
  
 
 

 
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

 
 
 
 
 
 

(ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจาการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 2/2562 วันที่ 19 กรกฎาคม  พ.ศ. 2562) 
 

 

 

 



~ 2 ~ 
 

ค าน า 
    

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตระหนักถึงความส าคัญของการปรับปรุงและพัฒนาคณะ เพ่ือให้ได้คุณภาพและมาตรฐานของการจัดการศึกษาที่เป็นที่ยอมรับ
และสามารถแข่งขันได้ สอดคล้องกับสถานการณ์  การเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนในปัจจุบันและอนาคตและด้วยพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
พ.ศ. 2546  หมวด 3 ในมาตรา 14 ได้ก าหนดให้ส่วนราชการต้องจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี เพื่อแปลงเป็นแผนปฏิบัติราชการประจ าปีและก าหนดแนวในการจัดสรรงบประมาณ
ตอบสนองต่อนโยบายและยุทธีศาสตร์ของรัฐที่ปรับเปลี่ยน ประกอบกับแผนกลยุทธี์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พ.ศ. 2556-2560 ได้สิ้นสุดลง  ดังนั้นคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ จึงได้ปรับแผนกลยุทธี์เพื่อใช้ระหว่างปี  พ.ศ. 2561-2565  เพ่ือให้คณะมีแผนแม่บทที ่สอดคล้องกับยุทธีศาสตร์ชาติ 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 ยุทธีศาสตร์กระทรวง นโยบายการปรับ ยุทธีศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) และยุทธีศาสตร์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่ จะใช้เป็นกรอบแนวทางการ
พัฒนาหน่วยงานระดับคณะ แผนกลยุทธี์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 -2565 และแปลงเป็นแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2563 นี้ 
จัดท าขึ้นโดยการใช้กระบวนการแบบมีส่วนร่วมของคณาจารย์ บุคลากรในคณะ  ระดมความคิดเห็นผ่านการประชุม  และได้ด าเนินการก าหนดประเด็นยุทธีศาสตร์ เป้าประสงค์ กล
ยุทธี์ ตลอดจน ตัวชี้วัด เพื่อให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธี์ของคณะและมหาวิทยาลัยฯ 
  คณะหวังเป็นอย่างยิ่งว่า เอกสารแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2563 นี้ จะช่วยส่งเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับทิศทางการปฏิบัติและการพัฒนาคณะเป็นแนวทาง
ให้บุคลากรและหน่วยงานต่าง ๆ  ใช้เป็นเครื่องมือส าหรับการด าเนินงานการแปลงยุทธีศาสตร์สู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธีรรมที่จะส่งผลให้คณะประสบความส าเร็จตามมุ่งหวังไว้ต่อไป 

 
 

                            
 

  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชิน  รอดก าเหนิด) 
                                 คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
                                           มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร 
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บทน า 
1. สถานการณ์ปัจจุบันของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
    ความเป็นมาของคณะ 
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ชื่อเดิมคือ คณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู  พ.ศ.2518 และ
ประกาศกระทรวงศึกษาธีิการ ซึ่งออกตามพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าว หัวหน้าหน่วยงานเรียกว่า “หัวหน้าคณะ”  ต่อมาเมื่อมีพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ.2538 คณะวิชามนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ จึงเปลี่ยนเป็นคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หัวหน้าหน่วยงาน เรียกว่าคณบดี ปัจจุบันเป็นหน่วยงานระดับคณะตามกฎกระทรวงจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร กระทรวงศึกษาธีิการ พ.ศ. 2548 ออกตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547    
  ผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารตั้งแต่เริ่มก่อตั้งเป็นคณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในปี พ.ศ. 2522  มาจนถึง ปัจจุบัน มีจ านวน 11 คน ดังนี้ 
 1. อาจารย์สุนทร หิรัญวงศ์  ด ารงต าแหน่งหัวหน้าคณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยครูก าแพงเพชร ระหว่างปี พ.ศ. 2522 - 2528 
  2. อาจารย์สมชาย ตันติสันติสม  ด ารงต าแหน่งหัวหน้าคณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยครูก าแพงเพชร  ในปี พ.ศ. 2528  แต่ต่อมาได้ลาออกจากต าแหน่ง เพื่อไป
ด ารงต าแหน่งรองอธีิการฝ่ายวางแผนและพัฒนา 
 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 เศรษฐีธีร อธีิการวิทยาลัยครูก าแพงเพชร ย้ายไปด ารงต าแหน่งอธีิการ วิทยาลัยครูเพชรบูรณ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพรถ เลิศพิริยกมล อธีิการ
วิทยาลัยครูร าไพพรรณี ย้ายมาด ารงต าแหน่งอธีิการวิทยาลัยครูก าแพงเพชรแทน  ในช่วงนี้ อาจารย์บุญมี ปาละวงศ์  เข้าด ารงต าแหน่งหัวหน้าคณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัย
ครูก าแพงเพชร แทนอาจารย์สมชาย ตันติสันติสม ซึ่งลาออกจากต าแหน่งหัวหน้าคณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  วิทยาลัยครูก าแพงเพชร  เพื่อไปด ารงต าแหน่งรองอธีิการฝ่ายวางแผน
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) ภาควิชาดนตร ี (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 กุมภาพันธี์ พ.ศ.2535  
  ในปี พ.ศ.2536 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจนวิทย์ ผาสุข ได้ด ารงต าแหน่งอธีิการวิทยาลัยครูก าแพงเพชร ในขณะที่ ดร.ภาคภูมิ อินทวงศ์ ได้ด ารงต า แหน่งหัวหน้าคณะวิชามนุษยศาสตร์
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 าแหน่งอธีิการบดีสถาบันราชภัฏก าแพงเพชร และผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีรัตน์ เจิงกลิ่นจันทร์ 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) โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษธีุรกิจ (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 เป็นประธีานโปรแกรมวิชานิติศาสตร์   
 ในปี พ.ศ.2547 มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 จึงส่งผลสถาบันราชภัฏก าแพงเพชร ได้ยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ตั้งแต่วันที่ 15 
มิถุนายน พ.ศ.2547  ด้วยเหตุนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร จึงต้องปรับเปลี่ยนบทบาทและวิธีีการด าเนินการตามความเหมาะสม ประกอบกับในปี พ.ศ.2548 ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาได้ประกาศให้ใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548 และก าหนดแนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548 เพื่อให้การบริหารจัดการ
หลักสูตรระดับอุดมศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธีิภาพ  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 าแหน่งอธีิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก 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 าแหน่งรองอธีิการบดี ฝ่ายวิทยบริการ บริการวิชาการ และศิลปวัฒนธีรรม   
 ในปี พ.ศ. 2556 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทย์ วงศ์บุญมาก ได้ด ารงต าแหน่งอธีิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แทนผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา รักการ ที่หมดวาระ  โดยรอง
ศาสตราจารย์มัย ตะติยะ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ได้หมดวาระเช่นกัน และได้เข้าด ารงต าแหน่งรองอธีิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษ 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  

และในปีการศึกษา 2557 เป็นต้นมา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดการเรียนการสอน  ในระดับปริญญาตรี จ านวน 10 สาขาวิชาและในระดับปริญญาโท 1 สาขาวิชา  โดย
มีการจัดแบ่งโครงสร้างการบริหารงานภายในแบบโปรแกรมวิชา  ตามสาขา วิชาที่เปิดสอน ทั้งหมด 10 โปรแกรมวิชา ได้แก่ โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ โปรแกรมวิชานิติศาสตร์ 
โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม โปรแกรมวิชาภาษาไทย โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ โปรแกรมวิชาภาษาจีน โปรแกรมวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์ โปรแกรมวิชาดนตรีศึกษา และโปรแกรมวิชาสารสนเทศภูมิศาสตร์  นอกจากนี้ยังมีการจัดเป็นกลุ่มวิชาเพิ่มเติมอีก 2 กลุ่มวิชา ได้แก่ กลุ่มวิชาปรัชญาและศาสนา และกลุ่ม
วิชานาฏศิลป์และการละคร  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  ใช้หลักธีรรมาภิบาลที่เน้นประสิทธีิภาพ โปร่งใส  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 ารุงศิลปวัฒนธีรรม  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 ห้อง ห้องสมุดกฎหมาย ศูนย์
สารสนเทศทางภูมิศาสตร์ ห้องปฏิบัติการทางดนตรี ห้องปฏิบัติการศิลปะ และห้องปฏิบัติการนาฏศิลป์และการละคร จนใช้การได้อย่างมีประสิทธีิภาพ 
 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 ารุงศิลปะวัฒนธีรรมของท้องถิ่นและอาเซียน 
     5. บริหารจัดการอย่างมีประสทิธิีภาพ  
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 สานศิลป์วัฒนธีรรม” 
         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 ารุงศิลปวัฒนธีรรม ประกอบด้วย สาขาวิจิตรศิลป์และ
ประยุกต์ศิลป์ ตนตรีศึกษา นาฏศิลป์และการละคร ปรัชญาและศาสนา 
 
คุณลักษณะบัณฑิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มีความรู้คู่คุณธีรรม พร้อมน าสังคม 
นิยมความเปน็ไทย  ใส่ใจวิถีโลก 

 
วัฒนธรรมของหน่วยงาน 

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

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

     1. พัฒนาคุณภาพบัณฑิต ภายใต้เครือข่ายความร่วมมือชุมชน/ท้องถิ่น 
     2. สร้างและพัฒนาเครือข่ายทางวิชาการและศลิปวัฒนธีรรม 
     3. พัฒนาระบบบริหารและสมรรถนะบุคลากร     
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เป้าประสงค์ (Goals) : 
          1.1 สร้างเครือข่ายในการจัดการเรียนการสอนกับชุมชน/ทอ้งถิ่น/องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนในลักษณะบรูณาการพันธีกิจ 

1.2 พัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัย งานสร้างสรรคแ์ละนวตักรรมที่น าไปใช้ประโยชน์กับชุมชน สังคม 
1.3  บัณฑิตมีคณุภาพตามเกณฑ์มาตรฐานเป็นท่ียอมรับในระดับชาติ 
1.4   เพิ่มประสิทธิีภาพและพัฒนาการบริหารงานโดยใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและการจัดสภาพแวดล้อม 
1.5   ชุมชนท้องถิ่นอยู่ดีมีสุข เข้มแข็ง พ่ึงพาตนเองได้ 
2.1  สร้างเครือข่ายการบริการวิชาการโดยบูรณาการศาสตร์ในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
2.2  สร้างแหล่งเรียนรู้ศลิปวัฒนธีรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3.1   พัฒนาระบบการบริหารจัดการ การบรหิารงานบุคคลและปรับภาระงานอาจารย์ 
3.2   เพิ่มปริมาณและคณุภาพงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรม พร้อมทั้งเผยแพร่ผลงานในระดับชาต ิ
3.3  สมรรถนะในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน 

กลยุทธ์ 1 
    กลยุทธ์ีที่ 1.1.1  สร้างระบบการบริหารงานวิจัย ให้มีมลูค่าเพิ่มกบัชุมชนและท้องถิ่น   
    กลยุทธ์ีที่ 1.2.1 พัฒนาหลักสูตรที่สนองตอบต่อการพัฒนาท้องถิน่ แนวทางการพัฒนาประเทศ และนักศึกษาต่างชาต ิ
    กลยุทธ์ีที ่1.3.1 พัฒนาบัณฑิตให้มีทักษะส าคญัเพื่อเข้าสูต่ลาดแรงงานโดยเน้นศาสตร์พระราชา 
    กลยุทธ์ีที ่1.4.1 พัฒนาการบรหิารจัดการสื่อและเทคโนโลยีที่ครอบคลุมกับทุกพันธีกิจให้มีประสิทธีิภาพและทันสมัย 

      กลยุทธ์ที่ 1.5.1 พัฒนาเครือข่ายการวิจัย กับชุมชน/ท้องถิ่น/ตา่งประเทศ  
 

กลยุทธ ์2 
กลยุทธ์ีที่ 2.1.1 สรา้งเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรภายในและต่างประเทศเพื่อเสริมสรา้งประสิทธิีผลตามวสิัยทัศน์และพันธีกิจของคณะ 
กลยุทธ์ีที่ 2.2.1ส่งเสริมการเรียนรูแ้ละท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธีรรมให้แก่ชุมชน 
 

กลยุทธ ์3 
กลยุทธ์ีที่ 3.1.1 พัฒนาการบริหารจัดการให้มีประสิทธิีภาพโดยน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมารองรับพันธีกจิของคณะ 
กลยุทธ์ีที่ 3.2.1 พัฒนาศักยภาพอาจารย์ให้เป็นมืออาชีพ 
กลยุทธ์ีที่ 3.3.1 พัฒนาระบบบริหารบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนเอื้อต่อการรักษาคนดีคนเก่ง และพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้ปฏิบัตภิารกิจคณะให้บรรลุเป้าหมาย 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

  

ประเด็นยุทธศาสตร ์ เป้าประสงค ์ กลยุทธ์ 
1. พัฒนาคุณภาพบัณฑิต ภายใต้
เครือข่ายความร่วมมือชุมชน/
ท้องถิ่น 

1.1 สร้างเครือข่ายในการจัดการเรียนการสอนกับ
ชุมชน/ท้องถิ่น/องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนในลักษณะ
บูรณาการพันธีกิจ 
1.2 พัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัย งานสร้างสรรคแ์ละ
นวัตกรรมที่น าไปใช้ประโยชน์กับชุมชน สังคม 
1.3  บัณฑิตมีคณุภาพตามเกณฑ์มาตรฐานเป็นท่ียอมรับ
ในระดับชาต ิ
1.4   เพิ่มประสิทธิีภาพและพัฒนาการบริหารงานโดย
ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและการจดัสภาพแวดล้อม 
1.5   ชุมชนท้องถิ่นอยู่ดีมีสุข เข้มแข็ง พ่ึงพาตนเองได้ 
 

    กลยุทธ์ีที่ 1.1.1  สร้างระบบการบริหารงานวิจัย ให้มีมลูค่าเพิ่มกบัชุมชนและท้องถิ่น   
    กลยุทธ์ีที่ 1.2.1 พัฒนาหลักสูตรที่สนองตอบต่อการพัฒนาท้องถิน่ แนวทางการพัฒนาประเทศ และ

นักศึกษาต่างชาติ 
    กลยุทธ์ีที ่1.3.1 พัฒนาบัณฑิตให้มีทักษะส าคญัเพื่อเข้าสูต่ลาดแรงงานโดยเน้นศาสตร์พระราชา 
    กลยุทธ์ีที ่1.4.1 พัฒนาการบรหิารจัดการสื่อและเทคโนโลยีที่ครอบคลุมกับทุกพันธีกิจให้มีประสิทธีิภาพและ

ทันสมัย 
       กลยุทธ์ที่ 1.5.1 พัฒนาเครือข่ายการวิจัย กับชุมชน/ท้องถิ่น/ตา่งประเทศ  

 

2. สร้างและพัฒนาเครือข่ายทาง
วิชาการและศลิปวัฒนธีรรม 

2.1  สร้างเครือข่ายการบริการวิชาการโดยบูรณาการ
ศาสตร์ในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
2.2  สร้างแหล่งเรียนรู้ศลิปวัฒนธีรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
 

กลยุทธ์ีที่ 2.1.1 สรา้งเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรภายในและต่างประเทศเพื่อเสริมสรา้งประสิทธิีผล
ตามวิสยัทัศน์และพันธีกิจของคณะ 

กลยุทธ์ีที่ 2.2.1ส่งเสริมการเรียนรูแ้ละท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธีรรมให้แก่ชุมชน 
 

3. พัฒนาระบบบริหารและ
สมรรถนะบุคลากร     

3.1   พัฒนาระบบการบริหารจัดการ การบรหิารงาน
บุคคลและปรับภาระงานอาจารย ์
3.2   เพิ่มปริมาณและคณุภาพงานวิจัย งานสร้างสรรค์ 
และนวัตกรรม พร้อมทั้งเผยแพร่ผลงานในระดับชาต ิ
3.3  สมรรถนะในการปฏิบัติงานของบุคลากรสาย
วิชาการและ 

กลยุทธ์ีที่ 3.1.1 พัฒนาการบริหารจัดการให้มีประสิทธิีภาพโดยน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมารองรับพันธีกจิของ
คณะ 

กลยุทธ์ีที่ 3.2.1 พัฒนาศักยภาพอาจารย์ให้เป็นมืออาชีพ 
กลยุทธ์ีที่ 3.3.1 พัฒนาระบบบริหารบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนเอื้อต่อการรักษาคนดีคนเก่ง 

และพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้ปฏิบัติภารกิจคณะให้บรรลุเป้าหมาย 
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ภารกิจหลัก 
จัดการศึกษาเพื่อมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตตามคุณลักษณะ 5 ประการ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดม ศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และให้บริการทางวิชาการแก่นักศึกษา และ

บุคลากรทั่วไป ตลอดจนชุมชนในท้องถิ่น 
 
    สถานภาพปัจจุบัน ปีการศึกษา 2563 

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

  5. โปรแกรมวิชาบรรณรักษศาสตร์และสารสนเทศศึกษา  
 6. โปรแกรมวิชาภาษาไทย 

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

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีกลุ่มวิชาทั้งหมด 2 กลุ่มวิชา 
1. กลุ่มวิชานาฏศิลป์และการละคร 
2. กลุ่มวิชาปรัชญาและศาสนา 

จัดการเรียนการสอนทั้งระดับปริญญาตรี มีหลักสูตรที่เปิดสอน  ได้แก่ 
  ระดับปริญญาตรี    

    1.  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
     2.  หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต    
     3.  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
     4.  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
     5.  หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 
  6.  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
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   จ านวนบุคลากรทั้งหมด  88 คน  จ าแนกเป็นสายวิชาการ  จ านวน  75 คน (ร้อยละ 85.23)  ข้าราชการ 15 คน  พนักงานมหาวิทยาลัย 32  คน  อาจารย์ตามสัญญาจ้าง 28 คน  
และสายสนับสนุน  จ านวน 13 คน (ร้อยละ 14.77)  พนักงานมหาวิทยาลัย 6 คน พนักงานราชการ 1 คน ลูกจ้างชั่วคราว 6 คน  (ข้อมูล ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2562) 
 
2. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ศักยภาพ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  (SWOT Analysis) 

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

1. บุคลากรของคณะ มีความรักความสัมพันธ์ีอันดตี่อกัน 
2. คณะมีบุคคลากรที่มีความรู้ความเช่ียวชาญ ครอบคลุมการด าเนินงานด้าน ภาษา 
ปรัชญา ศิลปวัฒนธีรรม และบริการวิชาการ แก่ชุมชนท้องถิ่นและสงัคม 
3. คณะมีหลักสตูรที่ตอบสนองต่อการพัฒนาบุคลากรในท้องถิ่นอย่างหลากหลาย ทั้ง
ด้านมนุษยศาสตร์และด้านสังคมศาสตร ์
4. คณะมีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชนท้องถิ่นครอบคลมุทุกพันธีกิจ และ
ด าเนินกิจกรรมร่วมกันอย่างต่อเนือ่ง 
5. คณะมผีลงานวิจัยตีพิมพ์ เผยแพร่ ในฐานข้อมูลระดับชาติ เพิ่มขึน้อย่างต่อเนื่อง 
6. คณะมรีะบบการสื่อสารภายในองค์กรที่ทันสมัยและหลากหลายช่องทาง 
7. บุคลากรสายสนับสนุนทุกคน มสีมรรถนะการปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่ท่ีไดร้ับ
มอบหมายเป็นอย่างดี ซึ่งส่งผลใหก้ารปฏิบัติงานคณะบรรลุเป้าหมาย  
8. คณะมีหลักสตูรมีนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากประเทศจีนและกัมพูชา ซึ่งท าให้
นักศึกษาและบุคลากรได้แลกเปลีย่นเรียนรู้ทั้งในด้านวิชาการ และศลิปวัฒนธีรรม  
9. คณะมีการส่งเสรมิและพัฒนาทกัษะส าคัญในการท างาน ให้กับนักศึกษา โดยเน้น
กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการศาสตร ์
10. คณะเน้นผลิตบณัฑติ ให้มีความรู้ ความสามารถ เพื่อรองรับการเข้าสู่
ตลาดแรงงานของบัณฑิต 
11. คณะมีผลงานด้านศลิปวัฒนธีรรมทีไ่ด้รับมาตรฐานและเผยแพรสู่่สากล 
12. คณะมีนักศึกษาท่ีได้รับรางวัลระดับชาติ ด้านศิลปวัฒนธีรรม ท่ีเกิดจากการจดัการ
เรียนการสอนแบบบรูณาการ 
13. คณะมีสื่ออุปกรณ์ เทคโนโลยี แหล่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่ทันสมยั เอื้อต่อการ
จัดการเรียนการสอน 
14. มีแหล่งค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ทันสมยัพร้อมให้บริการ
ข้อมูลแก่นักวิจัย 

1. คณะยังไม่มีการวางแผนในการบริหารจดัการดูแลรักษา ซ่อมบ ารงุ อุปกรณ์ สื่ออุปกรณ์ 
เทคโนโลยี แหล่งสนับสนุนการเรยีนรู้ อย่างมีประสิทธิีภาพ 
2. อาจารย์ขาดทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ 
3. คณะมสีัดส่วนของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการอยู่ในระดับต่ า 
4. สัดส่วนของอาจารยป์ระจ าที่มีวฒุิปริญญาเอกต่ออาจารย์ประจ าอยู่ในระดับต่ า 
5. การบริหารจัดการทรัพยากรบคุคลของคณะยังไม่ชัดเจนที่ส่งผลต่อการบรรลุวสิัยทัศน์ 
(ประเด็นมาตรการด้านงบประมาณ ภาระงานของสายสนับสนุน ความเท่าเทียม ระบบการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ)  
6. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับต่างประเทศใหด้ าเนินกิจกรรมร่วมกันยังมีน้อย  
7. จ านวนนักศึกษาของคณะมีแนวโน้มลดลงทุกปีการศึกษา 
8. งบประมาณทุนสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกมีน้อย 
9. การน าผลงานวิจยัไปใช้ประโยชน์ยังมีน้อย 
10. คณะยังไมม่ีฐานข้อมูลด้านศลิปวัฒนธีรรมที่จะให้ทุกหลักสตูรไดเ้รียนรูร้่วมกัน 
11. จ านวนผลการวิจยัเพื่อพัฒนาการเรยีนการสอน  ผลงานวิชาการและงานสร้างสรรค์ของ
คณาจารย์มีจ านวนน้อย 
12. การสร้างมลูค่าเพิ่มของผลงานวิจัยให้กับชุมชน  ท้องถิ่น  และสังคมยังมีน้อย 
13. ระบบการก ากับ ตดิตาม ตรวจสอบการด าเนินงานโครงการยังไม่มีประสิทธิีภาพ 
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2) การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก   
โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 

1. ทรัพยากรในท้องถิ่นเอื้ออ านวยต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน ซึ่งสามารถให้
นักศึกษาในสาขาวิชาของคณะใช้เป็นแหล่งการเรียนรูภ้ายนอกห้องเรียน รวมถึงเป็นแหล่งฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพท่ีตรงสาขาวิชาได้เป็นอย่างดี 
2. สภาพปัญหาเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบันท าให้มีโอกาสรองรับนกัศึกษาในท้องถิ่นมากขึ้น 
3. ความก้าวหน้าและเทคโนโลยีทางการสื่อสารอาจารย์และผูเ้รียนมแีหล่งทรัพยากรการเรียนรู้
เพิ่มขึ้น 
4. นโยบายการกระจายอ านาจสู่ทอ้งถิ่น ท าให้คณะมีโอกาสในการสร้างเครือข่ายกับชุมชนเพิ่ม
มากขึ้น 
5. รัฐบาลมีนโยบายการสนับสนุนการวิจัยและงานสร้างสรรค์   
6. พระราชบัญญตัิการศึกษาแห่งชาติก าหนดให้มหาวิทยาลัยท าการวิจัยและงานสรา้งสรรค์เพื่อ
พัฒนาองค์ความรู้และพัฒนาสังคมและมีระบบประกันคณุภาพ การศึกษาภายใน 
7.  ชุมชนและหน่วยงานภายนอกมีความต้องการในการสร้างเครือขา่ยเพื่อพัฒนาองค์กร 
8.  รัฐบาลมีนโยบายการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่นและการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ท าให้มีขอบเขต
การให้บริการวิชาการกว้างขวางขึ้น 
9. มหาวิทยาลัย/จังหวัด มีนโยบายและให้ความส าคญัต่อการส่งเสรมิด้านศลิปะและวัฒนธีรรม 
10. จังหวัดก าแพงเพชร มีเขตโบราณสถานท่ีไดร้ับการยกย่องเป็นเมอืงมรดกโลกซึ่งเป็นแหล่ง
เรียนรู้ทีเ่อื้อต่อการอนุรักษ์ ส่งเสรมิ สืบสานเผยแพร่ศลิปะและวัฒนธีรรม ภมูิปัญญาและ
สิ่งแวดล้อม 
11. องค์กร/หน่วยงานในท้องถิ่นให้การส่งเสรมิและสนับสนุนด้านศลิปะและวัฒนธีรรม 
12. ความก้าวหน้าของระบบเทคโนโลยสีารสนเทศท าให้เอื้อต่อการปฏิบัติงาน 
13. นโยบายของรัฐบาล ยุทธีศาสตร์ชาติ ยุทธีศาสตร์กลุ่มจังหวดั ยทุธีศาสตรจ์ังหวัด การปฏิรูป
ระบบราชการ การพัฒนาระบบราชการรวมถึงนโยบายการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่น  ท าให้
บุคลากรของคณะสามารถใช้ศักยภาพเพื่อตอบสนองเรื่องต่างๆ ดังกล่าวได้อย่างด ี
14. สภาพท้องถิน่มีความหลากหลายท าให้เกิดการบูรณาการความรว่มมือของศาสตร์ต่าง ๆ ใน
การพัฒนาและแกไ้ขปัญหาของชุมชนท้องถิ่น 

1. นโยบายลดอัตราก าลังข้าราชการของรัฐบาล ส่งผลให้พนักงานมหาวิทยาลัยและพนักงานราชการ
ขาดความมั่นคงในต าแหน่งงานท างานสูงเพิ่มมากขึ้น 
2. บัณฑิตสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในประเทศมีจ านวนมาก ท าให้มีการแข่งขันสูงในการ
เข้าสู่ตลาดแรงงาน 
3. ผู้ประกอบการต้องการแรงงานระดับการศึกษาระดับมัธียมศึกษาระดับตอนปลายหรือเทียบเท่า 
4. มหาวิทยาลัยจดัสวสัดิการแก่อาจารย์น้อยท าให้เป็นปัญหาต่อการสรรหาอาจารย์ 
5. หน่วยงานภายนอกและแหล่งทนุแจ้งเงื่อนไขการรับทุนสนับสนุนการวิจัยและงานสร้างสรรค์กระชั้น
ชิด 
6. ชุมชนและท้องถิ่นขาดความเข้าใจในภารกิจการให้บริการวิชาการของคณะ 
7. ภาวะการแข่งขันของสถาบันการศึกษาที่สูงข้ึน ท าให้เกิด การแย่งชิงนักศึกษาและบุคลากรที่มี
ความสามารถ 
8. รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการศกึษาต่อในสาขาอาชีวศึกษามากขึน้ ท าให้จ านวนนักศึกษาในสถาบัน
การอุดมศึกษาลดลง 
9. ค่านิยมของสังคมไทยทางด้านการอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธีรรมเปลี่ยนไป เนื่องจากไดร้ับอิทธิีพล
ทางวัฒนธีรรมต่างชาติและการปลกูฝังจิตส านึกการอนุรักษ์ความเปน็ไทยน้อยลง 
10. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายงบประมาณในระดับมหาวิทยาลยัยังไม่ชัดเจน ท าให้การ
ปฏิบัติงานของบุคลากรไม่ถูกต้อง 
11. สภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันก่อให้เกิดอุปสรรคในการบริหารจัดการ อาทิ ด้านงบประมาณ ปัจจยัที่
ส่งผลต่อการพัฒนาบุคลากร การสนับสนุนครุภณัฑ์ที่ทันสมัย 
12. งบประมาณแผ่นดินสนับสนุนจากรัฐบาลน้อยเกินไปไมเ่พียงพอต่อการบริหาร 
13. ประชากรมีจ านวนลดลงท าใหผู้้เข้าศึกษาต่อระดับอดุมศึกษามีจ านวนลดลง 
14. ประชาชนนิยมส่งบุตรหลานเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยใหญ ่
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ประเด็นยุทธศาสตร ์ เป้าประสงค ์ กลยุทธ์  ตัวชี้วัด  

1. พัฒนาคุณภาพ
บัณฑิต ภายใต้
เครือข่ายความ
ร่วมมือชุมชน/
ท้องถิ่น 
 

1.1 สร้างเครือข่ายใน
การจัดการเรียนการ
สอนกับชุมชน/ท้องถิน่/
องค์กรท้ังภาครัฐและ
เอกชนในลักษณะ
บูรณาการพันธกิจ 

1.1.1  สร้างระบบการบริหาร
งานวิจัย ให้มีมูลค่าเพ่ิมกับชมุชน
และท้องถิ่น   

1 จ านวนหลักสตูรที่มีงานวิจยัซึ่งน าไปใช้พัฒนาชุมชน/ท้องถิ่น 

  
  
  
  
  

 1.2 พัฒนาองค์ความรู้ 
งานวิจัย งาน
สร้างสรรค์และ
นวัตกรรมที่น าไปใช้
ประโยชน์กับชุมชน 
สังคม 

1.2.1 พัฒนาหลักสูตรที่
สนองตอบต่อการพัฒนาท้องถิ่น 
แนวทางการพัฒนาประเทศ และ
นักศึกษาต่างชาติ 

2 จ านวนงานวิจัยหรือนวัตกรรมที่น าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาสังคม/ชุมชน 
  

 

1.3  บัณฑิตมีคุณภาพ
ตามเกณฑ์มาตรฐาน
เป็นที่ยอมรับใน
ระดับชาติ 

1.3.1 พัฒนาบัณฑิตให้มีทักษะ
ส าคัญเพ่ือเข้าสู่ตลาดแรงงานโดย
เน้นศาสตร์พระราชา 

3 ร้อยละของหลักสูตรที่น าศาสตร์พระราชาไปใช้ประกอบการเรียนการสอน 
4 จ านวนหลักสตูรทีส่นองตอบต่อการพัฒนาท้องถิ่น แนวทางการพัฒนาประเทศ และนักศึกษา

ต่างชาติ 
5 ภาวการณ์มีงานท าของบัณฑติ 

 

1.4   เพ่ิมประสิทธิภาพ
และพัฒนาการ
บริหารงานโดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการจัด
สภาพแวดล้อม 

1.4.1 พัฒนาการบริหารจัดการ
สื่อและเทคโนโลยีที่ครอบคลุมกับ
ทุกพันธกจิให้มีประสิทธภิาพและ
ทันสมัย 

6  ร้อยละความพึงพอใจจากผู้ใช้บรกิารสื่ออุปกรณ์ เทคโนโลยี แหล่งสนับสนุนการเรยีนรู้ 
   

 
1.5   ชุมชนท้องถิ่นอยู่
ดีมีสุข เข้มแข็ง พ่ึงพา
ตนเองได้ 

1.5.1 พัฒนาเครือข่ายการวิจัย 
กับชุมชน/ท้องถิน่/ต่างประเทศ 
 

7  จ านวนของชุมชน/ทอ้งถิ่น/ประเทศ ที่คณะได้ร่วมมือท าการวิจัย 
 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ และตวัชี้วัดตามยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัต ิประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 



~ 16 ~ 
 

 
 
  

ประเด็นยุทธศาสตร ์ เป้าประสงค ์ กลยุทธ์  ตัวชี้วัด  
2 สร้างและพัฒนา
เครือข่ายทาง
วิชาการและ
ศิลปวัฒนธรรม 

2.1  สร้างเครือข่ายการ
บริการวิชาการโดย
บูรณาการศาสตร์ใน
สาขามนษุยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 
2.2  สร้างแหล่งเรียนรู้
ศิลปวัฒนธรรมและภมูิ
ปัญญาท้องถิ่น 

2.1.1 สร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือกับองค์กรภายในและ
ต่างประเทศเพ่ือเสริมสร้าง
ประสิทธิผลตามวิสัยทัศน์และ
พันธกิจของคณะ 
2.2.1ส่งเสริมการเรียนรู้และท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมให้แก่
ชุมชน 

8  จ านวนเครือข่ายความร่วมมือท้ังภายในและต่างประเทศ 
 

 

  9 จ านวนโครงการ/กิจกรรมทีส่่งเสรมิการเรียนรู้และท านุบ ารุงศิลปวฒันธีรรม 
10 จ านวนนวัตกรรมความรู้ด้านศลิปวัฒนธีรรมและภมูิปัญญาท้องถิ่น 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ และตวัชี้วัดตามยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัต ิประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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ประเด็นยุทธศาสตร ์ เป้าประสงค ์ กลยุทธ์  ตัวชี้วัด  
3. พัฒนาระบบ
บริหารและสมรรถนะ
บุคลากร 

3.1   พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการ การ
บริหารงานบุคคลและ
ปรับภาระงานอาจารย์ 

3.1.1 พัฒนาการบริหารจัดการ
ให้มีประสิทธิภาพโดยน า
เทคโนโลยีที่ทันสมัยมารองรับ
พันธกิจของคณะ 

11 ร้อยละของผลสัมฤทธ์ิีของงาน 
12 ระดับความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อระบบบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศของคณะ 
  
  

 
3.2   เพ่ิมปริมาณและ
คุณภาพงานวิจัย งาน
สร้างสรรค์ และ
นวัตกรรม พร้อมทั้ง
เผยแพร่ผลงานใน
ระดับชาติ 

3.2.1 พัฒนาศักยภาพอาจารย์ให้
เป็นมืออาชีพ 

13 ร้อยละของอาจารย์ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ 
  

 

3.3  สมรรถนะในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร
สายวิชาการและสาย
สนับสนุน 

3.3.1 พัฒนาระบบบริหาร
บุคลากรสายวิชาการและสาย
สนับสนุนเอ้ือต่อการรักษาคนดี
คนเก่ง และพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรให้ปฏิบัติภารกิจคณะให้
บรรลุเป้าหมาย 

14 ร้อยละบคุลากรที่มีสมรรถนะตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
15 จ านวนคุณวุฒิการศึกษาของบุคลากรทีเ่พิ่มขึ้นและจ านวนต าแหน่งทางวิชาการของบุคลากรที่

เพิ่มขึ้น 
16 ร้อยละของหลักสูตรระดับอุดมศึกษาท่ีมีผลการประเมินคณุภาพการศึกษาอยู่ในระดับดี 

  

 

 
 
 
 
 
 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ และตวัชี้วัดตามยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัต ิประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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เป้าประสงค์ 
 

ตัวช้ีวัด  
น้ าหนัก เป้าหมาย ข้อมูลพ้ืนฐาน เกณฑ์การให้คะแนน 

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

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

1. จ านวนหลักสตูรที่มีงานวิจยัซึ่งน าไปใช้พัฒนาชุมชน/ท้องถิ่น 7 3 - - - 1 2 3 4 5  
             
             
  

          
 

  

          

 

1.2 พัฒนาองค์
ความรู้ งานวิจัย 
งานสร้างสรรค์
และนวัตกรรมที่
น าไปใช้
ประโยชน์กับ
ชุมชน สังคม 

2 จ านวนงานวิจัยหรือนวัตกรรมที่น าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนา
สังคม/ชุมชน 
 

7 6 - 2 4 2 4 6 8 10 
 

 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย และเกณฑ์การให้คะแนนตามแผนปฏิบัติราชการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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เป้าประสงค์ 
 

ตัวชี้วัด  
น้ าหนัก เป้าหมาย ข้อมูลพ้ืนฐาน เกณฑ์การให้คะแนน 

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

1.3  บัณฑิตมี
คุณภาพตาม
เกณฑ์มาตรฐาน
เป็นที่ยอมรับใน
ระดับชาติ 

3  ร้อยละของหลักสูตรที่น าศาสตรพ์ระราชาไปใช้ประกอบการ
เรียนการสอน 

7 80 - - - 60 65 70 75 80 
 

4 จ านวนหลักสตูรทีส่นองตอบต่อการพัฒนาท้องถิ่น แนวทางการ
พัฒนาประเทศ และนักศึกษาต่างชาติ 

7 7 - - - 3 4 5 6 7 
 

5 ภาวการณ์มีงานท าของบัณฑติ 5 100 100 100 100 80 85 90 95 100  

 

1.4   เพ่ิม
ประสิทธิภาพ
และพัฒนาการ
บริหารงานโดย
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การจัด
สภาพแวดล้อม 

6  ร้อยละความพึงพอใจจากผู้ใช้บรกิารสื่ออุปกรณ์ เทคโนโลยี 
แหล่งสนับสนุนการเรียนรู ้

5 80 - - - 60 65 70 75 80 
 

 

1.5   ชุมชน
ท้องถิ่นอยู่ดีมีสขุ 
เข้มแข็ง พ่ึงพา
ตนเองได้ 

7  จ านวนของชุมชน/ท้องถิ่น/ประเทศ ที่คณะได้ร่วมมือท าการ
วิจัย 

7 8 - - - 2 4 6 8 10 
 

 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย และเกณฑ์การให้คะแนนตามแผนปฏิบัติราชการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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เป้าประสงค์ 
 

ตัวชี้วัด  
น้ าหนัก เป้าหมาย ข้อมูลพ้ืนฐาน เกณฑ์การให้คะแนน 

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

2.1  สร้าง
เครือข่ายการ
บริการวิชาการ
โดยบูรณาการ
ศาสตร์ในสาขา
มนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ 

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

 

              
2.2  สร้างแหล่ง
เรียนรู้
ศิลปวัฒนธรรม
และภูมปิัญญา
ท้องถิ่น 

9 จ านวนโครงการ/กิจกรรมทีส่่งเสรมิการเรียนรู้และท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธีรรม 

7 6 โครงการ - - - 2 
โครงการ 

3 
โครงการ 

4 
โครงการ 

5 
โครงการ 

6 
โครงการ 

 

10 จ านวนนวัตกรรมความรู้ด้านศลิปวัฒนธีรรมและภมูิปัญญา
ท้องถิ่น 

7 5  - 4 5 2 3 4 5 6 
 

  

ตัวชี้วัด เป้าหมาย และเกณฑ์การให้คะแนนตามแผนปฏิบัติราชการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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เป้าประสงค์ 
 

ตัวชี้วัด  
น้ าหนัก เป้าหมาย ข้อมูลพ้ืนฐาน เกณฑ์การให้คะแนน 

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

3.1 พัฒนาระบบ
การบริหาร
จัดการ การ
บริหารงาน
บุคคลและปรับ
ภาระงาน
อาจารย์ 

11 ร้อยละของผลสัมฤทธ์ิีของงาน 5 85 - - - 70 75 80 85 90  
12 ระดับความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อระบบบริหารจัดการ

เทคโนโลยีสารสนเทศของคณะ 
5 4.00 - 3.50 3.75 3.50 3.75 4.00 4.25 4.50 

 

 

 

3.2   เพ่ิม
ปริมาณและ
คุณภาพงานวิจัย 
งานสร้างสรรค์ 
และนวัตกรรม 
พร้อมทั้ง
เผยแพร่ผลงาน
ในระดับชาติ 
 

13 ร้อยละของอาจารย์ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ 
5 55 - 50 55 

ร้อยละ 
30 

ร้อยละ 
35 

ร้อยละ 
40 

ร้อยละ 
45 

ร้อยละ 
50 

 

 

3.3  สมรรถนะ
ในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรสาย
วิชาการและสาย
สนับสนุน 
 

14 ร้อยละบคุลากรที่มีสมรรถนะตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
5 5 ข้อ - 3 ข้อ 4 ข้อ 

1 
ข้อ 

2 
ข้อ 

3 
ข้อ 

4 
ข้อ 

5 
ข้อ 

 

15 จ านวนคุณวุฒิการศึกษาของบุคลากรที่เพิ่มขึ้นและจ านวน
ต าแหน่งทางวิชาการของบุคลากรที่เพ่ิมขึ้น 

5 21 - 17 19 
ร้อยละ 

13 
ร้อยละ 

16 
ร้อยละ 

19 
ร้อยละ 

22 
ร้อยละ 

25 
 

16 ร้อยละของหลักสูตรระดับอุดมศกึษาที่มีผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาอยูใ่นระดับด ี

4 
ร้อยละ 

45 
- - 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
30 

ร้อยละ 
35 

ร้อยละ 
40 

ร้อยละ 
45 

ร้อยละ 
50 

 

  

ตัวชี้วัด เป้าหมาย และเกณฑ์การให้คะแนนตามแผนปฏิบัติราชการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพบัณฑิต ภายใต้เครือข่ายความร่วมมือชุมชน/ท้องถิ่น 
เป้าประสงค์ที่ 1.1 สร้างเครือข่ายในการจัดการเรียนการสอนกับชุมชน/ท้องถิ่น/องค์กรท้ังภาครัฐและเอกชนในลกัษณะบูรณาการพันธกิจ 
กลยุทธ์  1.1.1  สร้างระบบการบริหารงานวิจัย ให้มีมูลค่าเพ่ิมกับชุมชนและท้องถิ่น   
มาตรการ : 
1. ก าหนดนโยบายให้ทุกหลักสูตรจัดท าวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาสังคมหรือชุมชน  
2. สร้างมูลค่าเพ่ิมจากงานวิจัย                    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ ตัวชี้วัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

เป้าหมาย 
63 

ค่าเป้าหมาย 2561 - 2565 เกณฑ์การให้คะแนน 
ค าอธิบาย/ประเด็นการประเมิน 

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

งานวิจัยซึ่งน าไปใช้พัฒนา
ชุมชน/ท้องถิ่น 
 

7 3 - - 1 2 3 1 2 3 4 5 ประเด็นการประเมินผล 
       เป็นผลงานวิจัยหรืองานสรา้งสรรค์ที่

ชุมชน ท้องถิ่นสังคมได้รับประโยชน์หรือ
น าไปใช้และเกดิการพัฒนาต่อบุคคล ชุมชน 
ท้องถิ่น 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพบัณฑิต ภายใต้เครือข่ายความร่วมมือชุมชน/ท้องถิ่น 
เป้าประสงค์ที่ 1.2 พัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมที่น าไปใช้ประโยชน์กบัชุมชน สังคม 
กลยุทธ์ 1.2.1 พัฒนาหลักสูตรที่สนองตอบต่อการพัฒนาท้องถิ่น แนวทางการพัฒนาประเทศ และนักศึกษาต่างชาติ 
มาตรการ : 
1. จัดการการเรียนการสอนโดยใช้การวิจัยเป็นฐานเพ่ือผลิตบัณฑิตและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาสังคม/ชุมชน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ ตัวชี้วัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

เป้าหมาย 
63 

ค่าเป้าหมาย 2561 - 2565 เกณฑ์การให้คะแนน 
ค าอธิบาย/ประเด็นการประเมิน 

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

นวัตกรรมที่น าไปใช้
ประโยชน์ในการพัฒนา
สังคม/ชุมชน 
 

7 6   6 8 10 2 4 6 8 10 

ประเด็นการประเมินผล 
     เป็นผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ี

ชุมชน ท้องถิ่นสังคมได้รับประโยชน์หรือ
น าไปใช้และเกดิการพัฒนาต่อบุคคล ชุมชน 
ท้องถิ่น 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพบัณฑิต ภายใต้เครือข่ายความร่วมมือชุมชน/ท้องถิ่น 
เป้าประสงค์ที่ 1.3  บัณฑิตมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ 
กลยุทธ์ 1.3.1 พัฒนาบัณฑิตให้มีทักษะส าคัญเพ่ือเข้าสู่ตลาดแรงงานโดยเน้นศาสตร์พระราชา 
มาตรการ : 
1. จัดการการเรียนการสอนโดยใช้การวิจัยเป็นฐานเพ่ือผลิตบัณฑิตและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาสังคม/ชุมชน 

  

 

ที ่ ตัวชี้วัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

เป้าหมาย 
63 

ค่าเป้าหมาย 2561 - 2565 เกณฑ์การใหค้ะแนน 
ค าอธิบาย/ประเด็นการประเมิน 

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

ศาสตร์พระราชาไปใช้
ประกอบการเรียนการสอน 
 

7 80 - - ร้อยละ
80 

ร้อยละ
90 

ร้อยละ
90 

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

 
4 จ านวนหลักสูตรที่

สนองตอบต่อการพัฒนา
ท้องถิ่น แนวทางการ
พัฒนาประเทศ และ
นักศึกษาต่างชาติ 

7 7 - - 7 7 7 3 4 5 6 7 ประเด็นการประเมิน : 
1) ก าหนดชุมชนหรือองค์การเป้าหมายของ
การให้บริการทางวิชาการแกส่ังคมโดยมี
ความร่วมมือ 
ระหว่างคณะหรือหน่วยงานเทียบเท่า 
2) จัดท าแผนบริการวิชาการโดยมสี่วนร่วม
จากทุกหลักสตูร และองค์การเปา้หมายที่
ก าหนดใน ข้อ 1 
3) จัดกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการสู่
ชุมชนเป้าหมายโดยมุ่งเน้นการบูรณาการกับ
พันธีกิจอื่น 
4) ชุมชนหรือองค์การเป้าหมายด าเนินการ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
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5) คณะมีหลักสูตรความร่วมมือกับหน่วยงาน
ภายนอกในการพัฒนาชุมชนหรือองค์กร
เป้าหมายอยา่งต่อเนื่อง 
6) ทุกโปรแกรมวิชามีส่วนร่วมในการ
ด าเนินการตามแผนบริการทางวิชาการแก่
สังคมของคณะ 

5 ภาวการณ์มีงานท าของ
บัณฑิต 

5 100 100 100 100 100 100 80 85 90 95 100 ประเด็นการประเมินผล 
1) พิจารณาจากจ านวนร้อยละของ

นักศึกษาท่ีได้รับงานท าหลังส าเร็จการศึกษา
ภายใน 1 ป ี
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพบัณฑิต ภายใต้เครือข่ายความร่วมมือชุมชน/ท้องถิ่น 
เป้าประสงค์ที่ 1.4   เพ่ิมประสิทธิภาพและพัฒนาการบริหารงานโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดสภาพแวดล้อม 
กลยุทธ์ 1.4.1 พัฒนาการบริหารจัดการสื่อและเทคโนโลยีที่ครอบคลุมกับทุกพันธกิจให้มีประสิทธิภาพและทันสมัย 
มาตรการ : 
1. จัดระบบการบริหารจัดการสื่อการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ 
2. ส ารวจอุปกรณ์ สื่ออุปกรณ์ เทคโนโลยี แหล่งสนับสนุนการเรียนรู้                     

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ ตัวชี้วัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

เป้าหมาย 
63 

ค่าเป้าหมาย 2561 - 2565 เกณฑ์การให้คะแนน 
ค าอธิบาย/ประเด็นการประเมิน 

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

ผู้ใช้บริการสื่ออุปกรณ์ 
เทคโนโลยี แหล่งสนับสนุน
การเรียนรู้ 
 

5 80 - - ร้อยละ
80 

ร้อยละ
90 

ร้อยละ
95 

60 65 70 75 80 ประเด็นการประเมิน 
   ร้อยละ 60 - 65  =  (1 คะแนน) 
   ร้อยละ 65 - 70  =  (2 คะแนน) 
   ร้อยละ 70 - 75  =  (3 คะแนน) 
   ร้อยละ 75 – 80 =  (4 คะแนน) 
   ร้อยละ 80 ขึ้นไป = (5 คะแนน) 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพบัณฑิต ภายใต้เครือข่ายความร่วมมือชุมชน/ท้องถิ่น 
เป้าประสงค์ที่ 1.5   ชุมชนท้องถิน่อยู่ดีมีสขุ เข้มแข็ง พ่ึงพาตนเองได้ 
กลยุทธ์ 1.5.1 พัฒนาเครือข่ายการวิจัย กับชุมชน/ท้องถิ่น/ต่างประเทศ  
มาตรการ : 
1. สร้างความร่วมมือด้านวิจัยกับชุมชน/ท้องถิ่น/ต่างประเทศ                     

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ ตัวชี้วัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

เป้าหมาย 
63 

ค่าเป้าหมาย 2561 - 2565 เกณฑ์การให้คะแนน 
ค าอธิบาย/ประเด็นการประเมิน 

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

ท้องถิ่น/ประเทศ ที่คณะได้
ร่วมมือท าการวิจัย 
 

7 8 - - 8 8 8 2 4 6 8 10 ประเด็นการประเมิน 
    เป็นผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่

ชุมชน ท้องถิ่นสังคมได้รับประโยชน์หรือ
น าไปใช้และเกดิการพัฒนาต่อบุคคล ชุมชน 
ท้องถิ่น 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างและพัฒนาเครือข่ายทางวิชาการและศิลปวัฒนธรรม 
เป้าประสงค์ที่ 2.1  สร้างเครือข่ายการบริการวิชาการโดยบูรณาการศาสตร์ในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
กลยุทธ์ที่ 2.1.1 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรภายในและต่างประเทศเพ่ือเสริมสร้างประสิทธิผลตามวิสัยทัศน์และพันธกิจของคณะ 
มาตรการ : 
1. สร้างเครือข่ายความร่วมมือจากต่างประเทศโดยผ่านอาจารย์และนักศึกษาแลกเปลี่ยน 
2. พัฒนาความร่วมมือ เพื่อเพ่ิมพ้ืนที่เครือข่ายให้บริการวิชาการกับชุมชนท้องถิ่น              

 

 

ที ่ ตัวชี้วัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

เป้าหมาย 
63 

ค่าเป้าหมาย 2561 - 2565 เกณฑ์การให้คะแนน 
ค าอธิบาย/ประเด็นการประเมิน 

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

ร่วมมือทั้งภายในและ
ต่างประเทศ 

7 4 ข้อ 3 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 5 ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 5-6 ข้อ ประเด็นการประเมิน : 
1) ก าหนดชุมชนหรือองค์การเป้าหมายของ
การให้บริการทางวิชาการแกส่ังคมโดยมี
ความร่วมมือ 
ระหว่างคณะหรือหน่วยงานเทียบเท่า 
2) จัดท าแผนบริการวิชาการโดยมสี่วนร่วม
จากทุกหลักสตูร และองค์การเปา้หมายที่
ก าหนดใน ข้อ 1 
3) จัดกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการสู่
ชุมชนเป้าหมายโดยมุ่งเน้นการบูรณาการกับ
พันธีกิจอื่น 
4) ชุมชนหรือองค์การเป้าหมายด าเนินการ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
5) คณะมีหลักสูตรความร่วมมือกับหน่วยงาน
ภายนอกในการพัฒนาชุมชนหรือองค์กร
เป้าหมายอยา่งต่อเนื่อง 
6) ทุกโปรแกรมวิชามีส่วนร่วมในการ
ด าเนินการตามแผนบริการทางวิชาการแก่
สังคมของคณะ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างและพัฒนาเครือข่ายทางวิชาการและศิลปวัฒนธรรม 
เป้าประสงค์ที่ 2.2  สร้างแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมและภมูิปัญญาท้องถิ่น 
กลยุทธ์ที่ 2.2.1ส่งเสริมการเรียนรู้และท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมให้แก่ชุมชน 
มาตรการ : 
1. ส่งเสริมการเรียนรู้และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดท าฐานข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรม 
3. ส่งเสริมให้เกิดการสร้างมาตรฐานด้านศิลปะและวัฒนธรรม              

 

 
 
 
 
 
 

ที ่ ตัวชี้วัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

เป้าหมาย 
63 

ค่าเป้าหมาย 2561 - 2565 เกณฑ์การให้คะแนน 
ค าอธิบาย/ประเด็นการประเมิน 

2561 2562 2563 2564 2565 1 2 3 4 5 
9 จ านวนโครงการ/กิจกรรม

ที่ส่งเสริมการเรียนรู้และ
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 
 

7 6 
โครงการ 

- - 6 
โครงการ 

7 
โครงการ 

8 
โครงการ 

2 
โครงการ 

3 
โครงการ 

4 
โครงการ 

5 
โครงการ 

6 
โครงการ 

ประเด็นการประเมินผล :  
1) มีโครงการ/กิจกรรม  
ที่ส่งเสรมิคุณธีรรม จริยธีรรม ให้เกิดแก่

นักศึกษา 
2) นักศึกษาทุกหลักสูตรไดเ้ข้าร่วมโครงการ/
กิจกรรม ท่ีส่งเสรมิคณุธีรรม จริยธีรรม 

10 จ านวนนวัตกรรมความรู้
ด้านศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

7 5  4 5 5 6 6 2 3 4 5 6 ประเด็นการประเมิน : 
พิจารณาจากจ านวนองค์ความรู้ดา้น
ศิลปวัฒนธีรรมและภูมิปญัญาท้องถิ่น 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบบริหารและสมรรถนะบุคลากร 
เป้าประสงค์ที่ 3.1   พัฒนาระบบการบริหารจัดการ การบริหารงานบุคคลและปรับภาระงานอาจารย์ 
กลยุทธ์ที่ 3.1.1 พัฒนาการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพโดยน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมารองรับพันธกิจของคณะ 
มาตรการ : 
1. พัฒนาระบบฐานข้อมูลที่มีอยู่ในระบบ 
2. พัฒนาระบบ Application ในการบริหารจัดการเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอนและการวิจัยบริการ             

 

 
 
 
 

ที ่ ตัวชี้วัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

เป้าหมาย 
63 

ค่าเป้าหมาย 2561 - 2565 เกณฑ์การให้คะแนน 
ค าอธิบาย/ประเด็นการประเมิน 

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

งาน 
 
 

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

12 ระดับความพึงพอใจของ
บุคลากรที่มีต่อระบบ
บริหารจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศของคณะ 

5 4.00 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) 
 



~ 31 ~ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบบริหารและสมรรถนะบุคลากร 
เป้าประสงค์ที่ 3.2   เพ่ิมปริมาณและคุณภาพงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรม พร้อมทั้งเผยแพร่ผลงานในระดับชาติ 
กลยุทธ์ที่ 3.2.1 พัฒนาศักยภาพอาจารย์ให้เป็นมืออาชีพ  
มาตรการ : 
1. พัฒนาอาจารย์ให้มีวุฒิการศึกษาและต าแหน่งทางวิชาการสูงขึ้นตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ. 
2. พัฒนาอาจารย์ให้มีศักยภาพการท าวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 
3. พัฒนาอาจารย์ให้มีศักยภาพการท าวิจัยเพื่อผลิต/พัฒนานวัตกรรมส าหรับน าไปใช้พัฒนาสังคมและชุมชน 

4. พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพทางด้านทักษะ             

 
 
 
 
 
 

ที ่ ตัวชี้วัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

เป้าหมาย 
63 

ค่าเป้าหมาย 2561 - 2565 เกณฑ์การให้คะแนน 
ค าอธิบาย/ประเด็นการประเมิน 

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

การพัฒนาศักยภาพ 
 
 

5 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 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบบริหารและสมรรถนะบุคลากร 
เป้าประสงค์ที่ 3.3  สมรรถนะในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน 
กลยุทธ์ที่ 3.3.1 พัฒนาระบบบริหารบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนเอื้อต่อการรักษาคนดีคนเก่ง และพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้ปฏิบัติภารกิจคณะให้บรรลุเป้าหมาย 
มาตรการ : 
1. พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลตามสมรรถนะและความสามารถระดับคณะ 
2. สร้างแรงจูงใจในการพัฒนาบุคลากรตามเส้นทางความก้าวหน้าทางสายวิชาชีพ 
3. ยกย่องเชิดชูคนดีคนเก่ง             

  

ที ่ ตัวชี้วัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

เป้าหมาย 
63 

ค่าเป้าหมาย 2561 - 2565 เกณฑ์การให้คะแนน 
ค าอธิบาย/ประเด็นการประเมิน 

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

สมรรถนะตามเกณฑ์ที่
มหาวิทยาลัยก าหนด 
 
 

7 5 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 ์
 

15 จ านวนคุณวุฒิการศึกษา
ของบุคลากรที่เพ่ิมขึ้นและ
จ านวนต าแหน่งทาง
วิชาการของบุคลากรที่
เพ่ิมข้ึน 

7 21 17 19 21 23 25 ร้อยละ 
17 

ร้อยละ 
19 

ร้อยละ 
21 

ร้อยละ 
23 

ร้อยละ 
25 

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

เป้าหมาย 
63 

ค่าเป้าหมาย 2561 - 2565 เกณฑ์การให้คะแนน 
ค าอธิบาย/ประเด็นการประเมิน 

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

คุณภาพของคณะและ
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา
ที่มีผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาอยู่ในระดับดี 

4 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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ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 

1. พัฒนาคุณภาพ
บัณฑิต ภายใต้เครือข่าย
ความร่วมมือชุมชน/
ท้องถิ่น 

1.1 สร้างเครือข่ายในการจัดการ
เรียนการสอนกับชุมชน/ท้องถิ่น/
องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนใน
ลักษณะบรูณาการพันธีกิจ 
1.2 พัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัย 
งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมท่ี
น าไปใช้ประโยชน์กับชุมชน สังคม 
1.3  บัณฑิตมีคณุภาพตามเกณฑ์
มาตรฐานเป็นที่ยอมรบัใน
ระดับชาต ิ
1.4   เพิ่มประสิทธิีภาพและ
พัฒนาการบริหารงานโดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการจดั
สภาพแวดล้อม 
1.5   ชุมชนท้องถิ่นอยู่ดีมีสุข 
เข้มแข็ง พ่ึงพาตนเองได ้

1.1.1  สร้างระบบการบริหารงานวิจัย ให้มีมูลคา่เพิ่มกับชุมชนและท้องถิ่น   
1.2.1 พัฒนาหลักสตูรทีส่นองตอบต่อการพัฒนาท้องถิ่น แนวทางการพัฒนาประเทศ และ
นักศึกษาต่างชาติ 
1.3.1 พัฒนาบัณฑติให้มีทักษะส าคัญเพื่อเข้าสูต่ลาดแรงงานโดยเนน้ศาสตร์พระราชา 
1.4.1 พัฒนาการบริหารจดัการสื่อและเทคโนโลยีที่ครอบคลุมกับทุกพันธีกิจให้มี
ประสิทธิีภาพและทันสมัย 
1.5.1 พัฒนาเครือข่ายการวิจัย กบัชุมชน/ท้องถิ่น/ต่างประเทศ 
 

- รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 
 

2. สร้างและพัฒนา
เครือข่ายทางวิชาการและ
ศิลปวัฒนธีรรม 

 

    2.1  สร้างเครือข่ายการบริการ
วิชาการโดยบรูณาการศาสตร์ใน
สาขามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์
2.2  สร้างแหล่งเรียนรู้
ศิลปวัฒนธีรรมและภูมิปญัญา
ท้องถิ่น      

2.1.1 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรภายในและต่างประเทศเพื่อเสรมิสร้าง
ประสิทธิีผลตามวสิัยทัศน์และพันธีกิจของคณะ 
2.2.1ส่งเสริมการเรียนรู้และท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธีรรมให้แก่ชุมชน 

- รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
บริการวิชาการและศิลปวัฒนธีรรม 
 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ และผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 



~ 35 ~ 
 

 
 
 

 
 

ประเด็นยุทธีศาสตร ์ เป้าประสงค ์ กลยุทธ์ี ผู้รับผิดชอบตัวช้ีวัด 
3. พัฒนาระบบบริหารและ
สมรรถนะบุคลากร     

3.1   พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการ การบริหารงานบุคคลและ
ปรับภาระงานอาจารย ์
3.2   เพิ่มปริมาณและคณุภาพ
งานวิจัย งานสร้างสรรค์ และ
นวัตกรรม พร้อมทั้งเผยแพร่
ผลงานในระดับชาต ิ
3.3  สมรรถนะในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรสายวิชาการและสาย
สนับสนุน 

3.1.1 พัฒนาการบริหารจดัการใหม้ีประสิทธิีภาพโดยน าเทคโนโลยีทีท่ันสมัยมารองรับพันธี
กิจของคณะ 
3.2.1 พัฒนาศักยภาพอาจารย์ให้เป็นมืออาชีพ 
3.3.1 พัฒนาระบบบริหารบคุลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนเอือ้ต่อการรักษาคนดีคน
เก่ง และพัฒนาศักยภาพบคุลากรให้ปฏิบัตภิารกิจคณะให้บรรลุเป้าหมาย 

- รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 
- หัวหน้าส านักงานคณบดีฯ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ และผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 


