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ค าน า 
 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตระหนักถึงความส าคัญของการปรับปรุงและพัฒนาคณะ เพ่ือให้ได้คุณภาพและมาตรฐานของการจัดการศึกษาที่เป็นที่ยอมรับ
และสามารถแข่งขันได้ สอดคล้องกับสถานการณ์  การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและอนาคตและด้วยพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
พ.ศ. 2546  หมวด 3 ในมาตรา 14 ได้ก าหนดให้ส่วนราชการต้องจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี เพื่อแปลงเป็นแผนปฏิบัติราชการประจ าปีและก าหนดแนวในการจัดสรรงบประมาณ
ตอบสนองต่อนโยบายและยุทธศาสตร์ของรัฐที่ปรับเปลี่ยน ประกอบกับแผนกลยุทธ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พ.ศ. 2556-2560 ได้สิ้นสุดลง  ดังนั้นคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ จึงได้ปรับแผนกลยุทธ์เพ่ือใช้ระหว่างปี  พ.ศ. 2561-2565  เพ่ือให้คณะมีแผนแม่บทที ่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) นโยบายไทยแลนด์ 
4.0 แผนพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-
2579 ยุทธศาสตร์กระทรวง นโยบายการปรับ ยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) และยุทธศาสตร์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่ จะใช้เป็นกรอบแนวทางการ
พัฒนาหน่วยงานระดับคณะ แผนกลยุทธ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 -2565 และแปลงเป็นแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2562 นี้ 
จัดท าขึ้นโดยการใช้กระบวนการแบบมีส่วนร่วมของคณาจารย์ บุคลากรในคณะ  ระดมความคิดเห็นผ่านการประชุม และได้ด าเนินการก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กล
ยุทธ์ ตลอดจน ตัวชี้วัด เพื่อให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของคณะและมหาวิทยาลัยฯ 
  คณะหวังเป็นอย่างยิ่งว่า เอกสารแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2562 นี้ จะช่วยส่งเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับทิศทางการปฏิบัติและการพัฒนาคณะเป็นแนวทาง
ให้บุคลากรและหน่วยงานต่าง ๆ  ใช้เป็นเครื่องมือส าหรับการด าเนินงานการแปลงยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมที่จะส่งผลให้คณะประสบความส าเร็จตามมุ่งหวังไว้ต่อไป 

 
 

                            
 

  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชิน  รอดก าเหนิด) 
                                 คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
                                           มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร 
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บทน า 
1. สถานการณ์ปัจจุบันของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
    ความเป็นมาของคณะ 
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ชื่อเดิมคือ คณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติวิทยาลยัครู  พ.ศ.2518 และ
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งออกตามพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าว หัวหน้าหน่วยงานเรียกว่า “หัวหน้าคณะ”  ต่อมาเมื่อมีพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ.2538 คณะวิชามนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ จึงเปลี่ยนเป็นคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หัวหน้าหน่วยงาน เรียกว่าคณบดี ปัจจุบันเป็นหน่วยงานระดับคณะตามกฎกระทรวงจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2548 ออกตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547    
  ผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารตั้งแต่เริ่มก่อตั้งเป็นคณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในปี พ.ศ. 2522  มาจนถึง ปัจจุบัน มีจ านวน 11 คน ดังนี้ 
 1. อาจารย์สุนทร หิรัญวงศ์  ด ารงต าแหน่งหัวหน้าคณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยครูก าแพงเพชร ระหว่างปี พ.ศ. 2522 - 2528 
  2. อาจารย์สมชาย ตันติสันติสม  ด ารงต าแหน่งหัวหน้าคณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยครูก าแพงเพชร  ในปี พ.ศ. 2528  แต่ต่อ มาได้ลาออกจากต าแหน่ง เพื่อไป
ด ารงต าแหน่งรองอธิการฝ่ายวางแผนและพัฒนา 
 3. อาจารย์บุญมี ปาละวงศ์  ด ารงต าแหน่งหัวหน้าคณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยครูก าแพงเพชร แทนอาจารย์สมชาย ตันติสันติสม ระหว่างปี พ.ศ. 2528 – 2533   
  4. อาจารย์เอมอร เนียมน้อย  ด ารงต าแหน่งหัวหน้าคณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยครูก าแพงเพชร ในปี พ.ศ. 2533  ในเวลาต่อมาได้ขอลาออกจากต าแหน่ง 
  5. อาจารย์วิทยา เดชอุดม  ด ารงต าแหน่งหัวหน้าคณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยครูก าแพงเพชร ระหว่างปี  พ.ศ. 2533 - 2536 
  6. ดร.ภาคภูมิ อินทวงศ์  ด ารงต าแหน่งหัวหน้าคณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยครูก าแพงเพชร ระหว่างปี พ.ศ. 2536 – 2538 และปี พ.ศ. 2538 - 2542   
  7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีรัตน์ เจิงกลิ่นจันทร์  ด ารงต าแหน่งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  สถาบันราชภัฏก าแพงเพชร ระหว่างปี พ.ศ. 2542 - 2546   
  8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรัณย์ วงศ์ค าจันทร์  ด ารงต าแหน่งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  สถาบันราชภัฏก าแพงเพชร ระหว่างปี พ.ศ. 2546 - 2548   
  9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทย์ วงษ์บุญมาก  ด ารงต าแหน่งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ระหว่างปี พ.ศ. 2548 - 2552 
 10. รองศาสตราจารย์มัย ตะติยะ  ด ารงต าแหน่งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ปี พ.ศ. 2552 – 2556 (ถึงวันที่ 8 มีนาคม 2556) 
 11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชิน รอดก าเหนิด  ด ารงต าแหน่งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ในปี พ.ศ. 2556 (ตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2556  – จนถึง
ปัจจุบัน) 
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 ในปีการศึกษา 2522  คณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยครูก าแพงเพชร มีอาจารย์สุนทร     หิรัญวงศ์ เป็นหัวหน้าคณะวิชาเป็นคนแรก   
 พ.ศ.2528 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา เศรษฐีธร อธิการวิทยาลัยครูก าแพงเพชร ย้ายไปด ารงต าแหน่งอธิการ วิทยาลัยครูเพชรบูรณ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพรถ เลิศพิริยกมล อธิการ
วิทยาลัยครูร าไพพรรณี ย้ายมาด ารงต าแหน่งอธิการวิทยาลัยครูก าแพงเพชรแทน  ในช่วงนี้ อาจารย์บุญมี ปาละวงศ์  เข้าด ารงต าแหน่งหัวหน้าคณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัย
ครูก าแพงเพชร แทนอาจารย์สมชาย ตันติสันติสม ซึ่งลาออกจากต าแหน่งหัวหน้าคณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  วิทยาลัยครูก าแพงเพชร  เพื่อไปด ารงต าแหน่งรองอธิการฝ่ายวางแผน
และพัฒนา  วิทยาลัยครูก าแพงเพชร   
  ในหลักสูตรวิทยาลัยครู พ.ศ.2528 ระบุว่า คณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ประกอบด้วยภาควิชาดังต่อไปนี้  (1) ภาควิชาภาษาไทย (2) ภาควิชาภาษาอังกฤษ (3) ภาควิชา
บรรณารักษศาสตร์ (4) ภาควิชาศิลปะ   (5) ภาควิชาดนตรีศึกษา (6) ภาควิชานาฏศิลป์ (7) ภาควิชาปรัชญาและศาสนา (8) ภาควิชามานุษยวิทยาและสังคมวิทยา (9) ภาควิชาประวัติศาสตร์ 
(10) ภาควิชาภูมิศาสตร์ (11) ภาควิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ (12) ภาควิชาภาษาญี่ปุ่น   (13) ภาควิชาภาษาจีน (14) ภาควิชาภาษามาเลย์ (15) ภาควิชาภาษาฝรั่งเศส (16) ภาควิชา
ภาษาเยอรมัน (17) ภาควิชาภาษาอิตาเลี่ยน 
 พ.ศ.2533 อาจารย์เอมอร  เนียมน้อย เป็นหัวหน้าคณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยครูก าแพงเพชร  โดยในปีนี้ คณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยครู
ก าแพงเพชร ประกอบด้วยภาควิชา 11 ภาควิชา  คือ (1) ภาควิชาภาษาไทย (2) ภาควิชาภาษาต่างประเทศ  (3) ภาควิชาศิลปะ (4) ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์   (5) ภาควิชาปรัชญาและศาสนา (6) 
ภาควิชาสังคมวิทยา (7) ภาควิชาประวัติศาสตร ์(8) ภาควิชาดนตรี  (9) ภาควิชานาฏศิลป์ (10) ภาควิชาภูมิศาสตร ์(11) ภาควิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  แต่ในเวลาต่อมา อาจารย์เอมอร  เนียมน้อย ได้
ขอลาออกจากต าแหน่งหัวหน้าคณะวิชา  และอาจารย์วิทยา เดชอุดม เข้าด ารงต าแหน่งหัวหน้าคณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์แทน จนถึงปี พ.ศ.2536  ในระหว่างนี้ ภาควิชาที่สังกัดคณะวิชา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ยังคงมี 11 ภาควิชาเช่นเดิม  ทั้งนี้ ในปี พ.ศ.2535 คณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยครูก าแพงเพชร ได้มีส่วนร่วมในการจัดงานฉลอง 100 ปี  การ
ฝึกหัดครูไทย ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2535  
  ในปี พ.ศ.2536 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจนวิทย์ ผาสุข ได้ด ารงต าแหน่งอธิการวิทยาลัยครูก าแพงเพชร ในขณะที่ ดร.ภาคภูมิ อินทวงศ์ ได้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าคณะวิชามนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยครูก าแพงเพชร (พ.ศ.2536-2538)  โดยมีภาควิชาในสังกัดคณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  วิทยาลัยครูก าแพงเพชร จ านวน 11 ภาควิชาเช่นเดิม  และ ดร.
ภาคภูมิ อินทวงศ์ ยังได้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าคณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อีกวาระหนึ่ง ในปี พ.ศ. 2538-2542 
  พ.ศ. 2542 ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา รักการ ได้ด ารงต าแหน่งอธิการบดีสถาบันราชภัฏก าแพงเพชร และผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีรัตน์ เจิงกลิ่น จันทร์ ด ารงต าแหน่งคณบดี คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สถาบันราชภัฏก าแพงเพชร ตั้งแต่ปี พ.ศ.2542 - 2546  ในช่วงนี้ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สถาบันราชภัฏก าแพงเพชร  ได้จัดโครงสร้างใหม่ในรูปแบบ
โปรแกรมวิชา จ านวน 11 โปรแกรมวิชา ประกอบด้วย (1) โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ (ค.บ.)  (2) โปรแกรมวิชาดนตรีศึกษา (3) โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา (4) โปรแกรมวิชาศิลปศึกษา (5) โปรแกรม
วิชาบรรณารักษศาสตร์ (6) โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.) (7) โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (8) โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ (9) โปรแกรมวิชาพัฒนาชุมชน (10) 
โปรแกรมวิชาศิลปกรรม  (11) โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์    
  พ.ศ. 2546 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรัณย์ วงศ์ค าจันทร์ ด ารงต าแหน่งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  อนึ่ง ในปีการศึกษา 2546 นี้ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ได้จัดตั้งโปรแกรมวิชานิติศาสตร์ข้ึน  โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์วินัย บุษบา เป็นประธานโปรแกรมวิชานิติศาสตร์   
 ในปี พ.ศ.2547 มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 จึงส่งผลสถาบันราชภัฏก าแพงเพชร ได้ยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ตั้งแต่วันที่ 15 
มิถุนายน พ.ศ.2547  ด้วยเหตุนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร จึงต้องปรับเปลี่ยนบทบาทและวิธีการด าเนินการตามความเหมาะสม ประกอบกับในปี พ.ศ.2548 ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาได้ประกาศให้ใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548 และก าหนดแนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา  พ.ศ.2548 เพื่อให้การบริหารจัดการ
หลักสูตรระดับอุดมศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  ดังนั้น โปรแกรมวิชาต่าง ๆ ในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ทยอยกันปรับปรุงหลั กสูตรเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
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หลักสูตรอุดมศึกษา พ.ศ.2548  ซึ่งในปี พ.ศ. 2549 ต่อเนื่องมาในปี พ.ศ.2550  โปรแกรมวิชาต่าง ๆ จึงเริ่มใช้หลักสูตรใหม่ ที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้รับทราบการให้ความ
เห็นชอบแล้ว 
   ปี พ.ศ. 2551 ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา รักการ ได้ด ารงต าแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร อีกวาระหนึ่ง  และในปี พ.ศ. 2552 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทย์ วงษ์บุญ
มาก คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   ได้หมดวาระการด ารงต าแหน่งคณบดี (พ.ศ.2548 – 2552)  และผู้ช่วยศาสตราจารย์มัย ตะติยะ รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
ฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้ด ารงต าแหน่งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   คนต่อมา (พ.ศ.2552 – 2556)  ทั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทย์    วงษ์บุญมาก ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งรองอธิการบดี ฝ่ายวิทยบริการ บริการวิชาการ และศิลปวัฒนธรรม   
 ในปี พ.ศ. 2556 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทย์ วงศ์บุญมาก ได้ด ารงต าแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แทนผู้ช่วยศาสตราจารย์รั ตนา รักการ ที่หมดวาระ โดยรอง
ศาสตราจารย์มัย ตะติยะ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ได้หมดวาระเช่นกัน และได้เข้าด ารงต าแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษ าและโครงการพิเศษ  ทั้งนี้ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์สุขิน  รอดก าเหนิด รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้เข้าด ารงต าแหน่งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คนต่อมาในวาระปัจจุบัน   

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

ในปีการศึกษา 2556 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดการเรียนการสอน เช่นเดียวกับปีการศึกษา 2555 คือ ในระดับปริญญาตรี จ านวน 9 สาขาวิชาและในระดับปริญญาโท 
1 สาขาวิชา  โดยมีการจัดแบ่งโครงสร้างการบริหารงานภายในแบบโปรแกรมวิชา  ตามสาขา วิชาที่เปิดสอน ทั้งหมด 9 โปรแกรมวิชา ได้แก่ โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ โปรแกรมวิชา
นิติศาสตร์ โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม โปรแกรมวิชาภาษาไทย โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ โปรแกรมวิชาภาษาจีน โปรแกรมวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ โปรแกรมวิชา
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ และโปรแกรมวิชาสารสนเทศภูมิศาสตร์  นอกจากนี้ยังมีการจัดเป็นกลุ่มวิชาเพิ่มเติมอีก 3 กลุ่มวิชา ได้แก่ กลุ่มวิชาปรัชญาและศาสนา กลุ่มวิชาดนตรี 
และกลุ่มวิชานาฏศิลป์และการละคร  

ในปีการศึกษา 2557 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดการเรียนการสอน  ในระดับปริญญาตรี จ านวน 10 สาขาวิชาและในระดับปริญญาโท 1 สาขาวิชา  โดยมีการจัดแบ่ง
โครงสร้างการบริหารงานภายในแบบโปรแกรมวิชา  ตามสาขา วิชาที่เปิดสอน ทั้งหมด 10 โปรแกรมวิชา ได้แก่ โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ โปรแกรมวิชานิติศาสตร์ โปรแกรมวิชาการ
พัฒนาสังคม โปรแกรมวิชาภาษาไทย โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ โปรแกรมวิชาภาษาจีน โปรแกรมวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
โปรแกรมวิชาดนตรศีึกษา และโปรแกรมวิชาสารสนเทศภูมิศาสตร์  นอกจากนี้ยังมีการจัดเป็นกลุ่มวิชาเพิ่มเติมอีก 2 กลุ่มวิชา ได้แก่ กลุ่มวิชาปรัชญาและศาสนา และกลุ่มวิชานาฏศิลป์และการ
ละคร  จนถึงปัจจุบัน 
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 นับตั้งแต่มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.2542 เป็นต้นมา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ได้ด าเนินการปฏิรูปและ
พัฒนาการศึกษาในระดับที่รวดเร็วและต่อเนื่อง  ดังนี้ 
 1. การเรียนการสอน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้พัฒนาการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ตลอดจนการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 
 2. การบริหารและการจัดการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ใช้หลักธรรมาภิบาลที่เน้นประสิทธิภาพ โปร่ งใส  มีความรับผิดชอบ  และตรวจสอบได้ สามารถแข่งขันได้ใน
ระดับชาติ และระดับนานาชาติ เน้นการจัดการ ความเสี่ยง การพัฒนาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้เป็นองค์กรเรียนรู้ ตลอดจนการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
 3. การประกันคุณภาพการศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ด าเนินการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน อีกทั้ง การประเมินคุณภาพภายนอกรอบแรก (พ.ศ. 2544 -
2548) การประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่สอง (พ.ศ. 2549-2553) และการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่สาม (พ.ศ. 2554-2558)  โดยส านักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
 4. การพัฒนาอาจารย์ อาจารย์ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มีวุฒิทางการศึกษาสูงขึ้น โดยในระดับปริญญาเอกมีอาจารย์ส าเร็จการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ  และ
อาจารย์ได้มีการเสนอขอต าแหน่งทางวิชาการ   จนได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และรองศาสตราจารย์มากขึ้น  อนึ่ง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ส่งเสริมส่งเสริมการ
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของคณาจารย์ ตลอดจนสนับสนุนให้อาจารย์ประจ า   เข้ารับการอบรม ประชุม สัมมนา เพื่อพัฒนาตนเอง ท าการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน  และด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการที่สูงขึ้น 
 5. งบประมาณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับงบประมาณทุกปี โดยได้รับทั้งงบประมาณการพัฒนาอาจารย์ และงบประมาณส าหรับเป็นค่าใช้จ่ายด้านการเรียนการสอน 
การวิจัย การบริการวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  นอกจากนี้ ยังมีระบบและกลไกในการจัดสรรทรัพยากรทางการเงินและการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย ตลอดจนการตรวจสอบการเงิน
และงบประมาณ 
 6. เทคโนโลยีการศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้พัฒนาระบบสารสนเทศ E-Learning พัฒนา Website ระบบฐานข้อมูลเพื่อการเรียนการสอนและการวิจัย และการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ตลอดจนข้อมูลพื้นฐาน (Common Data Set) 
 7. การพัฒนาวารสารทางวิชาการ คณาจารย์ในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ร่วมมือกันพัฒนาวารสาร “พิกุล” ซึ่งเป็นวารสารทางวิชาการของคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เพื่อให้เป็นวารสารที่ได้มาตรฐาน 
 8. การพัฒนาการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ได้พัฒนาการเรียนการสอนไปสู่ระดับบัณฑิตศึกษาโดยเปิดก ารเรียนการสอนในระดับ
ปริญญาโท ภาคพิเศษ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น  
 9. การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในคณะ ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้พัฒนาศูนย์คอมพิวเตอร์ประจ าคณะ จ านวน 2 ห้ อง ห้องสมุดกฎหมาย ศูนย์
สารสนเทศทางภูมิศาสตร์ ห้องปฏิบัติการทางดนตรี ห้องปฏิบัติการศิลปะ และห้องปฏิบัติการนาฏศิลป์และการละคร จนใช้การได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 10. การผลิตบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ผลิตบัณฑิตในด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ที่เน้นด้านคุณภาพและมาตรฐานทางการศึกษา 
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2. วิสัยทัศน์  พันธกิจ  วัตถุประสงค์  ค่านิยมหลัก  อัตลักษณ์  เอกลักษณ์  คุณลักษณะบัณฑิต วัฒนธรรมของหน่วยงาน 
วิสัยทัศน์ (Vision) :  
 เป็นผู้น าในการสร้างสรรค์องค์ความรู้  และนวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
พันธกิจ (Missions) : 
     1. ผลิตบัณฑิตทีม่ีคุณภาพมาตรฐาน 
     2. สร้างองค์ความรู้ งานวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
     3. เสริมสร้างความเข้มแข็งใหก้ับชุมชนอย่างยั่งยืน 
     4. ท านุบ ารุงศิลปะวัฒนธรรมของท้องถิ่นและอาเซียน 
     5. บริหารจัดการอย่างมีประสทิธิภาพ  
ค่านิยมหลัก (Core Values) :  

 K – Knowledge – สรา้งสรรค์ความรู้ใหม ่
 P – Public Service and Productivity – ให้บริการชุมชน สังคมและมผีลติภาพท่ีด ี
 R – Responsibility – ยึดถือความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี 
 U – Unity – มีความรัก สามัคคีในองค์กร 

อัตลักษณ ์  
        บัณฑิตมีจิตอาสา สร้างสรรค์ปัญญา พัฒนาท้องถิ่น  

นิยาม : 1) มีจิตอาสา  หมายถึง  มจีิตส านึกเพื่อส่วนรวม เสนอตัว เต็มใจ ตั้งใจเสียสละสิ่งทีต่นเองมีทั้งแรงกาย เวลา ทรัพย์สนิ เพื่อช่วยเหลือผู้อื่นหรือสังคมให้เกิดประโยชน์
และความสุขมากข้ึน โดยไม่หวังผลตอบแทน 
  2) สร้างสรรค์ปัญญา  หมายถึง  การเป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน รักการอ่าน สะสม และเพิ่มพูนความรู้ ทกัษะ ความสามารถของตน และแสดงออกผ่านผลงานการเขียน การ
วิจัย การประดิษฐ์คิดคน้ การพดู การแสดงในเวทีวชิาการตา่งๆ รวมถึงริเร่ิมโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ที่เปน็ประโยชน์ต่อส่วนรวม 
  3) พัฒนาท้องถิ่น  หมายถึง  การมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ทีส่ร้างโอกาสหรือส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน ชุมชน สงัคมให้ดีขึ้น 
 
เอกลักษณ์   “พัฒนาท้องถิ่น สานศิลป์วัฒนธรรม” 
         เอกลักษณ์ หมายถึง ความส าเร็จตามจุดเน้นและจุดเด่นที่สะท้อนให้เห็นเป็นลักษณะเด่นเป็นที่หนึ่งของสถาบัน โดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้น า เสนอผ่านการ
เห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารคณะและคณะกรรมการประจ าคณะ โดยใช้ค าว่า “พัฒนาท้องถิ่น  สานศิลป์วัฒนธรรม”  
 นิยาม :“พัฒนาท้องถิ่น” เนื่องจาก คณะมีสาขาที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่นด้านต่างๆ รวมทั้งมีกิจกรรม/โครงการ ที่หลากหลายสามารถผลิตบุคลากรและให้การบริการ
วิชาการแก่ชุมชนท้องถิ่นได้อย่างกว้างขวาง ประกอบด้วยสาขาต่างๆ ได้แก่ สาขาการพัฒนาสังคม บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ นิติศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ ภาษาไทย 
ภาอังกฤษ ภาษาจีน สารสนเทศภูมิศาสตร์ วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ 
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     “สานศิลป์วัฒนธรรม” เนื่องจาก คณะมีศาสตร์ที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้านในการอนุรักษ์ เผยแพร่ ท านุ บ ารุงศิลปวัฒนธรรม ประกอบด้วย สาขาวิจิตรศิลป์และ
ประยุกต์ศิลป์ ตนตรีศึกษา นาฏศิลป์และการละคร ปรัชญาและศาสนา 
 
คุณลักษณะบัณฑิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มีความรู้คู่คุณธรรม พร้อมน าสังคม 
นิยมความเปน็ไทย  ใส่ใจวิถีโลก 

 
วัฒนธรรมของหน่วยงาน 

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

“มีมนุษยธรรม  มีน้ าหนึ่งใจเดียว  มุ่งสู่เพื่อสังคม  สร้างสรรคส์ิ่งใหม่/ภูมิปัญญาอย่างยั้งยืน” 
ค่านิยมหลักคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ : ทีมงาน  ความรับผิดชอบ มุ่งผลงาน ตอบแทนประโยชน์ซึ่งกันและกัน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues) : 

     1. พัฒนาคุณภาพบัณฑิต ภายใต้เครือข่ายความร่วมมือชุมชน/ท้องถิ่น 
     2. สร้างและพัฒนาเครือข่ายทางวิชาการและศลิปวัฒนธรรม 
     3. พัฒนาระบบบริหารและสมรรถนะบุคลากร     
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เป้าประสงค์ (Goals) : 
     1.1 บัณฑติมีคณุภาพตามเกณฑ์มาตรฐานเป็นท่ียอมรับในระดับชาติ 
     1.2 คณะมีความร่วมมือทางวชิาการกับชุมชน/ท้องถิ่นในการบูรณาการการจัดการเรียนการสอน 
     1.3 คณะมีระบบบริหารจดัการที่มีประสิทธิภาพเพื่อเพ่ิมคุณภาพผลผลิตและบริการ 
     2.1 พัฒนาเครือข่ายทางดา้นวิชาการและศลิปวัฒนธรรมให้เป็นแหล่งเรียนรู้ออนไลน ์
     2.2 คณะมีเครือข่ายบริการวิชาการและแหล่งเรียนรูศ้ิลปวัฒนธรรม 
     2.3 ชุมชนท้องถิ่นอยู่ดีมีสุข เข้มแข็ง พ่ึงพาตนเองได้ 
     3.1  สมรรถนะในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน 
     3.2  เสริมสร้างทักษะกระบวนการสื่อสารภาษาต่างประเทศของบุคลากร 
     3.3  เพิ่มปริมาณและคณุภาพงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรม พร้อมทั้งเผยแพรผ่ลงานในระดับชาติ 
     3.4  พัฒนาระบบการบริหารจัดการ การบริหารงานบุคคลและปรับภาระงานอาจารย์ 
     3.5  คณะมีภาพลักษณ์ที่ดีเป็นท่ียอมรับและเชื่อมั่นจากสังคม 
กลยุทธ์ 1 

    กลยุทธ์ที่ 1.1.1 สร้างความแข็งแกร่งทางวิชาการและคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนให้แก่นักศึกษาตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลยัเพื่อให้สามารถแข่งขันได้     
    กลยุทธ์ที่ 1.2.1 สร้างเครือข่ายในการจัดการเรียนการสอนกับชุมชน/ท้องถิ่น/องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนในลักษณะบูรณาการพันธกิจ              
    กลยุทธ์ที1่.3.1 ปรับปรุงระบบสวัสดิการการดูแลช่วยเหลือนักศึกษาและศิษยเ์ก่า     

กลยุทธ ์2 
กลยุทธ์ที่ 2.1.1 พัฒนาสื่อการเรียนรู้ออนไลนเ์พื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้สามารถเข้าถึงได้ง่าย 
กลยุทธ์ที่ 2.2.1 สรา้งเครือข่ายการบริการวิชาการโดยบูรณาการศาสตร์ในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
กลยุทธ์ที่ 2.2.2 สรา้งแหล่งเรยีนรูศ้ิลปวัฒนธรรมและภูมิปญัญาท้องถิ่น                    
กลยุทธ์ที่ 2.3.1 เสริมสร้างศักยภาพชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง        

กลยุทธ ์3 
กลยุทธ์ที่ 3.1.1 พัฒนาศักยภาพของบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน ท้ังในด้านคณุวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการ       
กลยุทธ์ที่ 3.2.1 ยกระดับทักษะการสื่อสารภาษาต่างประเทศของบุคลากร               
กลยุทธ์ที่ 3.3.1 พัฒนาองค์ความรู ้งานวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมที่น าไปใช้ประโยชน์กับชุมชน สังคม       
กลยุทธ์ที่ 3.4.1 พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
กลยุทธ์ที่ 3.4.2 เพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาการบริหารงานโดยใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและการจัดสภาพแวดล้อม 
กลยุทธ์ที่ 3.4.3 พัฒนาระบบและกลไกการประกันคณุภาพการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 3.4.4 เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากดั 

       กลยุทธ์ที่ 3.5.1 สร้างภาพลักษณ์องค์กร/ประชาสัมพันธ์เชิงรุก       
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ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

  

ประเด็นยุทธศาสตร ์ เป้าประสงค ์ กลยุทธ์ 
1. พัฒนาคุณภาพบัณฑิต ภายใต้
เครือข่ายความร่วมมือชุมชน/
ท้องถิ่น 

     1.1 บัณฑติมีคณุภาพตามเกณฑ์มาตรฐานเป็น
ที่ยอมรับในระดับชาต ิ
     1.2 คณะมีความร่วมมือทางวชิาการกับชุมชน/
ท้องถิ่นในการบูรณาการการจัดการเรียนการสอน 
     1.3 คณะมีระบบบริหารจดัการที่มี
ประสิทธิภาพเพื่อเพ่ิมคณุภาพผลผลิตและบริการ 
 

    กลยุทธ์ที่ 1.1.1 สร้างความแข็งแกร่งทางวิชาการและคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนให้แก่นักศึกษาตามอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลยัเพื่อให้สามารถแข่งขันได้     

    กลยุทธ์ที่ 1.2.1 สร้างเครือข่ายในการจัดการเรียนการสอนกับชุมชน/ท้องถิ่น/องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนใน
ลักษณะบรูณาการพันธกิจ              

   กลยุทธ์ที1่.3.1 ปรับปรุงระบบสวัสดิการการดูแลช่วยเหลือนักศึกษาและศิษยเ์ก่า     
 

2. สร้างและพัฒนาเครือข่ายทาง
วิชาการและศลิปวัฒนธรรม 

     2.1 พัฒนาเครือข่ายทางดา้นวิชาการและ
ศิลปวัฒนธรรมให้เป็นแหล่งเรียนรูอ้อนไลน ์
     2.2 คณะมีเครือข่ายบริการวิชาการและแหล่ง
เรียนรูศ้ิลปวัฒนธรรม 
     2.3 ชุมชนท้องถิ่นอยู่ดีมีสุข เข้มแข็ง พ่ึงพา
ตนเองได ้

กลยุทธ์ที่ 2.1.1 พัฒนาสื่อการเรียนรู้ออนไลนเ์พื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้สามารถเข้าถึงได้ง่าย 
กลยุทธ์ที่ 2.2.1 สรา้งเครือข่ายการบริการวิชาการโดยบูรณาการศาสตร์ในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
กลยุทธ์ที่ 2.2.2 สรา้งแหล่งเรยีนรูศ้ิลปวัฒนธรรมและภูมิปญัญาท้องถิ่น                    
กลยุทธ์ที่ 2.3.1 เสริมสร้างศักยภาพชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง        

 

3. พัฒนาระบบบริหารและ
สมรรถนะบุคลากร     

      3.1  สมรรถนะในการปฏิบัตงิานของบุคลากร
สายวิชาการและสายสนับสนุน 
     3.2  เสริมสร้างทักษะกระบวนการสื่อสาร
ภาษาต่างประเทศของบุคลากร 
     3.3  เพิ่มปริมาณและคณุภาพงานวิจัย งาน
สร้างสรรค์ และนวัตกรรม พร้อมทั้งเผยแพร่ผลงาน
ในระดับชาต ิ
     3.4  พัฒนาระบบการบริหารจัดการ การ
บริหารงานบุคคลและปรับภาระงานอาจารย ์
     3.5  คณะมีภาพลักษณ์ที่ดเีปน็ท่ียอมรับและ
เชื่อมั่นจากสังคม 

กลยุทธ์ที่ 3.1.1 พัฒนาศักยภาพของบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน ท้ังในด้านคณุวุฒิและ
ต าแหน่งทางวิชาการ       

กลยุทธ์ที่ 3.2.1 ยกระดับทักษะการสื่อสารภาษาต่างประเทศของบุคลากร               
กลยุทธ์ที่ 3.3.1 พัฒนาองค์ความรู ้งานวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมที่น าไปใช้ประโยชน์กับชุมชน 

สังคม       
กลยุทธ์ที่ 3.4.1 พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
กลยุทธ์ที่ 3.4.2 เพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาการบริหารงานโดยใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและการจัด

สภาพแวดล้อม 
กลยุทธ์ที่ 3.4.3 พัฒนาระบบและกลไกการประกันคณุภาพการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 3.4.4 เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากดั 

       กลยุทธ์ที่ 3.5.1 สร้างภาพลกัษณ์องค์กร/ประชาสมัพันธ์เชิงรุก       
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ภารกิจหลัก 
จัดการศึกษาเพื่อมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตตามคุณลักษณะ 5 ประการ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดม ศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และให้บริการทางวิชาการแก่นักศึกษา และ

บุคลากรทั่วไป ตลอดจนชุมชนในท้องถิ่น 
 
    สถานภาพปัจจุบัน ปีการศึกษา 2562 

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

  5. โปรแกรมวิชาบรรณรักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์   
 6. โปรแกรมวิชาภาษาไทย 

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

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีกลุ่มวิชาทั้งหมด 2 กลุ่มวิชา 
1. กลุ่มวิชานาฏศิลป์และการละคร 
2. กลุ่มวิชาปรัชญาและศาสนา 

จัดการเรียนการสอนทั้งระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา มีหลักสูตรที่เปิดสอน  ได้แก่ 
  ระดับปริญญาตรี    

    1.  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
     2.  หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต    
     3.  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
     4.  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
     5.  หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 
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  ระดับบัณฑิตศึกษา 
        1. ปริญญาโท 
         1.1 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต   สาขาการปกครองท้องถิ่น 
  
   จ านวนบุคลากรทั้งหมด  89 คน  จ าแนกเป็นสายวิชาการ  จ านวน  75 คน (ร้อยละ 84.26)  ข้าราชการ 17 คน  พนักงานมหาวิทยาลัย 32  คน  อาจารย์ตามสัญญาจ้าง 26 คน  
และสายสนับสนุน  จ านวน 14 คน (ร้อยละ 15.74)  พนักงานมหาวิทยาลัย 6 คน พนักงานราชการ 1 คน ลูกจ้างประจ า 1 คน  ลูกจ้างชั่วคราว 6 คน   
 
2. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ศักยภาพ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  (SWOT Analysis) 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมศักยภาพคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ด้านต่าง ๆ รวมทั้งการวิเคราะห์วิสัยทัศน์ประเด็นยุทธศาสตร์ ปัญหาและความต้องการของประชากรและมี
ส่วนได้เสีย ท าให้สามารถเข้าใจบริบทของมหาวิทยาลัยและปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานทั้งในปัจจุบันและอนาคต การวิเคราะห์ศักยภาพอันประกอบด้วยปัจจัยแวดล้อมทั้งภายในและ
ภายนอก (Internal and external factors) เป็นองค์ประกอบส าคัญของความส าเร็จเพราะการวิเคราะห์ดังกล่าวจะถูกน าไปใชเ้ป็นข้อมูลส าหรับการวางแผนยุทธศาสตร์และแนวทางด าเนินการ 

กรอบการวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนามหาวิทยาลัยเบื้องตน้ คือ การวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมรอบด้าน 
(SWOT Analysis) ซึ่งได้แก ่
     1) การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน (สามารถก ากับได-้ปรับเปลี่ยนให้เหมาะสม) 
           - ปัจจัยที่เปน็บวก ซึ่งเป็นจุดเด่น ความเข้มแข็ง ส่วนที่ส่งเสรมิความส าเร็จ (Strengths) 
           - ปัจจัยที่เปน็ลบ คือ จุดด้อย ความไม่พร้อม (Weaknesses) 
     2) การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก (ไม่สามารถก ากับได-้เตรียมตัวรับมือ) 
           - ปัจจัยภายนอกที่เป็นบวกหรือการเปลี่ยนแปลงที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาก่อให้เกิดสถานการณ์ที่เปน็โอกาส (Opportunities) 
          - ปัจจยัภายนอกที่เป็นลบก่อให้เกิดสถานการณท์ี่เปน็อุปสรรคเป็นภาวะคุกคามต่อการพฒันา (Threats) 
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1) การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน  
จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weakness) 

. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตรม์ีหลักสูตรที่ตอบสนองต่อการพัฒนาบุคลากรในท้องถิ่น
อย่างหลากหลาย ทั้งด้านมนุษยศาสตรแ์ละด้านสังคมศาสตร ์
2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตรม์ีหลักสูตรที่เน้นผลิตบณัฑติที่มีความรู้ในการใช้
ภาษาต่างประเทศเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ให้ความส าคัญในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
4. อาจารย์ใฝ่รู้ใฝ่เรยีนเพื่อพัฒนาตนเองอย่างสม่ าเสมอ 
5. อาจารย์มีปฏสิัมพันธ์ที่ดตี่อผู้เรยีน 
6. คณะมีบุคคลากรที่มีความรู้ความเช่ียวชาญครอบคลุมการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนท้องถิ่น
และสังคม 
7. มีโครงการบริการวิชาการในด้านการเผยแพร่ศลิปวัฒนธรรมสูส่ากล 
8. คณะฯมีศาสตร์ที่เกีย่วข้องกับการท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรมท าให้สามารถปฏิบัติพันธกิจ
ด้านนี้ไดเ้ป็นอย่างด ี
9. คณะมีการประชาสัมพันธ์และการประสานงานด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์ให้นักวิจัยได้
ทราบข้อมูลด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่อง 
10. มีแหล่งค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่พร้อมให้บริการข้อมูลแก่นักวิจัย 
11.มีการบูรณาการความรูด้้านศิลปะและวัฒนธรรมเข้ากับพันธกิจอื่น เช่น การพัฒนาการเรยีน
การสอน การบริการวิชาการและการวิจัย เป็นต้น 
12. บุคลากรได้รับการมอบหมายภาระงานท่ีชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร 
13. บุคคลากรได้รับการพัฒนาทักษะความรู้ในการปฏิบัติงานอย่างตอ่เนื่อง 

1. จ านวนผลการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรยีนการสอน  ผลงานวิชาการระดับชาติ ผลงานวิชาการและ
งานสร้างสรรค์ของคณาจารย์มีจ านวนน้อย 
2. สัดส่วนของอาจารยป์ระจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน 
3. สัดส่วนของอาจารย์ประจ าที่มีวุฒิปริญญาเอกต่ออาจารย์ประจ าต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน 
4. อาจารย์ขาดทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ 
5. อุปกรณ์สนับสนุนท่ีใช้ในการเรยีนการสอนภายในห้องเรียนไมเ่พียงพอ 
6. งบประมาณสนับสนุนการเรียนการสอนไม่เพียงพอ 
7. จ านวนบัณฑิตทีไ่ด้งานท าภายใน 1 ปี อยู่ในระดับท่ีต่ ากว่าเกณฑ ์
8. คณาจารย์มีประสบการณ์การท าวิจัยน้อย 
9. อาจารย์ส่วนใหญ่มีภาระงานสอนและภาระงานด้านอ่ืนๆ มาก ท าให้ไม่มีเวลาท าวิจัย 
10. การสร้างมูลค่าเพิ่มของผลงานวิจัยให้กับชุมชน  ท้องถิ่น  และสังคมยังมีน้อย 
11. การน าผลงานวิจัยไปเผยแพร่  และ/หรือการน าไปใช้ประโยชน์ยงัมีน้อย 
12. งบประมาณมีจ านวนจ ากัดท าให้การบริการวิชากรไม่หลากหลายและครอบคลุม 
13. ขาดข้อมูลด้านศลิปะและวัฒนธรรมยังไม่เป็นระบบ 
14. งบประมาณมจี านวนจ ากัดทุกด้านไมเ่พียงพอต่อการบรหิารงาน 
15. ระบบการก ากับ ตดิตาม ตรวจสอบการด าเนินงานโครงการยังไม่มีประสิทธิภาพ 

 
  
 
 
 
 
 



~ 14 ~ 
 

2) การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก   
โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 

1. ทรัพยากรในท้องถิ่นเอื้ออ านวยต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน ซึ่งสามารถให ้
นักศึกษาในสาขาวิชาของคณะใช้เป็นแหล่งการเรียนรูภ้ายนอกห้องเรียน รวมถึงเป็นแหล่งฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพท่ีตรงสาขาวิชาได้เป็นอย่างดี 
2. สภาพปัญหาเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบันท าให้มีโอกาสรองรับนกัศึกษาในท้องถิ่นมากขึ้น 
3. ความก้าวหน้าและเทคโนโลยีทางการสื่อสารอาจารย์และผูเ้รียนมแีหล่งทรัพยากรการเรียนรู้
เพิ่มขึ้น 
4. นโยบายการกระจายอ านาจสู่ทอ้งถิ่น ท าให้คณะมีโอกาสในการสร้างเครือข่ายเพิ่มมากข้ึน 
5. รัฐบาลมีนโยบายการสนับสนุนการวิจัยและงานสร้างสรรค์   
6. พระราชบัญญตัิการศึกษาแห่งชาติก าหนดให้มหาวิทยาลัยท าการวิจัยและงานสรา้งสรรค์เพื่อ
พัฒนาองค์ความรู้และพัฒนาสังคมและมีระบบประกันคณุภาพ การศึกษาภายใน 
7.  มีการส ารวจความต้องการรับบริการวิชาการและวิชาชีพ 
8.  มีเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชนและหน่วยงานภายนอกในการด าเนินการบริการวิชาการ 
9.  รัฐบาลมีนโยบายการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่นและการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ท าให้มีขอบเขต
การให้บริการวิชาการกว้างขวางขึ้น 
10. คณะมีเครือข่ายกับหน่วยงานภายนอกท าให้เอื้อต่อการบริการวชิาการ 
11. มหาวิทยาลัย/จังหวัด มีนโยบายและให้ความส าคัญต่อการส่งเสริมด้านศลิปะและวัฒนธรรม 
12. จังหวัดก าแพงเพชร มีเขตโบราณสถานท่ีไดร้ับการยกย่องเป็นเมอืงมรดกโลกซึ่งเป็นแหล่ง
เรียนรู้ทีเ่อื้อต่อการอนุรักษ์ ส่งเสรมิ สืบสานเผยแพร่ศลิปะและวัฒนธรรม ภมูิปัญญาและ
สิ่งแวดล้อม 
13. องค์กร/หน่วยงานในท้องถิ่นให้การส่งเสรมิและสนับสนุนด้านศลิปะและวัฒนธรรม 
14. ความก้าวหน้าของระบบเทคโนโลยสีารสนเทศท าให้เอื้อต่อการปฏิบัติงาน 
15. นโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวดั ยทุธศาสตรจ์ังหวัด การปฏิรูป
ระบบราชการ การพัฒนาระบบราชการรวมถึงนโยบายการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่น  ท าให้
บุคลากรของคณะสามารถใช้ศักยภาพเพื่อตอบสนองเรื่องต่างๆ ดังกล่าวได้อย่างด ี
16. คณะมีเครือข่ายกับหน่วยงานภายนอกท าให้เอื้อต่อการประชาสมัพันธ์ข้อมูลข่าวสาร 
17. สภาพปัญหาท้องถิ่นมีความหลากหลาย 

1. นโยบายลดอัตราก าลังข้าราชการของรัฐบาล ส่งผลให้พนักงานมหาวิทยาลัยและพนักงานราชการ
ขาดความมั่นคงในต าแหน่งงานท างานสูงเพิ่มมากขึ้น 
2. บัณฑิตสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในประเทศมีจ านวนมาก ท าให้มีการแข่งขันในการเข้า 
3. ผู้ประกอบการต้องการแรงงานระดับการศึกษาระดับมัธยมศึกษาระดับตอนปลายหรือเทียบเท่า 
4. มหาวิทยาลัยจดัสวสัดิการแก่อาจารย์น้อยท าให้เป็นปัญหาต่อการสรรหาอาจารย์ 
5. หน่วยงานภายนอกและแหล่งทนุแจ้งเงื่อนไขการรับทุนสนับสนุนการวิจัยและงานสร้างสรรค์กระชั้น
ชิด 
6. ชุมชนและทอ้งถิ่นขาดความเข้าใจในภารกิจการให้บริการวิชาการของคณะ 
7. มีหมาวิทยาลยัคู่แข่งเป็นคู่แข่งในลักษณะเดียวกัน 
8. เกณฑ์การประเมินการด้านบรกิารวิชาการมีการปรับเปลี่ยนอยูต่ลอดเวลา 
9. เครือข่ายความร่วมมือ (MOU) การบริการวิชาการส่วนใหญ่ยังไมเ่ป็นระบบ 
10. หน่วยงานท้องถิ่นภายนอกบางหน่วยงานขาดความรู้ความเข้าใจและให้ความส าคญัต่องานด้าน
ศิลปะและวัฒนธรรมจึงท าให้ได้รบังบประมาณสนับสนุน จากหน่วยงานภายนอกไม่เพียงพอ 
11. ค่านิยมของสังคมไทยทางด้านการอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมเปลี่ยนไป เนื่องจากไดร้ับอิทธิพล
ทางวัฒนธรรมต่างชาติและการปลกูฝังจิตส านึกการอนุรักษ์ความเปน็ไทยน้อยลง 
12. นโยบายลดอตัราก าลังข้าราชการของรัฐบาล ส่งผลให้พนักงานมหาวิทยาลยัและพนักงานราชการ
ขาดความมั่นคงในต าแหน่งงาน 
13. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายงบประมาณในระดับมหาวิทยาลยัยังไม่ชัดเจน ท าให้การ
ปฏิบัติงานของบุคลากรไม่ถูกต้อง 
14. สภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันก่อให้เกิดอุปสรรคในการบริหารจัดการ อาทิ ด้านงบประมาณ ปัจจยัที่
ส่งผลต่อการพัฒนาบุคลากร การสนับสนุนครุภณัฑ์ที่ทันสมัย 
15. งบประมาณแผ่นดินสนับสนุนจากรัฐบาลน้อยเกินไปไมเ่พียงพอต่อการบริหาร 
16. คู่มือการประเมินของ สกอ. ยงัมีแนวปฏิบัติตามเกณฑ์บางตัวช้ีวดัไม่ชัดเจน 
17. ผู้ประเมินมีความเข้าใจไมต่รงกันในเกณฑ์แตล่ะตัวช้ีวัด จ าเป็นตอ้งอาศัยดุลยพินิจ 
18. นโยบายลดการผลิตบณัฑติด้านสังคมศาสตร ์
19. งบประมาณในการจัดสรรทุนการศึกษา มีจ านวนน้อยลงอย่างตอ่เนื่อง 
20. จ านวนนักศึกษาน้อยลง 
21. แหล่งรองรับบัณฑติในท้องถิ่น มีน้อยหรือไม่เพียงพอ 
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ประเด็นยุทธศาสตร ์ เป้าประสงค ์ กลยุทธ์  ตัวชี้วัด  

1. พัฒนาคุณภาพ
บัณฑิต ภายใต้
เครือข่ายความ
ร่วมมือชุมชน/
ท้องถิ่น 
 

1.1 บัณฑิตมีคุณภาพ
ตามเกณฑ์มาตรฐาน
เป็นที่ยอมรับใน
ระดับชาติ 

1.1.1 สร้างความแข็งแกร่งทาง
วิชาการและคุณภาพชีวิตที่ย่ังยืน
ให้แก่นักศึกษาตามอัตลกัษณ์ของ
มหาวิทยาลัยเพ่ือให้สามารถ
แข่งขันได้ 

1 จ านวนกิจกรรมความร่วมมือ หรือกิจกรรมที่จดัร่วมกับสถาบันในต่างประเทศ 

2 จ านวนกิจกรรมส่งเสริมความรู้และทักษะทางวิชาการ และวิชาชีพ 
3 ความก้าวหน้าของนักศึกษาช้ันปีท่ี 4 ท่ีเข้าร่วมและสอบผ่านกิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ

ตามเกณฑ์ที่ก าหนด เช่น ผลคะแนนโทอิค 400 ข้ึนไป 
4 ร้อยละของคณาจารย์ที่ได้ผลประเมินการสอนออนไลน์ท่ีได้ระดับประเมิน ดีและดมีาก 
5 จ านวนโครงการ/กิจกรรม/   ท่ีส่งเสรมิคุณธรรม จริยธรรมให้แก่นักศึกษา 
6 ผลการประเมินของนักศึกษาท่ีฝึกประสบการณ์วิชาชีพจากสถานประกอบการ หรือหน่วยงาน 
7 ร้อยละของบณัฑิตทีไ่ด้งานท าภายใน 1 ปี หลังส าเร็จการศึกษา 

 
1.2 คณะมีความ
ร่วมมือทางวิชาการกับ
ชุมชน/ท้องถิ่นใน
การบูรณาการการ
จัดการเรียนการสอน 

1.2.1 สร้างเครือข่ายในการ
จัดการเรียนการสอนกับชุมชน/
ท้องถิ่น/องค์กรท้ังภาครัฐและ
เอกชนในลักษณะบูรณาการพันธ
กิจ 

8 จ านวนรายวิชาที่จัดการเรยีนการสอนโดยบรูณาการตามพันธกิจคณะร่วมกับชุมชน/ท้องถิ่น/
องค์กรภาครัฐและเอกชน 

  

1.3 คณะมีระบบ
บริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพเพ่ือเพ่ิม
คุณภาพผลผลิตและ
บริการ 

1.3.1  ปรับปรุงระบบสวัสดิการ
การดูแลช่วยเหลือนักศกึษาและ
ศิษย์เก่า 

9 ระดับความส าเร็จของระบบบริการและการดูแลช่วยเหลือนักศึกษาและศิษยเ์ก่า 
  

  

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ และตวัชี้วัดตามยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัต ิประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
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2 สร้างและพัฒนา
เครือข่ายทาง
วิชาการและ
ศิลปวัฒนธรรม 

2.1 พัฒนาเครือข่าย
ทางด้านวิชาการและ
ศิลปวัฒนธรรมให้เป็น
แหล่งเรียนรู้ออนไลน ์

2.1.1 พัฒนาสื่อการเรียนรู้
ออนไลน์เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ให้
สามารถเข้าถึงได้ง่าย 

10 ระดับความส าเร็จของการด าเนินการบูรณาการการเรียนการสอนกับการวิจัย การบริการวิชาการ 
หรือท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

 

2.2 คณะมีเครือข่าย
บริการวิชาการและ
แหล่งเรียนรู้
ศิลปวัฒนธรรม 

2.2.1 สร้างเครือข่ายการบริการ
วิชาการโดยบูรณาการศาสตร์ใน
สาขามนษุยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

11 จ านวนเครือข่ายการบริการวิชาการโดยบรูณาการศาสตร์ในสาขามนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

2.2.2 สร้างแหล่งเรียนรู้
ศิลปวัฒนธรรมและภมูิปัญญา
ท้องถิ่น 

12 จ านวนองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น (โปรแกรมวิชาที่มีกิจกรรม เช่น 
วิจิตรศลิป์ฯ, ดนตรีศึกษา,   การพฒันาสังคม, ภาษาจีน, ภาษาไทย และ GIS ) 

2.3 ชุมชนท้องถิ่นอยู่ดี
มีสุข เขม้แข็ง พ่ึงพา
ตนเองได้ 

2.3.1 เสริมสร้างศักยภาพชุมชน
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

13 ระดับความส าเร็จของการเสริมสรา้งศักยภาพชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

  

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ และตวัชี้วัดตามยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัต ิประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 



~ 17 ~ 
 

 
ประเด็นยุทธศาสตร ์ เป้าประสงค ์ กลยุทธ์  ตัวชี้วัด  
3. พัฒนาระบบ
บริหารและสมรรถนะ
บุคลากร 

3.1  สมรรถนะในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร
สายวิชาการและสาย
สนับสนุน 

3.1.1  พัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรทั้งสายวิชาการและสาย
สนับสนุน ทั้งในด้านคุณวุฒิและ
ต าแหน่งทางวิชาการ 

14 ร้อยละของอาจารย์ที่ส าเร็จการศกึษาปริญญาเอก 
15 ร้อยละอาจารย์ทีด่ ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
16 ร้อยละบคุลากรที่จัดท าคูม่ือหรือแนวปฏิบัติที่ดีในการปฏิบัติงาน 
17 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาบคุลากร    

 
3.2  เสริมสร้างทักษะ
กระบวนการสื่อสาร
ภาษาต่างประเทศของ
บุคลากร 

3.2.1  ยกระดับทักษะการสื่อสาร
ภาษาต่างประเทศของบุคลากร 

18 ร้อยละของบุคลากรทีไ่ด้รับการพฒันาทักษะและการสื่อสารภาษาตา่งประเทศ 
19 ร้อยละของบุคลากร ท่ีผ่านการทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

 

3.3  เพ่ิมปริมาณและ
คุณภาพงานวิจัย งาน
สร้างสรรค์ และ
นวัตกรรม พร้อมทั้ง
เผยแพร่ผลงานใน
ระดับชาติ 

3.3.1  พัฒนาองค์ความรู้ 
งานวิจัย งานสร้างสรรค์และ
นวัตกรรมที่น าไปใช้ประโยชน์กับ
ชุมชน สังคม 

20 
จ านวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมที่มีการน าไปใช้ประโยชน์หรือแกไ้ขปัญหา
ให้กับท้องถิ่น 

21 
จ านวนผลงานวิจัย งานสร้างสรรค ์และนัวตกรรมทีไ่ด้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่ในระดับชาตหิรือ
นานาชาติ 

  

 

3.4  พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการ การ
บริหารงานบุคคลและ
ปรับภาระงานอาจารย์ 

3.4.1 พัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

22 ผลการประเมินคณุภาพการบรหิารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
 

 

3.4.2 เพ่ิมประสิทธิภาพและ
พัฒนาการบริหารงานโดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัด
สภาพแวดล้อม 

23 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเทคโนโลยสีารสนเทศและการจัดการสภาพแวดล้อมเพื่อเอื้อต่อ
การเรยีนรู ้
 

  

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ และตวัชี้วัดตามยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัต ิประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
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 3.4  พัฒนาระบบการ

บริหารจัดการ การ
บริหารงานบุคคลและ
ปรับภาระงานอาจารย ์

3.4.3 พัฒนาระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 

24 ผลการประเมินประกันคณุภาพการศึกษาระดับคณะตามเกณฑ์ประกันคุณภาพ 
 

 

3.4.4 เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้
ทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างจ ากัด 
 

25 ระดับความส าเร็จของการใช้ทรัพยากร 

3.5  คณะมีภาพลักษณ์
ที่ดีเป็นที่ยอมรับและ
เชื่อมั่นจากสังคม 

3.5.1 สร้างภาพลักษณ์องค์กร/
ประชาสัมพันธ์เชิงรุก 

26 ระดับความส าเร็จในการสร้างภาพลักษณ์องค์กรด้วยประชาสัมพันธ์เชิงรุก 



~ 19 ~ 
 

 

 
 
 

เป้าประสงค์ 
 

ตัวช้ีวัด  
น้ าหนัก เป้าหมาย ข้อมูลพ้ืนฐาน เกณฑ์การให้คะแนน 

หมายเหตุ 
 (%) 2562 2559 2560 2561 1 2 3 4 5 

1.1 บัณฑิตมี
คุณภาพตาม
เกณฑ์มาตรฐาน
เป็นที่ยอมรับใน
ระดับชาติ 

1 จ านวนกิจกรรมความร่วมมือ หรือกิจกรรมที่จดัร่วมกับสถาบัน
ในต่างประเทศ 

3.50 
2 

กิจกรรม 
 

2 
กิจกรรม 

2 
0 

กิจกรรม 
1 

กิจกรรม 
2 

กิจกรรม 
3 

กิจกรรม 
4 

กิจกรรม 
 

2 จ านวนกิจกรรมส่งเสริมความรู้และทักษะทางวิชาการ ที่คณะ
จัดให้นักศึกษา 

3.50 
5  

กิจกรรม 
 

4 
กิจกรรม 

5
กิจกรรม 

0 
 กิจกรรม 

1 
กิจกรรม 

2 
กิจกรรม 

3 
กิจกรรม 

4 
กิจกรรม 

 

3 ความก้าวหน้าของนักศึกษาช้ันปีท่ี 4 ท่ีเข้าร่วมและสอบผ่าน
กิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่ก าหนด เช่น ผล
คะแนนโทอิค 400 ข้ึนไป 

3.50 10 %  - 10 % 
น้อยกว่า 

5 % 
5 % 10 % 15 % 20 %  

4 ร้อยละของคณาจารย์ที่ได้ผลประเมินการสอนออนไลน์ท่ีได้
ระดับประเมิน ดีและดมีาก 4.00 

ร้อยละ 
65 

 - 
ร้อยละ

60 
ร้อยละ 

45 
ร้อยละ

50 
ร้อยละ

55 
ร้อยละ

60 
ร้อยละ

65 
 

5 จ านวนโครงการ/กิจกรรม/หรือหลักสูตรอบรม ท่ีส่งเสริม
คุณธรรม จรยิธรรมให้แก่นักศึกษา 4.00 

5  
โครงการ 

 - 
5 

โครงการ 

2 
โครงการ 

 

3 
โครงกา

ร 

4 
โครงกา

ร 

5 
โครงกา

ร 

6 
โครงการ 

 

6 ผลการประเมินของนักศึกษาท่ีฝึกประสบการณ์วิชาชีพจาก
สถานประกอบการ หรือหน่วยงาน 

3.50 95 %  - 95 % 
80 % 85 % 90 % 95 % 100 %  

7 ร้อยละของบณัฑิตทีไ่ด้งานท าภายใน 1 ปี หลังส าเร็จการศึกษา 
3.50 

ร้อยละ  
35 

 
ร้อยละ 

30 
ร้อยละ

35 
ร้อยละ 

40 
ร้อยละ

45 
ร้อยละ

50 
ร้อยละ

55 
ร้อยละ

60 
 

1.2 คณะมีความ
ร่วมมือทาง
วิชาการกับ
ชุมชน/ท้องถิ่น
ในการบูรณาการ
การจัดการเรียน
การสอน 

8 จ านวนรายวิชาที่จัดการเรยีนการสอนโดยบรูณาการตามพันธ
กิจคณะร่วมกับชุมชน/ท้องถิ่น/องค์กรภาครัฐและเอกชน 
 

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

 
 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย และเกณฑ์การให้คะแนนตามแผนปฏิบัติราชการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
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เป้าประสงค์ 
 

ตัวชี้วัด  
น้ าหนัก เป้าหมาย ข้อมูลพ้ืนฐาน เกณฑ์การให้คะแนน 

หมายเหตุ 
 (%) 2562 2559 2560 2561 1 2 3 4 5 

1.3 คณะมีระบบ
บริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ
เพ่ือเพ่ิมคุณภาพ
ผลผลิตและ
บริการ 

9 ระดับความส าเร็จของระบบบริการและการดูแลช่วยเหลือ
นักศึกษาและศิษยเ์ก่า 

3.50 
6 
ข้อ 

 
5 
ข้อ 

5 
 ข้อ 

1 ข้อ 2 ข้อ 3-4 ข้อ 5 ข้อ 6 ข้อ  

 

2.1 พัฒนา
เครือข่าย
ทางด้านวิชาการ
และ
ศิลปวัฒนธรรม
ให้เป็นแหล่ง
เรียนรู้ออนไลน์ 
 

10 ระดับความส าเร็จของการด าเนินการบูรณาการการเรียนการ
สอนกับการวิจัย การบริการวิชาการ หรือท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

4.00 3 ข้อ 
 

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

 

2.2 คณะมี
เครือข่ายบริการ
วิชาการและ
แหล่งเรียนรู้
ศิลปวัฒนธรรม 

11 จ านวนเครือข่ายการบริการวิชาการโดยบรูณาการศาสตร์ใน
สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

4.00 4 ข้อ  
4-5 
ข้อ 

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

12 จ านวนองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
(โปรแกรมทีม่ีกิจกรรม ได้แก่ วิจิตรศิลป์, ดนตรี, พัฒนาสังคม, 
ภาษาจีน, ภาษาไทย) 

4.00 5 ข้อ  4 4 ข้อ 
2 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 6 ข้อ  

2.3 ชุมชน
ท้องถิ่นอยู่ดีมีสขุ 
เข้มแข็ง พ่ึงพา
ตนเองได้ 

13 ระดับความส าเร็จของการเสริมสรา้งศักยภาพชุมชนตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

4.00 5 ข้อ  3 ข้อ 4 ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ  

ตัวชี้วัด เป้าหมาย และเกณฑ์การให้คะแนนตามแผนปฏิบัติราชการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
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เป้าประสงค์ 
 

ตัวชี้วัด  
น้ าหนัก เป้าหมาย ข้อมูลพ้ืนฐาน เกณฑ์การให้คะแนน 

หมายเหตุ 
 (%) 2562 2559 2560 2561 1 2 3 4 5 

3.1  สมรรถนะ
ในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรสาย
วิชาการและสาย
สนับสนุน 

14 ร้อยละของอาจารย์ที่ส าเร็จการศกึษาปริญญาเอก 
4.00 

ร้อยละ 20 
 

ร้อยละ 
12 

ร้อยละ 
12 

ร้อยละ 
6  

ร้อยละ 
8 

ร้อยละ 
10 

ร้อยละ 
12 

ร้อยละ 
14 

 

15 ร้อยละอาจารย์ทีด่ ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
4.00 

ร้อยละ 19 
 

ร้อยละ 
25 

ร้อยละ 
17 

ร้อยละ 
13 

ร้อยละ 
16 

ร้อยละ 
19 

ร้อยละ 
22 

ร้อยละ 
25 

 

16 ร้อยละบคุลากรที่จัดท าคูม่ือหรือแนวปฏิบัติที่ดีในการ
ปฏิบัติงาน 

4.00 
ร้อยละ 
100 

 
ร้อยละ 

85 
ร้อยละ 

85 
ร้อยละ 

60 
ร้อยละ 

70 
ร้อยละ 

80 
ร้อยละ 

90 
ร้อยละ 
100 

 

 17 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาบคุลากร    
4.00 3 ข้อ  

5 
คะแนน 

3 ข้อ 
1 
ข้อ 

2 
ข้อ 

3 
ข้อ 

4 
ข้อ 

5 
ข้อ 

 

3.2  เสริมสร้าง
ทักษะ
กระบวนการ
สื่อสาร
ภาษาต่างประเท
ศของบุคลากร 

18 ร้อยละของบุคลากรทีไ่ด้รับการพฒันาทักษะและการสื่อสาร
ภาษาต่างประเทศ 
 

3.50 
ร้อยละ 

55 
 

ร้อยละ  
50 

ร้อยละ 
50 

ร้อยละ 
30 

ร้อยละ 
35 

ร้อยละ 
40 

ร้อยละ 
45 

ร้อยละ 
50 

 

19 ร้อยละของบุคลากร ท่ีผ่านการทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ
ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

4.00 
ร้อยละ 

8 
 

ร้อยละ 
8 

ร้อยละ 
8 

ร้อยละ 
6 

ร้อยละ 
8 

ร้อยละ 
10 

ร้อยละ 
12 

ร้อยละ 
14 

 

             

3.3  เพ่ิม
ปริมาณและ
คุณภาพงานวิจัย 
งานสร้างสรรค์ 
และนวัตกรรม 
พร้อมทั้ง
เผยแพร่ผลงาน
ในระดับชาติ 

             

20 จ านวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมที่มีการ
น าไปใช้ประโยชน์หรือแก้ไขปญัหาให้กับท้องถิ่น 

4.00 
5  

ผลงาน 
 

5 
ผลงาน 

5 
ผลงาน 

1
ผลงาน 

2 
ผลงาน 

3 
ผลงาน 

4 
ผลงาน 

5
ผลงาน 

 

21 จ านวนผลงานวิจัย งานสร้างสรรค ์และนัวตกรรมทีไ่ด้รับการ
ตีพิมพ์และเผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาต ิ

4.00 
12 

เรื่อง 
 

10  
เรื่อง 

10 
เรื่อง 

4 
เรื่อง 

6 
เรื่อง 

8 
เรื่อง 

10 
เรื่อง 

12 
เรื่อง 

 

  

          

 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย และเกณฑ์การให้คะแนนตามแผนปฏิบัติราชการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
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เป้าประสงค์ 
 

ตัวชี้วัด  
น้ าหนัก เป้าหมาย ข้อมูลพ้ืนฐาน เกณฑ์การให้คะแนน 

หมายเหตุ 
 (%) 2562 2559 2560 2561 1 2 3 4 5 

3.4  พัฒนา
ระบบการบริหาร
จัดการ การ
บริหารงาน
บุคคลและปรับ
ภาระงาน
อาจารย์ 

22 ผลการประเมินคณุภาพการบรหิารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
 

4.00 4.25  4.00 4.00 
3.50 3.75 4.00 4.25 4.50  

23 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเทคโนโลยสีารสนเทศและ
การจัดการสภาพแวดล้อมเพื่อเอื้อต่อการเรียนรู ้

4.00 3.75  3.50 3.50 
3.50 3.75 4.00 4.25 4.50  

24 ผลการประเมินประกันคณุภาพการศึกษาระดับคณะตามเกณฑ์
ประกันคณุภาพ 

4.00 3.50  4.00 3.00 
0.01 1.51 2.51 3.51 4.51  

25 ระดับความส าเร็จของการใช้ทรัพยากร 4.00 4 ข้อ  4 ข้อ 3 ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ  
             

3.5  คณะมี
ภาพลักษณ์ท่ีดี
เป็นที่ยอมรับ
และเชื่อมัน่จาก
สังคม 

26 ระดับความส าเร็จในการสร้างภาพลักษณ์องค์กรด้วย
ประชาสมัพันธ์เชิงรุก 

4.00 4 ข้อ  5 ข้อ 4 ข้อ 
1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ  

 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย และเกณฑ์การให้คะแนนตามแผนปฏิบัติราชการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพบัณฑิต ภายใต้เครือข่ายความร่วมมือชุมชน/ท้องถิน่ 
เป้าประสงค์ที่ 1.1 บัณฑิตมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ 
กลยุทธ์ที่ 1.1.1 สร้างความแข็งแกร่งทางวิชาการและคุณภาพชีวิตที่ย่ังยืนให้แก่นักศึกษาตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเพ่ือให้สามารถแข่งขันได้ 
มาตรการ : 

1) ก าหนดโครงการ/กิจกรรมความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศท่ีได้ลงนามความร่วมมือแลว้อย่างต่อเนื่อง 
2) ส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาใหม้ีความรู้และทักษะทางวิชาการและวิชาชีพท้ังในประเทศหรือต่างประเทศ 
3) การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาและอาจารย ์
4) พัฒนากระบวนการเรยีนการสอน สื่อนวัตกรรม และเทคโนโลยีการเรยีนการสอน 
5) พัฒนานักศึกษาด้านการเรียนรู ้คุณธรรม จริยธรรมตามคณุลักษณะที่พึงประสงค ์
6) พัฒนาจรรยาบรรณตามอัตลักษณ์ของศาสตร์วิชาชีพ 
7) ส่งเสริมคณุภาพของนักศึกษาเพื่อให้มีความสามารถแข่งขันได้ในระดับประเทศหรือต่างประเทศ 
 

ที ่ ตัวชี้วัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

เป้าหมาย 
62 

ค่าเป้าหมาย 2561 - 2565 เกณฑ์การให้คะแนน 
ค าอธิบาย/ประเด็นการประเมิน 

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

หรือกิจกรรมที่จัดร่วมกับ
สถาบันในต่างประเทศ  

3.50  2 
กิจกรรม 

2 2 3 3 4 0 
 กิจกรรม 

1 
กิจกรรม 

2 
กิจกรรม 

3 
กิจกรรม 

4 
กิจกรรม 

ค าอธิบาย : 
มีนักศึกษาของคณะได้รับการส่งเสริมด้าน
ความแข็งแกร่งทางวิชาการ ได้รับการพัฒนา
คุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน และสามารถแข่งขันได้ 
โดยมสี่วนร่วมในการเข้าร่วมโครงการ/ 
กิจกรรมความร่วมมือหรือกิจกรรมท่ีจัด
ร่วมกับสถาบันในตา่งประเทศ ทีีี
มหาวิทยาลยัหรือคณะฯ มีการลงนามความ
ร่วมมือ หรือมีข้อตกลงร่วมมือกัน  
ประเด็นการประเมินผล :  

1) พิจารณาจากจ านวนโครงการหรือ
กิจกรรมที่มหาวิทยาลยัหรือคณะฯจัดร่วมกับ
สถาบันในต่างประเทศ โดยมีนักศกึษาของ
คณะมนุษย์ฯ เข้าร่วมกิจกรรม 
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ที ่ ตัวชี้วัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

เป้าหมาย 
62 

ค่าเป้าหมาย 2561 - 2565 เกณฑ์การให้คะแนน 
ค าอธิบาย/ประเด็นการประเมิน 

2561 2562 2563 2564 2565 1 2 3 4 5 
2) พิจารณาจากกิจกรรมความร่วมมือ ที่

ส่งเสริมความแข็งแกร่งทางวิชาการให้แก่
นักศึกษา 

3) พิจารณาจากจ านวนนักศึกษาคณะ
มนุษย์ฯ ท่ีเข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นตวัแทนจาก
ทุกหลักสูตรหรือมาจากหลากหลายหลักสตูร 

  
2 จ านวนกิจกรรมส่งเสริมความรู้

และทักษะทางวิชาการ และ
วิชาชีพ 

3.50 5 
กิจกรรม 

5 5 6 6 7 1 
กิจกรรม 

2 
กิจกรรม 

3 
กิจกรรม 

4 
กิจกรรม 

5 
กิจกรรม 

ประเด็นการประเมินผล :  
1) มีโครงการ/กจิกรรมทางวิชาการส าหรับ

นักศึกษาท้ังในหรือต่างประเทศ 
2) นักศึกษาท่ีเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริม

ทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ 
3) เป็นกิจกรรมที่เสรมิสร้างทักษะทาง

วิชาการ สามารถวัดและประเมินผลได้อย่าง
เป็นรูปธรรม เช่น ผลคะแนนก่อน-หลัง มี
การใช้ทักษะและความรู้เพิ่มขึ้น โดยวัดได้
จากผลงาน รางวัลหรือใบประกาศ 

 
3 ความก้าวหน้าของนักศึกษาช้ัน

ปีท่ี 4 ท่ีเข้าร่วมและสอบผ่าน
กิจกรรมพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่
ก าหนด เช่น ผลคะแนนโทอิค 
400 ข้ึนไป 

3.50 15% 10% 15% 15% 20% 20% น้อยกว่า 
5% 

5% 10% 15% 20% ประเด็นการประเมินผล : 
1) พิจารณาจากผลคะแนนสอบกอ่น-หลัง 
เปรียบเทยีบกัน 
2) พิจารณาจากผลคะแนนตามเกณฑ์ที่
มหาวิทยาลยัก าหนด   
3) ร้อยละของนักศึกษาช้ันปีท่ี 4 ที่ผ่าน
เกณฑ์คณุภาพตามกรอบ KPRUQF ด้าน
ทักษะการสื่อสารโดยใช้ภาษาอังกฤษ 
หมายเหต ุ: คุณภาพตามกรอบ KPRUQF 
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ที ่ ตัวชี้วัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

เป้าหมาย 
62 

ค่าเป้าหมาย 2561 - 2565 เกณฑ์การให้คะแนน 
ค าอธิบาย/ประเด็นการประเมิน 

2561 2562 2563 2564 2565 1 2 3 4 5 
ประกอบด้วย ผลการประเมินตามกรอบ 
TQF จิตสาธารณะ การตระหนักถึงคุณค่า
ของศิลปวัฒนธรรม ทักษะการสื่อสารโดยใช้
ภาษาอังกฤษ ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 
21 และสมรรถนะทีส่อดคล้องกับยุทธศาสตร์
ประเทศไทย 4.0 

4 ร้อยละของคณาจารย์ที่ได้ผล
ประเมินการสอนออนไลน์ท่ีได้
ระดับประเมิน ดีและดมีาก 
 

4.00 ร้อยละ65 ร้อยละ
60 

ร้อยละ
65 

ร้อยละ
70 

ร้อยละ
70 

ร้อยละ
75 

ร้อยละ 
50 

ร้อยละ
55 

ร้อยละ
60 

ร้อยละ
65 

ร้อยละ
70 

ประเด็นการประเมินผล : 
1) ผลประเมินการเรยีนการสอนออนไลน์
ด้านการจดัการเรียนสอน ของอาจารย์ทั้ง
คณะทีไ่ด้มากกว่า 3.5 คะแนน ขึน้ไป 
 

5 จ านวนโครงการ/กิจกรรม/   
ที่ส่งเสรมิคุณธรรม จริยธรรม
ให้แก่นักศึกษา 
 

4.00 5  
โครงการ 

5  
โครงการ 

5 
โครงการ 

6 
โครงการ 

6 
โครงการ 

6 
โครงการ 

2 
โครงการ 

3 
โครงการ 

4 
โครงการ 

5 
โครงการ 

6 
โครงการ 

ประเด็นการประเมินผล :  
1) มีโครงการ/กิจกรรม  
ที่ส่งเสรมิคุณธรรม จริยธรรม ให้เกิดแก่

นักศึกษา 
2) นักศึกษาทุกหลักสูตรไดเ้ข้าร่วม

โครงการ/กิจกรรม ท่ีส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม 

6 ผลการประเมินของนักศึกษาท่ี
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพจาก
สถานประกอบการ หรือ
หน่วยงาน 

 

3.50 95 95 95 100 100 100 80 % 85 % 90 % 95 % 100 % ประเด็นการประเมิน 
   1) พิจารณาจากผลการประเมินจาก
หน่วยงานท่ีนักศึกษาไปฝึกประสบการณ์
วิชาชีพค านวณจากนักศึกษาทั้งหมด คิดเป็น 
100 เปอร์เช็น 
 

7 ร้อยละของบณัฑิตทีไ่ด้งานท า
ภายใน 1 ปี หลังส าเร็จ
การศึกษา 

3.50 ร้อยละ 
35 

ร้อยละ
35 

ร้อยละ
40 

ร้อยละ
43 

ร้อยละ
45 

ร้อยละ
50 

ร้อยละ 
40 

ร้อยละ
45 

ร้อยละ
50 

ร้อยละ
55 

ร้อยละ
60 

ประเด็นการประเมินผล 
1) พิจารณาจากจ านวนร้อยละของนักศึกษา
ที่ได้รับงานท าหลังส าเร็จการศึกษาภายใน 1 
ปี 



~ 26 ~ 
 

เป้าประสงค์ที่ 1.2 คณะมีความร่วมมือทางวิชาการกับชุมชน/ท้องถิ่นในการบูรณาการการจัดการเรียนการสอน 
กลยุทธ์ที่ 1.2.1 สร้างเครือข่ายในการจัดการเรียนการสอนกับชุมชน/ท้องถิน่/องค์กรท้ังภาครัฐและเอกชนในลักษณะบูรณาการพันธกิจ 
มาตรการ : 

1) จัดท าแผนการบรูณาการการเรยีนการสอนกับการวิจัย การบริการวิชาการ หรือท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
2) พัฒนาระบบและกลไกการบูรณาการการเรียนการสอนกับการวจิัย การบริการวิชาการ หรือท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
3) พัฒนาฐานข้อมูลและช่องทางการเข้าถึงให้เอื้อต่อการบรูณาการตามพันธกิจ 
4) สร้างความร่วมมือกับเครือข่ายภายนอก เพื่อสนับสนุนการบรูณาการตามพันธกิจ 
5) ก ากับติดตามและประเมินผลลพัธ์หรือผลกระทบจากการบูรณาการการเรียนการสอนกับการวิจัย การบริการวิชาการ หรือท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม เพื่อน ามาพัฒนาและปรับปรุงการด าเนินงาน 

ที ่ ตัวชี้วัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

เป้าหมาย 
62 

ค่าเป้าหมาย 2561 - 2565 เกณฑ์การให้คะแนน 
ค าอธิบาย/ประเด็นการประเมิน 

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

สอนโดยบรูณาการตามพันธกิจคณะ
ร่วมกับชุมชน/ท้องถิ่น/องค์กร
ภาครัฐและเอกชน 
 
 

3.50 5 5 5 6 6 7 0 ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ ประเด็นการประเมิน : 
จ านวนรายวิชาท่ีจัดการเรียนการสอนโดยบูรณา
การตามพันธกิจคณะร่วมกับชุมชน/ท้องถิ่น/
องค์กรภาครัฐและเอกชน 
1. จ านวนหลักสูตรท่ีมีการจัดการเรียนการสอน
ท่ีมีการบูรณาการกับงานวิจัยบริการวิชาการ
หรือการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมทุกโปรแกรม
วิชา 
2. มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบูรณาการ
การจัดการเรียนการสอนกับการวิจัย การบริการ
วิชาการหรือการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ทุก
โปรแกรมวิชา 
3. รายงานสรุปผลการด าเนินงานบูรณาการการ
จัดการเรียนการสอนกับการวิจัย การบริการ
วิชาการหรือการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ทุก
โปรแกรมวิชา 
4. มีการยกย่องชมเชยบุคลากรที่มีการบูรณา
การการจัดการเรียนการสอนกับการวิจัย การ
บริการวิชาการ หรือการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมท่ีเกิดผลกับนักศึกษาหรือชุมชน
อย่างชัดเจน 
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เป้าประสงค์ที่  1.3 คณะมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพเพ่ือเพ่ิมคุณภาพผลผลิตและบริการ 
กลยุทธ์ที่  1.3.1  ปรับปรุงระบบสวัสดิการการดูแลช่วยเหลือนักศกึษาและศิษย์เก่า 
มาตรการ :   
1) จัดให้มีระบบการดูแลนักศึกษา ให้ค าปรึกษา ทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ 
2) จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาทักษะทางวิชาการและการประกอบอาชีพอิสระ 
3) จัดกิจกรรมเชื่อมความสามัคครีะหว่างศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน (งานกิน...เมาท์..เล่าความหลัง) ซึ่งจัดขึ้นในเดือนมกราคมของทุกปี 
4) ก ากับ ติดตามปละประเมินผลลัพธ์หรือผลกระทบการปรับปรุงระบบสวัสดิการและการดูแลช่วยเหลือนักศึกษาเพื่อน ามาพัฒนาและปรับปรุงการด าเนินงาน 
 

ที ่ ตัวชี้วัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

เป้าหมาย 
62 

ค่าเป้าหมาย 2561 - 2565 เกณฑ์การให้คะแนน 
ค าอธิบาย/ประเด็นการประเมิน 

2561 2562 2563 2564 2565 1 2 3 4 5 
9 
 
 

ระดับความส าเร็จของระบบบริการ
และการดูแลช่วยเหลือนักศึกษาและ
ศิษย์เก่า 
 
 
 
 
 
 

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

5 ข้อ 6 ข้อ ประเด็นการประเมิน : 
1) จัดบริการใหค้ าปรึกษา แนะแนวด้าน
ทักษะการใช้ชีวิต 
2) มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานท่ีใหบ้ริการ
กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหลง่งานท้ัง
เต็มเวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษา 
3) จัดกิจกรรมเตรยีมความพรอ้มเพื่อการ
ท างานเมื่อส าเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา 
4) ประเมินคณุภาพของการจดักิจกรรมและ
การจัดบริการในข้อ 1-3 ทุกข้อไม่ต่ ากว่า 
3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
5) น าผลการประเมินจากข้อ 4 มาปรับปรุง
พัฒนาการให้บริการและการให้ข้อมูลเพื่อส่ง
ใหผ้ลการประเมินสูงขึ้นหรือเป็นไปตาม
ความคาดหวังของนักศึกษา 
6) ให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์แก่
ศิษย์เก่า 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างและพัฒนาเครือข่ายทางวิชาการและศิลปวัฒนธรรม 
เป้าประสงค์ที่ 2.1 พัฒนาเครือข่ายทางด้านวิชาการและศิลปวัฒนธรรมให้เป็นแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ 
กลยุทธ์ที่ 2.1.1 พัฒนาสื่อการเรียนรู้ออนไลน์เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ให้สามารถเข้าถึงได้ง่าย 
มาตรการ 

1)  จัดท าแผนพัฒนาสื่อการเรียนรู้ออนไลนเ์พื่อใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ 
2)  ส่งเสริมสนับสนุนให้คณาจารยน์ าองค์ความรู้และผลงานทางวิชาการเผยแพร่สูภ่ายนอกผ่านสื่อออนไลน์อย่างต่อเนื่อง 
3)  จัดกิจกรรมและนิทรรศการเพือ่ประชาสัมพันธ์ ช่องทางการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ 
4) ก ากับติดตามการด าเนินงาน และประเมินผลความพึงพอใจ 

ที ่ ตัวชี้วัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

เป้าหมาย 
62 

ค่าเป้าหมาย 2561 - 2565 เกณฑ์การให้คะแนน 
ค าอธิบาย/ประเด็นการประเมิน 

2561 2562 2563 2564 2565 1 2 3 4 5 
10 ระดับความส าเร็จของการด าเนินการ

บูรณาการการเรียนการสอนกับการ
วิจัย การบริการวิชาการ หรือท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

4.00 3 ข้อ 3 
 

3 4 5 5 1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ ประเด็นการประเมิน : 
1. มี มคอ.3 หรือ มคอ.5 ที่มีการบูรณาการการ
จัดการเรียนการสอนกับงานวิจัยบริการวิชาการ
หรือการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
2. มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบูรณาการการ
จัดการเรียนการสอนกับการวิจัย การบริการ
วิชาการหรือการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมและมี
การประเมินการจัดกิจกรรม  
3. มีการจัดท าคูม่ือการบูรณาการหรือแนวปฏิบัติ
ที่เผยแพรสู่่หน่วยงานและจัดท าเปน็แหล่งเรียนรู้ 
online 
4. มีการประเมินความส าเร็จของการบูรณาการ
ตามบริบท/กิจกรรม 
5. มีการยกย่องชมเชยบุคลากรทีม่ีการบูรณาการ
การจัดการเรยีนการสอนกับการวจิัย การบริการ
วิชาการ หรือการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมที่
เกิดผลกับนักศึกษาหรือชุมชนอย่างชัดเจน 
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เป้าประสงค์ที่ 2.2 คณะมีเครือข่ายบริการวิชาการและแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม 
กลยุทธ์ที่ 2.2.1 สร้างเครือข่ายการบริการวิชาการโดยบูรณาการศาสตร์ในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มาตรการ :  

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

ที ่ ตัวชี้วัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

เป้าหมาย 
62 

ค่าเป้าหมาย 2561 - 2565 เกณฑ์การให้คะแนน 
ค าอธิบาย/ประเด็นการประเมิน 

2561 2562 2563 2564 2565 1 2 3 4 5 
11 จ านวนหลักสตูรการบริการวิชาการ

โดยบูรณาการศาสตร์ในสาขา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

4.00 4 ข้อ 3 4 5 6 6 1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 5-6 
ข้อ 

ประเด็นการประเมิน : 
1) ก าหนดชุมชนหรือองค์การเป้าหมายของการ
ให้บริการทางวิชาการแก่สังคมโดยมีความร่วมมือ 
ระหว่างคณะหรือหน่วยงานเทียบเท่า 
2) จัดท าแผนบริการวิชาการโดยมสี่วนร่วมจาก
ทุกหลักสูตร และองค์การเป้าหมายที่ก าหนดใน 
ข้อ 1 
3) จัดกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการสู่ชุมชน
เป้าหมายโดยมุ่งเน้นการบรูณาการกับพันธกิจอื่น 
4) ชุมชนหรือองค์การเป้าหมายด าเนินการพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง 
5) คณะมีหลักสูตรความร่วมมือกับหน่วยงาน
ภายนอกในการพัฒนาชุมชนหรือองค์กรเป้าหมาย
อย่างต่อเนื่อง 
6) ทุกโปรแกรมวิชามีส่วนร่วมในการด าเนินการ
ตามแผนบริการทางวิชาการแกส่ังคมของคณะ 
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เป้าประสงค์ที่ 2.2 คณะมีเครือข่ายบริการวิชาการและแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม 
กลยุทธ์ที่ 2.2.2 สร้างแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญัญาท้องถิ่น 
มาตรการ: 

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

 

ที ่ ตัวชี้วัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

เป้าหมาย 
62 

ค่าเป้าหมาย 2561 - 2565 เกณฑ์การให้คะแนน 
ค าอธิบาย/ประเด็นการประเมิน 

2561 2562 2563 2564 2565 1 2 3 4 5 
12 จ านวนองค์ความรู้ด้าน

ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญัญา
ท้องถิ่น (โปรแกรมวิชาที่มีกจิกรรม 
เช่น วิจิตรศิลปฯ์, ดนตรีศึกษา,   
การพัฒนาสังคม, ภาษาจีน, 
ภาษาไทย และ GIS ) 

4.00 5 4 5 5 6 6 2 3 4 5 6 ประเด็นการประเมิน : 
พิจารณาจากจ านวนองค์ความรู้ดา้น
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญัญาท้องถิ่น 
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เป้าประสงค์ที่ 2.3 ชุมชนท้องถิน่อยู่ดีมีสุข เข้มแข็ง พ่ึงพาตนเองได้ 
กลยุทธ์ที่ 2.3.1 เสริมสร้างศักยภาพชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 
มาตรการ : 

1) จัดท าแผนเสริมสร้างศักยภาพชุนชนในการด าเนินการตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
2) สรา้งความรู้ความเข้าใจ ทักษะ และเจตคติที่ดีแก่กลุ่มเป้าหมาย   
3) พัฒนาแหล่งเรยีนรู้เศรษฐกิจพอเพียงภายในมหาวิทยาลัย 
4) สรา้งความร่วมมือกับชุมชน แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงภายนอก เช่น ชุมชนตัวอย่าง “คลองงแม่ลายเหนือ” 
5) สรรหาและยกย่องบุคคล/ชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพยีง 
6) จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูด้า้นเศรษฐกิจพอเพียง เช่น โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคมมีโครงการ “สวนแบ่งปัน”และมีการต่อยอดโครงการ 
7) พัฒนาบคุลากรสู่การให้บริการท้องถิ่นด้านเศรษฐกิจพอเพียง 
8) พัฒนาชุดความรูด้้านเศรษฐกิจพอเพียง 
9) ก ากับติดตาม และประเมินผลลัพธ์หรือผลกระทบจากการเสริมสร้างศักยภาพชุนชนในการด าเนินการตามปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียงเพ่ือน ามาพัฒนาและปรับปรุงการด าเนินงาน 

 

ที ่ ตัวชี้วัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

เป้าหมาย 
62 

ค่าเป้าหมาย 2561 - 2565 เกณฑ์การให้คะแนน 
ค าอธิบาย/ประเด็นการประเมิน 

2561 2562 2563 2564 2565 1 2 3 4 5 
13 ระดับความส าเร็จของการเสริมสรา้ง

ศักยภาพชุมชนตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

4.00 5 ข้อ 4 5 5 5 5 1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ ประเด็นการประเมิน: 
1. ท าแผนเสรมิสร้างศักยภาพชุมชนในการ
ด าเนินการตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2. สร้างความรูค้วามเข้าใจ ทักษะ และเจคต
ดีที่ดีแก่ชุมชน 
3 .พัฒนาแหล่งเรียนรูเ้ศรษฐกิจพอเพียง
ภายในมหาวิทยาลัย 
4. สร้างความร่วมมือชุมชน แหล่งเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียงภายนอก 
5. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ดา้น
เศรษฐกิจพอเพียง 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3. พัฒนาระบบบริหารและสมรรถนะบุคลากร 
เป้าประสงค์ที่  3.1  สมรรถนะในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน 
กลยุทธ์ที่   3.1.1  พัฒนาศักยภาพของบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนบัสนนุ ทั้งในด้านคุณวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการ 
มาตรการ : 

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

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

ที ่ ตัวชี้วัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

เป้าหมาย 
62 

ค่าเป้าหมาย 2561 - 2565 เกณฑ์การให้คะแนน 
ค าอธิบาย/ประเด็นการประเมิน 

2561 2562 2563 2564 2565 1 2 3 4 5 
14 ร้อยละของอาจารย์ที่ส าเร็จ

การศึกษาปรญิญาเอก 
4.00 ร้อยละ 

20 
18 20 22 24 26 ร้อยละ 

12  
ร้อยละ 

14 
ร้อยละ 

16 
ร้อยละ 

18 
ร้อยละ 

20 
ประเด็นการประเมิน  
พิจารณาจากจ านวนอาจารย์ประจ าที่มี
คุณวุฒิการศึกษาปริญญาเอกหรือเทียบเท่า  
เปรียบเทยีบกับจ านวนอาจารย์ประจ า
ทั้งหมด  แสดงผลเป็นร้อยละ 

15 ร้อยละอาจารย์ทีด่ ารงต าแหน่งทาง
วิชาการ 

4.00 ร้อยละ 
19 

17 19 21 23 25 ร้อยละ 
13 

ร้อยละ 
16 

ร้อยละ 
19 

ร้อยละ 
22 

ร้อยละ 
25 

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

16 ร้อยละบคุลากรที่จัดท าคูม่ือหรือ
แนวปฏิบัติที่ดีในการปฏิบัติงาน 

4.00 ร้อยละ
100 

85 100 100 100 100 ร้อยละ 
60 

ร้อยละ 
70 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 
100 

ประเด็นการประเมิน  
พิจารณาจากจ านวนบุคลากรสายสนับสนุนท่ี
มีการจัดท าแนวปฏิบัติที่ดี หรือมีคูม่ือการ
ปฏิบัติงาน โดยมีการจัดท าขึ้นใหมห่รือ
ปรับปรุงพัฒนาคู่มือเดิมที่จัดท าไวแ้ล้ว  
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ที ่ ตัวชี้วัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

เป้าหมาย 
62 

ค่าเป้าหมาย 2561 - 2565 เกณฑ์การให้คะแนน 
ค าอธิบาย/ประเด็นการประเมิน 

2561 2562 2563 2564 2565 1 2 3 4 5 
เปรียบเทยีบกับจ านวนบุคลากรสาย
สนับสนุนท้ังหมด  แสดงผลเป็นรอ้ยละ 

17 ระดับความส าเร็จของการพัฒนา
บุคลากร    

4.00 4 
ข้อ 

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

2 
ข้อ 

3 
ข้อ 

4 
ข้อ 

5 
ข้อ 

ประเด็นการประเมิน : 
    1 มีแผนพัฒนาบุคลากร   
    2 มีกิจกรรมพัฒนาบุคลากรที่จดัโดย

หน่วยงานท้ังภายในและภายนอก 
    3 มีการก ากับติดตามผลการพฒันา

บุคลากร 
    4 มีการประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากร 
    5 มีการน าผลการพัฒนาบุคลากรไปใช้
ประโยชน ์
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เป้าประสงค์ที่ 3.2  เสริมสร้างทักษะกระบวนการสื่อสารภาษาต่างประเทศของบุคลากร 
กลยุทธ์ที่   3.2.1  ยกระดับทักษะการสื่อสารภาษาต่างประเทศของบุคลากร 
มาตรการ : 

1) ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรใหส้ามารถสื่อสารภาษาต่างประเทศ และภาษาของกลุม่ประชาคมอาเซยีน (+3) 
2) พัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาต่างประเทศและภาษาของกลุ่มประชาคมอาเซียน (+3)  
3) ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนบุคลากรกับมหาวิทยาลัยในกลุม่ประชาคมอาเซียน (+3) 
4) สร้างความร่วมมือในการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาต่างประเทศหรือภาษาของกลุ่มประชาคมอาเซียน(+3) กับคณะในต่างประเทศ 
5) เร่งรัดให้คณาจารย์พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและมผีลการทดสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

 

ที ่ ตัวชี้วัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

เป้าหมาย 
62 

ค่าเป้าหมาย 2561 - 2565 เกณฑ์การให้คะแนน 
ค าอธิบาย/ประเด็นการประเมิน 

2561 2562 2563 2564 2565 1 2 3 4 5 
18 ร้อยละของบุคลากรทีไ่ด้รับการ

พัฒนาทักษะและการสื่อสาร
ภาษาต่างประเทศ 

 

3.50 ร้อยละ 
55 

50 55 55 60 60 ร้อยละ 
30 

ร้อยละ 
35 

ร้อยละ 
40 

ร้อยละ 
45 

ร้อยละ 
50 

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

19 ร้อยละของบุคลากร ท่ีผ่านการ
ทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษตาม
เกณฑ์ที่มหาวิทยาลยัก าหนด 

 

4.00 ร้อยละ 
8 

8 8 9 9 10 ร้อยละ 
6 

ร้อยละ 
8 

ร้อยละ 
10 

ร้อยละ 
12 

ร้อยละ 
14 

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

 

 



~ 35 ~ 
 

เป้าประสงค์ที่ 3.3  เพ่ิมปริมาณและคุณภาพงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรม พร้อมทั้งเผยแพร่ผลงานในระดับชาติ 

กลยุทธ์ที่   3.3.1  พัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมที่น าไปใช้ประโยชน์กบัชุมชน สังคม 
มาตรการ : 

1) เสริมสร้างทักษะเกี่ยวกับการเขยีนบทความวิจัยหรือบทความวิชาการ ให้ตีพิมพ์เผยแพรผ่ลงานวิจัย ในระดับชาติหรือนานาชาต ิ
2) ส่งเสริมการบูรณาการองค์ความรู้เพื่อพัฒนาโจทย์วิจยัที่ตอบสนองการแก้ไขปัญหา พัฒนาและชี้น าสังคม 
3) ส่งเสริมการท าวิจัยเป็นทมีเพื่อให้มีการแลกเปลีย่นเรยีนรู้นักวิจัยรุน่ใหม่กับนักวิจัยที่มีประสบการณ ์
4) เร่งรัดให้อาจารย์พัฒนาผลงานการวิจัยหรือผลงานวิชาการหรืองานสร้างสรรค์ 
5) จัดสรรงบประมาณการวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมให้เพียงพอต่ออาจารย์ภายในคณะ 

 

ที ่ ตัวชี้วัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

เป้าหมาย 
62 

ค่าเป้าหมาย 2561 - 2565 เกณฑ์การให้คะแนน 
ค าอธิบาย/ประเด็นการประเมิน 

2561 2562 2563 2564 2565 1 2 3 4 5 
20 จ านวนผลงานวิจัยหรืองาน

สร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมที่มีการ
น าไปใช้ประโยชน์หรือแก้ไขปญัหา
ให้กับท้องถิ่น 

4.00 5  
ผลงาน 

5 5 6 6 7 1
ผลงาน 

2
ผลงาน 

3
ผลงาน 

4
ผลงาน 

5
ผลงาน 

เป็นผลงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ท่ีชุมชน 
ท้องถิ่นสังคมได้รับประโยชน์หรือน าไปใช้
และเกดิการพัฒนาต่อบุคคล ชุมชน ท้องถิ่น 

21 จ านวนผลงานวิจัย งานสร้างสรรค ์
และนัวตกรรมทีไ่ดร้ับการตีพิมพ์และ
เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ 

4.00 12  
เรื่อง 

10 12 12 14 14 4 
เรื่อง 

6 
เรื่อง 

8 
เรื่อง 

10 
เรื่อง 

12 
เรื่อง 

ผลงานทางวิชาการเป็นข้อมลูที่ส าคัญในการ
แสดงให้เห็นว่าอาจารย์ประจ าและนักวิจัยได้
สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อแสดงให้เห็นถึง
ความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนา
องค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง เป็นผลงานท่ีมี
คุณค่าสมควรส่งเสริมใหม้ีการเผยแพร่และ
น าไปใช้ประโยชน์ทั้งเชิงวิชาการและการ
แข่งขันของประเทศ ผลงานทางวิชาการอยู่
ในรูปของบทความวิจัยหรือบทความทาง
วิชาการที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ หรือระดับ
นานาชาติ ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่
ปรากฏในฐานข้อมูล TCI หรือ Scopus หรือ
ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอดุมศึกษาว่าดว้ย 
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ที ่ ตัวชี้วัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

เป้าหมาย 
62 

ค่าเป้าหมาย 2561 - 2565 เกณฑ์การให้คะแนน 
ค าอธิบาย/ประเด็นการประเมิน 

2561 2562 2563 2564 2565 1 2 3 4 5 
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ
ส าหรับการเผยแพรผ่ลงานทางวิชาการ พ.ศ. 
2556 ผลงานได้รับการจดอนสุิทธิบัตรหรือ
สิทธิบัตร หรือเป็นผลงานทางวิชาการรับใช้
สังคมที่ผ่านการประเมินต าแหน่งทาง
วิชาการแล้วผลงานวิจัยท่ีหน่วยงานหรือ
องค์กรระดับชาติวา่จ้างให้ด าเนินการ ต ารา
หรือหนังสือท่ีใช้ในการขอผลงานทางวิชาการ
และผา่นการพิจารณาตามเกณฑ์การขอ
ต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 

 
เป้าประสงค์ที ่3.4  พัฒนาระบบการบริหารจัดการ การบริหารงานบุคคลและปรับภาระงานอาจารย์ 
กลยุทธ์ที่ 3.4.1 พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
มาตรการ : 
1) ส่งเสริมการด าเนินงานของคณะกรรมการบริหารคณะตามหลักธรรมาภิบาล 
2) พัฒนาระบบการติดตามตรวจสอบการด าเนินงานตามโครงการ 
3) พัฒนาระบบกลไกการเงินและงบประมาณเพื่อสนับสนุนการด าเนนิงานตามพันธกิจ 
4) แสวงหาเครือข่ายความร่วมมือ (เครือข่ายวิจัย/เครือข่ายบริการวิชาการ/เครือข่ายการผลติบณัฑิต/เครือข่ายการท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม) 
5) เสริมสร้างวัฒนธรรมการท างานโดยมุ่งเน้นความรับผิดชอบและผลส าเร็จตามตัวช้ีวัดเป็นรายบุคคล 
                     

ที ่ ตัวชี้วัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

เป้าหมาย 
62 

ค่าเป้าหมาย 2561- 2565 เกณฑ์การให้คะแนน 
ค าอธิบาย/ประเด็นการประเมิน 

2561 2562 2563 2564 2565 1 2 3 4 5 
22 
 
 
 
 

 

ผลการประเมินคณุภาพการบรหิาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
 
 
 

4.00 4.25 4.00 4.25 4.25 4.50 4.50 3.50 3.75 4.00 4.25 4.50 ประเด็นการประเมิน 
   - 3.50  =  (1 คะแนน) 
   - 3.75  =  (2 คะแนน) 
   - 4.00  =  (3 คะแนน) 
   - 4.25  =  (4 คะแนน) 
   - 4.50 ข้ึนไป = (5 คะแนน) 
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เป้าประสงค์ที่ 3.4  พัฒนาระบบการบริหารจัดการ การบริหารงานบุคคลและปรับภาระงานอาจารย์ 
กลยุทธ์ที่ 3.4.2 เพ่ิมประสิทธิภาพและพัฒนาการบริหารงานโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการจดัสภาพแวดล้อม 
มาตรการ : 
1) จัดท าและปรับปรุงครภุัณฑ์และโปรแกรมส าเรจ็รูปในการบริหารให้มีความพอเพียงและมีประสิทธิภาพ 
2) พัฒนาสื่อและนวัตกรรมดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อจัดการเรยีนการสอนและการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
3) พัฒนาห้องปฏิบัติการบรรณารกัษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
4) พัฒนาห้องปฏิบัติการสารสนเทศภูมิศาสตร ์
5) พัฒนาห้องปฏิบัติการทางภาษา 
6) พัฒนาห้องปฏิบัติสมุดคณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
7) พัฒนาห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart Class room) 
8) พัฒนาห้องปฏิบัติการศาลจ าลอง 
9) ส่งเสริมให้บุคลากรและผู้บรหิาร ใช้ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการและตัดสินใจ 
10) พัฒนาสภาพแวดล้อมเพื่อเอื้อต่อการเรียนรู ้
11) ก ากับติดตาม และประเมินผลลัพธ์หรือผลกระทบการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและการเรยีนรู้เพื่อน ามาพัฒนาและปรบัปรุงการด าเนินงาน 
                     

ที ่ ตัวชี้วัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

เป้าหมาย 
62 

ค่าเป้าหมาย 2561 -2565 เกณฑ์การให้คะแนน 
ค าอธิบาย/ประเด็นการประเมิน 

2561 2562 2563 2564 2565 1 2 3 4 5 
23 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
จัดการสภาพแวดล้อมเพื่อเอื้อต่อ
การเรยีนรู ้
 
 

4.00 3.75 3.50 3.75 4.00 4.25 4.50 3.50 3.75 4.00 4.25 4.50   ประเด็นการประเมิน 
   - 3.50  =  (1 คะแนน) 
   - 3.75  =  (2 คะแนน) 
   - 4.00  =  (3 คะแนน) 
   - 4.25  =  (4 คะแนน) 
   - 4.50 ข้ึนไป = (5 คะแนน) 
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เป้าประสงค์ที่ 3.4  พัฒนาระบบการบริหารจัดการ การบริหารงานบุคคลและปรับภาระงานอาจารย์ 
กลยุทธ์ที่ 3.4.3 พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา 
มาตรการ : 
1) จัดท าแผนระบบกลไกการประกันคุณภาพ 
2)  จัดกิจกรรม/โครงการพัฒนาศกัยภาพคณาจารย์ด้านการประกันคุณภาพ 
3)  พัฒนาระบบการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาองค์กรและนวตักรรมด้านการประกันคณุภาพ 
4)  ก ากับติดตาม  และประเมินผลลัพธ์หรือผลกระทบการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคณุภาพเพื่อน ามาพัฒนาและปรับปรุงด าเนินงาน 
                     

ที ่ ตัวชี้วัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

เป้าหมาย 
62 

ค่าเป้าหมาย 2561 - 2565 เกณฑ์การให้คะแนน 
ค าอธิบาย/ประเด็นการประเมิน 

2561   2562 2563 2564 2565 1 2 3 4 5 
24 ผลการประเมินประกันคณุภาพ

การศึกษาระดับคณะตามเกณฑ์
ประกันคณุภาพ 
 

4.00 3.50 3.00 3.50 3.50 4.00 4.00 1.50 2.50 3.50 4.50 5.00   ประเด็นการประเมิน 
   0.01 – 1.50  (1 คะแนน) 
   1.51 – 2.50   (2 คะแนน) 
   2.51 – 3.50   (3 คะแนน) 
   3.51 – 4.50   (4 คะแนน) 
   4.51 -  5.00   (5 คะแนน) 
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เป้าประสงค์ที่ 3.4  พัฒนาระบบการบริหารจัดการ การบริหารงานบุคคลและปรับภาระงานอาจารย์ 
กลยุทธ์ที่ 3.4.4 เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างจ ากัด 
มาตรการ : 
1) จัดท าแผนเพิ่มประสิทธิภาพเพือ่สนับสนุนการใช้ทรัพยากรอย่างจ ากัด 
2) ส่งเสริมให้บุคลากรรู้จักรักษา การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มคา่ 
3) ก าหนดมาตรการอนุรักษ์ทรัพยากร และการลดใช้พลังงาน ให้มีประสิทธิภาพสูงสดุ 
4) ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบการใช้ทัพยากร โดยส ารวจจากสถิติการใช้พลังงาน วัสดุอุปกรณส์ านักงาน  
              

ที ่ ตัวชี้วัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

เป้าหมาย 
62 

ค่าเป้าหมาย 2561 - 2565 เกณฑ์การให้คะแนน 
ค าอธิบาย/ประเด็นการประเมิน 

2561 2562 2563 2564 2565 1 2 3 4 5 
25 ระดับความส าเร็จของการใช้

ทรัพยากร 
4.00 4 ข้อ 3  4 4 5 5 1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ ประเด็นการประเมิน : 

   1. มีมาตรการอนุรักษ์ทรัพยากรและลด
การใช้พลังงาน 
    2. ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอยา่งมี
ประสิทธิภาพ 
    3. ส่งเสริมการน าทรัพยากรกับมาใช้ใหม่ 
    4. มีช่องทางการติดต่อสื่อสารที่ลดการใช้
ทรัพยากร 
    5. ก ากับ ติดตาม การใช้ทรัพยากร ให้
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
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เป้าประสงค์ที่ 3.5  คณะมีภาพลักษณ์ท่ีดีเป็นที่ยอมรับและเชื่อมั่นจากสังคม 
กลยุทธ์ที่ 3.5.1 สร้างภาพลักษณ์องค์กร/ประชาสัมพันธ์เชิงรุก 
มาตรการ : 
1) จัดท ากระบวนการเพื่อสร้างภาพลักษณ์ของคณะ 
2) พัฒนาสื่อเพื่อจูงใจนักเรียนหรอืกลุ่มเป้าหมายที่มีความสามารถมาศึกษาต่อในคณะโดยความร่วมมือของชุมชน/ท้องถิ่น 
3) จัดกิจกรรม/โครงการสร้างความสัมพันธ์กับบุคคล/หน่วยงานภายนอก (สื่อมวลชนและอื่นๆ) 
4) ประเมินผลลัพธ์หรือผลกระทบการสร้างภาพลักษณ์ของคณะเพื่อน ามาพัฒนาและปรับปรุงการด าเนินงาน  
                    

ที ่ ตัวชี้วัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

เป้าหมาย 
62 

ค่าเป้าหมาย 2561 - 2565 เกณฑ์การให้คะแนน 
ค าอธิบาย/ประเด็นการประเมิน 

2561 2562 2563 2564 2565 1 2 3 4 5 
26 ระดับความส าเร็จในการสร้าง

ภาพลักษณ์องค์กรด้วย
ประชาสมัพันธ์เชิงรุก 

4.00 4 ข้อ 4 4 4 5 5 1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ ประเด็นการประเมิน : 
    1. แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อรบัผิดชอบ
ด าเนินการด้านประชาสัมพันธภ์าพลักษณ์
คณะ  
     2. จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ /จดักิจกรรม
โครงการเพื่อส่งเสริมภาพลักษณผ์า่นช่องทาง
ต่างๆ 
    3. จัดท าโครงการ/กิจกรรม ส่งเสรมิการ
สร้างภาพลักษณ์ของคณะ 
    4. การประเมินผลลัพธ์/ผลกระทบการ
สร้างภาพลักษณ์ของคณะ 
    5. น าผลการประเมิน/ผลกระทบ มา
ปรับปรุงการด าเนินการสร้างภาพลักษณ์ของ
คณะในปีต่อไป 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 

1. พัฒนาคุณภาพ
บัณฑิต ภายใต้เครือข่าย
ความร่วมมือชุมชน/
ท้องถิ่น 

     1.1 บัณฑิตมีคุณภาพตาม
เกณฑ์มาตรฐานเป็นที่ยอมรับ
ในระดับชาติ 
     1.2 คณะมีความร่วมมือ
ทางวิชาการกับชุมชน/ท้องถิ่น
ในการบูรณาการการจัดการ
เรียนการสอน 
     1.3 คณะมีระบบบริหาร
จัดการที่มีประสิทธิภาพเพ่ือ
เพ่ิมคุณภาพผลผลิตและบริการ 
 

    กลยุทธ์ที่ 1.1.1 สร้างความแข็งแกร่งทางวิชาการและคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน
ให้แก่นักศึกษาตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเพื่อให้
สามารถแข่งขันได้     

    กลยุทธ์ที่ 1.2.1 สร้างเครือข่ายในการจัดการเรียนการสอนกับชุมชน/
ท้องถิ่น/องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนในลักษณะบูรณาการ
พันธกิจ              

    กลยุทธ์ที่1.3.1 ปรับปรุงระบบสวัสดิการการดูแลช่วยเหลือนักศึกษาและ
ศิษย์เก่า     

 

- รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
บริการวิชาการและศิลปวัฒนธรรม 
- รองคณบดีฝ่ายชาการและวิจัย 
 

2. สร้างและพัฒนา
เครือข่ายทางวิชาการ
และศิลปวัฒนธรรม 

 

     2.1 พัฒนาเครือข่าย
ทางด้านวิชาการและ
ศิลปวัฒนธรรมให้เป็นแหล่ง
เรียนรู้ออนไลน์ 
     2.2 คณะมีเครือข่าย
บริการวิชาการและแหล่ง
เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม 
     2.3 ชุมชนท้องถิ่นอยู่ดีมีสุข 
เข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้ 
 

กลยุทธ์ที่ 2.1.1 พัฒนาสื่อการเรียนรู้ออนไลน์เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ให้
สามารถเข้าถึงได้ง่าย 

กลยุทธ์ที่ 2.2.1 สร้างเครือข่ายการบริการวิชาการโดยบูรณาการศาสตร์ใน
สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

กลยุทธ์ที่ 2.2.2 สร้างแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น                    
กลยุทธ์ที่ 2.3.1 เสริมสร้างศักยภาพชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง        

 

- รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
บริการวิชาการและศิลปวัฒนธรรม 
- รองคณบดีฝ่ายชาการและวิจัย 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ และผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 
3. พัฒนาระบบบริหาร
และสมรรถนะบุคลากร     

      3.1  สมรรถนะในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรสาย
วิชาการและสายสนับสนุน 
     3.2  เสริมสร้างทักษะ
กระบวนการสื่อสาร
ภาษาต่างประเทศของ
บุคลากร 
     3.3  เพิ่มปริมาณและ
คุณภาพงานวิจัย งาน
สร้างสรรค์ และนวัตกรรม 
พร้อมทั้งเผยแพร่ผลงานใน
ระดับชาติ 
     3.4  พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการ การบริหารงาน
บุคคลและปรับภาระงาน
อาจารย์ 
     3.5  คณะมีภาพลักษณ์ที่
ดีเป็นที่ยอมรับและเชื่อมั่น
จากสังคม 

กลยุทธ์ที่ 3.1.1 พัฒนาศักยภาพของบุคลากรทั้งสายวิชาการและสาย
สนับสนุน ทั้งในด้านคุณวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการ       

กลยุทธ์ที่ 3.2.1 ยกระดับทักษะการสื่อสารภาษาต่างประเทศของบุคลากร               
กลยุทธ์ที่ 3.3.1 พัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมที่

น าไปใช้ประโยชน์กับชุมชน สังคม       
กลยุทธ์ที่ 3.4.1 พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
กลยุทธ์ที่ 3.4.2 เพ่ิมประสิทธิภาพและพัฒนาการบริหารงานโดยใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดสภาพแวดล้อม 
กลยุทธ์ที่ 3.4.3 พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 3.4.4 เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัด 

       กลยุทธ์ที่ 3.5.1 สร้างภาพลักษณ์องค์กร/ประชาสัมพันธ์เชิงรุก         
 

- รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
บริการวิชาการและ
ศิลปวัฒนธรรม 
- รองคณบดีฝ่ายชาการและวิจัย 
-รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ
การศึกษาและวางแผนพัฒนา 
- หัวหน้าส านักงานคณบดีคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
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