วิชาชีพสู่ความ
เป็นพลโลก 
 

13 ร้อยละของนักศึกษาท่ีได้รับการพฒันานักศึกษาให้มี
คุณลักษณะตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดับอุดมศึกษา 
(HUSOQF) ทักษะทางวิศวกรสังคม และทักษะศตวรรษที่ 21 

3 75 75 75 80 70 75 80 85 90  

14 ร้อยละของนักศึกษาระดับปริญญาตรีปสีุดท้ายทีส่อบผ่าน 
ระดับ B1 ตามมาตรฐาน CEFR หรือมาตรฐานอื่น ๆ ที่
เทียบเท่า 

3 35 35 40 40 30 35 40 45 50  

15 ร้อยละของนักศึกษาปรญิญาตรีปสีุดท้ายทีส่อบผ่านเกณฑ์ 
IC3 หรือตามทีม่หาวิทยาลยัก าหนด 

3 60 60 60 70 45 50 60 70 80  

16 ร้อยละของหลักสูตรที่นักศึกษาไดร้ับการพัฒนาทักษะทาง
วิชาชีพตามศาสตร์สาขา 

3 70 70 80 90 60 70 80 90 100  

17 จ านวนหลักสตูรที่จดัการศึกษาแบบ CWIE 3 1 1 2 3 1 2 3 4 5  
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เป้าประสงค์  ตัวชี้วัด น้ าหนัก เป้าหมาย ข้อมูลพ้ืนฐาน เกณฑ์การให้คะแนน 
หมายเหตุ 

(%) 2566 2566 2567 2568 1 2 3 4 5 
เป้าประสงค์ที่ 3 
บัณฑิตมี
คุณภาพทาง
วิชาการและ
สมรรถนะทาง
วิชาชีพสู่ความ
เป็นพลโลก 
 

18 ร้อยละของนักศึกษาปสีุดท้ายที่มลีกัษณะการเป็น
ผู้ประกอบการ 

3 60 60 65 70 60 65 70 75 80  

19 จ านวนหลักสตูรระยะสั้นท่ีตอบสนองต่อการพัฒนาท้องถิ่น
และการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

3 1 1 2 3 1 2 3 4 5  

20 จ านวนผู้เรียนกลุม่ใหม่ที่เข้าศึกษาในหลักสูตรระยะสั้น 3 10 10 20 30 10 20 30 40 50  
21 ร้อยละของหลักสูตรที่จัดการการเรียนการสอนโดยบูรณา

การงานวิจัยและบริการวิชาการ 
3 50 50 60 80 50 60 80 90 100  

22 จ านวนเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับ
สถาบันการศึกษาภายในประเทศและ/หรือต่างประเทศ 

3 3 3 4 5 3 4 5 6 7  

23 จ านวนเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชนท้องถิ่นทั้งภาครัฐและ
เอกชนในลักษณะบูรณาการพันธกิจ 

3 3 3 4 5 3 4 5 6 7  
 

เป้าประสงค์ที่ 4 
บริหารการ
จัดการและการ
จัดการเรียนการ
สอนที่ทันสมัย
ด้วยเทคโนโลยี
ดิจิทัล 

24 ระดับความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อระบบการบรหิาร
จัดการงานบุคคลและการบริหารงานโดยใช้เทคโนโลยดีิจิทัล 

3 3.50 3.50 3.75 4.00 3.50 3.75 4.00 4.25 4.50  

25 ร้อยละของบุคลากรทีส่อบผ่านระดับ B1 ตามมาตรฐาน 
CEFR หรือมาตรฐานอ่ืน ๆ ที่เทียบเท่า 

3 10 10 20 30 10 20 30 40 50  

26 ร้อยละของบุคลากรทีไ่ด้รับการพฒันาทักษะทาง
ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีดิจิทลั 

3 60 60 70 80 60-69 70-79 80-89 90-99 100  

27 ร้อยละของบุคลากรที่มตี าแหน่งทางวิชาการที่เพิ่มขึ้น 3 17 17 19 21 17 19 21 23 30  
28 ร้อยละของบุคลากรฝ่ายสนับสนุนที่เข้าสู่ต าแหน่งงานท่ีสูงขึ้น 3 20 20 40 60 20 40 60 80 100  
29 ร้อยละของหลักสูตรที่มีการพัฒนาระบบการจัดการเรยีนการ

สอนที่ทันสมัยด้วยเทคโนโลยดีิจิทลั 
3 20 20 40 60 20 40 60 80 100  
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เป้าประสงค์  ตัวชี้วัด น้ าหนัก เป้าหมาย ข้อมูลพ้ืนฐาน เกณฑ์การให้คะแนน 
หมายเหตุ 

(%) 2566 2566 2567 2568 1 2 3 4 5 
เป้าประสงค์ที่ 4 
บริหารการ
จัดการและการ
จัดการเรียนการ
สอนที่ทันสมัย
ด้วยเทคโนโลยี
ดิจิทัล 

30    จ านวนแหล่งเรียนรู้ด้านมนษุยศาสตร์และ 
       สังคมศาสตร์ที่เกิดใหม่หรือได้รับการพัฒนา 

3 2 2 3 4 2 3 4 5 6  

31 ระดับความส าเร็จในการจัดท าฐานข้อมูลความรู้ด้าน
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

3 1 1 2 3 1 2 3 4 5 
 

32 จ านวนกิจกรรมที่ส่งเสริมความเปน็ชุมชนของ
นักศึกษา ศิษย์เก่า และคนในท้องถิ่น 

2 1 1 1 2 - - 1 2 3 
 

33 จ านวนหลักสตูรที่มีการบรหิารจดัการด้วยระบบ
คุณภาพตามเกณฑม์าตรฐานสากล 

3 3 3 4 6 3 4 6 8 10 
 

34 ระดับความส าเร็จในการสร้างภาพลักษณ์องค์ด้วย
การประชาสัมพันธ์เชิงรุก 

2 1 1 2 3 1 2 3 4 5 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ และผู้รบัผิดชอบตัวชี้วัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 (ฉบบัปรับปรุง 2566) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาชุมชน ท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งด้วยพันธกิจสัมพันธ์ 
เป้าประสงค์ที่ 1  ส่งเสริมและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งด้วยพันธกิจสัมพันธ์ 
กลยุทธ์  1.1  พัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมที่น าไปใช้ประโยชน์กับชุมชน สังคม และมีความสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การ
สหประชาชาติ (SDGs) 
มาตรการ : 
1. ก าหนดนโยบายให้ทุกหลักสูตรจัดท าวิจัย หรือนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาสังคมหรือชุมชน  
2. พัฒนาระบบสนับสนุนจัดท าวิจัย หรือนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาสังคมหรือชุมชน 
3. ส่งเสริมให้ใช้งานวิจัย หรือนวัตกรรมเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (SDGs) 
4. สร้างความร่วมมือกับชุมชนเพื่อสร้างสรรค์ความรู้ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   

 

ที ่ ตัวชี้วัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

เป้าหมาย 
66 

ค่าเป้าหมาย 2566 - 2570 เกณฑ์การให้คะแนน 
ค าอธิบาย/ประเด็นการประเมิน 

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

หรือนวัตกรรมเพื่อพัฒนาสังคมหรอื
ชุมชน 

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

 ส่งเสรมิให้ความส าคัญกับงานวิจยัเป็นราย
หลักสตูร 11 หลักสตูร (ปรญิญาตรี 10 
ปริญญาโท 1) ทุกหลักสูตรต้องท าวิจัยหรือ
นวัตกรรมเพื่อชุมชนตาศาสตร์ของตนเอง   
(1 หลักสูตร 1 งานวิจัยหรือนวัตกรรม) 
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2 ระดับความส าเร็จของการพัฒนา
ระบบสนบัสนุนจดัท าวิจัยหรือ
นวัตกรรมเพื่อพัฒนาสังคมหรือ
ชุมชน  

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

3 ระดับความส าเร็จของการน า
งานวิจัย หรือนวัตกรรมไปใช้เพื่อ
พัฒนาสังคมหรือชุมชน 
 

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

4 จ านวนผลงานท่ีน าไปใช้ประโยชน์
เพื่อส่งเสริมการสรา้งมูลค่าเพิ่ม 

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

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

6 จ านวนครัวเรือนท่ีได้รบัการยกระดับ
ให้พ้นเส้นความยากจน 

3 5 5 5 10 15 20 5 5 10 15 20 ประเด็นการประเมินผล 
  จ านวน 5 ครัวเรือน = 2 คะแนน 
  จ านวน 10 ครัวเรือน = 3 คะแนน 
  จ านวน 15 ครัวเรือน = 4 คะแนน 
  จ านวน 20 ครัวเรือน = 5 คะแนน 
ค าอธิบายการประเมิน 
  พิจารณาจ านวนครัวเรือนท่ีได้รบัการ
ยกระดับให้พ้นเส้นความยากจน 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาชุมชน ท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งด้วยพันธกิจสัมพันธ์ 
เป้าประสงค์ที่ 1  ส่งเสริมและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งด้วยพันธกิจสัมพันธ์ 
กลยุทธ์  1.2  พัฒนาทักษะด้านวิศวกรสังคมให้แก่นักศึกษาเพ่ือสร้างงานวิจัย โครงงานหรือนวัตกรรม ที่บูรณาการศาสตร์ต่าง ๆ ให้สามารถพัฒนาหรือแก้ปัญหาให้ชุมชนท้องถิ่น 
มาตรการ : 
1. ส่งเสริมให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการสร้างผลงาน นวัตกรรม โครงงาน หรืองานวิจัย หรือบูรณาการศาสตร์ต่าง ๆ 
2. สนับสนุนให้มีคณะท างานเพ่ือขับเคลื่อนกระบวนการวิศวกรสังคม โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรภายในคณะ 
3. ส่งเสริมความรู้ ทักษะวิศวกรสังคมให้กับบุคลากร และนักศึกษา 
4. ส่งเสริมให้นักศึกษาน าทักษะวิศวกรสังคมไปใช้ประโยชน์ โดยการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในพ้ืนที่ให้บริการ 

ท่ี ตัวชี้วดั 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

เป้าหมาย 
66 

ค่าเปา้หมาย 2566 - 2570 เกณฑ์การให้คะแนน 
ค าอธิบาย/ประเด็นการประเมนิ 

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

มีส่วนร่วมในการสร้างผลงาน 
นวัตกรรม โครงงาน หรืองานวิจัย 
หรือบูรณาการศาสตร์ต่างๆ เพือ่
พัฒนาหรือแก้ปัญหาให้ชุมชน
ท้องถิ่น 

3 35 35 
(4) 

45 
(5) 

54 
(6) 

63 
(7) 

72 
(8) 

35 
(4) 

45 
(5) 

54 
(6) 

63 
(7) 

72 
(8) 

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

   ร้อยละ 72 ขึ้นไป = 5 คะแนน 
8 จ านวนโครงงานที่นักศึกษา

ด าเนินการพัฒนาหรือแก้ปัญหาให้
ชุมชนท้องถิ่น 

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

ค าอธิบายการประเมิน  
 เป็นการบูรณาการการท างานร่วมกับกลุ่มวิศวกร

สังคม ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดย
เน้นให้แกนน าวิศวกรสังคมท างานเป็นครบวงจน 
(ตั้งแต่ศึกษาชุมชน วิเคราะห์ชุมชน วางแผน 
ด าเนินการ และ ประเมินผลการขับเคลื่อน โดยมี
คณาจารย์ท าหน้าที่เป็นที่ปรึกษาและผู้สนับสนุนหรือ
เป็นพี่เลี้ยง 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างองค์ความรู้ วิจัยและนวัตกรรมทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
เป้าประสงค์ที่ 2  สร้างองค์ความรู้ วิจัยและนวัตกรรมทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
กลยุทธ์  2.1  เพ่ิมปริมาณและคุณภาพงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรม พร้อมทั้งเผยแพร่ผลงานในระดับชาติหรือนานาชาติ 
มาตรการ : 
1. สนับสนุนให้มีการผลิตงานวิจัยและพัฒนา (R&D) งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรม 
2. ส่งเสริมให้มีการเผยแพร่ผลงานวิจัย หรือนวัตกรรมในระดับชาติและนานาชาติ 
3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการวิจัยด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์กับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
 

ที ่ ตัวชี้วัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

เป้าหมาย 
66 

ค่าเป้าหมาย 2566 - 2570 เกณฑ์การให้คะแนน 
ค าอธิบาย/ประเด็นการประเมิน 

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

หรือนวัตกรรม  (ส าหรับนักวิจัยหน้า
ใหม่) 

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

 10  ผลงาน ขึ้นไป = 5 คะแนน 
หมายเหต ุนักวิจัยหน้าใหม่ หมายถึง อาจารย์หรือ
เจ้าหน้าท่ีสานสนับสนุนท่ีมีความรู้และประสบการณ์
ด้านการท าวิจัยไม่มาก และยินดีท่ีและสมัครเข้าร่วม
การพัฒนานักวิจัยหรือนักพัฒนางานสร้างสรรค์
ร่วมกับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์อย่าง
เป็นทางการ  

10 จ านวนผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ 
หรือนวัตกรรม เผยแพร่ในระดับชาติ
หรือนานาชาติ 

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

  10  ผลงาน  =  3 คะแนน 
11  ผลงาน  =  4 คะแนน 

  12 ผลงาน ขึ้นไป = 5 คะแนน 
ค าอธิบายการประเมิน 

สนับสนุนด้านการให้ความส าคัญกับงานวิจัยเป็น
รายหลักสูตร 11 หลักสูตร และส านักงานคณบดี 
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แบ่งการพัฒนาออกเป็น 2 ระดับ คือ ระดับชาติ 
และ ระดับนานาชาติ        

11 ระดับค่าคะแนนการเผยแพร่
ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือ
นวัตกรรม 

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

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

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

12 จ านวนงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือ
นวัตกรรมท่ีน าไปใช้ประโยชน์ต่อการ
พัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสอดคล้อง
กับ SDGs 

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

  10  ผลงาน  =  3 คะแนน 
11  ผลงาน  =  4 คะแนน 

  12 ผลงาน ขึ้นไป = 5 คะแนน 
ค าอธิบายการประเมิน 
งานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมจากหลักสูตร 
11 หลักสูตร และและส านักงานคณบดี โดยแนวทาง
การพัฒนาต้องมีเป้าหมายเพื่อตอบโจทย์ SDGs ท่ี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ก าหนดไว้ 
อย่างน้อย 1 ข้อ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพบัณฑิตให้มีมาตรฐานทางวิชาการและสมรรถนะทางวิชาชีพสู่ความเป็นพลโลก 
เป้าประสงค์ที่ 3  บัณฑิตมีคุณภาพทางวิชาการและสมรรถนะทางวิชาชีพสู่ความเป็นพลโลก 
กลยุทธ์  3.1  ผลิตบัณฑิตได้ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ทั้งด้านสมรรถนะวิชาชีพ และทักษะบัณฑิตศตวรรษที่ 21 
มาตรการ : 
1. พัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF/KPRUQF) ทักษะทางวิศวกรสังคม และทักษะศตวรรษที่ 21 
2. พัฒนานักศึกษาให้มีทักษะภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศอ่ืน ๆ  
3. ส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนาสมรรถนะดิจิทัลส าหรับคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 
4. ส่งเสริมนักศึกษาให้ได้รับการพัฒนาทักษะวิชาตามศาสตร์สาขา 
5. ก าหนดนโยบาย ก ากับ ติดตาม ให้ทุกหลักสูตรจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการปฏิบัติงานจริง CWIE/WIL  
6. สร้างความร่วมมือกับชุมชน สถานประกอบการในการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนที่ตอบสนองต่อการพัฒนาท้องถิ่นและผู้ใช้บัณฑิต  
7. ส่งเสริมให้มีกิจกรรมและเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือสร้างแนวปฏิบัติที่ดีของหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการการเรียนการสอนกับการปฏิบัติงานจริง CWIE/WIL 
8. ส่งเสริมให้นักศึกษามีทักษะการเป็นผู้ประกอบการ 
 

ที ่ ตัวชี้วัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

เป้าหมาย 
66 

ค่าเป้าหมาย 2566 - 2570 เกณฑ์การให้คะแนน 
ค าอธิบาย/ประเด็นการประเมิน 

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

พัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะ
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา (HUSOQF) 
ทักษะทางวิศวกรสังคม และ
ทักษะศตวรรษที่ 21 
 

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

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

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

14 ร้อยละของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีปสีุดท้ายที่สอบผ่าน 
ระดับ B1 ตามมาตรฐาน CEFR 
หรือมาตรฐานอื่น ๆ ที่เทียบเท่า 

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

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

15 ร้อยละของนักศึกษาปรญิญาตรีปี
สุดท้ายทีส่อบผ่านเกณฑ์ IC3 หรือ
ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

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

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

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

16 ร้อยละของหลักสูตรที่นักศึกษา
ได้รับการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพ
ตามศาสตรส์าขา 

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

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

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

17 จ านวนหลักสตูรที่จดัการศึกษา
แบบ CWIE 

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

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

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

18 ร้อยละของนักศึกษาปสีุดท้ายที่มี
ลักษณะการเป็นผู้ประกอบการ 

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

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

ค าอธิบายการประเมิน 
พิจารณาจากนักศึกษาช้ันปีสุดท้ายที่ได้รับ
การพัฒนาทักษะและมีลักษณะการเป็น
ผู้ประกอบการ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพบัณฑิตให้มีมาตรฐานทางวิชาการและสมรรถนะทางวิชาชีพสู่ความเป็นพลโลก 
เป้าประสงค์ที่ 3  บัณฑิตมีคุณภาพทางวิชาการและสมรรถนะทางวิชาชีพสู่ความเป็นพลโลก 
กลยุทธ์  3.2  พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร/หลักสูตรระยะสั้นให้ทันสมัยเพ่ือตอบสนองต่อการพัฒนาท้องถิ่น และการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
มาตรการ : 
1. ส่งเสริมพัฒนาให้มีการปรับปรุงหลักสูตร/หลักสูตรระยะสั้นให้ทันสมัยเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของทุกช่วงวัย ตอบสนองต่อการพัฒนาท้องถิ่นและการเรียนรู้ 
ตลอดชีวิต 
2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกโปรแกรมวิชาจัดท าหลักสูตรระยะสั้น 
3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกโปรแกรมวิชาจัดท าหลักสูตรวิชาโท 
4. ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรให้มีการจัดการเรียนการสอนในระบบคลังหน่วยกิตระดับอุดมศึกษา (Credit bank)   
5. จัดการการเรียนการสอนโดยบูรณาการงานวิจัยและบริการวิชาการเพ่ือผลิตบัณฑิตและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาสังคม/ชุมชน 
 

ที ่ ตัวชี้วัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

เป้าหมาย 
66 

ค่าเป้าหมาย 2566 - 2570 เกณฑ์การให้คะแนน 
ค าอธิบาย/ประเด็นการประเมิน 

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

ตอบสนองต่อการพัฒนาท้องถิ่น
และการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

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

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

ค าอธิบายการประเมิน 
1. พิจารณาจากจ านวนหลักสูตรระยะสั้นท่ี
พัฒนาขึ้นใหม่เพื่อตอบสนองต่อการพัฒนา
ท้องถิ่นและการเรยีนรูต้ลอดชีวิต 
2. หลักสูตรระยะสั้น คือ หลักสตูรที่สร้างขึ้น
โดยใช้ระยะเวลาเรยีนไม่ยาวนานนัก และมี
จุดมุ่งหมายเพื่อเพ่ิมพูนความรู้ ประสบการณ์ 
ทักษะ หรือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตาม 
ความสนใจ หรือ หลักสตูรทีส่ามารถเพิ่ม
มูลค่าให้กับบุคคลทั่วไปได้ หรือเปน็หลักสตูร
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เป็นที่ส่งเสริมให้เกดิการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
(Long life Learning) ซึ่งอาจมีการเก็บ
ค่าลงทะเบียน        

20 จ านวนผู้เรียนกลุม่ใหม่ที่เข้าศึกษา
ในหลักสูตรระยะสั้น 

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

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

ค าอธิบายการประเมิน 
1. พิจารณาจากจ านวนกลุ่มผู้เรียนใหม่ทุก
ช่วงวัยท่ีเข้าศึกษาในหลักสูตรระยะสั้น 
2. ในกรณีเป็นนักศึกษา กลุม่ผู้เรียนใหม่ต้อง
ไม่เป็นนักศึกษาที่อยู่ในหลักสตูรทีส่ังกัดคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

21 ร้อยละของหลักสูตรที่จัดการการ
เรียนการสอนโดยบูรณาการ
งานวิจัยและบริการวิชาการ 

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

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

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ ตัวชี้วัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

เป้าหมาย 
66 

ค่าเป้าหมาย 2566 - 2570 เกณฑ์การให้คะแนน 
ค าอธิบาย/ประเด็นการประเมิน 

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

วิชาการกับสถาบันการศึกษา
ภายในประเทศและ/หรือ
ต่างประเทศ 

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

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

1. พิจารณาจากจ านวนเครือข่ายความ
ร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษา
ภายในประเทศและต่างประเทศ   
2. ความร่วมมือทางวิชาการต้องจดัท าเป็น
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ 
(MOU) 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพบัณฑิตให้มีมาตรฐานทางวิชาการและสมรรถนะทางวิชาชีพสู่ความเป็นพลโลก 
เป้าประสงค์ที่ 3  บัณฑิตมีคุณภาพทางวิชาการและสมรรถนะทางวิชาชีพสู่ความเป็นพลโลก 
กลยุทธ์  3.4  สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชนท้องถิ่นทั้งภาครัฐและเอกชนในลักษณะบูรณาการพันธกิจ 
มาตรการ : 
1. แสวงหาเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชนท้องถิ่นท้ังภาครัฐและเอกชนในลักษณะบูรณาการพันธกิจ 
2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีกิจกรรมความร่วมมือกับชุมชนท้องถิ่นทั้งภาครัฐและเอกชน 

 

 
 
 

ที ่ ตัวชี้วัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

เป้าหมาย 
66 

ค่าเป้าหมาย 2566 - 2570 เกณฑ์การให้คะแนน 
ค าอธิบาย/ประเด็นการประเมิน 

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

ชุมชนท้องถิ่นทั้งภาครัฐและเอกชน
ในลักษณะบรูณาการพันธกิจ 

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

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

1. พิจารณาจากจ านวนเครือข่ายความ
ร่วมมือกับชุมชนท้องถิ่นทั้งภาครัฐและ
เอกชน ที่มีความต้องการร่วมกันด าเนิน
กิจกรรมโดยมีจุดมุ่งหมายในการพฒันาหรือ
แก้ปัญหาชุมชนท้องถิ่นร่วมกัน ในลักษณะ
บูรณาการพันธกิจด้านใดด้านหนึ่งของ
มหาวิทยาลยั 
2. เครือข่ายความร่วมมืออาจแสดงหลักฐาน
เป็นบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) 
หรือหลักฐานอื่นใดท่ีแสดงให้เห็นถึงการ
ท างานร่วมกัน     
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอนให้ทันสมัยด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
เป้าประสงค์ที่ 4  บริหารการจัดการและการจัดการเรียนการสอนที่ทันสมัยด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
กลยุทธ์  4.1  พัฒนาระบบบริหารจัดการงานบุคคลและเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
มาตรการ : 
1. ก าหนดนโยบายโดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรในคณะในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการงานบุคคลและการบริหารงานโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
2. ส่งเสริมการพัฒนาระบบการบริหารจัดการงานบุคคลและการบริหารงานโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล  
3. สร้างความเข้าใจแก่บุคลากรเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ ตัวชี้วัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

เป้าหมาย 
66 

ค่าเป้าหมาย 2566 - 2570 เกณฑ์การให้คะแนน 
ค าอธิบาย/ประเด็นการประเมิน 

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

ที่มีต่อระบบการบรหิารจดัการงาน
บุคคลและการบริหารงานโดยใช้
เทคโนโลยีดิจิทลั 

3 3.50 3.50 3.75 4.00 4.25 4.50 3.50 3.75 4.00 4.25 4.50 ประเด็นการประเมินผล 
   - 3.50  =  1 คะแนน 
   - 3.75  =  2 คะแนน 
   - 4.00  =  3 คะแนน 
   - 4.25  =  4 คะแนน 
   - 4.50 ขึ้นไป = 5 คะแนน        
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอนให้ทันสมัยด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
เป้าประสงค์ที่ 4  บริหารการจัดการและการจัดการเรียนการสอนที่ทันสมัยด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
กลยุทธ์  4.2  พัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน 
มาตรการ : 
1. พัฒนาทักษะของบุคลากรด้านภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีดิจิทัล 
2. พัฒนาอาจารย์ให้มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษส าหรับอาจารย์ผู้สอนให้อยู่ในระดับที่สามารถสอนเป็นภาษาอังกฤษ หรือสามารถสอบผ่านมาตรฐานคุณภาพ
ภาษาอังกฤษที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล 
3. ส่งเสริมให้บุคลากรที่มีต าแหน่งทางวิชาการท่ีเพ่ิมขึ้น 
4. ส่งเสริมให้บุคลากรฝ่ายสนับสนุนเข้าสู่ต าแหน่งงานที่สูงขึ้น 
5. สร้างแรงจูงใจในการพัฒนาบุคลากรตามเส้นทางความก้าวหน้าทางสายวิชาชีพ เพื่อให้มีความมั่นคงทางวิชาชีพ 
6. ส่งเสริมและสนับสนุนการท าผลงานวิชาการและการวิจัย 
7. พัฒนาอาจารย์ให้จัดการเรียนการสอนสอนในรูปแบบใหม่ ตามการพัฒนาของสังคม 
8. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมด้านจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
 

ที ่ ตัวชี้วัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

เป้าหมาย 
66 

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

25 ร้อยละของบุคลากรทีส่อบผ่าน
ระดับ B1 ตามมาตรฐาน CEFR 
หรือมาตรฐานอื่น ๆ ที่เทียบเท่า 

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

26 ร้อยละของบุคลากรทีไ่ด้รับการ
พัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ
และเทคโนโลยีดิจิทลั 

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

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

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

28 ร้อยละของบุคลากรฝ่ายสนับสนุน
ที่เข้าสู่ต าแหน่งงานท่ีสูงขึ้น 

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

ค าอธิบายการประเมิน 
พิจารณาจากจ านวนบุคลากรฝ่ายสนับสนุนท่ี
เข้าสู่ต าแหน่งงานท่ีสูงขึ้น เปรียบเทียบกับ
จ านวนบุคลากรฝ่ายสนับสนุนท้ังหมด  
แสดงผลเป็นร้อยละ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอนให้ทันสมัยด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
เป้าประสงค์ที่ 4  บริหารการจัดการและการจัดการเรียนการสอนที่ทันสมัยด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
กลยุทธ์  4.3  พัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนที่ทันสมัยด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
มาตรการ : 
1. ส่งเสริมพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้ทันสมัยด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ ตัวชี้วัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

เป้าหมาย 
66 

ค่าเป้าหมาย 2566 - 2570 เกณฑ์การให้คะแนน 
ค าอธิบาย/ประเด็นการประเมิน 

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

ระบบการจัดการเรยีนการสอนที่
ทันสมัยด้วยเทคโนโลยดีิจิทัล 

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

ค าอธิบายการประเมิน 
พิจารณาจากจ านวนหลักสูตรที่มีการพัฒนา
ระบบการจัดการเรยีนการสอนที่ทันสมัยด้วย
เทคโนโลยีดิจิทลั เปรยีบเทียบกับจ านวน
หลักสตูรทั้งหมด  แสดงผลเป็นร้อยละ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอนให้ทันสมัยด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
เป้าประสงค์ที่ 4  บริหารการจัดการและการจัดการเรียนการสอนที่ทันสมัยด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
กลยุทธ์  4.4  สร้างแหล่งเรียนรู้ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มาตรการ : 
1. เพ่ิมแหล่งเรียนรู้ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดท าฐานข้อมูลความรู้ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
3. ส่งเสริมพัฒนาสิ่งสนับสนุนและสร้างพื้นที่แหล่งเรียนรู้แก่นักศึกษาภายในคณะ 
4. ส่งเสริมความเป็นชุมชนของนักศึกษา ศิษย์เก่า และคนในท้องถิ่น 
 

ที ่ ตัวชี้วัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

เป้าหมาย 
66 

ค่าเป้าหมาย 2566 - 2570 เกณฑ์การให้คะแนน 
ค าอธิบาย/ประเด็นการประเมิน 

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

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่
เกิดใหม่หรือไดร้ับการพัฒนา 

3 2 
 

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

31 ระดับความส าเร็จในการจัดท า
ฐานข้อมูลความรู้ด้าน
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

3 1 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ประเด็นการประเมินผล 
 ด าเนินการได้ 1 ระดับ = 1 คะแนน  
 ด าเนินการได้ 2 ระดับ = 2 คะแนน 
 ด าเนินการได้ 3 ระดับ = 3 คะแนน 
 ด าเนินการได้ 4 ระดับ = 4 คะแนน 
 ด าเนินการได้ 5 ระดับ = 5 คะแนน 
ค าอธิบายการประเมิน 
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 ระดับความส าเร็จของการจดัท าฐานข้อมูลมี 
5 ระดับ ดังน้ี  
 1. มีนโยบายในการจดัท าฐานข้อมูลความรู้
ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่เห็น
เป็นรูปธรรม มรีะบบ และกลไกในการน า
นโยบายไปสู่การปฏิบตัิ (1 คะแนน)  
 2. มีการจัดท าแผนการพัฒนาระบบในการ
จัดท าฐานข้อมูลความรูด้้านมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์และน าแผนไปบรรจไุว้เป็น
โครงการ/กิจกรรม ในแผนปฏิบัตริาชการ
ประจ าปี (2 คะแนน) 
 3. มีการด าเนินการตามแผน  (3 คะแนน) 
 4. มีการประเมินทบทวนการด าเนินการตาม
แผน (4 คะแนน) 
 5. มีการน าผลการประเมินไปปรบัปรุงการ
ด าเนินการ (5 คะแนน)      

32 จ านวนกิจกรรมที่ส่งเสริมความ
เป็นชุมชนของนักศึกษา  
ศิษย์เก่า และคนในท้องถิ่น 

2 1 1 1 2 2 3 - - 1 2 3 ประเด็นการประเมินผล 
 ด าเนินการได้ 1 กิจกกรม = 3 คะแนน 
 ด าเนินการได้ 2 กิจกกรม = 4 คะแนน 
 ด าเนินการได้ 3 กิจกกรม = 5 คะแนน 
ค าอธิบายการประเมิน 
 พิจารณาจากจ านวนกิจกรรมที่ส่งเสรมิ
ความเป็นชุมชนของนักศึกษา ศิษย์เก่า และ      
คนในท้องถิ่น 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอนให้ทันสมัยด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
เป้าประสงค์ที่ 4  บริหารการจัดการและการจัดการเรียนการสอนที่ทันสมัยด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
กลยุทธ์ 4.5  พัฒนาหลักสูตรให้มีการบริหารจัดการ ด้วยระบบคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานสากล 
มาตรการ : 
1.ส่งเสริมและสนับสนุนหลักสูตรให้มีการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานสากล 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ ตัวชี้วัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

เป้าหมาย 
66 

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

33 จ านวนหลักสตูรที่มีการบรหิาร
จัดการด้วยระบบคุณภาพตาม
เกณฑ์มาตรฐานสากล 

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

พิจารณาจากหลักสูตรที่มีการบริหาร
จัดการด้วยระบบคุณภาพตามเกณฑ์
มาตรฐานสากล เช่น เกณฑ์ AUN-QA  
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอนให้ทันสมัยด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
เป้าประสงค์ที่ 4  บริหารการจัดการและการจัดการเรียนการสอนที่ทันสมัยด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
กลยุทธ์  4.6  สร้างภาพลักษณ์องค์ด้วยการประชาสัมพันธ์เชิงรุก 
มาตรการ : 
1. จัดตั้งคณะท างานด้านการประชาสัมพันธ์และการสร้างภาพลักษณ์องค์กร 
2. วางแผนและด าเนินการประชาสัมพันธ์เพื่อการสร้างภาพลักษณ์องค์กร 
3. จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์หรือจัดโครงการ/กิจกรรมเพ่ือการประชาสัมพันธ์และการสร้างภาพลักษณ์องค์กรผ่านช่องทางต่าง ๆ 
 

ที ่ ตัวชี้วัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

เป้าหมาย 
66 

ค่าเป้าหมาย 2566 - 2570 เกณฑ์การให้คะแนน 
ค าอธิบาย/ประเด็นการประเมิน 

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

ภาพลักษณ์องคด์้วยการ
ประชาสมัพันธ์เชิงรุก 

2 1 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ประเด็นการประเมินผล 
ด าเนินการได้ 1 ระดับ = 1 คะแนน  
 ด าเนินการได้ 2 ระดับ = 2 คะแนน 
 ด าเนินการได้ 3 ระดับ = 3 คะแนน 
 ด าเนินการได้ 4 ระดับ = 4 คะแนน 
ด าเนินการได้ 5 ระดับ = 5 คะแนน 
ค าอธิบายการประเมิน 
 ระดับความส าเร็จของในการสร้าง
ภาพลักษณ์องค์กรมี 5 ระดับ ดังนี ้ 
1. มีนโยบายในการสร้างภาพลักษณ์องค์ด้วย
การประชาสัมพันธ์เชิงรุกที่เห็นเปน็รูปธรรม 
มีระบบ และกลไกในการน านโยบายไปสู่การ
ปฏิบัติ (1 คะแนน)  
 2. มีการจัดท าแผนการพัฒนาระบบในการ
สร้างภาพลักษณ์องค์ด้วยการประชาสัมพันธ์
เชิงรุกและน าแผนไปบรรจไุว้เป็นโครงการ/
กิจกรรม ในแผนปฏิบัตริาชการประจ าปี (2 
คะแนน) 
 3. มีการด าเนินการตามแผน  (3 คะแนน) 
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 4. มีการประเมินทบทวนการด าเนินการตาม
แผน (4 คะแนน) 
 5. มีการน าผลการประเมินไปปรบัปรุงการ
ด าเนินการ (5 คะแนน)          
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ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ มาตรการ ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 
1.การพัฒนาชุมชน 
ท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็ง
ด้วยพันธกิจสัมพันธ ์

1. ส่งเสรมิและพัฒนา
ชุมชนท้องถิ่นให้มีความ
เข้มแข็งด้วยพันธกิจ
สัมพันธ์ 

1.1  พัฒนาองค์ความรู้ 
งานวิจัย งานสร้างสรรค์ 
หรือนวัตกรรมที่น าไปใช้
ประโยชน์กับชุมชน สังคม 
และมีความสอดคล้องกับ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
ขององค์การสหประชาชาติ 
(SDGs) 

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

1. ร้อยละของหลักสูตรที่มี
งานวิจัย หรือนวัตกรรมเพื่อ
พัฒนาสังคมหรือชุมชน 
2. ระดับความส าเร็จของการ
พัฒนาระบบสนับสนุนจดัท าวิจัย
หรือนวัตกรรมเพื่อพัฒนาสังคม
หรือชุมชน 
3. ระดับความส าเร็จของการน า
งานวิจัย หรือนวัตกรรมไปใช้เพื่อ
พัฒนาสังคมหรือชุมชน 
4. จ านวนผลงานท่ีน าไปใช้
ประโยชน์เพื่อส่งเสริมการสรา้ง
มูลค่าเพิม่ 
5. จ านวนชุมชน หน่วยงาน
ท้องถิ่น ท่ีร่วมมือเพื่อสร้างสรรค์
ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและภมูิ
ปัญญาท้องถิ่น 
6. จ านวนครัวเรือนท่ีได้รับการ
ยกระดับให้พ้นเส้นความยากจน 

 - รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการ
วิชาการ 
-  รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
และศลิปวัฒนธรรม 
 

1.2  พัฒนาทักษะด้าน
วิศวกรสังคมให้แก่นักศึกษา
เพื่อสร้างงานวิจัย โครงงาน
หรือนวัตกรรม ท่ีบูรณาการ
ศาสตร์ต่าง ๆ ให้สามารถ
พัฒนาหรือแก้ปัญหาให้
ชุมชนท้องถิ่น 

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

7. ร้อยละของหลักสูตรที่มี
นักศึกษาท่ีมีส่วนร่วมในการสร้าง
ผลงาน นวัตกรรม โครงงาน หรือ
งานวิจัย หรือบูรณาการศาสตร์
ต่าง ๆ เพื่อพัฒนาหรือแก้ปัญหา
ให้ชุมชนท้องถิ่น 
8. จ านวนโครงงาน ที่นักศึกษา
ด าเนินการพัฒนาหรือแก้ปัญหาให้
ชุมชนท้องถิ่น  

- รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการ
วิชาการ 
-  รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
และศลิปวัฒนธรรม 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ และผู้รบัผิดชอบตัวชี้วัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ฉบบัปรับปรุง 2566) 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ มาตรการ ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 
3. ส่งเสรมิความรู้ ทักษะวิศวกรสังคม
ให้กับบุคลากร และนักศึกษา 
4. ส่งเสรมิให้นักศึกษาน าทักษะ
วิศวกรสังคมไปใช้ประโยชน์ โดยการ
สร้างเครือข่ายความร่วมมือในพ้ืนที่
ให้บริการ 

2. การสร้างองค์ความรู้ 
วิจัยและนวตักรรมทาง
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์

2. สร้างองค์ความรู้ วิจัย
และนวัตกรรมทาง
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์

2.1  เพิ่มปรมิาณและ
คุณภาพงานวิจัย งาน
สร้างสรรค์ หรือนวัตกรรม 
พร้อมท้ังเผยแพรผ่ลงานใน
ระดับชาตหิรือนานาชาต ิ

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

9. จ านวนผลงานวิจัย งาน
สร้างสรรค์ หรือนวัตกรรม  
(ส าหรับนักวิจัยหน้าใหม่) 
10. จ านวนผลงานวิจัย งาน
สร้างสรรค์ หรือนวัตกรรม 
เผยแพร่ในระดับชาติหรือ
นานาชาติ 
11. ระดับค่าคะแนนการเผยแพร่
ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือ
นวัตกรรม 
12. จ านวนงานวิจัย งาน
สร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมที่
น าไปใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนา
ชุมชนท้องถิ่นและสอดคล้องกับ 
SDGs 

รองคณบดฝี่ายวิจัยและบริการ
วิชาการ 
 

3. การยกระดับคุณภาพ
บัณฑิตใหม้ีมาตรฐานทาง
วิชาการและสมรรถนะทาง
วิชาชีพสู่ความเป็นพลโลก 

3. บัณฑิตมีคณุภาพทาง
วิชาการและสมรรถนะ
ทางวิชาชีพสู่ความเป็นพล
โลก 

3.1  ผลติบัณฑิตได้ตาม
ความต้องการของผู้ใช้
บัณฑิต ทั้งด้านสมรรถนะ
วิชาชีพ และทักษะบัณฑิต
ศตวรรษที่ 21 

1. พัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะ
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา (TQF/HUSOQF) 
ทักษะทางวิศวกรสังคม และทักษะ
ศตวรรษที่ 21 
2. พัฒนานักศึกษาให้มีทักษะ
ภาษาอังกฤษและ ภาษาต่างประเทศ
อื่น ๆ  

13. ร้อยละของนักศึกษาท่ีไดร้ับ
การพัฒนานักศึกษาให้มี
คุณลักษณะตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
(HUSOQF) ทักษะทางวิศวกร
สังคม และทักษะศตวรรษที่ 21 
14. ร้อยละของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีปสีุดท้ายที่สอบผ่าน 

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

ระดับ B1 ตามมาตรฐาน CEFR 
หรือมาตรฐานอื่น ๆ ที่เทียบเท่า 
15. ร้อยละของนักศึกษาปริญญา
ตรีปีสดุท้ายที่สอบผ่านเกณฑ์ IC3 
หรือตามที่มหาวิทยาลยัก าหนด 
16. ร้อยละของนักศึกษาท่ีไดร้ับ
การพัฒนาทักษะทางวิชาชีพตาม
ศาสตร์สาขา 
17. ร้อยละของหลักสูตรที่จดั
การศึกษาแบบ CWIE/WIL 
18. ร้อยละของนักศึกษาปีสุดท้าย
ที่มีลักษณะการเป็นผู้ประกอบการ 

3.2  พัฒนาและปรับปรุง
หลักสตูร/หลักสูตรระยะสั้น
ให้ทันสมัยเพื่อตอบสนองต่อ
การพัฒนาท้องถิ่น และการ
เรียนรูต้ลอดชีวิต 

1. ส่งเสรมิพัฒนาให้มีการปรับปรุง
หลักสตูร/หลักสูตรระยะสั้นให้
ทันสมัยเพื่อตอบสนองต่อความ
ต้องการของทุกช่วงวัย ตอบสนอง
ต่อการพัฒนาท้องถิ่นและการเรียนรู้
ตลอดชีวิต 
2. ส่งเสรมิและสนับสนุนให้ทุก
โปรแกรมวิชาจัดท าหลักสูตรระยะสั้น 

19. จ านวนหลักสูตรระยะสั้นท่ี
ตอบสนองต่อการพัฒนาท้องถิ่น
และการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
20. จ านวนผูเ้รียนกลุ่มใหม่ที่เข้า
ศึกษาในหลักสตูรระยะสั้น 
21. ร้อยละของหลักสูตรที่จดัการ
การเรยีนการสอนโดยบรูณาการ
งานวิจัยและบริการวิชาการ 

-รองคณบดฝี่ายวิชาการ 
-รองคณบดฝี่ายวิจัยและบริการ
วิชาการ 



แผนปฏิบัติราชการ | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจ าปี 2566    |     58  

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ มาตรการ ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 
3. ส่งเสรมิและสนับสนุนให้ทุก
โปรแกรมวิชาจัดท าหลักสูตรวิชาโท 
4. ส่งเสรมิและพัฒนาหลักสูตรใหม้ี
การจัดการเรยีนการสอนในระบบ
คลังหน่วยกิตระดับอดุมศึกษา 
(Credit bank)   
5. จัดการการเรียนการสอนโดย
บูรณาการงานวิจัยและบริการ
วิชาการเพื่อผลติบัณฑิตและ
นวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในการ
พัฒนาสังคม/ชุมชน 

3.3 สรา้งเครือข่ายความ
ร่วมมือทางวิชาการกับ
สถาบันการศึกษา
ภายในประเทศและ
ต่างประเทศ 

1. แสวงหาเครือข่ายความร่วมมือ
ทางวิชาการกับสถาบันการศึกษา
ภายในประเทศและต่างประเทศ 
2. ส่งเสรมิและสนับสนุนให้มี
กิจกรรมทางวิชาการกับ
สถาบันการศึกษาท้ังภายในประเทศ
และต่างประเทศ 

22. จ านวนเครือข่ายความร่วมมือ
ทางวิชาการกับสถาบันการศึกษา
ภายในประเทศและ/หรือ
ต่างประเทศ 

-รองคณบดฝี่ายวิชาการ 
- คณบด ี

3.4  สร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือกับชุมชนท้องถิ่นทั้ง
ภาครัฐและเอกชนใน
ลักษณะบรูณาการพันธกิจ 

1. แสวงหาเครือข่ายความร่วมมือกับ
ชุมชนท้องถิ่นทั้งภาครัฐและเอกชน
ในลักษณะบรูณาการพันธกิจ 
2. ส่งเสรมิและสนับสนุนให้มี
กิจกรรมความร่วมมือกับชุมชน
ท้องถิ่นทั้งภาครัฐและเอกชน 

23. จ านวนเครือข่ายความร่วมมือ
กับชุมชนท้องถิ่นทั้งภาครัฐและ
เอกชนในลักษณะบูรณาการพันธกิจ 

-รองคณบดฝี่ายวิชาการ 
- คณบด ี

4. การพัฒนาระบบบรหิาร
จัดการและการจัดการ
เรียนการสอนให้ทันสมัย
ด้วยเทคโนโลยดีิจิทัล 

4. บริหารการจัดการและ
การจัดการเรยีนการสอน
ที่ทันสมัยด้วยเทคโนโลยี
ดิจิทัล 

4.1  พัฒนาระบบบริหาร
จัดการงานบุคคลและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารงาน
โดยใช้เทคโนโลยดีิจิทัล 

1. ก าหนดนโยบายโดยการมสี่วน
ร่วมของบุคลากรในคณะในการ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการงาน
บุคคลและการบริหารงานโดยใช้
เทคโนโลยีดิจิทลั 

24. ระดับความพึงพอใจของ
บุคลากรที่มตี่อระบบการบริหาร
จัดการงานบุคคลและการ
บริหารงานโดยใช้เทคโนโลยดีิจิทัล 

- คณบด ี
-  รองคณบดีฝ่ายวางแผนและ
ประกันคณุภาพการศึกษา 
-  หัวหน้าส านักงาน 
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2. ส่งเสรมิการพัฒนาระบบการ
บริหารจดัการงานบุคคลและการ
บริหารงานโดยใช้เทคโนโลยดีิจิทัล  
3. สร้างความเข้าใจแก่บุคลากร
เกี่ยวกับการบรหิารทรัพยากรให้เกิด
ประสิทธิภาพ 

4.2  พัฒนาสมรรถนะในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรสาย
วิชาการและสายสนับสนุน 

1. พัฒนาทักษะของบุคลากรด้าน
ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีดิจิทลั 
2. พัฒนาอาจารย์ให้มีทักษะการ
สื่อสารภาษาอังกฤษส าหรับอาจารย์
ผู้สอนให้อยู่ในระดับท่ีสามารถสอน
เป็นภาษาอังกฤษ หรือสามารถสอบ
ผ่านมาตรฐานคณุภาพภาษาอังกฤษ
ที่เป็นท่ียอมรับในระดับสากล 
3. ส่งเสรมิให้บุคลากรที่มีต าแหน่ง
ทางวิชาการที่เพิ่มขึ้น 
4.ส่งเสรมิให้บุคลากรฝ่ายสนับสนนุ
เข้าสู่ต าแหน่งงานท่ีสูงขึ้น 
5. สร้างแรงจูงใจในการพัฒนา
บุคลากรตามเส้นทางความก้าวหน้า
ทางสายวิชาชีพ เพื่อให้มีความมั่นคง
ทางวิชาชีพ 
6. ส่งเสรมิและสนับสนุนการท า
ผลงานวิชาการและการวิจัย 
7. พัฒนาอาจารย์ให้จัดการเรยีนการ
สอนสอนในรูปแบบใหม่ ตามการ
พัฒนาของสังคม 
8. ส่งเสรมิการจดักิจกรรมด้าน
จรรยาบรรณในวิชาชีพ 

25. ร้อยละของบุคลากรที่สอบ
ผ่านระดับ B1 ตามมาตรฐาน 
CEFR หรือมาตรฐานอ่ืน ๆ ที่
เทียบเท่า 
26. ร้อยละของบุคลากรที่ไดร้ับ
การพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ
และเทคโนโลยีดิจิทลั 
27. ร้อยละของบุคลากรที่มี
ต าแหน่งทางวิชาการที่เพิ่มขึ้น 
28. ร้อยละของบุคลากรฝ่าย
สนับสนุนท่ีเข้าสู่ต าแหน่งงานท่ี
สูงขึ้น 

-รองคณบดฝี่ายวิชาการ 
- คณบด ี
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4.3  พัฒนาระบบการจัดการ
เรียนการสอนที่ทันสมยัด้วย
เทคโนโลยีดิจิทลั 

1. ส่งเสรมิพัฒนาการจดัการเรียน
การสอนให้ทันสมัยด้วยเทคโนโลยี
ดิจิทัล 

29. ร้อยละของหลักสูตรทีม่ีการ
พัฒนาระบบการจัดการเรียนการ
สอนที่ทันสมัยด้วยเทคโนโลยี
ดิจิทัล 

- คณบด ี
-รองคณบดฝี่ายวิชาการ 

4.4  สร้างแหล่งเรียนรู้ด้าน
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์

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

30. จ านวนแหล่งเรียนรู้ด้าน
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่
เกิดใหม่หรือไดร้ับการพัฒนา 
31. ระดับความส าเร็จในการ
จัดท าฐานข้อมูลความรูด้้าน
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
32. จ านวนกิจกรรมที่ส่งเสรมิ
ความเป็นชุมชนของนักศึกษา  
ศิษย์เก่า และคนในท้องถิ่น 

- คณบด ี
-รองคณบดฝี่ายวิชาการ 
-  รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
และศลิปวฒันธรรม 

4.5  พัฒนาหลักสตูรให้มี
การบริหารจัดการ ด้วย
ระบบคณุภาพตามเกณฑ์
มาตรฐานสากล 

1.ส่งเสรมิและสนับสนุนหลักสูตรให้
มีการบรหิารจดัการด้วยระบบ
คุณภาพตามเกณฑม์าตรฐานสากล 

33. จ านวนหลักสูตรที่มีการ
บริหารจดัการด้วยระบบคณุภาพ
ตามเกณฑ์มาตรฐานสากล 

-รองคณบดฝี่ายวางแผนและ
ประกันคณุภาพการศึกษา 

4.6  สร้างภาพลักษณ์องค์
ด้วยการประชาสมัพันธ์เชิงรุก 

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

34. ระดับความส าเร็จในการสร้าง
ภาพลักษณ์องคด์้วยการ
ประชาสมัพันธ์เชิงรุก 

- คณบด ี
-รองคณบดฝี่ายวิชาการ 
- รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการ
วิชาการ 
- รองคณบดีฝ่ายวางแผนและ
ประกันคณุภาพการศึกษา 
-รองคณบดฝี่ายกิจการนักศึกษา
และศลิปวัฒนธรรม 
- หัวหน้าส านักงาน 
- ประธานโปรแกรมวิชาทุก
โปรแกรม 
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ผลการทบทวนแผนกลยทุธ์ปีงบประมาณ 2561-2565  เพ่ือจัดท าแผนกลยุทธ์ปีงบประมาณ 2566-2570 (ฉบับปงีบประมาณ 2566) 
ประเด็น กลยุทธ์ปีงบประมาณ 2561-2565 (ปรับปรุงปีงบประมาณ 2565) กลยุทธ์ปีงบประมาณ 2566-2570 (ปรับปรุงปีงบประมาณ 2566) 

วิสัยทัศน์ เป็นองค์กรที่ผลติบัณฑิตให้มมีาตรฐานสากล พร้อมน าองค์ความรู้และนวัตกรรมสู่การ 
พัฒนาท้องถิ่น 

เป็นองค์กรที่ผลติบัณฑิตให้มมีาตรฐานสากล พร้อมน าองค์ความรู้และนวัตกรรมสู่การ 
พัฒนาท้องถิ่น 

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

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

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

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

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

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

เอกลักษณ ์ “การผลติ พัฒนาครู และการพัฒนาท้องถิ่น” 

         เอกลักษณ์ หมายถึง ความส าเร็จตามจุดเน้นและจุดเด่นที่สะท้อนให้เห็น
เป็นลักษณะเด่นเป็นที่หนึ่งของสถาบัน โดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้
น าเสนอผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารคณะและคณะกรรมการประจ า
คณะ โดยใช้ค าว่า “พัฒนาท้องถิ่น  สานศิลป์วัฒนธรรม”  

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

ใช้ค าว่า “เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่มีมาตรฐานสากล ช้ีน าการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 
ผลิตบัณฑิตที่มีศักยภาพสู่ความเป็นพลโลก” 

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

คุณลักษณะบัณฑิต มีความรู้คูคุ่ณธรรม     พร้อมน าสังคม 
นิยมความเป็นไทย     ใส่ใจวิถีโลก 

มีความรู้คูคุ่ณธรรม   พร้อมน าสังคม 
            นิยมความเป็นไทย     ใส่ใจวิถีโลก 

วัฒนธรรมของหน่วยงาน 
 

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

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

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

1. การพัฒนาชุมชนท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งด้วยพันธกิจสัมพันธ์ 
2. การสร้างองค์ความรู้ วิจัยและนวัตกรรมทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
3. การยกระดับคุณภาพบัณฑิตใหม้ีมาตรฐานทางวิชาการและสมรรถนะทางวิชาชีพ   
สู่ความเป็นพลโลก 
4. การพัฒนาระบบบรหิารจดัการและการจัดการเรยีนการสอนให้ทันสมัยด้วย
เทคโนโลยีดิจิทลั 
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ประเด็น กลยุทธ์ปีงบประมาณ 2561-2565 (ปรับปรุงปีงบประมาณ 2565) กลยุทธ์ปีงบประมาณ 2566-2570 (ปรับปรุงปีงบประมาณ 2566) 
เป้าประสงค ์ 1. มีขีดความสามารถในการพัฒนาท้องถิ่นด้วยองค์ความรู้และนวตักรรมภายใต้การ  

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

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

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

กลยุทธ์ 1 
กลยุทธ์ที่ 1.1  พัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมที่น าไปใช้
ประโยชน์กับชุมชน สังคม และมีความสอดคล้องกับเป้าหมายการพฒันาที่ยั่งยืนของ
องค์การสหประชาชาติ (SDGs)  
กลยุทธ์ที ่ 1.2  พัฒนาทักษะด้านวิศวกรสังคมให้แก่นักศึกษาเพื่อสรา้งงานวิจัย 
โครงงานหรือนวัตกรรม ท่ีบูรณาการศาสตรต์่าง ๆ ให้สามารถพัฒนาหรือแก้ปัญหาให้
ชุมชนท้องถิ่น 
กลยุทธ ์2 
กลยุทธ์ที่ 2.1 เพิ่มปริมาณและคุณภาพงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรม พร้อม
ทั้งเผยแพร่ผลงานในระดับชาติหรอืนานาชาติ 
กลยุทธ ์3 
กลยุทธ์ที่ 3.1 ผลิตบณัฑิตไดต้ามความต้องการของผู้ใช้บัณฑติ ทั้งด้านสมรรถนะ
วิชาชีพ และทักษะบัณฑิตศตวรรษท่ี 21 
กลยุทธ์ที่ 3.2 พัฒนาและปรับปรุงหลักสตูร/หลักสูตรระยะสั้นให้ทันสมัยเพื่อ
ตอบสนองต่อการพัฒนาท้องถิ่น และการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
กลยุทธ์ที่ 3.3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษา
ภายในประเทศและต่างประเทศ 
กลยุทธ์ที่ 3.4 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชนท้องถิ่นทั้งภาครฐัและเอกชนใน
ลักษณะบรูณาการพันธกิจ 
กลยุทธ ์4 
กลยุทธ์ที่ 4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการงานบุคคลและเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารงานโดยใช้เทคโนโลยดีิจิทัล 
กลยุทธ์ที่ 4.2 พัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายวชิาการและสาย
สนับสนุน 
กลยุทธ์ที่ 4.3 พัฒนาระบบการจัดการเรยีนการสอนที่ทันสมัยด้วยเทคโนโลยีดิจิทลั 
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ประเด็น กลยุทธ์ปีงบประมาณ 2561-2565 (ปรับปรุงปีงบประมาณ 2565) กลยุทธ์ปีงบประมาณ 2566-2570 (ปรับปรุงปีงบประมาณ 2566) 
กลยุทธ์ที่ 4.4 สร้างแหล่งเรียนรูด้า้นมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
กลยุทธ์ที่ 4.5 พัฒนาหลักสูตรให้มกีารบริหารจัดการ ด้วยระบบคณุภาพตามเกณฑ์
มาตรฐานสากล 
กลยุทธ์ที่ 4.6 สร้างภาพลักษณ์องค์ด้วยการประชาสมัพันธ์เชิงรุก 

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

พัฒนาสังคมหรือชุมชน 
3 จ านวนหลักสตูรทีส่นองตอบต่อการพัฒนาท้องถิ่น แนวทางการพัฒนา

ประเทศ และนักศึกษาต่างชาติ  
3 ระดับความส าเร็จของการน างานวจิัย หรือนวัตกรรมไปใช้เพื่อพัฒนาสังคม

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

ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญัญาท้องถิ่น 
6  ร้อยละความพึงพอใจจากผู้ใช้บรกิารสื่ออุปกรณ์ เทคโนโลยี แหล่งสนับสนุน

การเรยีนรู ้
6 จ านวนครัวเรือนท่ีได้รบัการยกระดับให้พ้นเส้นความยากจน 

7  จ านวนของชุมชนท้องถิ่น/ประเทศ ท่ีคณะได้ร่วมมือท าการวิจยั 7 ร้อยละของหลักสูตรที่มีนักศึกษาทีม่ีส่วนร่วมในการสร้างผลงาน นวัตกรรม 
โครงงาน หรืองานวิจัย หรือบูรณาการศาสตรต์่าง ๆ เพื่อพัฒนาหรือแก้ปัญหา
ให้ชุมชนท้องถิ่น 

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

นานาชาติ 
11 ร้อยละของผลสัมฤทธ์ิของงาน 11 ระดับคา่คะแนนการเผยแพร่ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรม 
12 ระดับความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อระบบบริหารจัดการเทคโนโลยี

สารสนเทศของคณะ 
12 จ านวนงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมที่น าไปใช้ประโยชน์ตอ่การ

พัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสอดคล้องกับ SDGs 
13 ร้อยละของอาจารย์ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ 13 ร้อยละของนักศึกษาท่ีได้รับการพฒันานักศึกษาให้มีคุณลักษณะตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (HUSOQF) ทักษะทางวิศวกรสังคม และ
ทักษะศตวรรษที่ 21 

14 ร้อยละบคุลากรที่มีสมรรถนะตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 14 ร้อยละของนักศึกษาระดับปริญญาตรีปสีุดท้ายทีส่อบผ่าน ระดับ B1 ตาม
มาตรฐาน CEFR หรือมาตรฐานอ่ืน ๆ ที่เทียบเท่า 
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ประเด็น กลยุทธ์ปีงบประมาณ 2561-2565 (ปรับปรุงปีงบประมาณ 2565) กลยุทธ์ปีงบประมาณ 2566-2570 (ปรับปรุงปีงบประมาณ 2566) 
15 ร้อยละของบุคลากรที่มีคณุวุฒิการศึกษาเพิ่มขึ้น 15 ร้อยละของนักศึกษาปรญิญาตรีปสีุดท้ายทีส่อบผ่านเกณฑ์ IC3 หรือตามที่

มหาวิทยาลยัก าหนด 
16 ร้อยละของบุคลากรที่มตี าแหน่งทางวิชาการเพิ่มขึ้นด ี 16 ร้อยละของนักศึกษาท่ีได้รับการพฒันาทักษะทางวิชาชีพตามศาสตรส์าขา 

  17 ร้อยละของหลักสูตรที่จัดการศึกษาแบบ CWIE/WIL 

  18 ร้อยละของนักศึกษาปสีุดท้ายที่มลีกัษณะการเป็นผู้ประกอบการ 

  19 จ านวนหลักสตูรระยะสั้นท่ีตอบสนองต่อการพัฒนาท้องถิ่นและการเรียนรู้
ตลอดชีวิต 

  20 จ านวนผู้เรียนกลุม่ใหม่ที่เข้าศึกษาในหลักสูตรระยะสั้น 

  21 ร้อยละของหลักสูตรที่จัดการการเรียนการสอนโดยบูรณาการงานวิจยัและ
บริการวิชาการ 

  22 จ านวนเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษา
ภายในประเทศและ/หรือต่างประเทศ 

  23 จ านวนเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชนท้องถิ่นทั้งภาครัฐและเอกชนใน
ลักษณะบรูณาการพันธกิจ 

  24 ระดับความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อระบบการบรหิารจดัการงานบุคคล
และการบริหารงานโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทลั 

  25 ร้อยละของบุคลากรทีส่อบผ่านระดับ B1 ตามมาตรฐาน CEFR หรือมาตรฐาน
อื่น ๆ ท่ีเทียบเท่า 

  26 ร้อยละของบุคลากรทีไ่ด้รับการพฒันาทักษะทางภาษาอังกฤษและเทคโนโลยี
ดิจิทัล 

  27 ร้อยละของบุคลากรที่มตี าแหน่งทางวิชาการที่เพิ่มขึ้น 

  28 ร้อยละของบุคลากรฝ่ายสนับสนุนที่เข้าสู่ต าแหน่งงานท่ีสูงขึ้น 

  29 ร้อยละของหลักสูตรที่มีการพัฒนาระบบการจัดการเรยีนการสอนที่ทันสมัย
ด้วยเทคโนโลยดีิจิทัล 

  30 จ านวนแหล่งเรยีนรู้ดา้นมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่เกิดใหมห่รอืได้รับ
การพัฒนา 
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ประเด็น กลยุทธ์ปีงบประมาณ 2561-2565 (ปรับปรุงปีงบประมาณ 2565) กลยุทธ์ปีงบประมาณ 2566-2570 (ปรับปรุงปีงบประมาณ 2566) 
  31 ระดับความส าเร็จในการจัดท าฐานข้อมูลความรู้ด้านมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร ์
  32 จ านวนกิจกรรมที่ส่งเสริมความเปน็ชุมชนของนักศึกษา ศิษย์เก่า และคนใน

ท้องถิ่น 
   

 
33 จ านวนหลักสตูรที่มีการบรหิารจดัการด้วยระบบคณุภาพตามเกณฑ์

มาตรฐานสากล 
  34 ระดับความส าเร็จในการสร้างภาพลักษณ์องค์ด้วยการประชาสัมพันธเ์ชิงรุก 
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