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ประจ าปี พ.ศ. 2561 – 2565 

(ฉบับปรับปรุง 2565) 

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

วิสัยทัศน์ 

 เป็นองค์กรที่ผลิตบัณฑิตให้มีมาตรฐานสากล พร้อมน าองค์ความรู้และนวัตกรรมสู่การพัฒนาท้องถิ่น 

 

พันธกิจ 

 1. สร้างองค์ความรู้และนวตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 

2. สร้างความร่วมมือทางวิชาการและชุมชนท้องถิ่นเพ่ือผิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ 

3. เสริมสร้างศักยภาพบัณฑิตเพ่ือรับใช้สังคม ชุมชนท้องถิ่น 

4. จัดท าระบบบริหารจัดการด้วยระบบเทคโนโลยีดิจิทัล  

 

วัฒนธรรมของหน่วยงาน 

       H    =   Humanity             มนุษยธรรม 

 U  =   Unity                   มีน  าหนึ่งใจเดียว 

 S =   Society                มุ่งสู่เพ่ือสังคม  

 O   =   Orignity              สร้างสรรค์สิ่งใหม่/ภูมิปัญญา  

“มีมนุษยธรรม  มีน  าหนึ่งใจเดียว  มุ่งสู่เพ่ือสังคม  สร้างสรรค์สิ่งใหม่/ภูมิปัญญาอย่างยั งยืน” 

 

 



อัตลักษณ์   บัณฑิตมีจิตอาสา สร้างสรรค์ปัญญา พัฒนาท้องถิ่น 

เป้าประสงค์  

1. มีขีดความสามารถในการพัฒนาท้องถิ่นด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรมภายใต้การบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ 

2. บัณฑิตมีคุณภาพที่สร้างสรรค์สังคม 

3. บัณฑิตมีคุณภาพสามารถรับใช้สังคม ชุมชน ท้องถิ่น 

4. การบริหารการจัดการที่ทันสมัยด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
 

เอกลักษณ์   “ผลิตบัณฑิต องค์ความรู้ นวัตกรรม พัฒนาท้องถิ่น” 

เอกลักษณ์ หมายถึง ความส าเร็จตามจุดเน้นและจุดเด่นที่สะท้อนให้เห็นเป็นลักษณะเด่นเป็นที่
หนึ่งของสถาบัน โดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้น าเสนอผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร
คณะและคณะกรรมการประจ าคณะ โดยใช้ค าว่า “ผลิตบัณฑิต องค์ความรู้ นวัตกรรม พัฒนาท้องถิ่น” 

“ผลิตบัณฑิต องค์ความรู้ นวัตกรรม” คณะมีระบบกลไก ทรัพยากรที่สนับสนุนการผลิตบัณฑิต 
องค์ความรู้ นวัตกรรม เพ่ือรับใช้สังคม ชุมชน ท้องถิ่น 

“พัฒนาท้องถิ่น” คณะมีสาขาวิชาที่ตอบสนองความจ าเป็นในการพัฒนาท้องถิ่น รวมทั งมี
โครงการ/กิจกรรมที่หลากหลายในการน าองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 

 
คุณลักษณะบัณฑิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มีความรู้คู่คุณธรรม พร้อมน าสังคม 

นิยมความเป็นไทย  ใส่ใจวิถีโลก 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 

1. พัฒนาท้องถิ่นด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม 

2. พัฒนาระบบการผลิตบัณฑิตภายใต้เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและชุมชนท้องถิ่น 

3. พัฒนาศักยภาพบัณฑิตเพ่ือรับใช้สังคม ชุมชน ท้องถิ่น 

4. พัฒนาระบบบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
 



ความเชื่อมโยงประเด็นยุทธศาสตร์   เป้าประสงค์   กลยุทธ์ 

ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ มาตรการ ตัวช้ีวัด 
1. พัฒนาท้องถิ่นด้วยองค์
ความรู้และนวัตกรรม 

1. มีขีดความสามารถใน
การพัฒนาท้องถิ่นด้วยองค์
ความรู้และนวัตกรรม
ภายใต้การบูรณาการ 
พันธกิจสัมพันธ์ 

1.1 พัฒนาองค์ความรู้ 
งานวิจัย งานสร้างสรรค์
และนวัตกรรมที่น าไปใช้
ประโยชน์กับชุมชน สังคม 
และมีความสอดคล้องกับ
เป้าหมายการพัฒนาที่
ยั่งยืนขององค์การ
สหประชาชาติ (SDGs) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1.1. ก าหนดนโยบายให้ทุก
หลักสูตรจัดท าวิจัยและ
นวัตกรรมเพ่ือพัฒนาสังคม
หรือชุมชน  
 
1.1.2 พัฒนาระบบสนับสนุน
จัดท าวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือ
พัฒนาสังคมหรือชุมชน 
 
 
1.1.3  ส่งเสริมให้ใช้งานวิจัย
และนวัตกรรมเพ่ือสร้าง
มูลค่าเพ่ิมตามเป้าหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การ
สหประชาชาติ (SDGs) 
 
 
 
 

1.1.1.1 ร้อยละของหลักสูตรที่มี
งานวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือ
พัฒนาสังคมหรือชุมชน 
 
 
1.1.2.1 ระดับความส าเร็จของ
การพัฒนาระบบสนับสนุนจัดท า
วิจัยและนวัตกรรมเพ่ือพัฒนา
สังคมหรือชุมชน 
 
1.1.3.1 จ านวนผลงานที่
น าไปใช้ประโยชน์เพื่อส่งเสริม
การสร้างมูลค่าเพ่ิม  
 
 
 
 
 
 



ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ มาตรการ ตัวช้ีวัด 
1.2   เพ่ิมปริมาณและ
คุณภาพงานวิจัย งาน
สร้างสรรค์ และนวัตกรรม 
พร้อมทั งเผยแพร่ผลงานใน
ระดับชาติและนานาชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.3 สร้างแหล่งเรียนรู้ด้าน
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 
  

1.2.1 สนับสนุนให้มีการผลิต
งานวิจัยงานสร้างสรรค์ และ
นวัตกรรม 
 
1.2.2 ส่งเสริมให้มีการ
เผยแพร่ผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมในระดับชาติและ
นานาชาติ 
 
 
 
 
1.3.1 เพิ่มแหล่งเรียนรู้ด้าน
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 
 
 
1.3.2 ส่งเสริมและสนับสนุน
การจัดท าฐานข้อมูลความรู้
ด้านมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

1.2.1.1 จ านวนผลงานวิจัย  
งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรม  
 
 
1.2.2.2 จ านวนผลงานวิจัย  
งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรม        
ที่เผยแพร่ในระดับชาติและ
นานาชาติ  
1.2.2.3 ระดับค่าคะแนนการ
เผยแพร่ผลงานวิจัย  
งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรม  
 
1.3.1.1 จ านวนแหล่งเรียนรู้
ด้านมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ที่เกิดใหม่หรือ
ได้รับการพัฒนา  
 
1.3.2.1 ระดับความส าเร็จใน
การจัดท าฐานข้อมูลความรู้ด้าน
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  



ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ มาตรการ ตัวช้ีวัด 
2. พัฒนาระบบการผลิต
บัณฑิตภายใต้เครือข่ายความ
ร่วมมือทางวิชาการและ
ชุมชนท้องถิ่น 

2. บัณฑิตมีคุณภาพที่
สร้างสรรค์สังคม 

2.1 ผลิตบัณฑิตได้ตาม
ความต้องการของผู้ใช้
บัณฑิตทั งด้านสมรรถนะ
วิชาชีพ ทักษะบัณฑิต
ศตวรรษท่ี 21 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1.1 พัฒนาหลักสูตรให้มี
ระบบการบริหารจัดการที่
ได้รับการรับรองตามเกณฑ์
มาตรฐานสากล 
 
2.1.2 พัฒนานักศึกษาให้มี
ทักษะภาษาอังกฤษและ
ภาษาต่างประเทศอ่ืน ๆ  
 
 
2.1.3 พัฒนานักศึกษาให้มี
คุณลักษณะตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา 
(TQF/KPRUQF) และทักษะ
ศตวรรษท่ี 21  
 
 
 
 

2.1.1.1 จ านวนหลักสูตรที่มี
ระบบบริหารจัดการที่ได้รับการ
รับรองตามเกณฑ์
มาตรฐานสากล  
 
2.1.2.1 ร้อยละของนักศึกษาที่
ได้รับการพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษและ
ภาษาต่างประเทศอ่ืน ๆ  
 
2.1.3.1 ร้อยละของนักศึกษาที่
ได้รับการพัฒนานักศึกษาให้มี
คุณลักษณะตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
(TQF/KPRUQF) และทักษะ
ศตวรรษท่ี 21  
 
 
 
 
 



ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ มาตรการ ตัวช้ีวัด 
2.2 สร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือทางวิชาการกับ
สถาบันการศึกษา
ภายในประเทศและ
ต่างประเทศ 
 
 
 
 
 
 
2.3 สร้างเครอืข่ายความ
ร่วมมือกับชุมชนท้องถิ่นทั ง
ภาครัฐและเอกชนใน
ลักษณะบูรณาการพันธกิจ 

2.2.1 ส่งเสริมความเป็น
ชุมชนของนักศึกษา ศิษย์เก่า 
และคนในท้องถิ่น 
 
 
2.2.2 แสวงหาเครือข่าย
ความร่วมมือทางวิชาการกับ
สถาบันการศึกษา
ภายในประเทศและ
ต่างประเทศ 
 
2.3.1 แสวงหาเครือข่าย
ความร่วมมือกับชุมชน
ท้องถิ่นทั งภาครัฐและเอกชน
ในลักษณะบูรณาการพันธกิจ 

2.2.1.1 จ านวนกิจกรรมที่
ส่งเสริมความเป็นชุมชนของ
นักศึกษา ศิษย์เก่า และคนใน
ท้องถิ่น  
 
2.2.2.1 จ านวนเครือข่ายความ
ร่วมมือทางวิชาการกับ
สถาบันการศึกษา
ภายในประเทศและต่างประเทศ 
 
 
2.3.1.1 จ านวนเครือข่ายความ
ร่วมมือกับชุมชนท้องถิ่นทั ง
ภาครัฐและเอกชนในลักษณะ
บูรณาการพันธกิจ  
 
 
 
 



ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ มาตรการ ตัวช้ีวัด 
3. พัฒนาศักยภาพบัณฑิต
เพ่ือรับใช้สังคม ชุมชน 
ท้องถิ่น 

บัณฑิตมีคุณภาพสามารถ
รับใช้สังคม ชุมชน 
ท้องถิ่น 
 
 

3.1 พัฒนาหลักสูตร  
การเรียนการสอน  
ที่น าไปใช้ประโยชน์กับ
ชุมชนสังคม 
 
 
 
 
 
 
3.2 นักศึกษามีส่วนร่วมใน
การสร้างงานวิจัย โครงงาน
หรือนวัตกรรม ทีบู่รณาการ
ศาสตร์ต่าง ๆ ให้สามารถ
พัฒนาหรือแกป้ัญหาให้
ชุมชน/ท้องถิ่น 

3.1.1 พัฒนาหลักสูตรที่
ตอบสนองต่อการพัฒนา
ท้องถิ่น 
3.1.2 จัดการการเรียนการ
สอนโดยบูรณาการงานวิจัย
และบริการวิชาการเพ่ือผลิต
บัณฑิตและนวัตกรรมไปใช้
ประโยชน์ในการพัฒนา
สังคม/ชุมชน 
 
3.2.1 ส่งเสริมให้นักศึกษามี
ส่วนร่วมในการสร้างผลงาน 
นวัตกรรม โครงงาน หรือ
งานวิจัย หรือบูรณาการ
ศาสตร์ต่าง ๆ  
 
 
 
 

3.1.1.1 จ านวนหลักสูตรที่
ตอบสนองต่อการพัฒนาท้องถิ่น  
 
3.1.2.1 ร้อยละของหลักสูตรที่
จัดการการเรียนการสอนโดย
บูรณาการงานวิจัยและบริการ
วิชาการ  
 
 
 
3.2.1.1 ร้อยละของหลักสูตรที่มี
นักศึกษาท่ีมีส่วนร่วมในการ
สร้างผลงาน นวัตกรรม 
โครงงาน หรืองานวิจัย หรือ
บูรณาการศาสตร์ต่าง ๆ  
 
 
 



ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ มาตรการ ตัวช้ีวัด 
4. พัฒนาระบบบริหารจัดการ
ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

4. การบริหารการจัดการ
ที่ทันสมัยด้วยเทคโนโลยี
ดิจิทัล 

4.1 เพ่ิมประสิทธิภาพและ
พัฒนาการบริหารงานโดย
ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
 
 
4.2 พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการ การ
บริหารงานบุคคลให้มี
ประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
4.3 พัฒนาสมรรถนะใน
การปฏิบัติงานของ
บุคลากรสายวิชาการและ
สายสนับสนุน 

4.1.1 ส่งเสริมการพัฒนาการ
บริหารงานโดยใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัล 
 
 
4.2.1 ปรับปรุงระบบ
บริหารงานที่เอื อต่อการ
รักษาทรัพยากรบุคคลที่มี
คุณภาพ 
4.2.2 พัฒนาระบบวัดผลและ
ประเมินผลตามสรรถนะและ
ความสามารถ 
 
4.3.1 พัฒนาทักษะด้าน
ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยี
ดิจิทัล 
 
4.3.2 ยกย่องคนดี คนเก่ง 
 
 

4.1.1.1 ระดับความพึงพอใจ
ของบุคลากรที่มีต่อระบบการ
บริหารงานโดยใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัล  
 
4.2.1.1 ระดับความพึงพอใจ
ของบุคลากรที่มีต่อการ
บริหารงานบุคคล 
 
4.2.2.1 ระดับความพึงพอใจ
ของบุคลากรที่มีต่อระบบวัดผล
และประเมินผลตามสรรถนะ
และความสามารถ 
4.3.1.1 ร้อยละของบุคลากรที่
ได้รับการพัฒนาทักษะทาง
ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยี
ดิจิทัล 
4.3.2.1 จ านวนบุคลากรที่ได้รับ
รางวัลเชิดชูเกียรติ ทั งภายใน
และภายนอก 



ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ มาตรการ ตัวช้ีวัด 
4.3.3 สร้างแรงจูงใจในการ
พัฒนาบุคลากรตามเส้นทาง
ความก้าวหน้าทางสาย
วิชาชีพ เพื่อให้มีความมั่นคง
ทางวิชาชีพ 

4.3.3.1 ระดับความพึงพอใจ
ของบุคลากรที่มีต่อกิจกรรมการ
สร้างแรงจูงใจในการพัฒนา
บุคลากรตามเส้นทาง
ความก้าวหน้า 

 

 

 


