แผนยุทธศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2565)

ปรัชญา
สร้างภูมิรู้ ภูมิธรรม ภูมิปญ
ั ญา พัฒนาท้องถิ่นสู่ความเป็นสากล
.

วิสัยทัศน์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เป็นองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการพัฒนา
องค์ความรู้ทางด้านมนุษยศาสตร์ บริการวิชาการที่สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนอย่าง
ยั่งยืน และทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
พันธกิจ
1. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม มีความเชี่ยวชาญด้านมนุษยศาสตร์
2. พัฒนางานวิจัยที่มีคุณภาพเพื่อบูรณาการกับการเรียนการสอนและการ
บริการวิชาการ
3. ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม มุ่งสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
4. พัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้โดยยึดหลักธรรมาภิบาลเพื่อมุ่งสู่
ความเป็นสากล

เป้าประสงค์หลัก
1. บัณฑิตมีความรู้คู่คุณธรรม มีความเชี่ยวชาญด้านมนุษยศาสตร์
2. งานวิจัยมีคุณภาพ สามารถบูรณาการกับการเรียนการสอนและการบริการ
วิชาการได้
3. ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
4. เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้โดยยึดหลักธรรมาภิบาลสู่ความเป็นสากล
ประเด็นยุทธศาสตร์
ในช่วงปี พ.ศ. 2561 – 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้กาหนด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาไว้ทั้งหมด 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนานักศึกษาและสภาพแวดล้อมการเรียนรู้
เพื่อสนับสนุนการเรียนแบบปฏิบัติมืออาชีพ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยและการบริการวิชาการ
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 3 การสื บ สานและพั ฒ นางานวิ ช าการด้ า น
ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเพื่อมุ่งสู่
ความเป็นสากล

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนานักศึกษาและสภาพแวดล้อมการเรียนรู้
เพื่อสนับสนุนการเรียนแบบปฏิบัติมืออาชีพ
กลยุทธ์
1. พัฒนาศักยภาพ
นักศึกษา

2. พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรสาย
วิชาการ

3. จัดทาหลักสูตร
ให้ทันสมัยและ
รองรับความ
ต้องการของ
ตลาดแรงงาน

มาตรการ
1.1 เตรียมความพร้อมพื้นฐานทางวิชาการ วิชาชีพ ทักษะชีวิต โดยมุ่งเน้นการ
ฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารให้กับนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง
1.2 ส่งเสริมการเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติด้วยการเข้าสู่โครงการ สหกิจศึกษา
1.3 ส่งเสริมให้นักศึกษามีส่วนร่วมกับพันธกิจอื่นๆ เช่น การวิจัย การบริการ
วิชาการ การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ทางวิชาการ
1.4 จั ด กิ จ กรรมหรื อ ส่ ง เสริ ม การแลกเปลี่ ย นนั ก ศึ ก ษาและบุ ค ลากรให้ มี
ประสบการณ์ทั้งระดับชาติและนานาชาติ
1.5 ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม วินัย ความภูมิใจและศรัทธา ให้กับนักศึกษาผ่าน
กระบวนการที่หลากหลาย
1.6 ยกย่องเชิดชูเกียรตินักศึกษาที่มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์เพื่อเป็น
ต้นแบบที่ดีแก่นักศึกษา
1.7 พัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษาให้มีความเข้มแข็ง
2.1 ส่งเสริมการพัฒนาทักษะการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา (มคอ.) โดยมุ่งเน้นการสอนแบบฝึกปฏิบัติ
2.2 ส่งเสริมการผลิตตารา เอกสารประกอบการสอน สื่อการสอนที่มีคุณภาพ
เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ
2.3 ส่งเสริมการขอตาแหน่งทางวิชาการและการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
2.4 จัดระบบพี่เลี้ยงเพื่อให้คาปรึกษาแนะนากับอาจารย์ใหม่
2.5 จัดกิจกรรมการจัดการความรู้เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการผลิต
บัณฑิตและการวิจัย
3.1 ปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัยโดยนาวิทยาการสมัยใหม่มาใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน
3.2 ปรับปรุงหลักสูตรให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน
3.3 จัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (มคอ.) และตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา
3.4 ปรับปรุงหลักสูตรโดยเน้นการใช้ทักษะภาษาอังกฤษหรือภาษาที่สามมากขึ้น
3.5 จัดทาหลักสูตรระยะสั้นตามความต้องการของตลาดแรงงาน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยและการบริการวิชาการ
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
กลยุทธ์
1. พัฒนาศักยภาพ
นักวิจัย

มาตรการ
1.1 พัฒนาโจทย์วิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและวัฒนธรรมพื้นบ้าน โดยเน้นการ
สร้างความเข้มแข็งยั่งยืนให้กับท้องถิ่น สู่สากลและมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของ
ท้องถิ่น
1.2 พัฒนาทักษะกระบวนการทาวิจัยทางสังคมศาสตร์ การเข้าถึงแหล่งทุน การ
ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยทั้งในระดับชาติและนานาชาติให้กับบุคลากรอย่าง
ต่อเนื่อง
2. สร้างเครือข่ายใน 2.1 บูรณาการความร่วมมือด้านการวิจัยและบริการวิชาการระหว่าง ชุมชน
การทาวิจัยและ
หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน แบบชุดโครงการ
บริการวิชาการ
3. ส่งเสริมการวิจัย 3.1 วิเคราะห์ความต้องการของชุมชน และเลือกพื้นที่บริการให้เหมาะสมตาม
และบริการวิชาการ ความเชี่ยวชาญของบุคลากร
แก่ชุมชนท้องถิ่น
3.2 ส่งเสริมกิจกรรม หรือหลักสูตรระยะสั้น ให้นักศึกษา คณาจารย์ได้บูรณาการ
อย่างต่อเนื่อง
การเรียนการสอนร่วมกับการวิจัยและบริการวิชาการตามความต้องการของ
ชุมชนท้องถิ่น
3.3 สร้างภาพลักษณ์จากงานวิจัยและบริการวิชาการให้เป็นที่รู้จักอย่างต่อเนื่อง

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การสืบสานและพัฒนางานวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่น กลุ่มภาคเหนือตอนล่าง
กลยุทธ์
1. พัฒนาองค์
ความรู้ด้าน
ศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
กลุ่มภาคเหนือ
ตอนล่างเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่น
2. สืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
เพื่อธารงซึ่ง
เอกลักษณ์ไทย

มาตรการ
1.1 รวมรวบองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาจากปราชญ์ชาวบ้าน
ในพื้นบ้านเขตภาคเหนือตอนล่าง
1.2 นาผลงานวิจัยด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นพัฒนาสู่ชุมชน
ท้องถิ่น
1.3 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและ ภูมิปัญญาท้องถิ่น
1.4 บูรณาการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการเรียนการ
สอนและกิจกรรมนักศึกษา
2.1 จัดกิจกรรมที่ปลูกฝังให้บุคลากรและนักศึกษามีส่วนร่วมในการทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น อันนาไปสู่ความภาคภูมิใจ ความหวงแหน
และพร้อมที่จะสืบสานให้ยั่งยืน
2.2 สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางด้านศิลปวัฒนธรรมและ ภูมิปัญญาท้องถิ่น
กลุ่มภาคเหนือตอนล่าง

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเพื่อมุ่งสู่
ความเป็นสากล
กลยุทธ์
1. พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการให้มี
ประสิทธิภาพโดยยึด
หลักธรรมาภิบาล
2. พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรสาย
สนับสนุน

มาตรการ
1.1 บริหารจัดการองค์กรโดยใช้หลักการประกันคุณภาพการศึกษา
1.2 พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
1.3 พัฒนาระบบการติดตามและการประเมินผลการปฏิบัติงาน

2.1 ส่งเสริมการทางานของบุคลากรสายสนับสนุนโดยการเข้าร่วมอบรมเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพในการปฏิบัติงาน
2.2 ส่งเสริมการจัดทาคู่มือปฏิบัติงาน
2.3 จัดกิจกรรมการจัดการความรู้เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการ
ปฏิบัติงาน
3. พัฒนาสิ่ง
3.1 พัฒนาห้องปฏิบัติการเพื่อรองรับการพัฒนาทักษะของผู้เรียนให้สูงขึ้น
สนับสนุนการเรียนรู้ มุ่งเน้นการฝึกปฏิบัติจริง
และสร้าง
3.2 พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นภาษาอังกฤษ
สภาพแวดล้อมการ 3.3 สร้างสภาพแวดล้อมในการจัดการเรียนการสอนและการทางานโดยใช้
เรียนรู้ด้วย
ภาษาอังกฤษ เช่น การจัดทาเว็บไซต์ การจัดทาป้ายประกาศต่างๆ เป็นต้น
ภาษาอังกฤษ
3.4 พัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนให้มีทักษะด้านภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสารในการปฏิบัติงาน
4. เสริมสร้างการ
4.1 ส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ทางานอย่างมี
ให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
ความสุข
4.2 สืบสานวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็ง สร้างกิจกรรมเพื่อสานสัมพันธ์ของ
บุคลากร และสร้างบรรยากาศการทางานที่เป็นมิตร อบอุ่น จริงใจ และเชื่อมั่น
ในกันและกัน
4.3 ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรที่เป็นต้นแบบที่ดี

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนานักศึกษาและสภาพแวดล้อมการเรียนรูเ้ พื่อสนับสนุนการเรียนแบบปฏิบัติมืออาชีพ
เป้าประสงค์
(Goals)

กลยุทธ์
(Strategies)

มี บั ณ ฑิ ต ที่ มี กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาศักยภาพนักศึกษา
ความรู้คู่คุณธรรม กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาศักยภาพบุคลากร
เป็นนักนักปฏิบัติที่
สายวิชาการ
มีความเชี่ยวชาญ กลยุทธ์ที่ 3 จัดทาหลักสูตรให้ทันสมัย
ตามตามศาสตร์ ที่
และรองรับความต้องการ
ศึกษา
ของตลาดแรงงาน

ตัวชี้วัดความสาเร็จของ
เป้าประสงค์ (KPI)

เป้าหมายของเป้าประสงค์
ผู้รับผิดชอบ
(Target)
61 62 63 64 65
ร้อยละของบัณ ฑิตที่ ไ ด้ ง าน ≥40 ≥50 ≥60 ≥70 ≥80 รองคณบดีฝ่าย
ท าตรงสาขาวิ ช าที่ ส าเร็ จ
วิชาการและวิจัย /
การศึกษา
กองบริการการศึกษา
ร้ อ ยละของระดั บ ความพึ ง ≥80 ≥80 ≥80 ≥80 ≥80 รองคณบดีฝ่าย
พอใจผู้ใช้บัณฑิต
วิชาการและวิจัย /
กองบริการการศึกษา
ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับ ≥5 ≥10 ≥15 ≥20 ≥25 รองคณบดีฝ่ายกิจการ
รางวั ล คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม
นักศึกษา ศิลปะและ
การบาเพ็ญประโยชน์ และ
วัฒนธรรม
อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ร้ อ ยละของนั ก ศึ ก ษาที่ มี ≥80 ≥80 ≥80 ≥80 ≥80 รองคณบดีฝ่ายกิจการ
ความเข้าใจในเรื่องคุณธรรม
นักศึกษา ศิลปะและ
จริยธรรมมากขึ้น
วัฒนธรรม

เป้าประสงค์
(Goals)

กลยุทธ์
(Strategies)

มีบัณฑิตที่มีความรู้ กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาศักยภาพนักศึกษา
คู่คุณธรรม เป็นนัก กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาศักยภาพบุคลากร
ป ฏิ บั ติ ที่ มี ค ว า ม
สายวิชาการ
เชี่ยวชาญตามตาม กลยุทธ์ที่ 3 จัดทาหลักสูตรให้ทันสมัย
ศาสตร์ที่ศึกษา
และรองรับความต้องการ
ของตลาดแรงงาน

ตัวชี้วัดความสาเร็จของ
เป้าประสงค์ (KPI)

เป้าหมายของเป้าประสงค์
ผู้รับผิดชอบ
(Target)
61 62 63 64 65
ร้อยละของบัณ ฑิตที่ ไ ด้ ง าน ≥40 ≥50 ≥60 ≥70 ≥80 รองคณบดีฝ่าย
ท าตรงสาขาวิ ช าที่ ส าเร็ จ
วิชาการและวิจัย /
การศึกษา
กองบริการการศึกษา
ร้ อ ยละของระดั บ ความพึ ง ≥80 ≥80 ≥80 ≥80 ≥80 รองคณบดีฝ่าย
พอใจผู้ใช้บัณฑิต
วิชาการและวิจัย /
กองบริการการศึกษา
ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับ ≥5 ≥10 ≥15 ≥20 ≥25 รองคณบดีฝ่ายกิจการ
รางวั ล คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม
นักศึกษา ศิลปะและ
การบาเพ็ญประโยชน์ และ
วัฒนธรรม
อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ร้ อ ยละของนั ก ศึ ก ษาที่ มี ≥80 ≥80 ≥80 ≥80 ≥80 รองคณบดีฝ่ายกิจการ
ความเข้าใจในเรื่องคุณธรรม
นักศึกษา ศิลปะและ
จริยธรรมมากขึ้น
วัฒนธรรม
ร้อยละของระดับความพึง
≥80 ≥80 ≥80 ≥80 ≥80 รองคณบดีฝ่ายกิจการ
พอใจอาจารย์ที่ปรึกษา
นักศึกษา ศิลปะและ
วัฒนธรรม
ร้อยละของบุคลากรสาย
≥80 ≥80 ≥80 ≥80 ≥80 รองคณบดีฝ่าย
วิชาการที่เข้ารับการพัฒนา
วิชาการและวิจัย /
ตนเองทั้งในรูปแบบการ
รองคณบดีฝ่าย
ฝึกอบรมประชุมทางวิชาการ
วางแผนและบริการ
หรือศึกษาดูงาน
วิชาการ

เป้าประสงค์
(Goals)

กลยุทธ์
(Strategies)

ตัวชี้วัดความสาเร็จของ
เป้าประสงค์ (KPI)
ร้ อยละของบุคลากรสาย
วิชาการมีวฒ
ุ ิการศึกษา
ระดับปริญญาเอก
ร้อยละของบุคลากรสาย
วิชาการมีตาแหน่งทาง
วิชาการที่สูงขึ้น
ร้อยละของหลักสูตรที่ผ่าน
การรับรองเกณฑ์มาตรฐาน
ของ สกอ.

เป้าหมายของเป้าประสงค์
ผู้รับผิดชอบ
(Target)
61 62 63 64 65
≥35 ≥37 ≥39 ≥41 ≥43 ร้ อยละของบุคลากร
สายวิชาการมีวฒ
ุ ิ
การศึกษาระดับ
ปริญญาเอก
≥22 ≥24 ≥26 ≥28 ≥30 รองคณบดีฝ่าย
วิชาการและวิจัย /
รองคณบดีฝ่าย
วางแผนและบริการ
วิชาการ
≥80 ≥85 ≥90 ≥95 100 รองคณบดีฝ่าย
วิชาการและวิจัย

เป้าประสงค์
(Goals)

กลยุทธ์
(Strategies)

ตัวชี้วัดความสาเร็จของ
เป้าประสงค์ (KPI)
ร้อยละของรายวิชาที่การ
ทวนสอบมีความสอดคล้อง
ตามกรอบ มคอ.
ร้อยละของรายวิชาที่มีผล
การประเมินความพึงพอใจ
ในการจัดการเรียนการสอน
≥ 3.51
ร้อยละของนักศึกษาที่สอบ
ผ่านเกณฑ์คะแนน
ภาษาอังกฤษที่คณะกาหนด
ร้อยละของนักศึกษาทีผ่าน
การอบรมความรู้และทักษะ
ภาษาที่3

เป้าหมายของเป้าประสงค์
ผู้รับผิดชอบ
(Target)
61 62 63 64 65
≥80 ≥80 ≥80 ≥80 ≥80 รองคณบดีฝ่าย
วิชาการและวิจัย
≥80 ≥80 ≥80 ≥80 ≥80 รองคณบดีฝ่าย
วิชาการและวิจัย
≥40 ≥50 ≥60 ≥70 ≥80 รองคณบดีฝ่าย
วิชาการและวิจัย
≥20 ≥40 ≥60 ≥80 ≥80 รองคณบดีฝ่าย
วิชาการและวิจัย

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยและการบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
เป้าประสงค์
กลยุทธ์
(Goals)
(Strategies)
มี นั ก วิ จั ย ด้ า น กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาศักยภาพ
มนุ ษ ยศาสตร์ ที่
นักวิจัย
มี ศั ก ยภาพและ กลยุทธ์ที่ 2 สร้างเครือข่ายใน
เ ป็ น ที่ พึ่ ง ข อ ง
การทา วิจัยและ
ท้องถิ่นได้อย่าง
บริการวิชาการ
แท้จริง
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการวิจัย
และบริการ
วิชาการแก่ชุมชน
ท้องถิ่นอย่าง
ต่อเนื่อง

ตัวชี้วัดความสาเร็จของ
เป้าประสงค์ (KPI)
ร้อยละของอาจารย์ที่
ได้รับจัดสรรทุนวิจัย
จานวนเงินวิจัยที่ได้รับ
การสนับสนุนเฉลี่ยต่อคน
(ไม่นับรวมลาศึกษาต่อ)
จานวนโครงการวิจัยที่
ได้รับจัดสรรทุนจาก
ภายในหรือภายนอก
ร้อยละของผลงานวิจัยที่
ได้รับการตีพิมพ์บทความ
ในระดับชาติและ
นานาชาติ

เป้าหมายของเป้าประสงค์ (Target)
61
62
63
64
65
≥10
≥11
≥12
≥13
≥14

ผู้รับผิดชอบ
รองคณบดีฝ่าย
วิชาการและวิจัย
รองคณบดีฝ่าย
วิชาการและวิจัย

≥10,000

≥20,000

≥25,000

≥30,000

≥35,000

≥7

≥8

≥9

≥10

≥11

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการและวิจัย

≥20

≥20

≥22

≥22

≥24

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการและวิจัย

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การสืบสานและพัฒนางานวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นกลุ่มภาคเหนือ
ตอนล่าง
เป้าประสงค์
กลยุทธ์
(Goals)
(Strategies)
เป็นแหล่งองค์ กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาองค์ความรู้
ความรู้ด้าน
ด้าน
ศิลปวัฒนธรรม
ศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปัญญา
และภูมิปัญญา
ท้องถิ่นกลุ่ม
ท้องถิ่นกลุ่ม
ภาคเหนือ
ภาคเหนือ
ตอนล่าง
ตอนล่างเพื่อ
การพัฒนาท้องถิ่น
ชุมชนท้องถิ่น
ได้รับการพัฒนา กลยุทธ์ที่ 2 สืบสาน
ศิลปวัฒนธรรม
จากผลงานวิจัย
และภูมิปัญญา
และบริการ
ท้องถิ่นเพื่อธารง
วิชาการด้าน
ซึ่งเอกลักษณ์ไทย
ศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น

ตัวชี้วัดความสาเร็จของ
เป้าประสงค์ (KPI)
จานวนผลงานวิจยั หรือ
บริการวิชาการด้าน
ศิลปวัฒนธรรม และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น

เป้าหมายของเป้าประสงค์ (Target)
61
62
63
64
65
≥2
≥2
≥2
≥2
≥2

จานวนผลงานวิจยั หรือ
บริการวิชาการด้าน
ศิลปวัฒนธรรม และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นที่นามา
พัฒนาท้องถิ่น

≥1

≥1

≥1

≥1

≥1

ผู้รับผิดชอบ
รองคณบดีฝ่าย
วิชาการและวิจัย /
รองคณบดีฝ่าย
วางแผนและ
บริการวิชาการ
รองคณบดีฝ่าย
วิชาการและวิจัย /
รองคณบดีฝ่าย
วางแผนและ
บริการวิชาการ

เป้าประสงค์
(Goals)
มีกิจกรรมสืบ
สาน
ศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปัญญา
ท้องถิ่นเพื่อ
ธารงซึ่ง
เอกลักษณ์ไทย

กลยุทธ์
(Strategies)

ตัวชี้วัดความสาเร็จของ
เป้าประสงค์ (KPI)
จานวนโครงการวิจัยหรือ
บริการวิชาการด้าน
ศิลปวัฒนธรรม และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นที่บูรณา
การสู่การเรียนการสอน
จานวนโครงการด้านทานุ
บารุงศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
จานวนโครงการด้านทานุ
บารุงศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

เป้าหมายของเป้าประสงค์ (Target)

ผู้รับผิดชอบ

≥2

≥2

≥2

≥2

≥2

≥4

≥4

≥4

≥4

≥4

≥80

≥80

≥80

≥80

≥80

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการและวิจัย /
รองคณบดีฝ่าย
วางแผนและ
บริการวิชาการ
รองคณบดีฝ่าย
กิจการนักศึกษา
ศิลปะและ
วัฒนธรรม / สาขา
ภาษาไทย
รองคณบดีฝ่าย
กิจการนักศึกษา
ศิลปะและ
วัฒนธรรม / สาขา
ภาษาไทย

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยและการบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
เป้าประสงค์
(Goals)
เป็นองค์กรที่มี
ระบบการ
บริหารจัดการ
อย่างมี
ประสิทธิภาพ
เป็นองค์กรที่
ก้าวสู่ความเป็น
นานาชาติ
เป็นองค์กรแห่ง
ความสุข

กลยุทธ์
(Strategies)
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการให้
มีประสิทธิภาพ
โดยยึดหลัก
ธรรมาภิบาล
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรสาย
สนับสนุน
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาสิ่ง
สนับสนุนการ
เรียนรู้ และสร้าง
สภาพแวดล้อม
การเรียนรู้ด้วย
ภาษาสากล
กลยุทธ์ที่ 4 เสริมสร้างการ
ทางานอย่างมี
ความสุข

ตัวชี้วัดความสาเร็จของ
เป้าประสงค์ (KPI)
คะแนนการประเมิน
คุณภาพการศึกษาระดับ
คณะด้านการบริหาร
จัดการ (องค์ประกอบที่
5.1)
ผลการประเมินการ
ทางานของผู้บริหารและ
บุคลากรสายสนับสนุน
ร้อยละระดับความพึง
พอใจของผู้รับบริการ
ร้อยละของบุคลากรสาย
สนับสนุนที่เข้ารับการ
พัฒนาตนเองทั้งใน
รูปแบบการฝึกอบรม
ประชุมทางวิชาการ หรือ
ศึกษาดูงาน

เป้าหมายของเป้าประสงค์ (Target)
61
62
63
64
65
≥4
≥4
≥4
≥4
≥4

≥3.51

≥3.51

≥3.51

≥3.51

≥3.51

≥80

≥80

≥80

≥80

≥80

≥80

≥80

≥80

≥80

≥80

ผู้รับผิดชอบ
รองคณบดีฝ่าย
วางแผนและ
บริการวิชาการ
รองคณบดีฝ่าย
วางแผนและ
บริการวิชาการ
รองคณบดีฝ่าย
วางแผนและ
บริการวิชาการ
รองคณบดีฝ่าย
วางแผนและ
บริการวิชาการ

เป้าประสงค์
(Goals)

กลยุทธ์
(Strategies)

ตัวชี้วัดความสาเร็จของ
เป้าประสงค์ (KPI)
จานวนคู่มือการ
ปฏิบัติงาน

เป้าหมายของเป้าประสงค์ (Target)
61
62
63
64
65
≥7
≥9
≥11
≥13
≥13

มีแผนพัฒนาบุคลากร
สายวิชาการและสาย
สนับสนุน
ร้อยละของบุคลากรสาย
วิชาการและสาย
สนับสนุนที่ผ่านการ
อบรมความรู้และทักษะ
ภาษาอังกฤษ
ผลการประเมินความพึง
พอใจและความผูกพันที่มี
ต่อองค์กร

มี

มี

มี

มี

มี

≥20

≥30

≥40

≥50

≥60

≥3.51

≥3.51

≥3.51

≥3.51

≥3.51

ผู้รับผิดชอบ
รองคณบดีฝ่าย
วางแผนและ
บริการวิชาการ
รองคณบดีฝ่าย
วางแผนและ
บริการวิชาการ
รองคณบดีฝ่าย
วางแผนและ
บริการวิชาการ

รองคณบดีฝ่าย
วางแผนและ
บริการวิชาการ

การนาแผนยุทธศาสตร์ไปสูก่ ารปฏิบัติและการติดตามรายงานผล
การนาแผนยุทธศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ
เพื่อให้คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีแนวทางการพัฒนาเป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน จึงกาหนดแนวทางการนาแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ ดังต่อไปนี้
1) จั ด เผยแพร่ แ ละประชาสั ม พั น ธ์ แ ผนยุ ท ธศาสตร์ ค ณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละ
สังคมศาสตร์ พ.ศ. 2561 – 2565 ในทุกช่องทางการสื่อสาร เช่น การจัดพิมพ์เป็นรูปเล่ม เพื่อ
เผยแพร่ข้อมูล เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ สื่อสิ่งพิมพ์รูปแบบอื่นๆ เป็นต้น
2) ผู้บริหารของคณะฯ เผยแพร่แผนยุทธศาสตร์ไปสู่ผู้ใต้บังคับบัญชาตามลาดับชั้น
เพื่อยืนยันเจตนารมณ์ในการให้ความสาคัญกับการพัฒนาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ตามแผนยุทธศาสตร์
3) ผู้รับผิดชอบและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์จัดทาแผน
กลยุ ท ธ์ ท างการเงิ น และแผนปฏิ บั ติ ร าชการประจ าปี โดยระบุ โ ครงการ วั ต ถุ ป ระสงค์
กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัดของโครงการ วิธีการดาเนินการ ตามรูปแบบโครงการที่ถือปฏิบัติ และ
ปฏิบัติตามแผน
4) ผู้รับผิดชอบและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ติดตามการ
ดาเนินงาน รวบรวมข้อมูล และรายงานผลไปยังผู้บังคับบัญชาตามลาดับ
5) ผู้บริหารของคณะฯ ติดตามการปฏิบัติตามแผน โดยผ่านการติดตาม ประเมินผล
และรายงานผลจากผู้ที่รับผิดชอบและเกี่ยวข้อง หากการดาเนินการพัฒนาไม่เป็นไปตามแผน
ควรหาทางแก้ปั ญ หาที่ เ หมาะสมเพื่ อ ขับ เคลื่ อ นยุท ธศาสตร์ การพั ฒนาให้ เ กิ ดความคุ้ ม ค่ า
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
การติดตาม ประเมินผล และรายงานผล
เพื่อให้การติดตามความก้าวหน้าและผลสัมฤทธิ์ของการดาเนินการพัฒนาตามที่ได้
กาหนดไว้ให้ดาเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ จึงควรดาเนินการติดตามความก้าวหน้าเป็นราย
เดือน รายไตรมาส ประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรม และรายงานผลไปยังผู้บริหาร
ระดับสูงทุก 6 เดือน นอกจากนี้ หน่วยงานที่ รับผิดชอบต้องรายงานผลการดาเนินประจาปีใน
รูปรายงานประจาปีงบประมาณละ 1 ครั้ง ภายในวันที่ 20 ตุลาคม ของปีงบประมาณถัดไป

