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14 
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และวัฒนธรรมในทองถ่ินเพ่ือการทํานุบํารุงใหยั่งยืน 

25 
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เปลี่ยนแปลงท่ีเร็วและแรง (disruption) ตามหลักธรรมาภิบาล 

28 
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แผนยุทธศาสตร 4 ป (พ.ศ.2563-2566) 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  

 
1. ความเปนมาของคณะ  

พัฒนาการของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรเริ่มข้ึนเม่ือป พ.ศ.2518  จากการท่ีวิทยาลัยครูท่ัว
ประเทศมีการแบงสวนการบริหารงานภายในโดยกําหนดใหแยกเปนคณะวิชา ประกอบดวยภาควิชาตางๆ  โดย
มีเปาประสงคเพ่ือผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาการศึกษา หลักสูตรแรกท่ีเปดสอน คือ วิชาเอกภาษาไทย ตอมาจึง
เปดสอนวิชาเอกภาษาอังกฤษและสังคมศึกษา  

ตอมาในป พ.ศ. 2538 ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหยกฐานะวิทยาลัยครูตามพระราชบัญญัติ
วิทยาลัยครูข้ึนเปน “สถาบันราชภัฏ” คณะวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จึงเปลี่ยนชื่อเปน “คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร” และเริ่มเปดสอนระดับปริญญาตรีสาขาอ่ืน ๆ เพ่ิมข้ึนท้ังสายมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร ตอมาไดมีการแยกสาขาวิชาทางสังคมศาสตร ไดแก หลักสูตรสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน 
หลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร หลักสูตรสาขาวิชานิติศาสตร หลักสูตรสาขาวิชารัฐศาสตร และ
หลักสูตรสาขาวิชาสังคมสงเคราะหศาสตรไปสังกัดวิทยาลัยการจัดการและพัฒนาทองถ่ินซ่ึงเปนหนวงงาน
จัดต้ังภายในมีฐานะเทียบเทาคณะ โดยผานมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ในเดือนพฤศจิกายน 
พ.ศ.2560 ทําใหปจจุบันคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมีหลักสูตรสาขาทางสายมนุษยศาสตรจํานวน 7 
หลักสูตรสาขาวิชา และ 2 กลุมวิชา ไดแก 

1. หลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทย 
2. หลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
3. หลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 
4. หลักสูตรสาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร 
5. หลักสูตรสาขาวิชาดนตรีสากล 
6. หลักสูตรสาขาวิชาภาษาญี่ปุน 
7. หลักสูตรสาขาวิชาภาษาจีน 
8. กลุมวิชาภาษาฝรั่งเศส และเกาหลี 
9. กลุมวิชาศิลปะ และปรัชญา 

 
2. วิสัยทัศน 

“องคกรหลอหลอมบัณฑิตท่ีมีสมรรถนะเปนท่ียอมรับในทองถ่ินและสากลบนฐานความรวมมือ
และขับเคลื่อนดวยศักยภาพของวัฒนธรรมองคกร...มนุษยศาสตรสังคมศาสตร” 

 
3. พันธกิจ 

1. ผลิตบัณฑิตท่ีมีความรูคูคุณธรรม มีความเชี่ยวชาญดานมนุษยศาสตร 
2. พัฒนางานวิจัยท่ีมีคุณภาพเพ่ือบูรณาการกับการเรียนการสอนและการบริการวิชาการ 
3. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม มุงสืบสานภูมิปญญาทองถ่ิน 
4. พัฒนาองคกรแหงการเรียนรูโดยยึดหลักธรรมาภิบาลเพ่ือมุงสูความเปนสากล 
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4. คานิยม HUSO 
 H = Happy ความสุข 
 U = Useful ประโยชน 
 S = Smile รอยยิ้ม 
 O = One หนึ่งเดียว 

 
5. อัตลักษณบัณฑิต 

1. ใจอุทิศ 
2. คิดสรางสรรค 
3. ม่ันสามัคคี 
4. เดนดีภาษา 
5. รูคุณคาทองถ่ิน (รูจักรักษทองถ่ิน) 

อัตลักษณบัณฑิตดังกลาวมาจาก “รูจักรักษทองถ่ิน จิตสาธารณะดวยความคิดสรางสรรค ใช
ภาษาอังกฤษและทํางานเปนทีมได” โดยมีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรกับผลการเรียนรู 
 
ตารางที่ 1 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร ผลการเรียนรู อัตลักษณและตัวชี้วัด 

ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร ผลการเรียนรูกับอัตลักษณ 

ยุทธศาสตรที่ 1 ยกระดับการผลิตบัณฑิตใหสอดคลองกับความตองการของหนวยงานผูใช 

มาตรฐานคุณวุฒิ

อุดมศึกษา 5 ดาน 

มาตรฐานผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา 

ดานความรู 

(Knowledge) 

ดานคุณธรรม

จริยธรรม 

(Attitude) 

ดานทักษะทาง

ปญญา 

(Skills) 

ดานความสัมพันธ

ระหวางบุคคล 

(Skills) 

ดานการวิเคราะหเชิง

ตัวเลข การส่ือสาร

และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

(Skills) 

Bloom’s taxonomy of 

Learning Domains 

Cognitive 

Domain 

(head) 

สาระประเภท

ความรู 

Affective 

Domain 

(heart) 

สาระประเภท

ความรูสึก 

Psychomotor Domain 

(Hand) 

สาระประเภททักษะ 

อัตลักษณบัณฑิตคมส. รูจัก (รักษ) 

ทองถ่ิน 

จิตสาธารณะ การใชภาษาอังกฤษ & ความคิดสรางสรรค & 

การทํางานเปนทีม 

อัตลักษณบัณฑิตของ

สาขาวิชา 

สมรรถนะตาม

ศาสตรสาขาวิชา 

(ความรูในศาสตร

ของตนเอง) 

สมรรถนะตาม

ศาสตรสาขาวิชา 

สมรรถนะตามศาสตรสาขาวิชา 

(การประยกุตใชศาสตรของตนเอง) 
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รูปที่ 1 แนวคิดการเพ่ิมสมรรถนะบัณฑติคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรตามศาสตรสาขาวิชา 

(ตาม 
 
 
 

รูปที่ 1 แนวคิด McClelland (1973) 
 
 

 
รูปที่ 2 แนวคิดสมรรถนะบัณฑิตคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรองครวม 

 
 
 
 
 
 

สมรรถนะบัณฑิต
ตามศาสตร
สาขาวิชา 

การใชภาษาอังกฤษ 

จิตสาธารณะดวย
ความคิดสรางสรรค 

ความรู
ประวัติศาสตร 
ศิลปะ และ

วัฒนธรรมทองถ่ิน  

          กิจกรรมระดบัหลักสูตร 

        หลักสูตรสาขาวิชา              หนวยงานผูใช

บัณฑิต/ 

               สถานประกอบการ 

ทักษะ (Skills) 
ความรู 

(Knowledge) 

 

คุณลักษณะ 

(Attributes) 

สมรรถนะ

บัณฑิตตาม

ศาสตรสาขาวิชา 
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6. บริบทคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
 
1. บริบทดานนักศึกษาและบัณฑิต 
ตารางท่ี 1.1 จํานวนนักศึกษาแรกเขา (ภาคปกติ) 3 ปยอนหลัง (2559-2561) 

ลําดับ คณะ ป 2559 ป 2560 ป 2561 

1 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 331 338 340 

ท่ีมา ขอมูลจากกองบริการการศึกษา ณ วันท่ี 9 ตุลาคม 2561 
ขอมูลการศึกษาความตองการจําเปนของนักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
ขอมูลการสํารวจ 

วันเวลาสํารวจ : ระหวางวันท่ี 24 ธันวาคม 2561 ถึงวันท่ี 7 มกราคม 2562  
จํานวนกลุมตัวอยาง : 263 คน (ประชากรหรือนักศึกษาท้ังคณะเทากับ 950 คน (ขอมูลจากรายงาน

ประเมินตนเอง ประจําปการศึกษา 2560)) 
แบบสอบถาม : แบบสอบถามออนไลน แบบปลายเปด และปลายปด 

โดยมีผลความตองการจําเปนแยกออกเปน 2 ดานดังนี้ 
1. ดานการเสริมสรางทักษะในศตวรรษท่ี 21 ทักษะท่ีนักศึกษาตองการไดรับการพัฒนามากท่ีสุด

ของแตละกลุมทักษะไดแก 
กลุมทักษะพ้ืนฐานท่ีจําเปนในการปฏิสัมพันธกับบริบทท่ีแตกตางกัน (Foundational Literacies) 
 คือ ทักษะการใชภาษาอังกฤษ (English Literacy) 

กลุมทักษะท่ีตองนํามาใชในการจัดการกับปญหา หรือความทาทายใหม ๆ ท่ีจะเกิดข้ึน  
(Competencies) 

คือ ทักษะการคิดอยางสรางสรรค (Creativity) 
 กลุมทักษะท่ีใชในการจัดการตวัเองกับสภาพสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว (Character 
Qualities) 

คือ ทักษะความสามารถในการปรับตัวเขากับสังคมและสภาพแวดลอม (Adaptability) 
2. ดานรูปแบบการจัดการเรียนการสอน 

เนนการสอนใหปฏิบัติและทํากิจกรรมในหองเรียน โดยเสริมดวยชองทางออนไลนในบางครั้งดวยการ
ทําวีดิโอหรือพาวเวอรพอยทใหทบทวนหรือสําหรับนักศึกษาท่ีไมไดมาเรียน และสอดแทรกทักษะท้ัง 3 ทักษะ
ขางตนผานการสอดแทรกผานกิจกรรม อบรม และจัดทดสอบ ตามลําดับ 
 
ตารางท่ี 1.2 แนวโนมภาวะการมีงานทําของบัณฑิตคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ประจําป

การศึกษา 2557-2560 (บัณฑิตรหัสชวงป 53-56) 
การมีงานทํา/งานทําตรง

สาขา 
2557 2558 2559 2560 เฉลี่ย 4 ป 

เฉลี่ยท้ังคณะฯ 79.17 81.37 73.81 81.89 79.06 
1. บรรณรักษศาสตร

และสารสนเทศ
ศาสตร 

89.29 86.96 75.68 79.31 82.81 
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2. ดนตรสีากล 100.00 60.00 57.14 66.67 70.95 
3. ภาษาไทย 83.33 91.43 75.61 86.54 84.23 
4. ภาษาอังกฤษ 81.82 75.00 77.14 74.51 77.12 
5. ภาษาอังกฤษธุรกิจ 57.58 92.59 81.08 81.82 78.27 
6. ภาษาจีน 65.22 72.73 66.67 90.48 73.78 
7. ภาษาญี่ปุน 76.92 90.91 83.33 92.86 86.01 

เฉลี่ยงานทําตรงสาขาท้ังคณะ 48.43 49.46 61.2 59.30 42.49 

ท่ีมา สังเคราะหจากตัวบงชี้ท่ี 2.2 บัณฑิตปริญญาตรีท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป   

2. บริบทดานคณาจารยและเจาหนาท่ี 
ตารางท่ี 2.1 ประเภทและจํานวนบุคลากรคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
ประเภทบุคลากรคมส. สายวิชาการ สายสนับสนุน รวม 

ขาราชการ 10 0 10 
พนักงานมหาวิทยาลัย 39 8 47 

ประจําตามสัญญา 7 4 11 
รวมแตละประเภท 56 12  

รวม 68 68 
ขอมูล ณ วันท่ี 20 มกราคม 2562 

ตารางท่ี 2.2 เงินสนับสนุนการวิจัยและงานสรางสรรคป 2560 
ปการศึกษา ป 2560 

จํานวนอาจารยตามเกณฑประกันคุณภาพ 50.50 
 จํานวนเงินสนับสนุนภายใน จํานวนเงินสนับสนุนภายนอก 

1,024,470 347,700 
1,372,170 

สัดสวนจํานวนเงิน 1:25,000 (คน:บาท) 27,171.68 
ท่ีมา รายงานการประเมินตนเอง ประจําปการศึกษา 2560 

ตารางท่ี 2.3 ผลงานวิชาการป 2560 

ปปฏิทิน 2560 
คาคะแนนตามเกณฑประกันคุณภาพ 4.87 
รวมจํานวนเรื่อง 21 

รายงานสืบเนื่องฯ 11 
วารสาร TCI2 0 
วารสาร TCI1 6 
วารสารในฐาน Scorpus/ISI/ผลงาน

วิชาการท่ีใชขอกําหนดตําแหนง 
4 

ท่ีมา รายงานการประเมินตนเอง ประจําปการศึกษา 2560 
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ตารางท่ี 2.4 จํานวนตําแหนงทางวิชาการป 2561 และแนวโนมจํานวนตําแหนงทางวิชาการของคณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

จํานวน
คณาจารย 

อาจารย ผูชวย
ศาสตราจารย 

รองศาสตราจารย รวมตําแหนง
ผศ./รศ. 

รอยละ 

56 43 12 1 13 23.21 
อยู ใ นกระบวนการขอ กําหนด
ตําแหนง 7 คน (ยื่นผลงานครบ
กอน 1 พ.ย. 2561) 

7 0 7 แนวโนมในป 
2562-2563 

รวม 19 1 20 35.71 
ขอมูล ณ วันท่ี 25 ธันวาคม 2561 
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ขอมูลรอบประเมินเพ่ือเล่ือนระยะสัญญาจางพนักงานมหาวิทยาลัยจํานวน 47 คน ป 2562-2566 
พนักงานมหาวิทยาลัยท้ังสายวิชาการจํานวน 39 คนและสายสนับสนุนจํานวน 8 คนมีระยะเวลา

ประเมินเพ่ือเลื่อนตอสัญญาจาง แยกออกเปนกลุม ๆ ได 3 กลุมตามรูปท่ี 1-3 ดังนี้ 

 
รูปท่ี 1 ระยะประเมินเพ่ือเล่ือนสัญญาของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ จํานวน 28 คน 

  

 
รูปท่ี 2 ประเภทและจํานวนการหยุดนับระยะเวลาฯ จํานวน 11 คน 

0 1 2 3 4 5 6 7

2562 

2563 

2564 

2565 

2566 

ตัง้แตปี่ 2567 

6 

4 

2 

2 

5 

1 

3 

2 

3 

ระยะประเมนิเพือ่เลือ่นสญัญาฯ ของพนกังานสาย
วชิาการ 

ระยะ 1 ปีที ่0-3 (จํานวนคน) ระยะ 2 ปีที ่4-6 (จํานวนคน) 

ระยะ 3 ปีที ่7-11 (จํานวนคน) ระยะ 4 ปีที ่12-20 (จํานวนคน) 

5 คน 

2 คน 

4 คน 

หยดุนบัระยะประเมนิเพือ่ตอ่สญัญาพนกังานสายวชิาการ 

ลาเรยีนเต็มเวลา ตําแหน่งบรหิาร คณุสมบัตคิรบ 
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รูปท่ี 3 ระยะประเมินเพ่ือเล่ือนสัญญาของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน จํานวน 8 คน 

จากขอมูลขางตนสรุปไดวาในรอบการบริหารงานคณะ 4 ป (2562-2566) จะมีพนักงานมหาวิทยาลัย
สายวิชาการจํานวนถึง 6 คนท่ี “จําเปนตอง” มีคําวา “ผูชวยศาสตราจารย” นําหนาตามสัญญาจาง รวมถึง
คณาจารยและเจาหนาท่ีตองดําเนินการจัดทําผลงานเพ่ือเลื่อนสัญญาจาง  ขอมูลนี้จึงเปนโจทยของผูบริหาร
คณะในการดําเนินการสงเสริมสนับสนุนในรูปแบบตาง ๆ  
 
ขอมูลการศึกษาความตองการจําเปนของคณาจารยและเจาหนาท่ีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
ขอมูลการสํารวจ 

วันเวลาสํารวจ : ระหวางเดือนพฤศจิกายน 2561 ถึงเดือนมกราคม 2562  
จํานวนผูใหสัมภาษณ : 51 คน (จํานวนบุคลากรท้ังหมดเทากับ 68 คน) 
วิธีการสํารวจ : การสัมภาษณแบบไมเปนทางการ 

โดยวิเคราะหและสังเคราะหผลความตองการจําเปนแยกตามพันธกิจและการบริหารจัดการโดยสรุปไดดังนี้ 
พันธกิจและการบริหารจัดการ ขอมูลความตองการจําเปนท่ีไดจากการสัมภาษณ 

การสอน การพัฒนานักศึกษา 
หลักสูตร 

 ภาระงานสอนยังมากอยูทําใหมีเวลาในการพัฒนาตนเองนอยลง  
 กิจกรรมมีความซํ้าซอนกัน 
 ใหมีการเชื่อมโยงงานระหวางงานกิจการนักศึกษากับงานวิชาการ

นักศึกษา 
 สงเสริมการแลกเปลี่ยนนักศึกษา 
 ทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษายังไมดีพอ 
 รูปแบบการอบรมภาษาอังกฤษแบบปจจุบันอาจยังไมเพียงพอ 
 หลักสูตรแบบเดิมไมตอบโจทย  
 ใหสถานประกอบการเขามามีสวนรวมมากข้ึน 

การวิจัย  ควรมีปฏิทินวิจัยท่ีครอบคลุมแหลงทุนตาง ๆ เพ่ือเปนเครื่องมือใน
การแจงเตือนอาจารย 

2562 

2563 

2564 

2565 

2566 

ตัง้แตปี่2567 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

ระยะประเมนิเพือ่เลือ่นสญัญาฯ ของพนกังาน
สายสนบัสนนุ 

ระยะ 1 ปีที ่0-3 ระยะ 2 ปีที ่4-6 ระยะ 3 ปีที ่7-11 (+2) ระยะ 4 ปีที ่12-20 
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พันธกิจและการบริหารจัดการ ขอมูลความตองการจําเปนท่ีไดจากการสัมภาษณ 
 สงเสริมการทําวิจัยเปนกลุม และวิจัยชุมชน 
 สงเสริมการพัฒนาโจทยวิจัย 

การบริการวิชาการ  ควรใหทุกคนเขามามีสวนรวมใหงานบริการวิชาการของคณะ 
การบริหารจัดการ  ทําความรวมมือกับภายในและภายนอก  

 ใหมีหนวยประชาสัมพันธและชองทางเผยแพรผลงานของคณะ 
 ใหมีหนวยบริการการทําบทคัดยอและบทความวิจัยเปน

ภาษาอังกฤษ 
 ใหมีการแลกเปลี่ยนองคความรูกันในทุกเรื่อง ท้ังเรื่องการทํา

หลักสูตร การทําวิจัย และอ่ืน ๆ 
 ทําภาระงานของสายสนับสนุนใหชัดเจน 
 มีการแบงเบาภาระงานดานเอกสารจากหลักสูตรโดยใหเจาหนาท่ี

ชวยเหลือ 
 ปรับเพ่ิมงบประมาณในสวนของงานวิจัย และการพัฒนาบุคลากร 
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7. ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในและภายนอกของหนวยงาน (SWOT Analysis)  

จุดแข็ง (Strengths) 
1. นักศึกษาภาคปกติแรกเขา 3 ปยอนหลัง (2559-2561) มีจํานวนอยูในอัตราเพ่ิมข้ึน  
2. บัณฑิตมีอัตราภาวะการมีงานทําภายใน 1 ปเฉลี่ย 4 ป (2557-2560) อยูท่ีรอยละ 79.06 กลาวคือ

บัณฑิตคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรใน 10 คนจะมี 8 คนท่ีมีงานทําภายใน 1 ป 
3. คณาจารยผานการเรียนในตางประเทศท้ังแบบมีปริญญาบัตร และไมมีปริญญาบัตร (Non-

degree) ทําใหเกิดเครือขายในตางประเทศไดงาย 
4. คณาจารยหลายทานมีองคความรูเรื่องประวัติศาสตร ศิลปะ การดนตรี และวัฒนธรรมเปนท่ี

ยอมรับในระดับทองถ่ินและระดับประเทศ 
5. คณาจารยชาวตางชาติมีการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนเขามาทํางานเปนประจําและมีจํานวนมากพอ

ตอการพัฒนานักศึกษา 
6. หลักสูตรสาขาวิชามีความเชื่อมโยงระหวางทองถ่ินและสากล กลาวคือมีหลักสูตรทางดาน

ภาษาไทย และกลุมวิชาศิลปะท่ีมีการจัดการเรียนการสอนท่ีบูรณาการกับองคความรูในทองถ่ิน มีหลักสูตรและ
กลุมวิชาทางดานภาษาตางประเทศ หลักสูตรดนตรีสากลท่ีมีการจัดการเรียนการสอนท่ีบูรณาการกับองค
ความรูสากล และมีหลักสูตรทางดานการจัดเก็บขอมูล การจัดการสารสนเทศ เชนหลักสูตรบรรณรักษฯ ดวย
หลักสูตรดังกลาวคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรจึงมีศักยภาพในการทํางานเพ่ือการเชื่อมโยงระหวาง
ทองถ่ินและสากลผานการจัดการขอมูล 

7. หลักสูตรสาขาวิชามีแนวทางพัฒนานักศึกษามุงใหเปนบัณฑิตนักปฏิบัติ จากขอมูลการจัดการเรียน
การสอนของแตละหลักสูตรมีการเนนกิจกรรมปฏิบัติและจํานวนนักศึกษาท่ีลงเรียนในรายวิชาสหกิจศึกษา 
และการจัดการฝกงานชวงปดภาคฤดูรอน 

8. คณะมีเครือขายท่ีเขมแข็งและตอเนื่องกับนักวิจัยเสริมสรางพลังทองถ่ินและชุมชนทองเท่ียว 
(Community-based Tourism: CBT)  

9. คณะมีวัฒนธรรมองคกรแบบพ่ีนองท่ีเขมแข็ง มีปฏิสัมพันธระหวางคณาจารยอาวุโสและคณาจารย
รุนใหมอยางตอเนื่องและเปนกันเอง 

 
จุดออน (Weakness) 

1. บัณฑิตมีอัตราการมีงานทําตรงสาขาเฉลี่ย 4 ป (2557-2560) อยูท่ีรอยละ 42.49 ทําใหเห็นไดวา
แมอัตราการมีงานทําจะมีสูงถึงรอยละ 79.06 แตบัณฑิตยังไดทํางานท่ีไมตรงกับสิ่งท่ีตนเองเรียนมาเปนจํานวน
มาก 

2. คณาจารยยังมีการบูรณาการการสอน การบริการวิชาการและการทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกับ
การพัฒนาโจทยวิจัย การทําวิจัยนอย เห็นไดจากจํานวนทุนวิจัยซ่ึงกระจุกตัวอยูท่ีคณาจารยบางทาน และ
งานวิจัยท่ีเผยแพรจํานวนเกินครึ่งยังเปน proceedings เชนในปการศึกษา 2560 (บริบทคณะ: บริบทดาน
คณาจารยและเจาหนาท่ี) 

3. คณาจารยท่ีมีตําแหนงวิชาการยังมีจํานวนไมมาก ท้ังนี้อาจเนื่องจากยังขาดการบูรณาการกับงาน
ประจําคืองานสอน และประกอบกับอาจตองมีระบบและกลไกสงเสริมรายบุคคลนอกเหนือจากการให
งบประมาณสนบัสนุน (บริบทคณะ: บริบทดานคณาจารยและเจาหนาท่ี) 

4. หลักสูตรสาขาวิชายังมีความรวมมือในการดําเนินพันธกิจ (สอน วิจัย บริการวิชาการ และ
ทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม) กับสถานประกอบการและหนวยงานภายนอกนอย และไมหลากหลาย 
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โอกาส (Opportunities) 

1. มหาวิทยาราชภัฏพิบูลสงครามเปน 1 ในมหาวิทยาลัยราชภัฏอันดับตน ๆ ของประเทศ เปน
มหาวิทยาลัยขนาดใหญในกลุมภาคเหนือตอนลาง และมีประวัติ ชื่อเสียงเปนระยะเวลานาน จึงเปนสิ่งดึงดูดให
นักเรียนยังคงเลือกเรียนในจํานวนท่ียังเปนท่ีพอใจ 

2. รัฐบาลกําหนด 10 อุตสาหกรรมเปาหมาย (10 S-curve) แบงเปน 5 อุตสาหกรรมเดิมท่ีมี
ศักยภาพกลุม First S-curve และ 5 อุตสาหกรรมใหมกลุม New S-curve ซ่ึง มีอุตสาหกรรมท่ีศาสตร
ทางดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรเขาไปเก่ียวของได คือ อุตสาหกรรมยานยนตสมัยใหม (Next 
Generation Automotive) และอุตสาหกรรมทองเท่ียวกลุมรายไดดีและการทองเท่ียวเชิงสุขภาพ (Affluent, 
Medical and Wellness Tourism) 

3. ยุทธศาสตรและกฎหมายท่ีเกี่ยวของท่ีมีความชัดเจนและตอเนื่องเปนสิ่งท่ีชวยใหการดําเนินงาน
ของคณะมีเปาหมายท่ีชัดเจน ไดแก  

3.1 ยุทธศาสตรชาติ 2561-2580  
มีเปาหมายพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน เพ่ือนําไปสูวิสัยทัศนประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังค่ัง 

ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (**ยุทธศาสตรท่ี
เก่ียวของกับการดําเนินงานของคณะ) 

 ประกอบดวย 6 ยุทธศาสตร 
๑. ยุทธศาสตรชาติดานความม่ันคง  
๒. ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน  
๓. ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย**  
๔. ยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  
๕. ยุทธศาสตรชาติดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และ 
๖. ยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

3.2 ยุทธศาสตรการวิจัยและนวัตกรรม 20 ป (พ.ศ. 2560-2579) 
ยุทธศาสตรการวิจัยและนวัตกรรม 20 ป มุงนําประเทศไทยโดยใชการวิจัยและนวัตกรรมเปน

กําลังอํานาจแหงชาติ เพ่ือกาวไปสูประเทศท่ีพัฒนาแลวภายใน 20 ป ดวยความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน (**
ยุทธศาสตรท่ีเก่ียวของกับการดําเนินงานของคณะ) 

ประกอบดวย 4 ยุทธศาสตร  
1. ยุทธศาสตรท่ี 1 การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือการสรางความม่ังค่ังทางเศรษฐกิจ** 
2. ยุทธศาสตรท่ี 2 การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม** 
3. ยุทธศาสตรท่ี 3 การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือการสรางองคความรูพ้ืนฐานของประเทศ 
4. ยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน บุคลากร และระบบวิจัยและนวัตกรรม   

ของประเทศ 
3.3 แผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2551-2565)  

ยุทธศาสตรท่ี 1 การสมานรอยตอกาศึกษาข้ึนพ้ืนฐาน อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา ยุทธศาสตร
ยอยท่ี 1.3 ผูจบอาชีวและกําลังคนทํางานไดรับโอกาสเขาศึกษาไดดวยความยืดหยุนโดยสถาบันอุดมศึกษาปรับ
หลักสูตรใหรองรับการเขาศึกษาไดตลอดเวลา และมีการสะสมหนวยกิตในรูปแบบของธนาคารหนวยกิต 
(Credit bank ไมเนนการใหปริญญา) 

3.4 พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 7 และ มาตรา 8 
มาตรา 7 ใหมหาวิทยาลัยเปนสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาทองถ่ินท่ีเสริมสรางพลังปญญา

ของแผนดิน ฟนฟูพลังการเรียนรูเชิดชูภูมิปญญาทองถ่ิน สรางสรรคศิลปวิทยาเพ่ือความเจริญกาวหนาอยาง
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ม่ันคงและยั่งยืนของปวงชน มีสวนรวมในการจัดการ การบํารุงรักษา การใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ
และสิงแวดลอมอยางสมดุล และยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงคใหการศึกษา สงเสริมวิชาการ และวิชาชีพข้ันสูง ทํา
การสอน วิจัย ใหบริการทางวิชาการแกสังคม ปรับปรุง ถายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี ทะนุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม ผลิตครูและสงเสริมวิทยฐานะ และมาตรา 8 ท่ีกําหนดหนาท่ีในการดําเนินงานเพ่ือบรรลุ
วัตถุประสงคตามมาตรา 7 รวม 8 หนาท่ี  

3.5 ยุทธศาสตรใหมมหาวิทยาลัยราชภัฏระยะ 20 ป พ.ศ. 2560-2579 
มุงใหมหาวิทยาลัยราชภัฏเนนการผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพเปนเลิศโดยกระบวนการจัดการเรียน

การสอนเพ่ือการพัฒนาชุมชนและทองถ่ินใหมีความเขมแข็งและยั่งยืน 
ประกอบไปดวย 4 ยุทธศาสตร 
ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาทองถ่ิน  
ยุทธศาสตรท่ี 2 การผลิตและพัฒนาครู 
ยุทธศาสตรท่ี 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา 
ยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ 

3.6 ยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พ.ศ. 2559-2564 
ประกอบไปดวย 4 ยุทธศาสตร 
ยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนากระบวนการเรียนรูสูบัณฑิตนักปฏิบัติอยางมืออาชีพเพ่ือการพัฒนา

ชุมชนทองถ่ิน 
ยุทธศาสตรท่ี 2 ปฏิรูปการวิจัยและการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยโดยใชแนวทางตาม

พระราชดําริ 
ยุทธศาสตรท่ี 3 ยกระดับการทํานุบํารุงงานดานศิลปะและวัฒนธรรมภาคเหนือตอนลาง 
ยุทธศาสตรท่ี 4 เพ่ิมประสิทธิภาพดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือพัฒนา

องคการอยางยั่งยืน  
 

อุปสรรค หรือภัยคุกคาม (Threats) 
1. นักเรียนท่ีประสงคเรียนตอในระดับมหาวิทยาลัยมีจํานวนลดนอยลงจากจํานวนประชากรท่ีมี

แนวโนมเพ่ิมข้ึนในอัตราท่ีลดลง  
2. รัฐบาลสงเสริมใหนักเรียนเรียนสายอาชีพ และประกอบอาชีพอิสระ มากกวาสายสามัญ 
3. มหาวิทยาลัยทุกแหงแขงขันเชิงปริมาณเพ่ือรับนักเรียนเขาเรียนในมหาวิทยาลัยของตนมากข้ึนใน

จํานวนท่ีไมเหมาะสมตอการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา  
4. สังคมท่ีเริ่มใหความสําคัญกับทักษะทางอาชีพมากกวาใบปริญญา 

 
8. ทิศทางและเปาหมายการพัฒนาหนวยงาน  

 ประเด็นยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560-2579) 

ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาทองถิ่น 
กลยุทธ 
3. บูรณาการการจัดการเรียนการสอน การวิจัยของนักศึกษาและอาจารยกับการพัฒนา

ทองถ่ิน 
ตัวชี้วัด 
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1.11 มีแหลงเรียนรูดานศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ินเพ่ือเสริมสรางคุณคาและ

จิตสํานึก รักษทองถ่ิน 
ยุทธศาสตรท่ี 2 การผลิตและพัฒนาครู 
- 
ยุทธศาสตรท่ี 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา 
กลยุทธ 
4. ปรับกระบวนการจัดการเรียนรูใหบูรณาการกับการทํางานและเสริมสรางทักษะและ

จิตสํานึก ในการพัฒนาทองถ่ิน 
5. ผลิตบัณฑิตไดตามความตองการของผูใชบัณฑิต ท้ังดานสมรรถนะวิชาชีพ ทักษะบัณฑิต

ศตวรรษท่ี 21 และคุณลักษณะ  
4 ประการ คือ มีทัศนะคติท่ีดีและถูกตอง  
มีพ้ืนฐานชีวิตท่ีม่ันคง เขมแข็ง มีอาชีพ มีงานทํา และมีความเปนพลเมืองดี มีวินัย 
ตัวชี้วัด 
3.1 จํานวนหลักสูตรท่ีถูกปรับปรุงใหทันสมัยและหลักสูตรใหมในรูปแบบสหวิทยาการท่ี

ตอบสนองตอการพัฒนาทองถ่ินและสอดคลองกับการพัฒนาประเทศ 
3.2 ผลงานของนักศึกษา/อาจารย ท่ีไดรับการตีพิมพเผยแพรหรือไดรับรางวัลในระดับชาติ

และนานาชาติ 
3.3 รอยละของนักศึกษาท่ีไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพท่ีเก่ียวของกับสาขาท่ีสําเร็จการศึกษา 
3.4 ระดับความสามารถดานการใชภาษาอังกฤษของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ตาม

มาตรฐาน CEFR หรือเทียบเทามาตรฐานสากลอ่ืนๆ 
3.5 อัตราการไดงานทํา/ทํางานตรงสาขา/ประกอบอาชีพอิสระท้ังตามภูมิลําเนาและนอก

ภูมิลําเนาของบัณฑิต มรภ. ภายในระยะเวลา 1 ป 
3.6 ผลการประเมินสมรรถนะของบัณฑิตโดยสถานประกอบการผูใชบัณฑิต 
3.7 อัตราการศึกษาตอในพ้ืนท่ีของประชากรวัยอุดมศึกษาเพ่ิมข้ึน 
โครงการหลัก 
2. โครงการพัฒนาความรวมมือกับเครือขายสถานประกอบการและองคกรวิชาชีพเพ่ือจัดการ

เรียนรู 
ยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
กลยุทธ 
3. สรางเครือขายความรวมมือกับองคกรภายในและตางประเทศเพ่ือเสริมสรางประสิทธิผล

ตามวิสัยทัศนละพันธกิจของ มรภ. 
4. ปรับปรุง/พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยเฉพาะดานฐานขอมูลงบประมาณและบุคลากรให

ทันสมัย รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปรงใส และมีธรรมาภิบาล 
ตัวชี้วัด 
4.2 อัตราสวนจํานวนผลงานวิจัยและองคความรูตาง ๆ ท่ีเปนทรัพยสินทางปญญาตอจํานวน

ผลงานดังกลาวท่ีถูกนําไปใชประโยชนอยางเปนรูปธรรม 
4.4 จํานวนฐานขอมูลเพ่ือบริหารจัดการในการจัดสินใจตามพันธกิจหลักของ มรภ.เพ่ือการ

พัฒนาทองถ่ิน 
4.6 จํานวนเครือขายความรวมมือกับองคกรภายในและตางประเทศ 
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9. ยุทธศาสตรคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (2562-2566) 
ประกอบดวย 5 ยุทธศาสตร 

1. ยกระดับการผลิตบัณฑิตใหสอดคลองกับความตองการของหนวยงานผูใช 
2. เสริมสรางวัฒนธรรมการทํางานท่ีเอ้ือตอการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรสูการใชศักยภาพอยาง

เต็มท่ี 
3. ยกระดับงานวิจัยและนวัตกรรม และการบริการวิชาการ 
4. สงเสริมการเรียนรูคุณคาประวัติศาสตร ศิลปะ และวัฒนธรรมในทองถ่ินเพ่ือการทํานุบํารุง

ใหยั่งยืน 
5. พัฒนาการบริหารจัดการเพ่ือรับมือกับการเปลี่ยนแปลงท่ีเร็วและแรง (disruption) ตามหลักธรรมาภิ

บาล 
 

10. แผนงาน/โครงการ (ใหระบุชื่อโครงการและงบประมาณท่ีจะใชตามแผนกลยุทธระยะกลาง 4 ป  
(พ.ศ.2563-2566) ของคณะ  โดยเรียงตามประเด็นยุทธศาสตร  ซ่ึงในแตละประเด็นยุทธศาสตร
จะระบุเปาประสงค  ตัวชี้วัดยุทธศาสตร  คาเปาหมาย กลยุทธ  แผนงาน/โครงการ  ผูรับผิดขอบ 
และงบประมาณท่ีจะใช
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 ยกระดับการผลิตบัณฑติใหสอดคลองกับความตองการของหนวยงานผูใช 

เปาประสงค ตัวชี้วดัยุทธศาสตร คาเปาหมายตัวชี้วัดยุทธศาสตร กลยุทธ 

 1 1. พัฒนาบัณฑิตคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรใหมี
สมรรถนะสอดคลองกับความตองการของหนวยงานผูใช
บัณฑิต 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คมส. 1.1 รอยละของนักศึกษาที่ไดรับวุฒิบัตร เกียรติ
บัตร หรือเอกสารรับรองความสามารถ ผานการ
ทดสอบโดยองคกร หนวยงานในศาสตรสาขาวิชานั้น 
ๆ (TOEIC, HSK, JLPT ฯลฯ) หรืองานวิจัยของ
นักศึกษาไดรับการตีพิมพเผยแพรในระดับชาติหรือ
นานาชาติ หรือไดรับรางวัลประกวดแขงขันระดับชาติ
หรือนานาชาติ (มรภ.3.3) 

รอยละ 30 (ของจํานวนนกัศึกษาที่เขารวมโครงการ) 1. สรางระบบและกลไกการติวสอบความสามารถ
ทางภาษาที่มปีระสิทธภิาพ  

คมส.1.2 รอยละการมีงานทําภายในระยะเวลา 1 ป   
(=มรภ.3.5 อัตราการไดงานทําตรงสาขา ประกอบ
อาชีพอิสระทั้งตามภูมิลําเนาและนอกภมูิลําเนาของ
บัณฑิตมรภ.ภายในระยะเวลา 1 ป) 

รอยละ 50 (ของบัณฑิตที่จบการศึกษาในแตละป

การศึกษา) 

2. สงเสริมการอบรมหรือรายวิชาที่ชวยพัฒนา

นักศึกษาตามแหลงงาน (โรงเรียน โรงแรม 

โรงงาน และหนวยงานอื่น ๆ ) 

คมส. 1.3 ความพึงพอใจของสถานประกอบการตอ
ความสามารถทางวิชาการตามศาสตร 

คาเฉล่ีย 4.21 (คาเฉล่ียของแตละดานการประเมิน) 3. สงเสริมกระบวนการสอนของหลักสูตร

สาขาวิชาที่อิงสมรรถนะตามที่ศาสตรและตามต

ความตองการของสถานประกอบการ 

คมส.1.4 จํานวนนกัศึกษาที่เปนนกัเลาเร่ืองทองถิ่น
ผานภาษาไทยและภาษาตางประเทศ  
(= ตชว. คมส. 4.3) **ของกลุม 3 

≥5 คน (ของแตละชั้นป) 4. เพิ่มการบูรณาการงานกิจกรรมกบังานวชิาการ
ของนักศึกษาเขาดวยกัน 

คมส. 1.5 รอยละผูสําเร็จการศึกษาสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษและภาษาอังกฤษธุรกิจมีระดับ
ความสามารถดานการใชภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน 
CEFR  ระดับ B1  (มรภ.3.4) 

รอยละ 30 (ของผูสําเร็จการศึกษา) 5. สงเสริมการใชภาษาอังกฤษเปนสวนหนึง่ของ
การจัดกิจกรรมและงานวิชาการอื่น ๆ ของ
คณะ  

คมส. 1.6 รอยละผูสําเร็จการศึกษาสาขาวิชาที่ไมใช
ภาษาอังกฤษมีระดับความสามารถดานการใช
ภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน CEFR ระดับ A2 

รอยละ 30 (ของผูสําเร็จการศึกษา) 6. สรางระบบและกลไกการติวสอบความสามารถ
ทางภาษาที่มปีระสิทธภิาพ 

คมส. 1.7 ความพึงพอใจตอการจัดสภาพแวดลอม
การเรียนที่สงเสริมการใชภาษาอังกฤษ 

คาเฉล่ีย 4.21 (คาเฉล่ียของแตละดานการประเมิน 
ประเมินโดยนักศึกษาและอาจารย) 

7. สงเสริมการใชภาษาอังกฤษเปนสวนหนึ่งของการ
จัดกิจกรรมและงานวิชาการอื่น ๆ ของคณะ  
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เปาประสงค ตัวชี้วดัยุทธศาสตร คาเปาหมายตัวชี้วัดยุทธศาสตร กลยุทธ 

คมส.1.8 จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่ออกแบบโดย
ทีมนักศึกษาตางสาขา  

≥3 โครงการ (ของแตละปงบประมาณ) 8. สงเสริมใหนักศึกษาออกแบบกิจกรรม
สาธารณะประโยชนอยางสรางสรรค 

คมส.1.9 ความพึงพอใจของสถานประกอบการตอ
สมรรถนะนักศึกษาในประเด็น ความคิดสรางสรรค 
การทํางานเปนทีม และจิตสาธารณะ  

คาเฉล่ีย 4.21 (คาเฉล่ียของแตละดานการประเมิน) 9. กําหนดเปาหมายอัตลักษณของบัณฑิตให
ชัดเจน เปนรูปธรรม และสามารถดําเนนิการให
บรรลุเปาหมายได 

2.มีเครือขายความรวมมือกับหนวยงานตาง ๆ ทั้งในและ
ตางประเทศในการผลิตบัณฑิต การวิจยั บริการวิชาการ 
และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

คมส. 1.10 จํานวนเครือขายความรวมมือกับหนวยงาน
ในประเทศและตางประเทศ (มรภ.4.6 จํานวนเครือขาย
ความรวมมือกับองคกรภายในและตางประเทศ) 

≥3 เครือขาย (ของแตละปงบประมาณ) 10. สรางสภาพแวดลอมที่เอื้อใหอาจารยผูสอนไป
อบรมหรือทํางานรวมกับหนวยงานผูใชบัณฑิต
เพื่อสรางเครือขาย 

คมส. 1.11 จํานวนหลักสูตร หรือรายวชิา หรือ
กิจกรรมที่มีความรวมมือกับหนวยงานในประเทศหรือ
ตางประเทศ 

≥3 หลักสูตร หรือรายวิชา หรือกิจกรรม (ของแตละ
ปงบประมาณ) 

11. สงเสริมการสรางเครือขาย หนวยงานผูใช
บัณฑิต/สถานประกอบการ และหนวยงาน
ทางการศึกษาในประเทศและตางประเทศเพื่อ
รวมผลิตบัณฑิต คมส. 1.12 จํานวนกิจกรรมที่ไดรับการสงเสริม 

สนับสนุน รวมมือจากเครือขายศิษยเกา 
≥1 กิจกรรม (ของแตละปงบประมาณ) 

3. พัฒนาหลักสูตรหรือรายวิชาที่มีการปรับปรุงใหมใน
รูปแบบที่สนองการพัฒนาทองถิ่นและประเทศ และมีการใช
นวัตกรรมการสอนที่หลากหลาย 

คมส. 1.13 จํานวนรายวิชาที่ใชเทคโนโลยีชวยสอน เกม 
ส่ือสังคมออนไลน หรือ กิจกรรมการสอน Active 
learning 

≥3 รายวิชา (ของแตละปงบประมาณ) 12. สงเสริมการอบรมเชิงปฏิบัติการและการจัด
เจาหนาที่ที่มีความรูเปนหนวยสนับสนุน 

คมส. 1.14 จํานวนหลักสูตร หรือรายวิชา หรือกิจกรรม
ที่ปรับตามความตองการของทองถิ่นและเปาหมาย
ประเทศ (มรภ. 3.1 จํานวนหลักสูตรที่ถูกปรับปรุงให
ทันสมัยและหลักสูตรใหมในรูปแบบสหวิทยาการที่
ตอบสนองตอการพัฒนาทองถิ่นและสอดคลองกับการ
พัฒนาประเทศ) 

≥3 หลักสูตร หรือรายวิชา หรือกิจกรรม (ของแตละ
ปงบประมาณ) 

13. สงเสริมใหหลักสูตรสาขาวิชาและอาจารยเขาใจ
และมีแนวทางการสอนและบริหารหลักสูตรอิง
สมรรถนะที่หนวยงานผูใชบัณฑิตตองการ 
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 ยกระดับการผลิตบัณฑติใหสอดคลองกับความตองการของหนวยงานผูใช (ตอ) 

กลยุทธ แผนงาน/โครงการ ผูรับผิดชอบ 
งบประมาณประจําป’งบประมาณ พ.ศ......  (หนวย : บาท) 

แหลงบประมาณ  
2563 2564 2565 2566 2567 

1 สรางระบบและกลไกการติวสอบ
ความสามารถทางภาษาที่มีประสิทธภิาพ  

โครงการงบยุทธศาสตรของ
มหาวิทยาลัย ยุทธศาสตรที่ 3 
ยกระดับคุณภาพบัณฑิต 

รองคณบดีฝาย
วิชาการและวจิัย 

≥50,000 ≥50,000 ≥50,000 ≥50,000 ≥200,000 งบยุทธศาสตร
มหาวิทยาลัย ยุทธศาสตร
ที่ 3 ยกระดับคุณภาพ
การศึกษา  
(งบแผนดิน) 

2 สงเสริมการอบรมหรือรายวิชาที่ชวยพัฒนา

นักศึกษาตามแหลงงาน (โรงเรียน โรงแรม 

โรงงาน และหนวยงานอื่น ๆ) 

โครงการพัฒนาการฝก
ประสบการณวิชาชีพ และ 
สหกิจศึกษา 

รองคณบดีฝาย
วิชาการและวจิัย 

25,000 25,000 25,000 25,000 100,000 1. งบคณะ 
2. งบมหาวิทยาลัย 
(กมป.) 

3 สงเสริมกระบวนการสอนของหลักสูตร

สาขาวิชาที่อิงสมรรถนะตามที่ศาสตรและ

ตามความตองการของสถานประกอบการ

และหนวยงานทางการศึกษาในประเทศและ

ตางประเทศเพื่อรวมผลิตบัณฑิต 

โครงการพัฒนานักศึกษาเพื่อผลิต
บัณฑิตสูนักปฏิบัติมืออาชีพเพื่อ
แลกเปล่ียนนักศึกษาไปฝกทําวิจยั 
ฝกงาน เรียนแบบมหีนวยกิตในก
ลุมประเทศอาเซียนและอาเซียน+
6  
(คมส. 1.11) 

รองคณบดีฝาย
วิชาการและวจิัย 

160,000 
 
 
 
 
 
 

160,000 
 

160,000 
 

160,000 
 

640,000 1. งบคณะ 
2. งบมหาวิทยาลัย 
(กมป.) 

4 เพิ่มการบูรณาการงานกิจกรรมกบังาน
วิชาการของนักศึกษาเขาดวยกัน 

โครงการรูรักษทองถิ่น คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
(ชมรม) (ใหม) 

รองคณบดีฝาย
กิจการนกัศึกษาและ
ทํานุศิลปวัฒนธรรม 

30,000 30,000 30,000 30,000 120,000 งบบริหารชมรม 

โครงการแลกเปล่ียนเรียนรู
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาจาก
ปราชญทองถิ่น (ใหม) 
 

รองคณบดีฝาย
กิจการนกัศึกษาและ
ทํานุศิลปวัฒนธรรม 

30,000 30,000 30,000 30,000 120,000 งบบริหารชมรม 
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กลยุทธ แผนงาน/โครงการ ผูรับผิดชอบ งบประมาณประจําป’งบประมาณ พ.ศ......  (หนวย : บาท) แหลงบประมาณ  

5 สงเสริมการใชภาษาอังกฤษเปนสวนหนึง่
ของการจัดกจิกรรมและงานวชิาการ 
อื่น ๆ ของคณะ 

 โครงการสงเสริมการจัด
บรรยากาศและส่ิงแวดลอมที่เอื้อ
ตอการเรียนรูภาษาอังกฤษ 

รองคณบดีฝาย
วิชาการและวจิัย 

≥50,000 ≥50,000 ≥50,000 ≥50,000 ≥200,000 งบยุทธศาสตร
มหาวิทยาลัย ยุทธศาสตร
ที่ 3 ยกระดับคุณภาพ
การศึกษา  
(งบแผนดิน) 

6 สงเสริมใหนักศึกษาออกแบบกิจกรรม
สาธารณะประโยชนอยางสรางสรรค 

โครงการมนุษยศาสตรฯ จิตอาสา
สรางสรรคสังคมตามแนว
พระราชดําริในหลวงรัชกาลที ่๑๐  
 

รองคณบดีฝาย
กิจการนกัศึกษาและ
ทํานุศิลปวัฒนธรรม 

30,000 
 
 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

120,000 งบคณะ 

โครงการสงเสริมอัตลักษณ
นักศึกษาและมอบตนเปนศิษย
คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร 

รองคณบดีฝาย
กิจการนกัศึกษาและ
ทํานุศิลปวัฒนธรรม 

40,000 
 
 
 
 

40,000 
 

40,000 
 

40,000 
 

160,000 งบคณะ 

7 กําหนดเปาหมายอัตลักษณของบัณฑิตให
ชัดเจน เปนรูปธรรม และสามารถ
ดําเนินการใหบรรลุเปาหมายได 

โครงการความรวมมือดานประกัน
คุณภาพการศึกษากับ
มหาวิทยาลัยราชภฏัภาคเหนือ  
 

รองคณบดีฝาย
กิจการนกัศึกษาและ
ทํานุศิลปวัฒนธรรม 
 

80,000 
 
 
 

0 0 0 80,000 งบคณะ 

โครงการพัฒนาศักยภาพในการ
บริหารงานดานกิจการนักศึกษา
และศิลปวัฒนธรรม  
 

รองคณบดีฝาย
กิจการนกัศึกษาและ
ทํานุศิลปวัฒนธรรม 
 
 

55,000 
 
 
 

55,000 
 

55,000 
 

55,000 220,000 งบคณะ 

โครงการเชิดชูเกียรติและปจฉิม
นิเทศนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร 
 

รองคณบดีฝาย
กิจการนกัศึกษาและ
ทํานุศิลปวัฒนธรรม 
 
 

20,000 
 
 

20,000 
 
 

20,000 
 
 

20,000 
 
 

80,000 งบคณะ 

โครงการเตรียมความพรอมเพื่อ
การทํางานและเสริมความรูทาง
วิชาการแกศิษยเกาคณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
 

รองคณบดีฝาย
กิจการนกัศึกษาและ
ทํานุศิลปวัฒนธรรม 

15,000 15,000 15,000 15,000 60,000 งบคณะ 
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กลยุทธ แผนงาน/โครงการ ผูรับผิดชอบ งบประมาณประจําป’งบประมาณ พ.ศ......  (หนวย : บาท) แหลงบประมาณ  

โครงการเตรียมความพรอมนัก
กิจกรรม คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร (ใหม) 
 

รองคณบดีฝาย
กิจการนกัศึกษาและ
ทํานุศิลปวัฒนธรรม 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

80,000 งบคณะ 

โครงการคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตรพบผูปกครอง
นักศึกษาชั้นปที ่๑  
 

รองคณบดีฝาย
กิจการนกัศึกษาและ
ทํานุศิลปวัฒนธรรม 
 

40,000 
 
 

40,000 
 
 

40,000 
 
 

40,000 
 
 

160,000 งบคณะ 

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม
คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร 
 

รองคณบดีฝาย
กิจการนกัศึกษาและ
ทํานุศิลปวัฒนธรรม 
 

35,000 
 
 
 

35,000 
 
 
 

35,000 
 
 
 

35,000 
 
 
 

140,000 งบคณะ 

โครงการสงเสริมอัตลักษณ
นักศึกษาและมอบตนเปนศิษย
คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร 
 

รองคณบดีฝาย
กิจการนกัศึกษาและ
ทํานุศิลปวัฒนธรรม 

30,000 
 
 

30,000 
 
 

30,000 
 
 

30,000 
 
 

120,000 งบคณะ 

โครงการกีฬาสรางความสามคัคี
ระหวางคณะ  
 

รองคณบดีฝาย
กิจการนกัศึกษาและ
ทํานุศิลปวัฒนธรรม 

50,000 50,000 50,000 50,000 200,000 งบคณะ 

โครงการจิตอาสาสรางสรรคสังคม
ตามแนวพระราชดําริในหลวง
รัชกาลที่ ๑๐  
 
 

รองคณบดีฝาย
กิจการนกัศึกษาและ
ทํานุศิลปวัฒนธรรม 
 
 

30,000 
 
 
 
 

30,000 
 
 
 
 

30,000 
 
 
 
 

30,000 
 
 
 
 

120,000 
 
 
 

งบคณะ 

โครงการเตรียมความพรอมเพื่อ
การทํางานและเสริมความรูทาง
วิชาการแกศิษยเกา  

 
รองคณบดีฝาย
กิจการนกัศึกษาและ
ทํานุศิลปวัฒนธรรม 
 
 

 
20,000 

 
 

 
20,000 

 
 

 
20,000 

 
 

 
20,000 

 
 

 
80,000 

 
 

งบคณะ 
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กลยุทธ แผนงาน/โครงการ ผูรับผิดชอบ งบประมาณประจําป’งบประมาณ พ.ศ......  (หนวย : บาท) แหลงบประมาณ  

8 สรางสภาพแวดลอมที่เอื้อใหอาจารยผูสอน
ไปอบรมหรือทํางานรวมกับหนวยงานผูใช
บัณฑิตเพื่อสรางเครือขาย 

โครงการสงเสริมบุคลากร
ฝกอบรมและปฏิบัติงานในสถาน
ประกอบการ  
(โครงการของ ม.) 

รองคณบดีฝาย
วิชาการและวจิัย 

≥50,000 ≥50,000 ≥50,000 ≥50,000 ≥200,000 งบยุทธศาสตร 
งบกองทุนพัฒนาบุคลากร 
ของมหาวิทยาลัย 

9 สงเสริมการอบรมเชิงปฏิบัติการและการจัด
เจาหนาที่ที่มีความรูเปนหนวยสนับสนุน 

โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู
ทักษะในศตวรรษที่ 21 (ทักษะ
ดานสารสนเทศ ส่ือและเทคโนโลย ี
คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร (คมส.1.13) 

รองคณบดีฝาย
วิชาการและวจิัย 

30,000 30,000 30,000 30,000 120,000 งบคณะ 

10 สงเสริมใหหลักสูตรสาขาวิชาและอาจารย
เขาใจและมีแนวทางการสอนและบริหาร
หลักสูตรอิงสมรรถนะที่หนวยงานผูใช
บัณฑิตตองการ 

 รวมทั้งสิ้น   740,000 660,000 660,000 660,000 2,720,000  
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 เสริมสรางวัฒนธรรมการทํางานที่เอ้ือตอการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรสูการใชศักยภาพอยางเต็มที ่

เปาประสงค ตัวชี้วดัยุทธศาสตร คาเปาหมายตัวชี้วัดยุทธศาสตร กลยุทธ 

1 1. เพิ่มการเขาสูตําแหนงทางวิชาการ คุณวุฒิที่สูงขึ้นของ

บุคลากรสายวิชาการ และการพัฒนาองคความรูตามศาสตร 

คมส. 2.1 รอยละของผูดํารงตําแหนงทางวิชาการ  ≥45 (เมื่อส้ินสุดแผนยุทธศาสตรคณะ 63-68) 1. สงเสริมการจัดทําแผนการจัดทําผลงานรายบุคคลที่
นํามาใชไดจริง 

2. จัดทําระบบพี่เล้ียง หรือ Buddy ผลิตผลงาน

วิชาการ  

3. พัฒนาระบบการปฏิบัติงานที่เอือ้ตอเวลาในการทํา

ผลงานวิชาการ 

คมส. 2.2 รอยละของบุคลากรสายวิชาการที่เรียนตอใน
ระดับคุณวุฒิที่สูงขึ้น 

รอยละ 25 (จํานวน  ≥ 15 คน ปจจบุันเขาสูการเรียน
และกําลังทําเร่ืองเขาสูการเรียนจํานวน 13 คน และ
อาจารยที่มีคุณวุฒิป.เอกของคณะ ณ เดือน มิถุนายน 
62 มีจํานวน 20 คน คิดเปนรอยละ 35.08) 

4. จัดทําระบบภาระงานที่เหมาะสมและเอือ้ตอการลา

ศึกษาตอทั้งแบบในเวลาราชการและนอกเวลา

ราชการ 

คมส. 2.3 จํานวนบุคลากรสายวิชาการที่ไดรับการ
พัฒนาตามศาสตรสาขาวิชา (มรพส. 1.4) 

57 คน (ในทุกปงบประมาณ) 5. เพิ่มงบประมาณในการพัฒนาบุคลากรใหมากขึ้น

ตามความจาํเปนของบุคลากร และสงเสริมการ

ขอรับทุนพัฒนาบุคลากรจากมหาวิทยาลัย 

2 2. พัฒนาระบบและกลไกการขอกาํหนดตําแหนงที่สูงขึ้นของ

บุคลากรสายสนับสนุน 

คมส. 2.4 จํานวนบุคลากรสายสนับสนนุที่เขาสูตําแหนง
ชํานาญการ      

≥ 2 คน (เมื่อส้ินสุดแผนยุทธศาสตรของคณะ 63-68) 6. ทบทวนและปรับกรอบภาระงานใหเหมาะสมกับ
การปฏิบัติงานหลักและบริบทของคณะ 

คมส. 2.5 รอยละของบุคลากรสายสนับสนุนที่ผานการ
ประเมินคางาน 

รอยละ 100 (เมื่อส้ินสุดแผนของคณะ 63-68) 7. มีการแลกเปล่ียนรูของผูมีประสบการณและจัดการ
ความรูเร่ืองการขอกาํหนดตําแหนงที่สูงขึ้น  

คมส. 2.6 จํานวนบุคลากรสายสนับสนนุที่ไดรับการ
พัฒนาความรู 

13 คน (ในทุกปงบประมาณ) 8. จัดสรรงบประมาณในการพัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนุนตามความตองการและจําเปน 

3 3. พัฒนาระบบดูแลภาระงานที่เหมาะสมของบุคลากรแตละ
ประเภท 

คมส. 2.7 รอยละบุคลากรประเภทประจําตามสัญญา
และบุคลากรสังกัดกลุมวิชาและหลักสูตรที่มีแนวโนม
จํานวนนกัศึกษาลดลง มีภาระงานเปนไปตามเกณฑตาง 
ๆ ที่เกี่ยวของ 

รอยละ 100 (ของแตละรอบกาประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ) 

9. สงเสริมการสรางรายวิชา หรือหลักสูตร หรือคอร
สเรียนระยะส้ันเพื่อ หรือพัฒนาระบบการกําหนด
ภาระงานที่เหมาะสมแกบุคลากรที่มีแนวโนมภาระ
งานนอยลง 
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 เสริมสรางวัฒนธรรมการทํางานที่เอ้ือตอการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรสูการใชศักยภาพอยางเต็มที่ (ตอ) 

กลยุทธ แผนงาน/โครงการ ผูรับผิดชอบ 
งบประมาณประจําป’งบประมาณ พ.ศ......  (หนวย : บาท) 

แหลงบประมาณ  
2563 2564 2565 2566 2563-2566 

1 สงเสริมการจัดทําแผนการจัดทําผลงาน
รายบุคคลที่นํามาใชไดจริง 

กิจกรรมจัดทําแผนบริหารและ
พัฒนาตนเองของคณะ 

รองคณบดีฝาย
วางแผนและบริการ
วิชาการ 

0 0 0 0 0 ไมใชงบประมาณ 

2 จัดทําระบบพี่เล้ียง หรือ Buddy ผลิตผล

งานวิชาการ  

โครงการสนับสนุนการเขียน
ผลงานทางวิชาการเพือ่เขาสู
ตําแหนงทางวิชาการที่สูงขึ้น 
คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร (คมส.2.1) 

รองคณบดีฝาย
วิชาการและวจิัย 

30,000 30,000 30,000 30,000 120,000 งบคณะ 

3 พัฒนาระบบการปฏิบัติงานที่เอือ้ตอเวลาใน

การทําผลงานวิชาการ 

กิจกรรมลดภาระงานเอกสาร
ของบุคลากรสายวิชาการดวย
การมอบหมายภาระงานเอกสาร
ใหกับบุคลากรสายสนับสนุน 

รองคณบดีฝาย
วางแผนและบริการ
วิชาการ 

0 0 0 0 0 ไมใชงบประมาณ 

4 จัดทําระบบภาระงานที่เหมาะสมและเอือ้ตอ

การลาศึกษาตอทั้งแบบในเวลาราชการและ

นอกเวลาราชการ 

กิจกรรมตรวจสอบภาระงานที่
เหมาะสมของบุคคลากร 

รองคณบดีฝาย
วางแผนและบริการ
วิชาการ 

0 0 0 0 0 ไมใชงบประมาณ 

5 เพิ่มงบประมาณในการพัฒนาบุคลากรให

มากขึ้นตามความจาํเปนของบุคลากร และ

สงเสริมการขอรับทุนพัฒนาบุคลากรจาก

มหาวิทยาลัย 

 

โครงการพัฒนาบุคลากรตาม
ศาสตรความถนัด (โครงการเดิม 
ใชงบพัฒนาบุคลากรคณะฯ) 
(วิชาการ) 

รองคณบดีฝาย
วางแผนและบริการ
วิชาการ 
 

370,500 
 
 
 

370,500 
 
 
 

370,500 
 
 
 

370,500 
 
 
 

1,482,000 
 
 
 

งบคณะ 
 
 
 
 
 

โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร  

รองคณบดีฝาย
วางแผนและบริการ
วิชาการ 
 

35,000 35,000 35,000 35,000 140,000 

6 ทบทวนและปรับกรอบภาระงานให
เหมาะสมกับการปฏบิัติงานหลักและบริบท
ของคณะ 

โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร 

รองคณบดีฝาย
วางแผนและบริการ
วิชาการ 

35,000 35,000 35,000 35,000 140,000 งบคณะ 
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กลยุทธ แผนงาน/โครงการ ผูรับผิดชอบ งบประมาณประจําป’งบประมาณ พ.ศ......  (หนวย : บาท) แหลงบประมาณ  

7 มีการแลกเปล่ียนรูของผูมีประสบการณและ
จัดการความรูเร่ืองการขอกําหนดตําแหนงที่
สูงขึ้น  

โครงการสนับสนุนการเขียน
ผลงานทางวิชาการเพือ่เขาสู
ตําแหนงทางวิชาการที่สูงขึ้น 
คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร  (คมส.2.1) 
 

รองคณบดีฝาย
วิชาการและวจิัย 
 
 
 
 

30,000 
 
 
 
 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

120,000 งบคณะ 

โครงการทบทวนแผนและ
แลกเปล่ียนเรียนรูในการพัฒนา
โจทยวิจัย (คมส.2.1/2.2)  

รองคณบดีฝาย
วางแผนและบริการ
วิชาการ 

180,000 180,000 180,000 180,000 720,000 งบคณะ 

8 จัดสรรงบประมาณในการพัฒนาบุคลากร
สายสนับสนุนตามความตองการและจําเปน 

 โครงการพัฒนาบุคลากรตาม
ศาสตรความถนัด (โครงการเดิม 
ใชงบพัฒนาบุคลากรคณะฯ) 

รองคณบดีฝาย
วางแผนและบริการ
วิชาการ 

60,000 60,000 60,000 60,000 240,000 งบคณะ 

9 สงเสริมการสรางรายวิชา หรือหลักสูตร 
หรือคอรสเรียนระยะส้ันเพื่อ หรือพัฒนา
ระบบการกาํหนดภาระงานที่เหมาะสมแก
บุคลากรที่มีแนวโนมภาระงานนอยลง 

โครงการบริการวิชาการแบบหา
รายได 

รองคณบดีฝาย
วิชาการและวจิัย 
 

 

0 0 0 0 0 ไมใชงบประมาณ 

 รวมทั้งสิ้น   740,500 740,500 740,500 740,500 2,962,000  
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ประเด็นยุทธศาสตร 3 ยกระดบังานวิจัยและนวัตกรรม และการบริการวิชาการ 

เปาประสงค ตัวชี้วดัยุทธศาสตร คาเปาหมายตัวชี้วัดยุทธศาสตร กลยุทธ 

1 1. เพิ่มการเผยแพรผลงานวจิัยระดับชาติและนานาชาติ 

 

คมส. 3.1 จํานวนผลงานวิจยัที่ไดรับการตีพิมพเผยแพรใน
วารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ หรือเอกสาร
รวบรวมวจิัยในการประชุม (proceedings)      (สกอ. 2.3 
ผลงานวิชาการของอาจารยประจํา/ มรภ 3.2)            

≥25 (ตอปปฏิทิน ปจจุบันอยูที ่21 เร่ือง) 1. จัดระบบตอยอดงานวิจยักับรายวิชาวิจยัของ
แตละสาขาวิชานาํไปสูการเผยแพรในรูปแบบ
บทความวจิัยหรือบทความวิชาการ 

2. จัดทําธนาคารขอเสนอโครงการวจิัย 

(Research Proposal Bank) 

คมส. 3.2 มีวารสารวิจยัของคณะที่เขาฐาน TCI 1 เลม 3. พัฒนาวารสารวิจยัของคณะเขาสูฐานขอมูล
ของก.พ.อ. 

2 ๒. เพิ่มการพัฒนาผลงานวิจัยเพือ่การพฒันาทองถิ่น คมส. 3.3 จํานวนทุนวจิัยเพื่อการพัฒนาทองถิ่น หรือ
นวัตกรรมการเรียนการสอน (สกอ.2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัย
และงานสรางสรรค) 

≥30,000 บาท (ปจจุบันอยูที่ 27,171.68 
บาท) 

4. สงเสริมการสรางเครือขายกับหนวยงานใน
ทองถิ่นและเครือขายผูทรงคุณวุฒิตามศาสตร 

5. สงเสริมใหมีระบบพี่เล้ียง หรือ Buddy การ
ทําวิจยั 

3 ๓. สงเสริมการพัฒนาการวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน  
(คลังขอมูลภาษาผูเรียน) (Learner Corpus) ของคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

คมส. 3.4 จํานวนนวัตกรรมการการเรียนการสอนที่ไดจาก
การทําวจิัย (มรภ. 4.2 อัตราสวนจํานวนงานวิจัยและองค
ความรูที่เปนทรัพยสินทางปญญาฯ) 

≥1 เร่ือง (ตอปงบประมาณ) 6. จัดระบบตอยอดงานวิจยักับรายวิชาวิจยัของ
แตละสาขาวิชานาํไปสูการเผยแพรในรูปแบบ
บทความวจิัยหรือบทความวิชาการ 

คมส. 3.5 คลังขอมูลภาษานักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร 

1 คลังขอมูลภาษา 7. จัดทําแผนงานพัฒนาคลังขอมูลภาษาผูเรียน 
(Learner Corpus) ในรูปแบบงานวจิัยและ
พัฒนา (R&D) 

4 4. พัฒนางานบริการวิชาการแบบหารายได และบริการวิชาการ
ทองถิ่นตามพันธกิจมหาวิทยาลัย 

คมส. 3.7 จํานวนโครงการบริการวิชาการแบบหารายได 

(คร้ัง) 

≥1 โครงการ (ตอปงบประมาณ) 8. จัดทําแผนบริการวิชาการทองถิ่นที่ตอ
ยอดจากงานวจิัยหรือบูรณาการกับงานวิจัย 

คมส. 3.8 จํานวนรายไดจากการบริการวิชาการแบบหา
รายไดเพิ่มขึ้น 

รอยละ 3 (เพิ่มขึ้นจากรายไดของ
ปงบประมาณกอนหนา) 

9. มีระบบสนับสนุนและติดตามการดําเนินการ
อยางเปนรูปธรรมและไดประสิทธภิาพ 

คมส. 3.9 จํานวนงบประมาณบริการวิชาการทองถิ่นตาม
พันธกิจมหาวิทยาลัย 

≥600,000 บาท (ตอปงบประมาณ) 10. สงเสริมการจัดทําแผนบูรณาการบริการ
วิชาการในระดับคณะ 
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ประเด็นยุทธศาสตร 3 ยกระดบังานวิจัยและนวัตกรรม และการบริการวิชาการ (ตอ) 

กลยุทธ แผนงาน/โครงการ ผูรับผิดชอบ 
งบประมาณประจําป’งบประมาณ พ.ศ......  (หนวย : บาท) 

แหลงบประมาณ  
2563 2564 2565 2566 2563-2566 

1 จัดระบบตอยอดงานวิจยักับรายวิชาวิจยั
ของแตละสาขาวิชานาํไปสูการเผยแพรใน
รูปแบบบทความวิจยัหรือบทความวิชาการ 
 

โครงการสนับสนุนการเขียน
งานวิจัยและงานวิชาการเพือ่การ
ตีพิมพเผยแพร คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
(คมส.3.1 / 3.2 สกอ.2.2) 

รองคณบดีฝาย
วิชาการและวจิัย 

42,000 42,000 42,000 42,000 168,000 งบคณะ 

2 จัดทําธนาคารขอเสนอโครงการวจิัย 

(Research Proposal Bank) 

โครงการสนับสนุนทุนวิจัย คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
(คมส.3.3 สกอ.1.2) 

รองคณบดีฝาย
วิชาการและวจิัย 

180,000 180,000 180,000 180,000 720,000 งบคณะ 

3 พัฒนาวารสารวิจยัของคณะเขาสูฐานขอมูล

ของก.พ.อ. 

โครงการพัฒนาวารสารวิจยัของ
คณะเขาสูฐานขอมูลของก.พ.อ. 
(โครงการใหม) 

รองคณบดีฝาย
วิชาการและวจิัย 

20,000 20,000 20,000 20,000 80,000 งบคณะ 

4 สงเสริมการสรางเครือขายกับหนวยงานใน
ทองถิ่นและเครือขายผูทรงคุณวุฒิตาม
ศาสตร 

 โครงการพี่เล้ียงนักวจิัย รองคณบดีฝาย
วิชาการและวจิัย 

70,000 70,000 70,000 70,000 280,000 งบคณะ 

5 สงเสริมใหมีระบบพี่เล้ียง หรือ Buddy การ
ทําวิจยั 

6 จัดระบบตอยอดงานวิจยักับรายวิชาวิจยั
ของแตละสาขาวิชานาํไปสูการเผยแพรใน
รูปแบบบทความวิจยัหรือบทความวิชาการ 

โครงการสนับสนุนการเขียน
งานวิจัยและงานวิชาการเพือ่การ
ตีพิมพเผยแพร คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

รองคณบดีฝาย
วิชาการและวจิัย 

42,000 
 
 

42,000 
 
 

42,000 
 
 

42,000 
 
 

168,000 งบคณะ 

7 จัดทําแผนงานพัฒนาคลังขอมูลภาษา
ผูเรียน (Learner Corpus) ในรูปแบบ
งานวิจัยและพัฒนา (R&D) 

โครงการพัฒนาคลังขอมูลภาษา
ผูเรียน (Learner Corpus) ใน
รูปแบบงานวิจยัและพัฒนา 
(R&D) 

รองคณบดีฝาย
วิชาการและวจิัย 

300,000 300,000 300,000 300,000 1,200,000 งบประมาณวิจัยจาก
หนวยงานภายนอกคณะ 

8 จัดทําแผนบริการวิชาการทองถิ่นที่ตอ
ยอดจากงานวจิัยหรือบูรณาการกับงานวิจัย 

โครงการจัดทําแผนบริการ
วิชาการและแผนกํากบั ติดตาม
การดําเนินการ 

รองคณบดีฝาย
วางแผนและบริการ
วิชาการ 

500,000 500,000 500,000 500,000 2,000,000 ง บ ยุ ท ธ ศ า ส ต ร
มหาวิทยาลัย ยุทธศาสตร
ที่ ๑ การพัฒนาทองถิ่น 9 มีระบบสนับสนุนและติดตามการดําเนินการ

อยางเปนรูปธรรมและไดประสิทธภิาพ 

10 สงเสริมการจัดทําแผนบูรณาการบริการ
วิชาการในระดับคณะ 

  



26 

 
กลยุทธ แผนงาน/โครงการ ผูรับผิดชอบ งบประมาณประจําป’งบประมาณ พ.ศ......  (หนวย : บาท) แหลงบประมาณ  

 รวมทั้งสิ้น   1,154,000 1,154,000 1,154,000 1,154,000 4,616,000  

 
 
 
ประเด็นยุทธศาสตร 4  สงเสริมการเรียนรูคุณคาประวัติศาสตร ศิลปะ และวัฒนธรรมในทองถิ่นเพ่ือการทํานุบํารุงใหย่ังยืน 

เปาประสงค ตัวชี้วดัยุทธศาสตร คาเปาหมายตัวชี้วัดยุทธศาสตร กลยุทธ 

1 1. เพิ่มการแลกเปล่ียนเรียนรูระหวางนักศึกษา บุคลากรและปราชญ

ทางดานประวัติศาสตร ศิลปะ และวัฒนธรรมในทองถิ่น 

คมส. 4.1 จํานวนโครงการ/กิจกรรม/รายวิชา ที่มีขอมูล
ประวัติศาสตร ศิลปะ และวัฒนธรรมทองถิ่นที่มีการ
สังเคราะหเปนภาษาไทย และ/หรือภาษาตางประเทศที่
เชื่อมโยงกับภูมหิลังเจาของภาษาที่เขาใจงาย 

≥5 โครงการ/กิจกรรม/รายวิชา (เมื่อส้ินสุด
แผนยุทธศาสตรคณะ 63-67) 

1. จัดทําแผนดานทํานบุํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ที่มีการแลกเปล่ียนเรียนรูระหวางนักศึกษา 
บุคลากรและปราชญทางดานประวัติศาสตร 
ศิลปะ และวัฒนธรรมในทองถิ่น 

2 2. พัฒนาชมรมรูจักรักษทองถิ่นของคณะ (จุดประสงคชมรมเพื่อ

สรางความรู ความเขาใจทองถิ่นผานกจิกรรมตาง ๆ เชน ไกดจิต

อาสา การแตงเพลงกลอนจากขอมูลทองถิ่น ฯลฯ) 

คมส. 4.2 จํานวนนักศึกษาที่เขาชมรมรูจักรักษทองถิ่นของ
คณะ 

รอยละ 10 (ของนักศึกษาทั้งคณะ) 2. สงเสริมใหนักศึกษาจัดกิจกรรมแลกเปล่ียน
เรียนรูโดยรวมมือกบัทองถิ่น 

คมส. 4.3 จํานวนนักศึกษาที่เปนนักเลาเร่ืองทองถิ่นผาน
ภาษาไทยและภาษาตางประเทศ 

≥5 คน (ของแตละชั้นป) 3. จัดทําขอมูลตาง ๆ เปนภาษาไทยและ
ภาษาตางประเทศที่เขาใจไดงาย 

3 3. พัฒนาการรวบรวม จัดเก็บและเผยแพรประวัติศาสตร ศิลปะ 
ดนตรี วัฒนธรรมในทองถิ่นเพื่อการทาํนบุํารุงรักษาผานภาษาไทย
และภาษาตางประเทศ 

คมส. 4.4 จํานวนชุดขอมูลประวัติศาสตร ศิลปะ ดนตรี 
วัฒนธรรมในทองถิ่นภาษาไทยและภาษาตางประเทศ 

≥4 ชุดขอมูล (เมื่อส้ินสุดแผนยุทธศาสตรคณะ 
63-67) 

4. จัดต้ังคณะกรรมการใหมีหนาที่ในการรวบรวม 
จัดเก็บ และเผยแพรประวัติศาสตร ศิลปะ 
ดนตรี วัฒนธรรมในทองถิ่นเพื่อการทาํนุ
บํารุงรักษาผานภาษาไทยและ
ภาษาตางประเทศ 
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ประเด็นยุทธศาสตร 4  สงเสริมการเรียนรูคุณคาประวัติศาสตร ศิลปะ และวัฒนธรรมในทองถิ่นเพ่ือการทํานุบํารุงใหย่ังยืน (ตอ) 

กลยุทธ แผนงาน/โครงการ ผูรับผิดชอบ 
งบประมาณประจําป’งบประมาณ พ.ศ......  (หนวย : บาท) 

แหลงบประมาณ  
2563 2564 2565 2566 2563-2566 

1 จัดทําแผนดานทํานบุํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมที่มีการแลกเปล่ียนเรียนรูระหวาง
นักศึกษา บุคลากรและปราชญทางดาน
ประวัติศาสตร ศิลปะ และวัฒนธรรมใน
ทองถิ่น 

โครงการรูรักษทองถิ่น คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
(ชมรม) (ใหม) 
 

รองคณบดีฝาย
กิจการนกัศึกษาและ
ทํานุศิลปวัฒนธรรม 
 

30,000 30,000 30,000 30,000 120,000 งบบริหารชมรม 

โครงการสืบสานประเพณีลอย
กระทง มนตเสนหแหงสายน้าํ 
 

รองคณบดีฝาย
กิจการนกัศึกษาและ
ทํานุศิลปวัฒนธรรม 

25,000 
 
 

25,000 
 
 

25,000 
 
 

25,000 
 
 

100,000 งบคณะ 

โครงการรูรักษวัฒนธรรมสืบ
สานประเพณีไทย (วัน
สงกรานต)  
 

รองคณบดีฝาย
กิจการนกัศึกษาและ
ทํานุศิลปวัฒนธรรม 

35,000 
 
 
 

35,000 
 
 
 

35,000 
 
 
 

35,000 
 
 
 

140,000 งบคณะ 

โครงการสงเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรมใหแกนกัศึกษา 
(ทําบุญเขาพรรษา)  
 

รองคณบดีฝาย
กิจการนกัศึกษาและ
ทํานุศิลปวัฒนธรรม 

10,000 
 
 
 

10,000 
 
 
 

10,000 
 
 
 

10,000 
 
 
 

40,000 งบคณะ 

โครงการยกระดับคุณภาพส่ือ
สรางสรรคดานศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปญญาทองถิ่น 

รองคณบดีฝาย
กิจการนกัศึกษาและ
ทํานุศิลปวัฒนธรรม 

20,000 20,000 20,000 20,000 80,000 งบคณะ 

2 สงเสริมใหนักศึกษาจัดกิจกรรมแลกเปล่ียน
เรียนรูโดยรวมมือกบัทองถิ่น 

1. โครงการรูรักษทองถิ่น คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
(ชมรม) (ใหม) 
2. โครงการแลกเปล่ียนเรียนรู
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญา
จากปราชญทองถิ่น (ใหม) 

รองคณบดีฝาย
กิจการนกัศึกษาและ
ทํานุศิลปวัฒนธรรม 
 

30,000 30,000 30,000 30,000 120,000 งบบริหารชมรม 

3 จัดทําขอมูลตาง ๆ เปนภาษาไทยและ
ภาษาตางประเทศที่เขาใจไดงาย 

1. โครงการรูรักษทองถิ่น คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
(ชมรม) (ใหม) 
 
 

รองคณบดีฝาย
กิจการนกัศึกษาและ
ทํานุศิลปวัฒนธรรม 
 

30,000 30,000 30,000 30,000 120,000 งบบริหารชมรม 

  



28 

 
กลยุทธ แผนงาน/โครงการ ผูรับผิดชอบ งบประมาณประจําป’งบประมาณ พ.ศ......  (หนวย : บาท) แหลงบประมาณ  

4 จัดต้ังคณะกรรมการใหมีหนาที่ในการ
รวบรวม จัดเกบ็ และเผยแพรประวัติศาสตร 
ศิลปะ ดนตรี วัฒนธรรมในทองถิ่นเพื่อการ
ทํานุบํารุงรักษาผานภาษาไทยและ
ภาษาตางประเทศ 

2. โครงการประกวดผลงาน
สารสนเทศทางศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปญญาทองถิ่น (ใหม) 

 รวมทั้งสิ้น   180,000 180,000 180,000 180,000 720,000  
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ประเด็นยุทธศาสตร 5 พัฒนาการบริหารจัดการเพ่ือรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่เร็วและแรง (disruption) ตามหลักธรรมาภิบาล 

เปาประสงค ตัวชี้วดัยุทธศาสตร คาเปาหมายตัวชี้วัดยุทธศาสตร กลยุทธ 

1 1. จัดสรรและแสวงหางบประมาณในงานที่ตอยอดรายไดคณะให

มากขึ้น 

คมส. 5.1 จํานวนรายไดจากการบริการวิชาการ 
หรือ จากงานอื่น ๆ เพิ่มขึ้น  

รอยละ 3 (เพิ่มขึ้นจากรายไดของปงบประมาณกอน
หนา) 

1. พัฒนาระบบและกลไกการบริการวิชาการมุงหา
รายไดตามความตองการของผูรับบริการ 

2 2. พัฒนาการบริหารคณะโดยใชขอมูลขบัเคล่ือนองคกร (Data-

driven Management) 

คมส. 5.2 จํานวนฐานขอมูลคณะเพื่อการบริหาร
จัดการในการตัดสินใจ  
(มรภ .4.4 จํานวนฐานขชอมูลฯ) 

≥ 5 ฐานขอมูล 2. สงเสริมใหงานแตละงานมีการจัดเก็บขอมูลที่
สําคัญตอการบริหารงานคณะและจัดทําเปน
ออนไลน 

3 3. พัฒนางานประชาสัมพันธเชิงรุกเพื่อการสรางภาพลักษณที่ดีของ
องคกร 

คมส. 5.3 จํานวนเครือขายโรงเรียนมัธยมศึกษา ≥ 1,000 โรงเรียน (เมื่อส้ินสุดแผนยุทธศาสตรคณะ 
63-67) 

3. พัฒนาระบบและกลการประชาสัมพันธมีการ
กํากับติดตามรายไตรมาส 

คมส. 5.4 จํานวนเพื่อนนักเรียนมธัยมใน FB ของ
คณะและสาขา 

≥ 3,000 คน (เมื่อส้ินสุดแผนยุทธศาสตรคณะ 63-
67) 

4. จัดกิจกรรมสงเสริมภาพลักษณนกัศึกษา บัณฑิต 
อาจารยของคณะ 

คมส. 5.5 จํานวนชองทางประชาสัมพันธที่สงตรงถึง
กลุมเปาหมาย (นกัเรียน ครู โรงเรียนมัธยมฯ สถาน
ประกอบการ) 

≥ 5 ชองทาง (Youtube, Twitter, Dek-D, 
LineHuso, ฯลฯ) 

5. จัดทําระบบและกลไกการประชาสัมพันธหลักสูตร
ของคณะแกนักเรียนกลุมเปาหมาย 

คมส.5.6 จํานวนนกัศึกษาแรกเขาของคณะไมนอย
กวา 330 คนตอป 

≥330 คน (ตอปการศึกษา) 

4 4. บริหารงานเปนไปตามหลักธรรมาภิบาลและการบริหารกจิการ
บานเมืองที่ดี (good governance) 

คมส. 5.7 ความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอการ
บริหารงานของผูบริหารคณะ 

≥4.21 6. สรางระบบประเมินผลและกํากับติดตามการ
ทํางานของผูบริหาร 

คมส. 5.8 ความพึงพอใจของผู รับบริการตอ
กระบวนการกํากับ ติดตาม ประเมิน ปรับปรุง วาง
แผนการบริหารงานตามพันธกิจ (ผลิตบัณฑิต วิจัย 
บริการวิชาการ ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม) ที่เปนไป
ตามกฎหมาย ขอบั ง คับ  และหลัก เกณฑการ
ดําเนินการตาง ๆ ที่เกี่ยวของ 

≥4.21 
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ประเด็นยุทธศาสตร 5 พัฒนาการบริหารจัดการเพ่ือรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่เร็วและแรง (disruption) ตามหลักธรรมาภิบาล (ตอ) 

กลยุทธ แผนงาน/โครงการ ผูรับผิดชอบ 

งบประมาณประจําป’งบประมาณ พ.ศ......  (หนวย : บาท) 

แหลงบประมาณ  2563 2564 2565 2566 2563-
2566 

1 พัฒนาระบบและกลไกการบริการ
วิชาการมุงหารายไดตามความตองการ
ของผูรับบริการ 

โครงการจัดทําแผนบริการวิชาการแบหา
รายไดและแผนกาํกับ ติดตามการ
ดําเนินการ 

รองคณบดีฝาย
วิชาการและวจิัย 

0 0 0 0 0 ไมใชงบประมาณ 

2 สงเสริมใหงานแตละงานมีการจัดเก็บ
ขอมูลที่สําคัญตอการบริหารงานคณะ
และจัดทําเปนออนไลน 

โครงการพัฒนาฐานขอมูลคณะระบบ
ออนไลน (โครงการใหม) 

รองคณบดีฝาย
วางแผนและบริการ
วิชาการ 

0 0 0 0 0 ไมใชงบประมาณ 

3 พัฒนาระบบและกลการประชาสัมพันธ
มีการกํากับติดตามรายไตรมาส 

โครงการประชาสัมพันธคณะสู
กลุมเปาหมาย (โครงการใหม)  

รองคณบดีฝาย
กิจการ
นักศึกษาและ
ทํานบุํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

5,000 5,000 5,000 5,000 20,000 งบประมาณกองบริการ
การศึกษา (แนะแนวโรงเรียน) 
งบรายไดคณะ 

4 จัดกิจกรรมสงเสริมภาพลักษณ
นักศึกษา บัณฑิต อาจารยของคณะ 

5 จัดทําระบบและกลไกการ
ประชาสัมพันธหลักสูตรของคณะแก
นักเรียนกลุมเปาหมาย 

6 สรางระบบประเมินผลและกํากับ
ติดตามการทํางานของผูบริหาร 

โครงการพัฒนางานบริหารคณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  

รองคณบดีฝาย
วางแผนและบริการ
วิชาการ 

53,000 53,000 53,000 53,000 212,000 งบคณะ 

 รวมทั้งสิ้น   58,000 58,000 58,000 58,000 232,000  
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ภาคผนวก 
วิธีการดําเนินการตามแนวทางการบริหารคณะรอบ 4 ปของการดํารงตําแหนง (2562-2566) 

 
แนวทางบริหาร 1 2 3 4 5 

เพ่ิมสมรรถนะบัณฑิตให
สอดคลองกับความ

ตองการของหนวยงานผูใช 

เสริมสรางวัฒนธรรมการ
ทํางานที่เอ้ือตอการพัฒนา
สมรรถนะของบุคลากรสู

การใชศักยภาพอยางเต็มที่ 

ยกระดับงานวิจัยและ
นวัตกรรม และการบริการ

วิชาการ 
 

สงเสริมการเรียนรูคุณคา
ประวัติศาสตร ศิลปะ และ
วัฒนธรรมในทองถิ่นเพ่ือ
การทํานุบํารุงใหย่ังยืน 

 

พัฒนาการบริหารจัดการ
เพ่ือรับมือกับการ

เปลี่ยนแปลงที่เร็วและแรง 
(disruption) ตามหลัก

ธรรมาภิบาล 
ปที่ 1 (ม.ค.62-ม.ค..63) -ดําเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ (เดิม) ประจําปงบประมาณ 2562 (ต.ค.61-ก.ย.62) 

-เตรียมการสําหรับการนําแนวทางบริหารคณะสูแผนปฏิบัติราชการปงบประมาณ 2563 
-ดําเนินการนํามาตรการที่ไมผูกพันกับงบประมาณ 2562 ของคณะสูการปฏิบัติ ไดแก  
-การสงเสริมการใชภาษาอังกฤษ การจัดทําแผนจัดทําผลงานวิชาการและการขอกําหนดตําแหนงที่สูงข้ึน รวมถึง การจัดทํากรอบภาระงานของสาย
สนับสนุนที่ชัดเจนมากข้ึน 
-พัฒนาขอเสนอโครงการวิจัยและพัฒนา (R&D) ของคณะ เพื่อของบวิจัยจากแหลงทุนตาง ๆ ในการพัฒนาคลังขอมูลภาษาผูเรียน (Learner Corpus) 
-ดําเนินการขอปรับโครงสรางการบริหารของคณะเพื่อจัดตั้งหนวยวิจัยและบริการวิชาการแบบหารายได และหนวยงานอ่ืน ๆ ที่จําเปนตอการพัฒนา
องคกรดวยการใชขอมูลขับเคลื่อน 
-ทําความเขาใจกับบุคลากรในการนําแนวทางบริหารคณะสูแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ 2563 

ปที่ 2 (ม.ค.63-ม.ค.64) -ดําเนินการตามแผนปฏิบัติราชการปงบประมาณ 2563 ซึ่งนําแนวทางบริหารคณะทั้ง 5 ประเด็นมาสูการปฏิบัติ ไดแก 
-เพิ่มความรวมมือในการผลิตบัณฑิตตามหลักสมรรถนะกับสถานประกอบการและมหาวิทยาลัยในตางประเทศ 
-บูรณาการงานกิจกรรมนักศึกษาเขากับงานวิชาการใหมากข้ึน 
-โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูแนวปฏิบัติที่ดีในการประเมินการสอนและการจัดทําเอกสารประเมินการสอน รวมถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรูการขอกําหนด
ตําแหนงทางวิชาการและการขอกําหนดตําแหนงที่สูงข้ึน 
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แนวทางบริหาร 1 2 3 4 5 
เพ่ิมสมรรถนะบัณฑิตให

สอดคลองกับความ
ตองการของหนวยงานผูใช 

เสริมสรางวัฒนธรรมการ
ทํางานที่เอ้ือตอการพัฒนา
สมรรถนะของบุคลากรสู

การใชศักยภาพอยางเต็มที่ 

ยกระดับงานวิจัยและ
นวัตกรรม และการบริการ

วิชาการ 
 

สงเสริมการเรียนรูคุณคา
ประวัติศาสตร ศิลปะ และ
วัฒนธรรมในทองถิ่นเพ่ือ
การทํานุบํารุงใหย่ังยืน 

 

พัฒนาการบริหารจัดการ
เพ่ือรับมือกับการ

เปลี่ยนแปลงที่เร็วและแรง 
(disruption) ตามหลัก

ธรรมาภิบาล 
-ตั้งคณะกรรมการบริหารงานวิจัยของคณะ โครงการพัฒนาธนาคารขอเสนอโครงการวิจัย (Research Proposal Bank) และสรางระบบตอยอด
งานวิจัยกับรายวิชาวิจยั 
-ตั้งคณะทํางานพัฒนาชุดประวัติศาสตร ศิลปะ และวัฒนธรรมในเขตพื้นที่บริการ เพื่อพัฒนาเปนขอมูลสูการนําไปใชประโยชนเชิงทองเที่ยว โดยใช
กระบวนวิจัยเปนกระบวนการขับเคลื่อน 
-พิจารณาปรับลดโครงการกิจกรรมที่ซ้ําซอน และนํางบประมาณที่เหลือไปสูการพัฒนาบุคลากรและงานวิจัย 
-จัดทําขอมูลตาง ๆ ใหเปนระบบออนไลน  
-พัฒนางานเทคโนโลยีชวยสอน 
-เพิ่มชองทางและรูปแบบประชาสัมพันธคณะและผลงานของคณะ  
-ปรับปรุงการบริหารงานตามแผนปฏิบัติราชการตามแนวทางวงจรคุณภาพ PDCA 

ปที่ 3 (ม.ค.64-ม.ค.65) -ดําเนินการตามแผนปฏิบัติราชการปงบประมาณ 2564 ซึ่งมีการทบทวนและปรับปรุงจากแนวทางบริหารคณะทั้ง 5 ประเด็น และดําเนินการ
เพ่ิมเติมในประเด็นดังน้ี 
-นําหลักการสมรรถนะสูการปรับปรุงหลักสูตรทั้ง 7 หลักสูตรในปงบประมาณ 2564 (ต.ค. 63-ก.ย.64) ซ่ึงเปนรอบของการปรับปรุงหลักสูตรภายใน
ระยะเวลา 5 ป โดยมีกําหนดใชหลักสูตรปรับปรุงในปการศึกษา 2565 
-ติดตามการจัดทําผลงานวิชาการและการขอกําหนดตําแหนงที่สูงข้ึน 
-ติดตามการพัฒนาคลังขอมูลภาษาผูเรียน (Learner Corpus) และเตรียมการสูการขอจดทรัพยสินทางปญญา 
-พัฒนาชุดขอมูลประวัติศาสตร ศิลปะ และวัฒนธรรมจากภาษาไทยที่เขาใจงายสูภาษาตางประเทศที่เชื่อมโยงกับภูมิหลังของเจาของภาษาแตละ
ประเทศ 
-ติดตามงานของหนวยวิจัยและบริการวิชาการแบบหารายได 
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แนวทางบริหาร 1 2 3 4 5 
เพ่ิมสมรรถนะบัณฑิตให

สอดคลองกับความ
ตองการของหนวยงานผูใช 

เสริมสรางวัฒนธรรมการ
ทํางานที่เอ้ือตอการพัฒนา
สมรรถนะของบุคลากรสู

การใชศักยภาพอยางเต็มที่ 

ยกระดับงานวิจัยและ
นวัตกรรม และการบริการ

วิชาการ 
 

สงเสริมการเรียนรูคุณคา
ประวัติศาสตร ศิลปะ และ
วัฒนธรรมในทองถิ่นเพ่ือ
การทํานุบํารุงใหย่ังยืน 

 

พัฒนาการบริหารจัดการ
เพ่ือรับมือกับการ

เปลี่ยนแปลงที่เร็วและแรง 
(disruption) ตามหลัก

ธรรมาภิบาล 
-ปรับปรุงการบริหารงานตามแผนปฏิบัติราชการตามแนวทางวงจรคุณภาพ PDCA 

ปที่ 4 (ม.ค.65-ม.ค.66) -ดําเนินการตามแผนปฏิบัติราชการปงบประมาณ 2565 ซึ่งมีการทบทวนและปรับปรุงจากแนวทางบริหารคณะทั้ง 5 ประเด็น  
-ประเมินตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการตลอด 3 ปที่ผานมากอนนํามาสูการปรับปรุงแนวทางการบริหารงานเพ่ือใหตัวชี้วัด 4 ปที่ตั้งไวประสบ
ความสําเร็จ 
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ตัวช้ีวัดของแนวทางการบริหารคณะจากแนวทางการบริหารคณะ 
สู 

แผนยุทธศาสตรคณะ 2563-2566 
 
แบงตัวชี้วัดออกเปน 3 ประเภทใหญ คือ  

1. ตัวชี้วัดตามเกณฑประกันคุณภาพระดับหลักสูตรและคณะของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
2. ตัวชี้วัดตามการประเมินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
3. ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานตามแนวทางบริหารคณะ 2563-2566 เม่ือครบ 4 ปของการบริหารงาน 

โดยตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานตามแนวทางบริหารคณะ 2563-2566 เม่ือครบ 4 ปมีดังนี้ 
แนวทางบริหารคณะ รายละเอียดตัวชี้วัด ผลการดําเนินงาน 

ปจจุบัน 2563-2566 
1. เพิ่มสมรรถนะบัณฑิตให
สอดคลองกับความตองการ
ของหนวยงานผูใช 

รอยละการมีงานทําตรง
สาขา 

42.46 ≥50.00 

รอยละของนักศึกษาที่มี
สมรรถนะเปนไปตามที่
สถานประกอบการตองการ 

30.00 ≥50.00 

2. เสริมสรางวัฒนธรรม
การทํางานที่ เ อ้ือตอการ
พั ฒ น า ส ม ร ร ถ น ะ ข อ ง
บุคลากรสูการใชศักยภาพ
อยางเต็มที่ 

รอยละของผูดํารงตําแหนง
ทางวิชาการ 

23.21 ≥45.00 

จํานวนผูเขากระบวนการ
ขอกําหนดตําแหนงที่สูงข้ึน
ของสายสนับสนุน (คน) 

0 ≥1 

3. ยกระดับงานวิจัยและ
นวัตกรรม และการบริการ
วิชาการ 

จํานวนทุนวิจัยเฉลี่ยตอคน 
(บาท) 
 

27,171.68 ≥30,000 

จํานวนผลงานวิจัยตีพิมพ
เผยแพรตามเกณฑ ก.พ.อ. 
(เร่ือง) 

21 ≥100 (เฉลี่ยปละ 25 เร่ือง) 

จํานวนคลังขอมูลเพื่อใชใน
การเรียนการสอนและการ
วิจัย 

0 1 

4. สงเสริมการเรียนรู
คุ ณ ค า ป ร ะ วั ติ ศ า ส ต ร 
ศิลปะ และวัฒนธรรมใน
ทองถ่ินเพื่อการทํานุบํารุง
ใหยั่งยืน 

จํ า น ว น ชุ ด ข อ มู ล
ประวัติศาสตร ศิลปะ และ
วัฒนธรรมทองถ่ินที่มีการ
สังเคราะหเปนภาษาไทยที่
เขาใจงาย 

0 ≥4 

จํ า น ว น ชุ ด ข อ มู ล
ประวัติศาสตร ศิลปะ และ
วัฒนธรรมทองถ่ินที่มีการ
สั ง เ ค ร า ะ ห เ ป น

0 ≥4 
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แนวทางบริหารคณะ รายละเอียดตัวชี้วัด ผลการดําเนินงาน 
ปจจุบัน 2563-2566 

ภ า ษ า ต า ง ป ร ะ เ ท ศ ที่
เชื่อมโยงกับภูมิหลังของ
เจาของภาษา 

5. พัฒนาการบริหาร
จัดการเพื่อรับมือกับการ
เปลี่ยนแปลงที่เร็วและแรง 
(disruption) ตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 

จํานวนรายวิชาที่มี
เทคโนโลยีชวยสอน 
(วิชา) 

0 ≥11 

จํานวนนักศึกษาภาค
ปกติแรกเขา (คน)  

340 ≥360 

จํานวนการใชบริการ
หนวยวิจัยและบริการ
วิชาการแบบหารายได 
(คร้ัง) 

1 ≥8 
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แหลงขอมูลประกอบ 
ท่ีประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏท่ัวประเทศ. (ม.ป.ป.). ยุทธศาสตรใหมมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการ
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ภาคผนวก 

ตารางท่ี 1 ภาพรวมแนวโนมลักษณะหนวยงานและความรูความสามารถพิเศษของบัณฑิตท่ีสงผลตอการไดงานทําหลังจบการศึกษา 1 ป (จากขอมูลปการศึกษา 
2559-2560) 

 ลักษณะหนวยงาน ความรูความสามารถพิเศษท่ีชวยใหไดงานทํา 
หลักสูตรสาขาวิชา โรงงาน โรงแรม (เชน 

เครือ 
kasemkij) 

โรงเรียน หนวยงานรฐั 
(เชน อบต.) 

หนวยงาน
เอกชน (เชน 
King Power) 

ดาน
ภาษาตางประเทศ 

ดาน
คอมพิวเตอ
ร 

ดานนาฏศิลป
หรือดนตรขีับ
รอง 

ดานศิลปะ ดานกจิกรรม
สันทนาการ 

ดานกฬีา ดานอืน่ ๆ 

บรรณารกัษศาสตร
และสารสนเทศ
ศาสตร 

0 0 12 6 30 1 42 2 3 1 0 3 

ดนตรีสากล 0 0 4 2 7 0 2 7 0 3 0 2 
ภาษาไทย 0 0 60 12 28 12 42 8 4 11 1 12 
ภาษาอังกฤษ 0 9 20 10 42 63 12 0 1 2 1 5 
ภาษาอังกฤษธุรกิจ 0 16 7 6 34 48 11 0 0 0 0 1 
ภาษาจีน 0 4 9 0 26 30 2 0 0 0 0 1 
ภาษาญี่ปุน 20 0 5 5 7 26 11 0 0 2 0 0 
ภาพรวมท้ังคณะ 20 29 117 41 174 180 122 17 8 19 2 24 

ท่ีมา วิเคราะหและสังเคราะหจากตาราง Excel ผลการตอบแบบสอบถามการมีงานทําของบัณฑิตประจําปการศึกษา 2559 จํานวนชุดขอมูลท้ังมหาวิทยาลัย 2,921 ชุด
และประจําปการศึกษา 2560 จํานวนชุดขอมูลท้ังมหาวิทยาลัย 2,889 ชุด 
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ตารางท่ี 2 รายช่ือบุคลากร  

ท่ี ช่ือ - สกุล ตําแหนง 

1 นางฉัตรแกว บุศยน้ําเพชร อ. 

2 นางทรัตนพร  บัณฑิตย นาคสวัสดิ์ ผศ.ดร. 

3 นายนอย คันชั่งทอง ผศ. 

4 นางปถมา เอ่ียมสอาด ผศ. 

5 นางสาวปราณี ซ่ืออุทิศกุล ผศ. 

6 นางสาววรารัตน วริรกัษ อ.ดร. 

7 นายวิโรจน ตระกูลพิทักษกิจ อ.ดร. 

8 นางศิริสุภา เอมหยวก ผศ.ดร. 

9 นางสุจิตรา    เลิศเสม บุณยานันต อ.ดร. 

10 นางสาวอุมาภรณ ยศเจริญ อ.ดร. 

 
พนักงานมหาวิทยาลัย  (*ลาศึกษาตอแบบเต็มเวลา) 

ท่ี ช่ือ - สกุล ตําแหนง 

1** นางสาวกนกรัตน ปลาผล อ. 

2 นายกมลธรรม เก้ือบุตร ผศ.ดร. 

3* นางสาวกฤษณา ชาญณรงค อ. 

4 นางสาวขวัญชนก นัยจรัญ ผศ.ดร. 

5 นายคุณากร คงชนะ อ.ดร. 

6 นางสาวจุฑารัตน มณีวัลย ผศ. 

7 นายปฐมพงษ สุขเล็ก อ. 

8 นางสาวปทุมพร บุญชุม อ. 

9 นางสาวโชติกา เศรษฐธัญการ อ. 
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ท่ี ช่ือ - สกุล ตําแหนง 

10 นางสาวณริศรา พฤกษะวัน อ.ดร. 

11 นางสาวณัฏฐิรา ทับทิม รศ.ดร. 

12 นางณัฐกานต เส็งชื่น อ. 

13 นางทิศากร ไชยมงคล อ. 

14 นายธารีรัตน สุนิพันธ อ. 

15 นายธีรพัฒน พูลทอง อ. 

16 นางสาวนันทภัค ประทีปแกว อ. 

17 นางสาวนิภาวรรณ นวาวัตน อ. 

18 นายนพดล พันธุเพ็ชร อ. 

19 นายพนัส มัตยะสุวรรณ อ.ดร. 

20** นางสาวพนิตนันท เอ่ียมตอม อ. 

21 นางสาวพัทชา บุญยะรัตน อ. 

22* นางสาวเพ็ญพร แกวฟุงรังษี อ. 

23 นายภัครพล แสงเงิน อ. 

24 นางสาวเภทรา สิริสรรพ ผศ. 

25* นางสาวเมศิณี ภัทรมุทธา อ. 

26 นายยศจรัส ดือขุนทด ผศ. 

27* นางสาวรัตนาวด ี ปาแปง อ. 

28 นางเรณู หมีเทศ อ. 

29 นายวศิน สุขสมบูรณวงศ อ.ดร. 

30* นางสาววารีรัตน สีแดง อ. 
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ท่ี ช่ือ - สกุล ตําแหนง 

31 นางสาววาสินี มีเครือเอ่ียม อ.ดร. 

32 นายวัลลภ งามโคกกลาง อ. 

33 นางสาววิสิฎฐา แรงเขตรการ อ. 

34 นายศุภชัย ธีระกุล อ.ดร. 

35 นางสาวสนทยา สาลี อ. 

36 นายสมเกียรติ ติดชัย อ.ดร. 

37 นางสาวสุกัญญาโสภี ใจกล่ํา อ.ดร. 

38 นางสุชาดา เจียพงษ ผศ.ดร. 

39 นางสาวสุธัญญา ปานทอง อ.ดร. 

40 นางสาวสุพัตรา พรมดํา อ. 

41 นางสาวสิรินญา ศรีชมภู อ. 

42 นางสาวอธิษฐาน งามกิจวัตร อ. 

 

อาจารยประจําตามสัญญา 

ท่ี ช่ือ - สกุล ตําแหนง 

1 นายตอศักดิ์ รมสมซา อ. 

2 นางสาวปรียานุช วิไลวิทย อ. 

3 นางสาวศุภลักษณ วิริยะสุมน ผศ.ดร. 

4 นางสาวหทัยรัตน มัตยะสุวรรณ อ. 

5 นางสาวฟา ขําวิไล อ. 

6 นางสาวดุจรวี กรรมถัน อ. 
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ตารางท่ี 3 บุคลากรประเภทเจาหนาท่ี 

ท่ี ช่ือ - สกุล ตําแหนง หมายเหตุ 

1 นายสัญญา  ปานแยม เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป พนักงานมหาวิทยาลัย 

2 นางสาวยุพิน  โพธิ์ทอง เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป พนักงานมหาวิทยาลัย 

3 นางสาวสุนิสา  เพ็ชรพูล เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป พนักงานมหาวิทยาลัย 

4 นายทนงศักดิ์  ทาโพธิ์ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา พนักงานมหาวิทยาลัย 

5 นางสาววลันลักษณ สัตยประกอบ เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป พนักงานมหาวิทยาลัย 

6 นายอติโรจน บัวทับ เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป พนักงานมหาวิทยาลัย 

7 นางสาวสุภาวด ี คงกลอม เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป พนักงานมหาวิทยาลัย 

8 นายพรชัย บุญยก เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป พนักงานมหาวิทยาลัย 

9 นางสาวพรไพลิน พิพัฒนธนากิจ เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 
เจาหนาประจําตาม
สัญญา 

10 นางกาญจนา วงษวัฒนพงษ เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 
เจาหนาประจําตาม
สัญญา 

11 นางสาวนงพนา สุขโอสถ นักวิชาการศึกษา 
เจาหนาประจําตาม
สัญญา 

12 นางรัชฎา สินตั้ง เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 
เจาหนาประจําตาม
สัญญา 
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