สารบัญ
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11

หนา
ความเปนมาของคณะ
วิสัยทัศน
พันธกิจ
คานิยม HUSO
อัตลักษณบัณฑิต
บริบทคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในและภายนอกของหนวยงาน (SWOT
Analysis)
ทิศทางและเปาหมายการพัฒนาหนวยงาน
ยุทธศาสตรคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (2563-2566)
แผนงาน/โครงการ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 ยกระดับการผลิตบัณฑิตใหสอดคลองกับความ
ตองการของหนวยงานผูใช
ประเด็น ยุทธศาสตรที่ 2 เสริมสรางวัฒนธรรมการทํางานที่เอื้อตอการ
พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรสูการใชศักยภาพอยางเต็มที่
ประเด็นยุทธศาสตร 3 ยกระดับงานวิจัยและนวัตกรรม และการบริการ
วิชาการ
ประเด็นยุทธศาสตร 4 สงเสริมการเรียนรูคุณคาประวัติศาสตร ศิลปะ
และวัฒนธรรมในทองถิ่นเพื่อการทํานุบํารุงใหยั่งยืน
ประเด็ น ยุ ทธศาสตร 5 พั ฒ นาการบริห ารจัดการเพื่อรับ มื อกับ การ
เปลี่ยนแปลงที่เร็วและแรง (disruption) ตามหลักธรรมาภิบาล
ภาคผนวก

1
1
1
2
2
4
11
12
12
12
14
20
23
25
28
30
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แผนยุทธศาสตร 4 ป (พ.ศ.2563-2566)
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
1. ความเปนมาของคณะ

พัฒนาการของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรเริ่มขึ้นเมื่อป พ.ศ.2518 จากการที่วิทยาลัยครูทั่ว
ประเทศมีการแบงสวนการบริหารงานภายในโดยกําหนดใหแยกเปนคณะวิชา ประกอบดวยภาควิชาตางๆ โดย
มีเปาประสงคเพื่อผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาการศึกษา หลักสูตรแรกที่เปดสอน คือ วิชาเอกภาษาไทย ตอมาจึง
เปดสอนวิชาเอกภาษาอังกฤษและสังคมศึกษา
ต อ มาในป พ.ศ. 2538 ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล า ฯ ให ย กฐานะวิ ท ยาลั ย ครู ต ามพระราชบั ญ ญั ติ
วิ ทยาลั ย ครู ขึ้น เป น “สถาบั น ราชภั ฏ ” คณะวิช ามนุษยศาสตรแ ละสังคมศาสตร จึ งเปลี่ย นชื่อเปน “คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร” และเริ่มเปดสอนระดับปริญญาตรีสาขาอื่น ๆ เพิ่มขึ้นทั้งสายมนุษยศาสตรและ
สัง คมศาสตร ต อ มาได มีก ารแยกสาขาวิ ช าทางสั ง คมศาสตร ได แก หลั ก สู ต รสาขาวิ ช าการพั ฒ นาชุ ม ชน
หลั กสู ต รสาขาวิ ช ารั ฐ ประศาสนศาสตร หลักสูตรสาขาวิช านิติศาสตร หลักสูตรสาขาวิช ารัฐ ศาสตร และ
หลักสูตรสาขาวิชาสังคมสงเคราะหศาสตรไปสังกัดวิทยาลัยการจัดการและพัฒนาทองถิ่นซึ่งเปนหนวงงาน
จัดตั้งภายในมีฐานะเทียบเทาคณะ 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

3. พันธกิจ

“องคกรหลอหลอมบัณฑิตที่มีสมรรถนะเปนที่ยอมรับในทองถิ่นและสากลบนฐานความรวมมือ
และขับเคลื่อนดวยศักยภาพของวัฒนธรรมองคกร...มนุษยศาสตรสังคมศาสตร”
1. ผลิตบัณฑิตที่มีความรูคูคุณธรรม มีความเชี่ยวชาญดานมนุษยศาสตร
2. พัฒนางานวิจัยที่มีคุณภาพเพื่อบูรณาการกับการเรียนการสอนและการบริการวิชาการ
3. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม มุงสืบสานภูมิปญญาทองถิ่น
4. พัฒนาองคกรแหงการเรียนรูโดยยึดหลักธรรมาภิบาลเพื่อมุงสูความเปนสากล
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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. มั่นสามัคคี
4. เดนดีภาษา
5. รูคุณคาทองถิ่น (รูจักรักษทองถิ่น)
อั ต ลั ก ษณ บั ณ ฑิ ต ดั ง กล า วมาจาก “รู จั ก รั ก ษ ท อ งถิ่ น จิ ต สาธารณะด ว ยความคิ ด สร า งสรรค ใช
ภาษาอังกฤษและทํางานเปนทีมได” โดยมีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรกับผลการเรียนรู
ตารางที่ 1 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร ผลการเรียนรู อัตลักษณและตัวชี้วัด

ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร ผลการเรียนรูกับอัตลักษณ

ยุทธศาสตรที่ 1
มาตรฐานคุณวุฒิ
อุดมศึกษา 5 ดาน

Bloom’s taxonomy of
Learning Domains

อัตลักษณบัณฑิตคมส.
อัตลักษณบัณฑิตของ
สาขาวิชา

ยกระดับการผลิตบัณฑิตใหสอดคลองกับความตองการของหนวยงานผูใช
มาตรฐานผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา
ดานความรู
(Knowledge)

ดานคุณธรรม
จริยธรรม
(Attitude)

Cognitive
Domain
(head)
สาระประเภท
ความรู

Affective
Domain
(heart)
สาระประเภท
ความรูสึก

Psychomotor Domain
(Hand)
สาระประเภททักษะ

รูจัก (รักษ)
ทองถิ่น
สมรรถนะตาม
ศาสตรสาขาวิชา
(ความรูในศาสตร
ของตนเอง)

จิตสาธารณะ

การใชภาษาอังกฤษ & ความคิดสรางสรรค &
การทํางานเปนทีม
สมรรถนะตามศาสตรสาขาวิชา
(การประยุกตใชศาสตรของตนเอง)

สมรรถนะตาม
ศาสตรสาขาวิชา

ดานทักษะทาง
ปญญา
(Skills)

ดานความสัมพันธ
ระหวางบุคคล
(Skills)

ดานการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสาร
และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
(Skills)
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หลักสูตรสาขาวิชา
บัณฑิต/

หนวยงานผูใช

ความรู
(Knowledge) สมรรถนะ

ทักษะ (Skills)
สถานประกอบการ

บัณฑิตตาม
ศาสตรสาขาวิชา

กิจกรรมระดั
กสูตร ณฑิตคณะมนุษคุยศาสตร
ณลักษณะและสังคมศาสตรตามศาสตรสาขาวิชา
รูปที่ 1 แนวคิ
ดการเพิบ่มหลัสมรรถนะบั
(ตาม
(Attributes)

รูปที่ 1 แนวคิด McClelland (1973)

ความรู
ประวัติศาสตร
ศิลปะ และ
วัฒนธรรมทองถิ่น
จิตสาธารณะดวย
ความคิดสรางสรรค

สมรรถนะบัณฑิต
ตามศาสตร
สาขาวิชา

การใชภาษาอังกฤษ

รูปที่ 2 แนวคิดสมรรถนะบัณฑิตคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรองครวม
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6. บริบทคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
1. บริบทดานนักศึกษาและบัณฑิต
ตารางที่ 1.1 จํานวนนักศึกษาแรกเขา (ภาคปกติ) 3 ปยอนหลัง (2559-2561)
ลําดับ
คณะ
ป 2559
1

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

331

ป 2560

ป 2561

338

340

ที่มา ขอมูลจากกองบริการการศึกษา ณ วันที่ 9 ตุลาคม 2561
ขอมูลการศึกษาความตองการจําเปนของนักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ขอมูลการสํารวจ
วันเวลาสํารวจ : ระหวางวันที่ 24 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 7 มกราคม 2562
จํานวนกลุมตัวอยาง : 263 คน (ประชากรหรือนักศึกษาทั้งคณะเทากับ 950 คน (ขอมูลจากรายงาน
ประเมินตนเอง ประจําปการศึกษา 2560))
แบบสอบถาม : แบบสอบถามออนไลน แบบปลายเปด และปลายปด
โดยมีผลความตองการจําเปนแยกออกเปน 2 ดานดังนี้
1. ดานการเสริมสรางทักษะในศตวรรษที่ 21 ทักษะที่นักศึกษาตองการไดรับการพัฒนามากที่สุด
ของแตละกลุมทักษะไดแก
กลุมทักษะพื้นฐานที่จําเปนในการปฏิสัมพันธกับบริบทที่แตกตางกัน (Foundational Literacies)
คือ ทักษะการใชภาษาอังกฤษ (English Literacy)
กลุมทักษะที่ตองนํามาใชในการจัดการกับปญหา หรือความทาทายใหม ๆ ที่จะเกิดขึ้น
(Competencies)
คือ ทักษะการคิดอยางสรางสรรค (Creativity)
กลุมทักษะที่ใชในการจัดการตัวเองกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว (Character
Qualities)
คือ ทักษะความสามารถในการปรับตัวเขากับสังคมและสภาพแวดลอม (Adaptability)
2. ดานรูปแบบการจัดการเรียนการสอน
เนนการสอนใหปฏิบัติและทํากิจกรรมในหองเรียน โดยเสริมดวยชองทางออนไลนในบางครั้งดวยการ
ทําวีดิโอหรือพาวเวอรพอยทใหทบทวนหรือสําหรับนักศึกษาที่ไมไดมาเรียน และสอดแทรกทักษะทั้ง 3 ทักษะ
ขางตนผานการสอดแทรกผานกิจกรรม อบรม และจัดทดสอบ ตามลําดับ
ตารางที่ 1.2 แนวโน มภาวะการมี งานทําของบัณ ฑิต คณะมนุษยศาสตรแ ละสังคมศาสตร ประจํา ป
การศึกษา 2557-2560 (บัณฑิตรหัสชวงป 53-56)
การมีงานทํา/งานทําตรง
สาขา
เฉลี่ยทั้งคณะฯ
1. บรรณรักษศาสตร
และสารสนเทศ
ศาสตร

2557

2558

2559

2560

เฉลี่ย 4 ป

79.17
89.29

81.37
86.96

73.81
75.68

81.89
79.31

79.06
82.81
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2. ดนตรีสากล
3. ภาษาไทย
4. ภาษาอังกฤษ
5. ภาษาอังกฤษธุรกิจ
6. ภาษาจีน
7. ภาษาญี่ปุน
เฉลี่ยงานทําตรงสาขาทั้งคณะ

100.00
83.33
81.82
57.58
65.22
76.92
48.43

60.00
91.43
75.00
92.59
72.73
90.91
49.46

57.14
75.61
77.14
81.08
66.67
83.33
61.2

66.67
86.54
74.51
81.82
90.48
92.86
59.30

70.95
84.23
77.12
78.27
73.78
86.01
42.49

ที่มา สังเคราะหจากตัวบงชี้ที่ 2.2 บัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป

2. บริบทดานคณาจารยและเจาหนาที่
ตารางที่ 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 วันที่ 20 มกราคม 2562
ตารางที่ 2.2 เงินสนับสนุนการวิจัยและงานสรางสรรคป 2560
ปการศึกษา
ป 2560
จํานวนอาจารยตามเกณฑประกันคุณภาพ
50.50
จํานวนเงินสนับสนุนภายใน

1,024,470

สัดสวนจํานวนเงิน 1:25,000 (คน:บาท)
ตารางที่ 2.3 ผลงานวิชาการป 2560
ปปฏิทิน
คาคะแนนตามเกณฑประกันคุณภาพ
รวมจํานวนเรื่อง
รายงานสืบเนื่องฯ
วารสาร TCI2
วารสาร TCI1
วารสารในฐาน Scorpus/ISI/ผลงาน
วิชาการที่ใชขอกําหนดตําแหนง

จํานวนเงินสนับสนุนภายนอก

347,700

1,372,170
27,171.68
ที่มา รายงานการประเมินตนเอง ประจําปการศึกษา 2560
2560
4.87
21
11
0
6
4
ที่มา รายงานการประเมินตนเอง ประจําปการศึกษา 2560
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ตารางที่ 2.4 จํานวนตําแหนงทางวิชาการป 2561 และแนวโนมจํานวนตําแหนงทางวิชาการของคณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
จํานวน
อาจารย
ผูชวย
รองศาสตราจารย รวมตําแหนง
รอยละ
คณาจารย
ศาสตราจารย
ผศ./รศ.
56
43
12
1
13
23.21
อยู ใ นกระบวนการขอกํ า หนด
7
0
7
แนวโนมในป
ตําแหนง 7 คน (ยื่นผลงานครบ
2562-2563
กอน 1 พ.ย. 2561)
รวม
19
1
20
35.71
ขอมูล ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2561
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ขอมูลรอบประเมินเพื่อเลื่อนระยะสัญญาจางพนักงานมหาวิทยาลัยจํานวน 47 คน ป 2562-2566
พนักงานมหาวิทยาลัยทั้งสายวิชาการจํานวน 39 คนและสายสนับสนุนจํานวน 8 คนมีระยะเวลา
ประเมินเพื่อเลื่อนตอสัญญาจาง แยกออกเปนกลุม ๆ ได 3 กลุมตามรูปที่ 1-3 ดังนี้
ั
ระยะประเมินเพือ
่ เลือ
่ นสญญาฯ
ของพน ักงานสาย
วิชาการ
3

ตัง้ แต่ปี 2567
2

2566

3

2565
2

2564

5
4

2563

2

1

6

2562
0

1

2

3

4

5

6

ระยะ 1 ปี ท ี่ 0-3 (จํานวนคน)

ระยะ 2 ปี ท ี่ 4-6 (จํานวนคน)

ระยะ 3 ปี ท ี่ 7-11 (จํานวนคน)

ระยะ 4 ปี ท ี่ 12-20 (จํานวนคน)

7

รูปที่ 1 ระยะประเมินเพื่อเลื่อนสัญญาของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ จํานวน 28 คน
ั
หยุดน ับระยะประเมินเพือ
่ ต่อสญญาพน
ักงานสายวิชาการ

ลาเรียนเต็มเวลา

ตําแหน่งบริหาร

4 คน

คุณสมบัตค
ิ รบ

5 คน

2 คน

รูปที่ 2 ประเภทและจํานวนการหยุดนับระยะเวลาฯ จํานวน 11 คน
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ั
ระยะประเมินเพือ
่ เลือ
่ นสญญาฯ
ของพน ักงาน
สายสน ับสนุน
ระยะ 1 ปี ท ี่ 0-3

ระยะ 2 ปี ท ี่ 4-6

ระยะ 3 ปี ท ี่ 7-11 (+2)

ตัง้ แต่ปี2567

1

1

2566

1

1

2565

1

1

2564

1

2563

1

1

2562

1

1

ระยะ 4 ปี ท ี่ 12-20

1

รูปที่ 3 ระยะประเมินเพื่อเลื่อนสัญญาของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน จํานวน 8 คน
จากขอมูลขางตนสรุปไดวาในรอบการบริหารงานคณะ 4 ป (2562-2566) จะมีพนักงานมหาวิทยาลัย
สายวิชาการจํานวนถึง 6 คนที่ “จําเปนตอง” มีคําวา “ผูชวยศาสตราจารย” นําหนาตามสัญญาจาง รวมถึง
คณาจารยและเจาหนาที่ตองดําเนินการจัดทําผลงานเพื่อเลื่อนสัญญาจาง ขอมูลนี้จึงเปนโจทยของผูบริหาร
คณะในการดําเนินการสงเสริมสนับสนุนในรูปแบบตาง ๆ
ขอมูลการศึกษาความตองการจําเปนของคณาจารยและเจาหนาที่คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ขอมูลการสํารวจ
วันเวลาสํารวจ : ระหวางเดือนพฤศจิกายน 2561 ถึงเดือนมกราคม 2562
จํานวนผูใหสัมภาษณ : 51 คน (จํานวนบุคลากรทั้งหมดเทากับ 68 คน)
วิธีการสํารวจ : การสัมภาษณแบบไมเปนทางการ
โดยวิเคราะหและสังเคราะหผลความตองการจําเปนแยกตามพันธกิจและการบริหารจัดการโดยสรุปไดดังนี้
พันธกิจและการบริหารจัดการ
ขอมูลความตองการจําเปนที่ไดจากการสัมภาษณ
การสอน การพัฒนานักศึกษา
 ภาระงานสอนยังมากอยูทําใหมีเวลาในการพัฒนาตนเองนอยลง
หลักสูตร
 กิจกรรมมีความซ้ําซอนกัน
 ใหมีการเชื่อมโยงงานระหวางงานกิจการนักศึกษากับงานวิชาการ
นักศึกษา
 สงเสริมการแลกเปลี่ยนนักศึกษา
 ทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษายังไมดีพอ
 รูปแบบการอบรมภาษาอังกฤษแบบปจจุบันอาจยังไมเพียงพอ
 หลักสูตรแบบเดิมไมตอบโจทย
 ใหสถานประกอบการเขามามีสวนรวมมากขึ้น
การวิจัย
 ควรมีปฏิทินวิจัยที่ครอบคลุมแหลงทุนตาง ๆ เพื่อเปนเครื่องมือใน
การแจงเตือนอาจารย
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พันธกิจและการบริหารจัดการ
การบริการวิชาการ
การบริหารจัดการ












ขอมูลความตองการจําเปนที่ไดจากการสัมภาษณ
สงเสริมการทําวิจัยเปนกลุม และวิจัยชุมชน
สงเสริมการพัฒนาโจทยวิจัย
ควรใหทุกคนเขามามีสวนรวมใหงานบริการวิชาการของคณะ
ทําความรวมมือกับภายในและภายนอก
ใหมีหนวยประชาสัมพันธและชองทางเผยแพรผลงานของคณะ
ใหมีหนวยบริการการทําบทคัดยอและบทความวิจัยเปน
ภาษาอังกฤษ
ใหมีการแลกเปลี่ยนองคความรูกันในทุกเรื่อง ทั้งเรื่องการทํา
หลักสูตร การทําวิจัย และอื่น ๆ
ทําภาระงานของสายสนับสนุนใหชัดเจน
มีการแบงเบาภาระงานดานเอกสารจากหลักสูตรโดยใหเจาหนาที่
ชวยเหลือ
ปรับเพิ่มงบประมาณในสวนของงานวิจัย และการพัฒนาบุคลากร
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7. ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในและภายนอกของหนวยงาน (SWOT Analysis)
จุดแข็ง (Strengths)
1. นักศึกษาภาคปกติแรกเขา 3 ปยอนหลัง (2559-2561) มีจํานวนอยูในอัตราเพิ่มขึ้น
2. บัณฑิตมีอัตราภาวะการมีงานทําภายใน 1 ปเฉลี่ย 4 ป (2557-2560) อยูที่รอยละ 79.06 กลาวคือ
บัณฑิตคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรใน 10 คนจะมี 8 คนที่มีงานทําภายใน 1 ป
3. คณาจารย ผานการเรียนในตางประเทศทั้งแบบมีปริญญาบัตร และไมมีปริญญาบัตร (Nondegree) ทําใหเกิดเครือขายในตางประเทศไดงาย
4. คณาจารยหลายทานมีองคความรูเรื่องประวัติศาสตร ศิลปะ การดนตรี และวัฒนธรรมเปนที่
ยอมรับในระดับทองถิ่นและระดับประเทศ
5. คณาจารยชาวตางชาติมีการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนเขามาทํางานเปนประจําและมีจํานวนมากพอ
ตอการพัฒนานักศึกษา
6. หลั กสู ต รสาขาวิ ชามี ความเชื่อมโยงระหวางทองถิ่นและสากล กลาวคือมีห ลักสูตรทางดา น
ภาษาไทย และกลุมวิชาศิลปะที่มีการจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการกับองคความรูในทองถิ่น มีหลักสูตรและ
กลุมวิชาทางดานภาษาตางประเทศ หลักสูตรดนตรีสากลที่มีการจัดการเรี ยนการสอนที่บู รณาการกับองค
ความรูสากล และมีหลักสูตรทางดานการจัดเก็บขอมูล การจัดการสารสนเทศ เชนหลักสูตรบรรณรักษฯ ดวย
หลักสูตรดังกลาวคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรจึงมีศักยภาพในการทํางานเพื่อการเชื่อมโยงระหวาง
ทองถิ่นและสากลผานการจัดการขอมูล
7. หลักสูตรสาขาวิชามีแนวทางพัฒนานักศึกษามุงใหเปนบัณฑิตนักปฏิบัติ จากขอมูลการจัดการเรียน
การสอนของแตละหลักสูตรมีการเนนกิจกรรมปฏิบัติและจํานวนนักศึกษาที่ลงเรียนในรายวิชาสหกิจศึกษา
และการจัดการฝกงานชวงปดภาคฤดูรอน
8. คณะมีเครือขายที่เขมแข็งและตอเนื่องกับนักวิจัยเสริมสรางพลังทองถิ่นและชุมชนทองเที่ยว
(Community-based Tourism: CBT)
9. คณะมีวัฒนธรรมองคกรแบบพี่นองที่เขมแข็ง มีปฏิสัมพันธระหวางคณาจารยอาวุโสและคณาจารย
รุนใหมอยางตอเนื่องและเปนกันเอง
จุดออน (Weakness)
1. บัณฑิตมีอัตราการมีงานทําตรงสาขาเฉลี่ย 4 ป (2557-2560) อยูที่รอยละ 42.49 ทําใหเห็นไดวา
แมอัตราการมีงานทําจะมีสูงถึงรอยละ 79.06 แตบัณฑิตยังไดทํางานที่ไมตรงกับสิ่งที่ตนเองเรียนมาเปนจํานวน
มาก
2. คณาจารยยังมีการบูรณาการการสอน การบริการวิชาการและการทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกับ
การพัฒนาโจทยวิจัย การทําวิจัยนอย เห็นไดจากจํานวนทุนวิจัยซึ่งกระจุกตัวอยูที่คณาจารยบางทาน และ
งานวิจัยที่เผยแพรจํานวนเกินครึ่งยังเปน proceedings เชนในปการศึกษา 2560 (บริบทคณะ: บริบทดาน
คณาจารยและเจาหนาที่)
3. คณาจารยที่มีตําแหนงวิชาการยังมีจํานวนไมมาก ทั้งนี้อาจเนื่องจากยังขาดการบูรณาการกับงาน
ประจํ าคื อ งานสอน และประกอบกั บ อาจต อ งมี ร ะบบและกลไกส ง เสริ ม รายบุ คคลนอกเหนื อ จากการให
งบประมาณสนับสนุน (บริบทคณะ: บริบทดานคณาจารยและเจาหนาที่)
4. หลั กสู ตรสาขาวิ ชายังมีความรว มมื อในการดําเนิน พันธกิจ (สอน วิจัย บริการวิชาการ และ
ทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม) กับสถานประกอบการและหนวยงานภายนอกนอย และไมหลากหลาย
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โอกาส (Opportunities)
1. มหาวิทยาราชภัฏพิบูลสงครามเปน 1 ในมหาวิทยาลัยราชภัฏอันดับตน ๆ ของประเทศ เปน
มหาวิทยาลัยขนาดใหญในกลุมภาคเหนือตอนลาง และมีประวัติ ชื่อเสียงเปนระยะเวลานาน จึงเปนสิ่งดึงดูดให
นักเรียนยังคงเลือกเรียนในจํานวนที่ยังเปนที่พอใจ
2. รัฐบาลกําหนด 10 อุตสาหกรรมเปาหมาย (10 S-curve) แบงเปน 5 อุตสาหกรรมเดิมที่มี
ศักยภาพกลุม First S-curve และ 5 อุตสาหกรรมใหมกลุม New S-curve ซึ่ง มีอุตสาหกรรมที่ศาสตร
ทางด า นมนุ ษยศาสตร และสั งคมศาสตร เ ข า ไปเกี่ย วของได คือ อุตสาหกรรมยานยนตส มัย ใหม (Next
Generation Automotive) และอุตสาหกรรมทองเที่ยวกลุมรายไดดีและการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ (Affluent,
Medical and Wellness Tourism)
3. ยุทธศาสตรและกฎหมายที่เกี่ยวของที่มีความชัดเจนและตอเนื่องเปนสิ่งที่ชวยใหการดําเนินงาน
ของคณะมีเปาหมายที่ชัดเจน ไดแก
3.1 ยุทธศาสตรชาติ 2561-2580
มีเปาหมายพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน เพื่อนําไปสูวิสัยทัศนประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง
ยั่งยืน เป นประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (**ยุทธศาสตร ที่
เกี่ยวของกับการดําเนินงานของคณะ)
ประกอบดวย 6 ยุทธศาสตร
๑. ยุทธศาสตรชาติดานความมั่นคง
๒. ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน
๓. ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย**
๔. ยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
๕. ยุทธศาสตรชาติดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และ
๖. ยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
3.2 ยุทธศาสตรการวิจัยและนวัตกรรม 20 ป (พ.ศ. 2560-2579)
ยุทธศาสตรการวิจัยและนวัตกรรม 20 ป มุงนําประเทศไทยโดยใชการวิจัยและนวัตกรรมเปน
กําลังอํานาจแหงชาติ เพื่อกาวไปสูประเทศที่พัฒนาแลวภายใน 20 ป ดวยความมั่นคง มั่งคั่ ง ยั่งยืน (**
ยุทธศาสตรที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานของคณะ)
ประกอบดวย 4 ยุทธศาสตร
1. ยุทธศาสตรที่ 1 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการสรางความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ**
2. ยุทธศาสตรที่ 2 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม**
3. ยุทธศาสตรที่ 3 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการสรางองคความรูพื้นฐานของประเทศ
4. ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน บุคลากร และระบบวิจัยและนวัตกรรม
ของประเทศ
3.3 แผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565)
ยุทธศาสตรที่ 1 การสมานรอยตอกาศึกษาขึ้นพื้นฐาน อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา ยุทธศาสตร
ยอยที่ 1.3 ผูจบอาชีวและกําลังคนทํางานไดรับโอกาสเขาศึกษาไดดวยความยืดหยุนโดยสถาบันอุดมศึกษาปรับ
หลั กสู ตรใหร องรั บการเขา ศึกษาไดตลอดเวลา และมีการสะสมหนวยกิตในรูปแบบของธนาคารหนวยกิต
(Credit bank ไมเนนการใหปริญญา)
3.4 พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 7 และ มาตรา 8
มาตรา 7 ใหมหาวิทยาลัยเปนสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาทองถิ่นที่เสริมสรางพลังปญญา
ของแผนดิน ฟนฟูพลังการเรียนรูเชิดชูภูมิปญญาทองถิ่น สรางสรรคศิลปวิทยาเพื่อความเจริญกาวหนาอยาง
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มั่นคงและยั่งยืนของปวงชน มีสวนรวมในการจัดการ การบํารุงรักษา การใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ
และสิงแวดลอมอยางสมดุล และยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงคใหการศึกษา สงเสริมวิชาการ และวิชาชีพขั้นสูง ทํา
การสอน วิจัย ใหบริการทางวิชาการแกสังคม ปรับปรุง ถายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี ทะนุบํารุงศิลปะและ
วั ฒ นธรรม ผลิ ตครู และส ง เสริ มวิ ทยฐานะ และมาตรา 8 ที่ กําหนดหนาที่ในการดําเนิน งานเพื่อบรรลุ
วัตถุประสงคตามมาตรา 7 รวม 8 หนาที่
3.5 ยุทธศาสตรใหมมหาวิทยาลัยราชภัฏระยะ 20 ป พ.ศ. 2560-2579
มุงใหมหาวิทยาลัยราชภัฏเนนการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเปนเลิศโดยกระบวนการจัดการเรียน
การสอนเพื่อการพัฒนาชุมชนและทองถิ่นใหมีความเขมแข็งและยั่งยืน
ประกอบไปดวย 4 ยุทธศาสตร
ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาทองถิ่น
ยุทธศาสตรที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู
ยุทธศาสตรที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา
ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ
3.6 ยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พ.ศ. 2559-2564
ประกอบไปดวย 4 ยุทธศาสตร
ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนากระบวนการเรียนรูสูบัณฑิตนักปฏิบัติอยางมืออาชีพเพื่อการพัฒนา
ชุมชนทองถิ่น
ยุทธศาสตรที่ 2 ปฏิรูปการวิจัยและการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยโดยใชแนวทางตาม
พระราชดําริ
ยุทธศาสตรที่ 3 ยกระดับการทํานุบํารุงงานดานศิลปะและวัฒนธรรมภาคเหนือตอนลาง
ยุทธศาสตรที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อพัฒนา
องคการอยางยั่งยืน
อุปสรรค หรือภัยคุกคาม (Threats)
1. นักเรียนที่ประสงคเรียนตอในระดับมหาวิทยาลัยมีจํานวนลดนอยลงจากจํานวนประชากรที่มี
แนวโนมเพิ่มขึ้นในอัตราที่ลดลง
2. รัฐบาลสงเสริมใหนักเรียนเรียนสายอาชีพ และประกอบอาชีพอิสระ มากกวาสายสามัญ
3. มหาวิทยาลัยทุกแหงแขงขันเชิงปริมาณเพื่อรับนักเรียนเขาเรียนในมหาวิทยาลัยของตนมากขึ้นใน
จํานวนที่ไมเหมาะสมตอการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
4. สังคมที่เริ่มใหความสําคัญกับทักษะทางอาชีพมากกวาใบปริญญา
8. ทิศทางและเปาหมายการพัฒนาหนวยงาน
 ประเด็นยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพื่อการพัฒนาทองถิ่น ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560-2579)
ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาทองถิ่น
กลยุทธ
3. บูรณาการการจัดการเรียนการสอน การวิจัยของนักศึกษาและอาจารยกับการพัฒนา
ทองถิ่น
ตัวชี้วัด
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1.11 มีแหลงเรียนรูดานศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่นเพื่อเสริมสรางคุณคาและ
จิตสํานึก รักษทองถิ่น
ยุทธศาสตรที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู
ยุทธศาสตรที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา
กลยุทธ
4. ปรับกระบวนการจัดการเรียนรูใหบูรณาการกับการทํางานและเสริมสรางทักษะและ
จิตสํานึก ในการพัฒนาทองถิ่น
5. ผลิตบัณฑิตไดตามความตองการของผูใชบัณฑิต ทั้งดานสมรรถนะวิชาชีพ ทักษะบัณฑิต
ศตวรรษที่ 21 และคุณลักษณะ
4 ประการ คือ มีทัศนะคติที่ดีและถูกตอง
มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง เขมแข็ง มีอาชีพ มีงานทํา และมีความเปนพลเมืองดี มีวินัย
ตัวชี้วัด
3.1 จํานวนหลักสูตรที่ถูกปรับปรุงใหทันสมัยและหลักสูตรใหมในรูปแบบสหวิทยาการที่
ตอบสนองตอการพัฒนาทองถิ่นและสอดคลองกับการพัฒนาประเทศ
3.2 ผลงานของนักศึกษา/อาจารย ที่ไดรับการตีพิมพเผยแพรหรือไดรับรางวัลในระดับชาติ
และนานาชาติ
3.3 รอยละของนักศึกษาที่ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพที่เกี่ยวของกับสาขาที่สําเร็จการศึกษา
3.4 ระดับความสามารถดานการใชภาษาอังกฤษของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ตาม
มาตรฐาน CEFR หรือเทียบเทามาตรฐานสากลอื่นๆ
3.5 อัตราการไดงานทํา/ทํางานตรงสาขา/ประกอบอาชีพอิสระทั้งตามภูมิลําเนาและนอก
ภูมิลําเนาของบัณฑิต มรภ. ภายในระยะเวลา 1 ป
3.6 ผลการประเมินสมรรถนะของบัณฑิตโดยสถานประกอบการผูใชบัณฑิต
3.7 อัตราการศึกษาตอในพื้นที่ของประชากรวัยอุดมศึกษาเพิ่มขึ้น
โครงการหลัก
2. โครงการพัฒนาความรวมมือกับเครือขายสถานประกอบการและองคกรวิชาชีพเพื่อจัดการ
เรียนรู
ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
กลยุทธ
3. สรางเครือขายความรวมมือกับองคกรภายในและตางประเทศเพื่อเสริมสรางประสิทธิผล
ตามวิสัยทัศนละพันธกิจของ มรภ.
4. ปรับปรุง/พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยเฉพาะดานฐานขอมูลงบประมาณและบุคลากรให
ทันสมัย รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปรงใส และมีธรรมาภิบาล
ตัวชี้วัด
4.2 อัตราสวนจํานวนผลงานวิจัยและองคความรูตาง ๆ ที่เปนทรัพยสินทางปญญาตอจํานวน
ผลงานดังกลาวที่ถูกนําไปใชประโยชนอยางเปนรูปธรรม
4.4 จํานวนฐานขอมูลเพื่อบริหารจัดการในการจัดสินใจตามพันธกิจหลักของ มรภ.เพื่อการ
พัฒนาทองถิ่น
4.6 จํานวนเครือขายความรวมมือกับองคกรภายในและตางประเทศ
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9. ยุทธศาสตรคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (2562-2566)
ประกอบดวย 5 ยุทธศาสตร
1. ยกระดับการผลิตบัณฑิตใหสอดคลองกับความตองการของหนวยงานผูใช
2. เสริมสรางวัฒนธรรมการทํางานที่เอื้อตอการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรสูการใชศักยภาพอยาง
เต็มที่
3. ยกระดับงานวิจัยและนวัตกรรม และการบริการวิชาการ
4. สงเสริมการเรียนรูคุณคาประวัติศาสตร ศิลปะ และวัฒนธรรมในทองถิ่นเพื่อการทํานุบํารุง
ใหยั่งยืน
5. พัฒนาการบริหารจัดการเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่เร็วและแรง (disruption) ตามหลักธรรมาภิ
บาล
10. แผนงาน/โครงการ (ใหระบุชื่อโครงการและงบประมาณที่จะใชตามแผนกลยุทธระยะกลาง 4 ป
(พ.ศ.2563-2566) ของคณะ โดยเรียงตามประเด็นยุทธศาสตร ซึ่งในแตละประเด็นยุทธศาสตร
จะระบุเปาประสงค ตัวชี้วัดยุทธศาสตร คาเปาหมาย กลยุทธ แผนงาน/โครงการ ผูรับผิดขอบ
และงบประมาณที่จะใช
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 ยกระดับการผลิตบัณฑิตใหสอดคลองกับความตองการของหนวยงานผูใช
เปาประสงค

1

ตัวชี้วดั ยุทธศาสตร

คาเปาหมายตัวชี้วัดยุทธศาสตร

กลยุทธ

1. พัฒนาบัณฑิตคณะมนุ ษ ยศาสตรแ ละสั งคมศาสตรให มี คมส. 1.1 รอยละของนักศึกษาที่ไดรับวุฒิบัตร เกียรติ รอยละ 30 (ของจํานวนนักศึกษาที่เขารวมโครงการ)
สมรรถนะสอดคล อ งกั บ ความต อ งการของหน ว ยงานผู ใ ช บัตร หรือ เอกสารรั บรองความสามารถ ผ า นการ
บัณฑิต
ทดสอบโดยองคกร หนวยงานในศาสตรสาขาวิชานั้น
ๆ (TOEIC, HSK, JLPT ฯลฯ) หรืองานวิจัยของ
นักศึกษาไดรับการตีพิมพ เผยแพรในระดับชาติหรื อ
นานาชาติ หรือไดรับรางวัลประกวดแขงขันระดับชาติ
หรือนานาชาติ (มรภ.3.3)
คมส.1.2 รอยละการมีงานทําภายในระยะเวลา 1 ป รอยละ 50 (ของบัณฑิตที่จบการศึกษาในแตละป
(=มรภ.3.5 อัตราการไดงานทําตรงสาขา ประกอบ
การศึกษา)
อาชีพอิสระทั้งตามภูมิลําเนาและนอกภูมิลําเนาของ
บัณฑิตมรภ.ภายในระยะเวลา 1 ป)

1. สรางระบบและกลไกการติวสอบความสามารถ
ทางภาษาที่มปี ระสิทธิภาพ

คมส. 1.3 ความพึงพอใจของสถานประกอบการตอ
ความสามารถทางวิชาการตามศาสตร

คาเฉลี่ย 4.21 (คาเฉลี่ยของแตละดานการประเมิน)

3. สงเสริมกระบวนการสอนของหลักสูตร
สาขาวิชาที่อิงสมรรถนะตามที่ศาสตรและตามต
ความตองการของสถานประกอบการ

คมส.1.4 จํานวนนักศึกษาที่เปนนักเลาเรื่องทองถิ่น
ผานภาษาไทยและภาษาตางประเทศ
(= ตชว. คมส. 4.3) **ของกลุม 3
คมส. 1.5 รอยละผูสําเร็จการศึกษาสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษและภาษาอังกฤษธุรกิจมีระดับ
ความสามารถดานการใชภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน
CEFR ระดับ B1 (มรภ.3.4)
คมส. 1.6 รอยละผูสําเร็จการศึกษาสาขาวิชาที่ไมใช
ภาษาอังกฤษมีระดับความสามารถดานการใช
ภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน CEFR ระดับ A2
คมส. 1.7 ความพึงพอใจตอการจัดสภาพแวดลอม
การเรียนที่สงเสริมการใชภาษาอังกฤษ

≥5 คน (ของแตละชั้นป)

4.

รอยละ 30 (ของผูสําเร็จการศึกษา)

5. สงเสริมการใชภาษาอังกฤษเปนสวนหนึง่ ของ
การจัดกิจกรรมและงานวิชาการอื่น ๆ ของ
คณะ

รอยละ 30 (ของผูสําเร็จการศึกษา)

6. สรางระบบและกลไกการติวสอบความสามารถ
ทางภาษาที่มปี ระสิทธิภาพ

คาเฉลี่ย 4.21 (คาเฉลี่ยของแตละดานการประเมิน
ประเมินโดยนักศึกษาและอาจารย)

7.

2. สงเสริมการอบรมหรือรายวิชาที่ชวยพัฒนา
นักศึกษาตามแหลงงาน (โรงเรียน โรงแรม
โรงงาน และหนวยงานอื่น ๆ )

เพิ่มการบูรณาการงานกิจกรรมกับงานวิชาการ
ของนักศึกษาเขาดวยกัน

สงเสริมการใชภาษาอังกฤษเปนสวนหนึ่งของการ
จัดกิจกรรมและงานวิชาการอื่น ๆ ของคณะ
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เปาประสงค

2.มีเครือขายความรวมมือกับหนวยงานตาง ๆ ทั้งในและ
ตางประเทศในการผลิตบัณฑิต การวิจยั บริการวิชาการ
และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

3. พัฒนาหลักสูตรหรือรายวิชาที่มีการปรับปรุงใหมใน
รูปแบบที่สนองการพัฒนาทองถิ่นและประเทศ และมีการใช
นวัตกรรมการสอนที่หลากหลาย

ตัวชี้วดั ยุทธศาสตร
คมส.1.8 จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่ออกแบบโดย
ทีมนักศึกษาตางสาขา
คมส.1.9 ความพึงพอใจของสถานประกอบการตอ
สมรรถนะนักศึกษาในประเด็น ความคิดสรางสรรค
การทํางานเปนทีม และจิตสาธารณะ
คมส. 1.10 จํานวนเครือขายความรวมมือกับหนวยงาน
ในประเทศและตางประเทศ (มรภ.4.6 จํานวนเครือขาย
ความรวมมือกับองคกรภายในและตางประเทศ)
คมส. 1.11 จํานวนหลักสูตร หรือรายวิชา หรือ
กิจกรรมที่มีความรวมมือกับหนวยงานในประเทศหรือ
ตางประเทศ
คมส. 1.12 จํานวนกิจกรรมที่ไดรับการสงเสริม
สนับสนุน รวมมือจากเครือขายศิษยเกา
คมส. 1.13 จํานวนรายวิชาที่ใชเทคโนโลยีชวยสอน เกม
สื่อสังคมออนไลน หรือ กิจกรรมการสอน Active
learning
คมส. 1.14 จํานวนหลักสูตร หรือรายวิชา หรือกิจกรรม
ที่ปรับตามความตองการของทองถิ่นและเปาหมาย
ประเทศ (มรภ. 3.1 จํานวนหลักสูตรที่ถูกปรับปรุงให
ทันสมัยและหลักสูตรใหมในรูปแบบสหวิทยาการที่
ตอบสนองตอการพัฒนาทองถิ่นและสอดคลองกับการ
พัฒนาประเทศ)

คาเปาหมายตัวชี้วัดยุทธศาสตร
≥3 โครงการ (ของแตละปงบประมาณ)

8.

คาเฉลี่ย 4.21 (คาเฉลี่ยของแตละดานการประเมิน)

9.

≥3 เครือขาย (ของแตละปงบประมาณ)

10.

≥3 หลักสูตร หรือรายวิชา หรือกิจกรรม (ของแตละ
ปงบประมาณ)

11.

≥1 กิจกรรม (ของแตละปงบประมาณ)

กลยุทธ
สงเสริมใหนักศึกษาออกแบบกิจกรรม
สาธารณะประโยชนอยางสรางสรรค
กําหนดเปาหมายอัตลักษณของบัณฑิตให
ชัดเจน เปนรูปธรรม และสามารถดําเนินการให
บรรลุเปาหมายได
สรางสภาพแวดลอมที่เอื้อใหอาจารยผูสอนไป
อบรมหรือทํางานรวมกับหนวยงานผูใชบัณฑิต
เพื่อสรางเครือขาย
สงเสริมการสรางเครือขาย หนวยงานผูใช
บัณฑิต/สถานประกอบการ และหนวยงาน
ทางการศึกษาในประเทศและตางประเทศเพื่อ
รวมผลิตบัณฑิต

≥3 รายวิชา (ของแตละปงบประมาณ)

12. สงเสริมการอบรมเชิงปฏิบัติการและการจัด
เจาหนาที่ที่มีความรูเปนหนวยสนับสนุน

≥3 หลักสูตร หรือรายวิชา หรือกิจกรรม (ของแตละ
ปงบประมาณ)

13. สงเสริมใหหลักสูตรสาขาวิชาและอาจารยเขาใจ
และมีแนวทางการสอนและบริหารหลักสูตรอิง
สมรรถนะที่หนวยงานผูใชบัณฑิตตองการ
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 ยกระดับการผลิตบัณฑิตใหสอดคลองกับความตองการของหนวยงานผูใช (ตอ)
กลยุทธ

แผนงาน/โครงการ

ผูรับผิดชอบ

2563

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

2564

2565

2566

2567

แหลงบประมาณ

1

สรางระบบและกลไกการติวสอบ
ความสามารถทางภาษาที่มีประสิทธิภาพ

โครงการงบยุทธศาสตรของ
มหาวิทยาลัย ยุทธศาสตรที่ 3
ยกระดับคุณภาพบัณฑิต

รองคณบดีฝาย
วิชาการและวิจัย

≥50,000

≥50,000

≥50,000

≥50,000

≥200,000

งบยุทธศาสตร
มหาวิทยาลัย ยุทธศาสตร
ที่ 3 ยกระดับคุณภาพ
การศึกษา
(งบแผนดิน)
1. งบคณะ
2. งบมหาวิทยาลัย
(กมป.)

2

สงเสริมการอบรมหรือรายวิชาที่ชวยพัฒนา
นักศึกษาตามแหลงงาน (โรงเรียน โรงแรม
โรงงาน และหนวยงานอื่น ๆ)

โครงการพัฒนาการฝก
ประสบการณวิชาชีพ และ
สหกิจศึกษา

รองคณบดีฝาย
วิชาการและวิจัย

25,000

25,000

25,000

25,000

100,000

3

สงเสริมกระบวนการสอนของหลักสูตร
สาขาวิชาที่อิงสมรรถนะตามที่ศาสตรและ
ตามความตองการของสถานประกอบการ
และหนวยงานทางการศึกษาในประเทศและ
ตางประเทศเพื่อรวมผลิตบัณฑิต

โครงการพัฒนานักศึกษาเพื่อผลิต
บัณฑิตสูนักปฏิบัติมืออาชีพเพื่อ
แลกเปลี่ยนนักศึกษาไปฝกทําวิจยั
ฝกงาน เรียนแบบมีหนวยกิตในก
ลุมประเทศอาเซียนและอาเซียน+
6
(คมส. 1.11)

รองคณบดีฝาย
วิชาการและวิจัย

160,000

160,000

160,000

160,000

640,000

1. งบคณะ
2. งบมหาวิทยาลัย
(กมป.)

4

เพิ่มการบูรณาการงานกิจกรรมกับงาน
วิชาการของนักศึกษาเขาดวยกัน

โครงการรูรักษทองถิ่น คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
(ชมรม) (ใหม)

รองคณบดีฝาย
กิจการนักศึกษาและ
ทํานุศิลปวัฒนธรรม

30,000

30,000

30,000

30,000

120,000

งบบริหารชมรม

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาจาก
ปราชญทองถิ่น (ใหม)

รองคณบดีฝาย
กิจการนักศึกษาและ
ทํานุศิลปวัฒนธรรม

30,000

30,000

30,000

30,000

120,000

งบบริหารชมรม
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5

กลยุทธ
สงเสริมการใชภาษาอังกฤษเปนสวนหนึง่
ของการจัดกิจกรรมและงานวิชาการ
อื่น ๆ ของคณะ

แผนงาน/โครงการ
โครงการสงเสริมการจัด
บรรยากาศและสิ่งแวดลอมที่เอื้อ
ตอการเรียนรูภาษาอังกฤษ

ผูรับผิดชอบ
รองคณบดีฝาย
วิชาการและวิจัย

งบประมาณประจําป’งบประมาณ พ.ศ...... (หนวย : บาท)
≥50,000
≥50,000
≥50,000
≥50,000
≥200,000

6

สงเสริมใหนักศึกษาออกแบบกิจกรรม
สาธารณะประโยชนอยางสรางสรรค

โครงการมนุษยศาสตรฯ จิตอาสา
สรางสรรคสังคมตามแนว
พระราชดําริในหลวงรัชกาลที่ ๑๐

รองคณบดีฝาย
กิจการนักศึกษาและ
ทํานุศิลปวัฒนธรรม

30,000

30,000

30,000

30,000

120,000

แหลงบประมาณ
งบยุทธศาสตร
มหาวิทยาลัย ยุทธศาสตร
ที่ 3 ยกระดับคุณภาพ
การศึกษา
(งบแผนดิน)
งบคณะ

โครงการสงเสริมอัตลักษณ
นักศึกษาและมอบตนเปนศิษย
คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร

รองคณบดีฝาย
กิจการนักศึกษาและ
ทํานุศิลปวัฒนธรรม

40,000

40,000

40,000

40,000

160,000

งบคณะ

โครงการความรวมมือดานประกัน
คุณภาพการศึกษากับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ

รองคณบดีฝาย
กิจการนักศึกษาและ
ทํานุศิลปวัฒนธรรม

80,000

0

0

0

80,000

งบคณะ

โครงการพัฒนาศักยภาพในการ
บริหารงานดานกิจการนักศึกษา
และศิลปวัฒนธรรม

รองคณบดีฝาย
กิจการนักศึกษาและ
ทํานุศิลปวัฒนธรรม

55,000

55,000

55,000

55,000

220,000

งบคณะ

โครงการเชิดชูเกียรติและปจฉิม
นิเทศนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร

รองคณบดีฝาย
กิจการนักศึกษาและ
ทํานุศิลปวัฒนธรรม

20,000

20,000

20,000

20,000

80,000

งบคณะ

โครงการเตรียมความพรอมเพื่อ
การทํางานและเสริมความรูทาง
วิชาการแกศิษยเกาคณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

รองคณบดีฝาย
กิจการนักศึกษาและ
ทํานุศิลปวัฒนธรรม

15,000

15,000

15,000

15,000

60,000

งบคณะ

7

กําหนดเปาหมายอัตลักษณของบัณฑิตให
ชัดเจน เปนรูปธรรม และสามารถ
ดําเนินการใหบรรลุเปาหมายได
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กลยุทธ

แผนงาน/โครงการ
โครงการเตรียมความพรอมนัก
กิจกรรม คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร (ใหม)

ผูรับผิดชอบ
รองคณบดีฝาย
กิจการนักศึกษาและ
ทํานุศิลปวัฒนธรรม

งบประมาณประจําป’งบประมาณ พ.ศ...... (หนวย : บาท)
20,000
20,000
20,000
20,000
80,000

แหลงบประมาณ
งบคณะ

โครงการคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตรพบผูปกครอง
นักศึกษาชั้นปที่ ๑

รองคณบดีฝาย
กิจการนักศึกษาและ
ทํานุศิลปวัฒนธรรม

40,000

40,000

40,000

40,000

160,000

งบคณะ

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม
คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร

รองคณบดีฝาย
กิจการนักศึกษาและ
ทํานุศิลปวัฒนธรรม

35,000

35,000

35,000

35,000

140,000

งบคณะ

โครงการสงเสริมอัตลักษณ
นักศึกษาและมอบตนเปนศิษย
คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร

รองคณบดีฝาย
กิจการนักศึกษาและ
ทํานุศิลปวัฒนธรรม

30,000

30,000

30,000

30,000

120,000

งบคณะ

โครงการกีฬาสรางความสามัคคี
ระหวางคณะ

รองคณบดีฝาย
กิจการนักศึกษาและ
ทํานุศิลปวัฒนธรรม

50,000

50,000

50,000

50,000

200,000

งบคณะ

โครงการจิตอาสาสรางสรรคสังคม
ตามแนวพระราชดําริในหลวง
รัชกาลที่ ๑๐

รองคณบดีฝาย
กิจการนักศึกษาและ
ทํานุศิลปวัฒนธรรม

30,000

30,000

30,000

30,000

120,000

งบคณะ

โครงการเตรียมความพรอมเพื่อ
การทํางานและเสริมความรูทาง
วิชาการแกศิษยเกา

รองคณบดีฝาย
กิจการนักศึกษาและ
ทํานุศิลปวัฒนธรรม

20,000

20,000

20,000

20,000

80,000

งบคณะ

20

8
9
10

กลยุทธ
สรางสภาพแวดลอมที่เอื้อใหอาจารยผูสอน
ไปอบรมหรือทํางานรวมกับหนวยงานผูใช
บัณฑิตเพื่อสรางเครือขาย
สงเสริมการอบรมเชิงปฏิบัติการและการจัด
เจาหนาที่ที่มีความรูเปนหนวยสนับสนุน
สงเสริมใหหลักสูตรสาขาวิชาและอาจารย
เขาใจและมีแนวทางการสอนและบริหาร
หลักสูตรอิงสมรรถนะที่หนวยงานผูใช
บัณฑิตตองการ

รวมทั้งสิ้น

แผนงาน/โครงการ
โครงการสงเสริมบุคลากร
ฝกอบรมและปฏิบัติงานในสถาน
ประกอบการ
(โครงการของ ม.)
โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู
ทักษะในศตวรรษที่ 21 (ทักษะ
ดานสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี
คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร (คมส.1.13)

ผูรับผิดชอบ
รองคณบดีฝาย
วิชาการและวิจัย

งบประมาณประจําป’งบประมาณ พ.ศ...... (หนวย : บาท)
≥50,000
≥50,000
≥50,000
≥50,000
≥200,000

แหลงบประมาณ
งบยุทธศาสตร
งบกองทุนพัฒนาบุคลากร
ของมหาวิทยาลัย

รองคณบดีฝาย
วิชาการและวิจัย

30,000

30,000

30,000

30,000

120,000

งบคณะ

740,000

660,000

660,000

660,000

2,720,000
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 เสริมสรางวัฒนธรรมการทํางานที่เอื้อตอการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรสูการใชศักยภาพอยางเต็มที่
เปาประสงค

1

2

3

1. เพิ่มการเขาสูตําแหนงทางวิชาการ คุณวุฒิที่สูงขึ้นของ
บุคลากรสายวิชาการ และการพัฒนาองคความรูตามศาสตร

2. พัฒนาระบบและกลไกการขอกําหนดตําแหนงที่สูงขึ้นของ
บุคลากรสายสนับสนุน

3. พัฒนาระบบดูแลภาระงานที่เหมาะสมของบุคลากรแตละ
ประเภท

ตัวชี้วดั ยุทธศาสตร

คาเปาหมายตัวชี้วัดยุทธศาสตร

กลยุทธ

คมส. 2.1 รอยละของผูดํารงตําแหนงทางวิชาการ

≥45 (เมื่อสิ้นสุดแผนยุทธศาสตรคณะ 63-68)

1. สงเสริมการจัดทําแผนการจัดทําผลงานรายบุคคลที่
นํามาใชไดจริง
2. จัดทําระบบพี่เลี้ยง หรือ Buddy ผลิตผลงาน
วิชาการ
3. พัฒนาระบบการปฏิบัติงานที่เอือ้ ตอเวลาในการทํา
ผลงานวิชาการ

คมส. 2.2 รอยละของบุคลากรสายวิชาการที่เรียนตอใน
ระดับคุณวุฒิที่สูงขึ้น

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

4. จัดทําระบบภาระงานที่เหมาะสมและเอือ้ ตอการลา
ศึกษาตอทั้งแบบในเวลาราชการและนอกเวลา
ราชการ

คมส. 2.3 จํานวนบุคลากรสายวิชาการที่ไดรับการ
พัฒนาตามศาสตรสาขาวิชา (มรพส. 1.4)

57 คน (ในทุกปงบประมาณ)

คมส. 2.4 จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนที่เขาสูตําแหนง
ชํานาญการ
คมส. 2.5 รอยละของบุคลากรสายสนับสนุนที่ผานการ
ประเมินคางาน
คมส. 2.6 จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนที่ไดรับการ
พัฒนาความรู
คมส. 2.7 รอยละบุคลากรประเภทประจําตามสัญญา
และบุคลากรสังกัดกลุมวิชาและหลักสูตรที่มีแนวโนม
จํานวนนักศึกษาลดลง มีภาระงานเปนไปตามเกณฑตาง
ๆ ที่เกี่ยวของ

≥ 2 คน (เมื่อสิ้นสุดแผนยุทธศาสตรของคณะ 63-68)

5. เพิ่มงบประมาณในการพัฒนาบุคลากรใหมากขึ้น
ตามความจําเปนของบุคลากร และสงเสริมการ
ขอรับทุนพัฒนาบุคลากรจากมหาวิทยาลัย
6. ทบทวนและปรับกรอบภาระงานใหเหมาะสมกับ
การปฏิบัติงานหลักและบริบทของคณะ
7. มีการแลกเปลี่ยนรูของผูมีประสบการณและจัดการ
ความรูเรื่องการขอกําหนดตําแหนงที่สูงขึ้น
8. จัดสรรงบประมาณในการพัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนุนตามความตองการและจําเปน
9. สงเสริมการสรางรายวิชา หรือหลักสูตร หรือคอร
สเรียนระยะสั้นเพื่อ หรือพัฒนาระบบการกําหนด
ภาระงานที่เหมาะสมแกบุคลากรที่มีแนวโนมภาระ
งานนอยลง

รอยละ 100 (เมื่อสิ้นสุดแผนของคณะ 63-68)
13 คน (ในทุกปงบประมาณ)
รอยละ 100 (ของแตละรอบกาประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ)
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 เสริมสรางวัฒนธรรมการทํางานที่เอื้อตอการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรสูการใชศักยภาพอยางเต็มที่ (ตอ)
กลยุทธ

1

สงเสริมการจัดทําแผนการจัดทําผลงาน
รายบุคคลที่นํามาใชไดจริง

2

จัดทําระบบพี่เลี้ยง หรือ Buddy ผลิตผล
งานวิชาการ

3
4
5

6

แผนงาน/โครงการ

ผูรับผิดชอบ

กิจกรรมจัดทําแผนบริหารและ
พัฒนาตนเองของคณะ

รองคณบดีฝาย
วางแผนและบริการ
วิชาการ
รองคณบดีฝาย
วิชาการและวิจัย

เพิ่มงบประมาณในการพัฒนาบุคลากรให
มากขึ้นตามความจําเปนของบุคลากร และ
สงเสริมการขอรับทุนพัฒนาบุคลากรจาก
มหาวิทยาลัย

ทบทวนและปรับกรอบภาระงานให
เหมาะสมกับการปฏิบัติงานหลักและบริบท
ของคณะ

แหลงบประมาณ

2564

2565

2566

2563-2566

30,000

30,000

30,000

30,000

120,000

รองคณบดีฝาย
วางแผนและบริการ
วิชาการ

0

0

0

0

0

ไมใชงบประมาณ

รองคณบดีฝาย
วางแผนและบริการ
วิชาการ

0

0

0

0

0

ไมใชงบประมาณ

โครงการพัฒนาบุคลากรตาม
ศาสตรความถนัด (โครงการเดิม
ใชงบพัฒนาบุคลากรคณะฯ)
(วิชาการ)

รองคณบดีฝาย
วางแผนและบริการ
วิชาการ

370,500

370,500

370,500

370,500

1,482,000

โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร

รองคณบดีฝาย
วางแผนและบริการ
วิชาการ

35,000

35,000

35,000

35,000

140,000

โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร

รองคณบดีฝาย
วางแผนและบริการ
วิชาการ

35,000

35,000

35,000

35,000

140,000

โครงการสนับสนุนการเขียน
ผลงานทางวิชาการเพือ่ เขาสู
ตําแหนงทางวิชาการที่สูงขึ้น
คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร (คมส.2.1)
พัฒนาระบบการปฏิบัติงานที่เอือ้ ตอเวลาใน กิจกรรมลดภาระงานเอกสาร
ของบุคลากรสายวิชาการดวย
การทําผลงานวิชาการ
การมอบหมายภาระงานเอกสาร
ใหกับบุคลากรสายสนับสนุน
จัดทําระบบภาระงานที่เหมาะสมและเอือ้ ตอ กิจกรรมตรวจสอบภาระงานที่
การลาศึกษาตอทั้งแบบในเวลาราชการและ เหมาะสมของบุคคลากร
นอกเวลาราชการ

2563

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

0

0

0

0

0

ไมใชงบประมาณ
งบคณะ

งบคณะ

งบคณะ

23

7

กลยุทธ
มีการแลกเปลี่ยนรูของผูมีประสบการณและ
จัดการความรูเรื่องการขอกําหนดตําแหนงที่
สูงขึ้น

8

จัดสรรงบประมาณในการพัฒนาบุคลากร
สายสนับสนุนตามความตองการและจําเปน

9

สงเสริมการสรางรายวิชา หรือหลักสูตร
หรือคอรสเรียนระยะสั้นเพื่อ หรือพัฒนา
ระบบการกําหนดภาระงานที่เหมาะสมแก
บุคลากรที่มีแนวโนมภาระงานนอยลง
รวมทั้งสิ้น

แผนงาน/โครงการ
โครงการสนับสนุนการเขียน
ผลงานทางวิชาการเพือ่ เขาสู
ตําแหนงทางวิชาการที่สูงขึ้น
คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร (คมส.2.1)

ผูรับผิดชอบ
รองคณบดีฝาย
วิชาการและวิจัย

งบประมาณประจําป’งบประมาณ พ.ศ...... (หนวย : บาท)
30,000
30,000
30,000
30,000
120,000

งบคณะ

โครงการทบทวนแผนและ
แลกเปลี่ยนเรียนรูในการพัฒนา
โจทยวิจัย (คมส.2.1/2.2)

รองคณบดีฝาย
วางแผนและบริการ
วิชาการ

180,000

180,000

180,000

180,000

720,000

งบคณะ

โครงการพั ฒ นาบุ ค ลากรตาม
ศาสตรความถนัด (โครงการเดิม
ใชงบพัฒนาบุคลากรคณะฯ)
โครงการบริการวิชาการแบบหา
รายได

รองคณบดีฝาย
วางแผนและบริการ
วิชาการ
รองคณบดีฝาย
วิชาการและวิจัย

60,000

60,000

60,000

60,000

240,000

งบคณะ

0

0

0

0

0

740,500

740,500

740,500

740,500

2,962,000

แหลงบประมาณ

ไมใชงบประมาณ
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ประเด็นยุทธศาสตร 3 ยกระดับงานวิจัยและนวัตกรรม และการบริการวิชาการ
เปาประสงค

1

1. เพิ่มการเผยแพรผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ

ตัวชี้วดั ยุทธศาสตร

คาเปาหมายตัวชี้วัดยุทธศาสตร

คมส. 3.1 จํานวนผลงานวิจยั ที่ไดรับการตีพิมพเผยแพรใน
วารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ หรือเอกสาร
รวบรวมวิจัยในการประชุม (proceedings) (สกอ. 2.3
ผลงานวิชาการของอาจารยประจํา/ มรภ 3.2)

≥25 (ตอปปฏิทิน ปจจุบันอยูที่ 21 เรื่อง)

คมส. 3.2 มีวารสารวิจยั ของคณะที่เขาฐาน TCI

1 เลม

กลยุทธ
1. จัดระบบตอยอดงานวิจยั กับรายวิชาวิจยั ของ
แตละสาขาวิชานําไปสูการเผยแพรในรูปแบบ
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการ
2. จัดทําธนาคารขอเสนอโครงการวิจัย
(Research Proposal Bank)
3. พัฒนาวารสารวิจยั ของคณะเขาสูฐานขอมูล
ของก.พ.อ.

2

๒. เพิ่มการพัฒนาผลงานวิจัยเพือ่ การพัฒนาทองถิ่น

คมส. 3.3 จํานวนทุนวิจัยเพื่อการพัฒนาทองถิ่น หรือ
≥30,000 บาท (ปจจุบันอยูที่ 27,171.68
นวัตกรรมการเรียนการสอน (สกอ.2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัย บาท)
และงานสรางสรรค)

3

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

คมส. 3.4 จํานวนนวัตกรรมการการเรียนการสอนที่ไดจาก
การทําวิจัย (มรภ. 4.2 อัตราสวนจํานวนงานวิจัยและองค
ความรูที่เปนทรัพยสินทางปญญาฯ)
คมส. 3.5 คลังขอมูลภาษานักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร

≥1 เรื่อง (ตอปงบประมาณ)

4. พัฒนางานบริการวิชาการแบบหารายได และบริการวิชาการ
ทองถิ่นตามพันธกิจมหาวิทยาลัย

คมส. 3.7 จํานวนโครงการบริการวิชาการแบบหารายได
(ครั้ง)

≥1 โครงการ (ตอปงบประมาณ)

8. จัดทําแผนบริการวิชาการทองถิ่นที่ตอ
ยอดจากงานวิจัยหรือบูรณาการกับงานวิจัย

คมส. 3.8 จํานวนรายไดจากการบริการวิชาการแบบหา
รายไดเพิ่มขึ้น
คมส. 3.9 จํานวนงบประมาณบริการวิชาการทองถิ่นตาม
พันธกิจมหาวิทยาลัย

รอยละ 3 (เพิ่มขึ้นจากรายไดของ
ปงบประมาณกอนหนา)
≥600,000 บาท (ตอปงบประมาณ)

9. มีระบบสนับสนุนและติดตามการดําเนินการ
อยางเปนรูปธรรมและไดประสิทธิภาพ
10. สงเสริมการจัดทําแผนบูรณาการบริการ
วิชาการในระดับคณะ

4

1 คลังขอมูลภาษา

4.

สงเสริมการสรางเครือขายกับหนวยงานใน
ทองถิ่นและเครือขายผูทรงคุณวุฒิตามศาสตร
5. สงเสริมใหมีระบบพี่เลี้ยง หรือ Buddy การ
ทําวิจยั
6. จัดระบบตอยอดงานวิจยั กับรายวิชาวิจยั ของ
แตละสาขาวิชานําไปสูการเผยแพรในรูปแบบ
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการ
7. จัดทําแผนงานพัฒนาคลังขอมูลภาษาผูเรียน
(Learner Corpus) ในรูปแบบงานวิจัยและ
พัฒนา (R&D)
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ประเด็นยุทธศาสตร 3 ยกระดับงานวิจัยและนวัตกรรม และการบริการวิชาการ (ตอ)
กลยุทธ

1

จัดระบบตอยอดงานวิจยั กับรายวิชาวิจยั
ของแตละสาขาวิชานําไปสูการเผยแพรใน
รูปแบบบทความวิจยั หรือบทความวิชาการ

2

จัดทําธนาคารขอเสนอโครงการวิจัย
(Research Proposal Bank)

3

พัฒนาวารสารวิจยั ของคณะเขาสูฐานขอมูล
ของก.พ.อ.

4

สงเสริมการสรางเครือขายกับหนวยงานใน
ทองถิ่นและเครือขายผูทรงคุณวุฒิตาม
ศาสตร
สงเสริมใหมีระบบพี่เลี้ยง หรือ Buddy การ
ทําวิจยั
จัดระบบตอยอดงานวิจยั กับรายวิชาวิจยั
ของแตละสาขาวิชานําไปสูการเผยแพรใน
รูปแบบบทความวิจยั หรือบทความวิชาการ

5
6

7
8
9
10

แผนงาน/โครงการ

ผูรับผิดชอบ

2563

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

2564

2565

แหลงบประมาณ

2566

2563-2566
168,000

งบคณะ

โครงการสนับสนุนการเขียน
งานวิจัยและงานวิชาการเพือ่ การ
ตีพิมพเผยแพร คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
(คมส.3.1 / 3.2 สกอ.2.2)
โครงการสนับสนุนทุนวิจัย คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
(คมส.3.3 สกอ.1.2)
โครงการพัฒนาวารสารวิจยั ของ
คณะเขาสูฐานขอมูลของก.พ.อ.
(โครงการใหม)
โครงการพี่เลี้ยงนักวิจัย

รองคณบดีฝาย
วิชาการและวิจัย

42,000

42,000

42,000

42,000

รองคณบดีฝาย
วิชาการและวิจัย

180,000

180,000

180,000

180,000

720,000

งบคณะ

รองคณบดีฝาย
วิชาการและวิจัย

20,000

20,000

20,000

20,000

80,000

งบคณะ

รองคณบดีฝาย
วิชาการและวิจัย

70,000

70,000

70,000

70,000

280,000

งบคณะ

โครงการสนับสนุนการเขียน
งานวิจัยและงานวิชาการเพือ่ การ
ตีพิมพเผยแพร คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

รองคณบดีฝาย
วิชาการและวิจัย

42,000

42,000

42,000

42,000

168,000

งบคณะ

โครงการพัฒนาคลังขอมูลภาษา
ผูเรียน (Learner Corpus) ใน
รูปแบบงานวิจยั และพัฒนา
(R&D)
จัดทําแผนบริการวิชาการทองถิ่นที่ตอ
โครงการจัดทําแผนบริการ
ยอดจากงานวิจัยหรือบูรณาการกับงานวิจัย วิชาการและแผนกํากับ ติดตาม
มีระบบสนับสนุนและติดตามการดําเนินการ การดําเนินการ
อยางเปนรูปธรรมและไดประสิทธิภาพ
สงเสริมการจัดทําแผนบูรณาการบริการ
วิชาการในระดับคณะ

รองคณบดีฝาย
วิชาการและวิจัย

300,000

300,000

300,000

300,000

1,200,000

งบประมาณวิจัยจาก
หนวยงานภายนอกคณะ

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

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

แผนงาน/โครงการ

รวมทั้งสิ้น

ผูรับผิดชอบ

งบประมาณประจําป’งบประมาณ พ.ศ...... (หนวย : บาท)
1,154,000
1,154,000
1,154,000
1,154,000
4,616,000

แหลงบประมาณ

ประเด็นยุทธศาสตร 4 สงเสริมการเรียนรูคุณคาประวัติศาสตร ศิลปะ และวัฒนธรรมในทองถิ่นเพื่อการทํานุบํารุงใหยั่งยืน
เปาประสงค

ตัวชี้วดั ยุทธศาสตร

คาเปาหมายตัวชี้วัดยุทธศาสตร

กลยุทธ

1

1. เพิ่มการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางนักศึกษา บุคลากรและปราชญ
ทางดานประวัติศาสตร ศิลปะ และวัฒนธรรมในทองถิ่น

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

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

1. จัดทําแผนดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ที่มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางนักศึกษา
บุคลากรและปราชญทางดานประวัติศาสตร
ศิลปะ และวัฒนธรรมในทองถิ่น

2

2. พัฒนาชมรมรูจักรักษทองถิ่นของคณะ (จุดประสงคชมรมเพื่อ
สรางความรู ความเขาใจทองถิ่นผานกิจกรรมตาง ๆ เชน ไกดจิต
อาสา การแตงเพลงกลอนจากขอมูลทองถิ่น ฯลฯ)

คมส. 4.2 จํานวนนักศึกษาที่เขาชมรมรูจ ักรักษทองถิ่นของ
คณะ
คมส. 4.3 จํานวนนักศึกษาที่เปนนักเลาเรื่องทองถิ่นผาน
ภาษาไทยและภาษาตางประเทศ
คมส. 4.4 จํานวนชุดขอมูลประวัติศาสตร ศิลปะ ดนตรี
วัฒนธรรมในทองถิ่นภาษาไทยและภาษาตางประเทศ

รอยละ 10 (ของนักศึกษาทั้งคณะ)

2. สงเสริมใหนักศึกษาจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรูโดยรวมมือกับทองถิ่น
3. จัดทําขอมูลตาง ๆ เปนภาษาไทยและ
ภาษาตางประเทศที่เขาใจไดงาย
4. จัดตั้งคณะกรรมการใหมีหนาที่ในการรวบรวม
จัดเก็บ และเผยแพรประวัติศาสตร ศิลปะ
ดนตรี วัฒนธรรมในทองถิ่นเพื่อการทํานุ
บํารุงรักษาผานภาษาไทยและ
ภาษาตางประเทศ

3

3. พัฒนาการรวบรวม จัดเก็บและเผยแพรประวัติศาสตร ศิลปะ
ดนตรี วัฒนธรรมในทองถิ่นเพื่อการทํานุบํารุงรักษาผานภาษาไทย
และภาษาตางประเทศ

≥5 คน (ของแตละชั้นป)
≥4 ชุดขอมูล (เมื่อสิ้นสุดแผนยุทธศาสตรคณะ
63-67)
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ประเด็นยุทธศาสตร 4 สงเสริมการเรียนรูคุณคาประวัติศาสตร ศิลปะ และวัฒนธรรมในทองถิ่นเพื่อการทํานุบํารุงใหยั่งยืน (ตอ)
กลยุทธ

1

จัดทําแผนดานทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมที่มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวาง
นักศึกษา บุคลากรและปราชญทางดาน
ประวัติศาสตร ศิลปะ และวัฒนธรรมใน
ทองถิ่น

2

สงเสริมใหนักศึกษาจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรูโดยรวมมือกับทองถิ่น

3

จัดทําขอมูลตาง ๆ เปนภาษาไทยและ
ภาษาตางประเทศที่เขาใจไดงาย

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

แผนงาน/โครงการ

ผูรับผิดชอบ

โครงการรูรักษทองถิ่น คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
(ชมรม) (ใหม)

รองคณบดีฝาย
กิจการนักศึกษาและ
ทํานุศิลปวัฒนธรรม

30,000

30,000

โครงการสืบสานประเพณีลอย
กระทง มนตเสนหแหงสายน้าํ

รองคณบดีฝาย
กิจการนักศึกษาและ
ทํานุศิลปวัฒนธรรม

25,000

โครงการรูรักษวัฒนธรรมสืบ
สานประเพณีไทย (วัน
สงกรานต)

รองคณบดีฝาย
กิจการนักศึกษาและ
ทํานุศิลปวัฒนธรรม

โครงการสงเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรมใหแกนกั ศึกษา
(ทําบุญเขาพรรษา)

2563

2564

2565

แหลงบประมาณ

30,000

2566

30,000

2563-2566
120,000

งบบริหารชมรม

25,000

25,000

25,000

100,000

งบคณะ

35,000

35,000

35,000

35,000

140,000

งบคณะ

รองคณบดีฝาย
กิจการนักศึกษาและ
ทํานุศิลปวัฒนธรรม

10,000

10,000

10,000

10,000

40,000

งบคณะ

โครงการยกระดับคุณภาพสื่อ
สรางสรรคดานศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปญญาทองถิ่น

รองคณบดีฝาย
กิจการนักศึกษาและ
ทํานุศิลปวัฒนธรรม

20,000

20,000

20,000

20,000

80,000

งบคณะ

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

รองคณบดีฝาย
กิจการนักศึกษาและ
ทํานุศิลปวัฒนธรรม

30,000

30,000

30,000

30,000

120,000

งบบริหารชมรม

รองคณบดีฝาย
กิจการนักศึกษาและ
ทํานุศิลปวัฒนธรรม

30,000

30,000

30,000

30,000

120,000

งบบริหารชมรม
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4

กลยุทธ
แผนงาน/โครงการ
จัดตั้งคณะกรรมการใหมีหนาที่ในการ
2. โครงการประกวดผลงาน
รวบรวม จัดเก็บ และเผยแพรประวัติศาสตร สารสนเทศทางศิลปวัฒนธรรม
ศิลปะ ดนตรี วัฒนธรรมในทองถิ่นเพื่อการ และภูมิปญญาทองถิ่น (ใหม)
ทํานุบํารุงรักษาผานภาษาไทยและ
ภาษาตางประเทศ
รวมทั้งสิ้น

ผูรับผิดชอบ

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

180,000

180,000

180,000

180,000

แหลงบประมาณ

720,000
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ประเด็นยุทธศาสตร 5 พัฒนาการบริหารจัดการเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่เร็วและแรง (disruption) ตามหลักธรรมาภิบาล
เปาประสงค

ตัวชี้วดั ยุทธศาสตร

คาเปาหมายตัวชี้วัดยุทธศาสตร

กลยุทธ

1

1. จัดสรรและแสวงหางบประมาณในงานที่ตอยอดรายไดคณะให
มากขึ้น

คมส. 5.1 จํานวนรายไดจากการบริการวิชาการ
หรือ จากงานอื่น ๆ เพิ่มขึ้น

รอยละ 3 (เพิ่มขึ้นจากรายไดของปงบประมาณกอน
หนา)

1. พัฒนาระบบและกลไกการบริการวิชาการมุงหา
รายไดตามความตองการของผูรับบริการ

2

2. พัฒนาการบริหารคณะโดยใชขอมูลขับเคลื่อนองคกร (Datadriven Management)

≥ 5 ฐานขอมูล

3

3. พัฒนางานประชาสัมพันธเชิงรุกเพื่อการสรางภาพลักษณที่ดีของ
องคกร

คมส. 5.2 จํานวนฐานขอมูลคณะเพื่อการบริหาร
จัดการในการตัดสินใจ
(มรภ .4.4 จํานวนฐานขชอมูลฯ)
คมส. 5.3 จํานวนเครือขายโรงเรียนมัธยมศึกษา

≥ 1,000 โรงเรียน (เมื่อสิ้นสุดแผนยุทธศาสตรคณะ
63-67)
≥ 3,000 คน (เมื่อสิ้นสุดแผนยุทธศาสตรคณะ 6367)

2. สงเสริมใหงานแตละงานมีการจัดเก็บขอมูลที่
สําคัญตอการบริหารงานคณะและจัดทําเปน
ออนไลน
3. พัฒนาระบบและกลการประชาสัมพันธมีการ
กํากับติดตามรายไตรมาส
4. จัดกิจกรรมสงเสริมภาพลักษณนกั ศึกษา บัณฑิต
อาจารยของคณะ

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

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

5. จัดทําระบบและกลไกการประชาสัมพันธหลักสูตร
ของคณะแกนักเรียนกลุมเปาหมาย

คมส.5.6 จํานวนนักศึกษาแรกเขาของคณะไมนอย
กวา 330 คนตอป

≥330 คน (ตอปการศึกษา)

คมส. 5.7 ความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอการ
บริหารงานของผูบริหารคณะ

≥4.21

4

4. บริหารงานเปนไปตามหลักธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี (good governance)

คมส. 5.4 จํานวนเพื่อนนักเรียนมัธยมใน FB ของ
คณะและสาขา

คมส. 5.8 ความพึ ง พอใจของผู รั บ บริ ก ารต อ ≥4.21
กระบวนการกํากับ ติดตาม ประเมิน ปรับปรุง วาง
แผนการบริหารงานตามพันธกิจ (ผลิตบัณฑิต วิจัย
บริการวิชาการ ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม) ที่เปนไป
ตามกฎหมาย ข อ บั ง คั บ และหลั ก เกณฑ ก าร
ดําเนินการตาง ๆ ที่เกี่ยวของ

6. สรางระบบประเมินผลและกํากับติดตามการ
ทํางานของผูบริหาร

30

ประเด็นยุทธศาสตร 5 พัฒนาการบริหารจัดการเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่เร็วและแรง (disruption) ตามหลักธรรมาภิบาล (ตอ)
กลยุทธ

แผนงาน/โครงการ

พัฒนาระบบและกลไกการบริการ
วิชาการมุงหารายไดตามความตองการ
ของผูรับบริการ
สงเสริมใหงานแตละงานมีการจัดเก็บ
ขอมูลที่สําคัญตอการบริหารงานคณะ
และจัดทําเปนออนไลน

โครงการจัดทําแผนบริการวิชาการแบหา
รายไดและแผนกํากับ ติดตามการ
ดําเนินการ
โครงการพัฒนาฐานขอมูลคณะระบบ
ออนไลน (โครงการใหม)

3

พัฒนาระบบและกลการประชาสัมพันธ
มีการกํากับติดตามรายไตรมาส

4

จัดกิจกรรมสงเสริมภาพลักษณ
นักศึกษา บัณฑิต อาจารยของคณะ
จัดทําระบบและกลไกการ
ประชาสัมพันธหลักสูตรของคณะแก
นักเรียนกลุมเปาหมาย
สรางระบบประเมินผลและกํากับ
ติดตามการทํางานของผูบริหาร

1
2

5
6

รวมทั้งสิ้น

ผูรับผิดชอบ

2563

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

2564

2565

2566

รองคณบดีฝาย
วิชาการและวิจัย

0

0

0

0

รองคณบดีฝาย
วางแผนและบริการ
วิชาการ

0

0

0

โครงการประชาสัมพันธคณะสู
กลุมเปาหมาย (โครงการใหม)

รองคณบดีฝาย
กิจการ
นักศึกษาและ
ทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม

5,000

5,000

โครงการพัฒนางานบริหารคณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

รองคณบดีฝาย
วางแผนและบริการ
วิชาการ

53,000
58,000

25632566

แหลงบประมาณ

0

ไมใชงบประมาณ

0

0

ไมใชงบประมาณ

5,000

5,000

20,000

งบประมาณกองบริการ
การศึกษา (แนะแนวโรงเรียน)
งบรายไดคณะ

53,000

53,000

53,000

212,000

งบคณะ

58,000

58,000

58,000

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

ปที่ 1 (ม.ค.62-ม.ค..63)

ปที่ 2 (ม.ค.63-ม.ค.64)

1
2
3
4
5
เพิ่มสมรรถนะบัณฑิตให เสริมสรางวัฒนธรรมการ
ยกระดับงานวิจัยและ
สงเสริมการเรียนรูคุณคา พัฒนาการบริหารจัดการ
สอดคลองกับความ
ทํางานที่เอื้อตอการพัฒนา นวัตกรรม และการบริการ ประวัติศาสตร ศิลปะ และ
เพื่อรับมือกับการ
ตองการของหนวยงานผูใช สมรรถนะของบุคลากรสู
วิชาการ
วัฒนธรรมในทองถิ่นเพื่อ เปลี่ยนแปลงที่เร็วและแรง
การใชศักยภาพอยางเต็มที่
(disruption) ตามหลัก
การทํานุบํารุงใหยั่งยืน
ธรรมาภิบาล
-ดําเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ (เดิม) ประจําปงบประมาณ 2562 (ต.ค.61-ก.ย.62)
-เตรียมการสําหรับการนําแนวทางบริหารคณะสูแผนปฏิบัติราชการปงบประมาณ 2563
-ดําเนินการนํามาตรการที่ไมผูกพันกับงบประมาณ 2562 ของคณะสูการปฏิบัติ ไดแก
-การสงเสริมการใชภาษาอังกฤษ การจัดทําแผนจัดทําผลงานวิชาการและการขอกําหนดตําแหนงที่สูงขึ้น รวมถึง การจัดทํากรอบภาระงานของสาย
สนับสนุนที่ชัดเจนมากขึ้น
-พัฒนาขอเสนอโครงการวิจัยและพัฒนา (R&D) ของคณะ เพื่อของบวิจัยจากแหลงทุนตาง ๆ ในการพัฒนาคลังขอมูลภาษาผูเรียน (Learner Corpus)
-ดําเนินการขอปรับโครงสรางการบริหารของคณะเพื่อจัดตั้งหนวยวิจัยและบริการวิชาการแบบหารายได และหนวยงานอื่น ๆ ที่จําเปนตอการพัฒนา
องคกรดวยการใชขอมูลขับเคลื่อน
-ทําความเขาใจกับบุคลากรในการนําแนวทางบริหารคณะสูแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ 2563
-ดําเนินการตามแผนปฏิบัติราชการปงบประมาณ 2563 ซึ่งนําแนวทางบริหารคณะทั้ง 5 ประเด็นมาสูการปฏิบัติ ไดแก
-เพิ่มความรวมมือในการผลิตบัณฑิตตามหลักสมรรถนะกับสถานประกอบการและมหาวิทยาลัยในตางประเทศ
-บูรณาการงานกิจกรรมนักศึกษาเขากับงานวิชาการใหมากขึ้น
-โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูแนวปฏิบัติที่ดีในการประเมินการสอนและการจัดทําเอกสารประเมินการสอน รวมถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรูการขอกําหนด
ตําแหนงทางวิชาการและการขอกําหนดตําแหนงที่สูงขึ้น
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แนวทางบริหาร

ปที่ 3 (ม.ค.64-ม.ค.65)

1
2
3
4
5
เพิ่มสมรรถนะบัณฑิตให เสริมสรางวัฒนธรรมการ
ยกระดับงานวิจัยและ
สงเสริมการเรียนรูคุณคา พัฒนาการบริหารจัดการ
สอดคลองกับความ
ทํางานที่เอื้อตอการพัฒนา นวัตกรรม และการบริการ ประวัติศาสตร ศิลปะ และ
เพื่อรับมือกับการ
ตองการของหนวยงานผูใช สมรรถนะของบุคลากรสู
วิชาการ
วัฒนธรรมในทองถิ่นเพื่อ เปลี่ยนแปลงที่เร็วและแรง
การใชศักยภาพอยางเต็มที่
(disruption) ตามหลัก
การทํานุบํารุงใหยั่งยืน
ธรรมาภิบาล
-ตั้งคณะกรรมการบริหารงานวิจัยของคณะ โครงการพัฒนาธนาคารขอเสนอโครงการวิจัย (Research Proposal Bank) และสรางระบบตอยอด
งานวิจัยกับรายวิชาวิจยั
-ตั้งคณะทํางานพัฒนาชุดประวัติศาสตร ศิลปะ และวัฒนธรรมในเขตพื้นที่บริการ เพื่อพัฒนาเปนขอมูลสูการนําไปใชประโยชนเชิงทองเที่ยว โดยใช
กระบวนวิจัยเปนกระบวนการขับเคลื่อน
-พิจารณาปรับลดโครงการกิจกรรมที่ซ้ําซอน และนํางบประมาณที่เหลือไปสูการพัฒนาบุคลากรและงานวิจัย
-จัดทําขอมูลตาง ๆ ใหเปนระบบออนไลน
-พัฒนางานเทคโนโลยีชวยสอน
-เพิ่มชองทางและรูปแบบประชาสัมพันธคณะและผลงานของคณะ
-ปรับปรุงการบริหารงานตามแผนปฏิบัติราชการตามแนวทางวงจรคุณภาพ PDCA
-ดําเนินการตามแผนปฏิบัติราชการปงบประมาณ 2564 ซึ่งมีการทบทวนและปรับปรุงจากแนวทางบริหารคณะทั้ง 5 ประเด็น และดําเนินการ
เพิ่มเติมในประเด็นดังนี้
-นําหลักการสมรรถนะสูการปรับปรุงหลักสูตรทั้ง 7 หลักสูตรในปงบประมาณ 2564 (ต.ค. 63-ก.ย.64) ซึ่งเปนรอบของการปรับปรุงหลักสูตรภายใน
ระยะเวลา 5 ป โดยมีกําหนดใชหลักสูตรปรับปรุงในปการศึกษา 2565
-ติดตามการจัดทําผลงานวิชาการและการขอกําหนดตําแหนงที่สูงขึ้น
-ติดตามการพัฒนาคลังขอมูลภาษาผูเรียน (Learner Corpus) และเตรียมการสูการขอจดทรัพยสินทางปญญา
-พัฒนาชุดขอมูลประวัติศาสตร ศิลปะ และวัฒนธรรมจากภาษาไทยที่เขาใจงายสูภาษาตางประเทศที่เชื่อมโยงกับภูมิหลังของเจาของภาษาแตละ
ประเทศ
-ติดตามงานของหนวยวิจัยและบริการวิชาการแบบหารายได
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แนวทางบริหาร

ปที่ 4 (ม.ค.65-ม.ค.66)

1
2
3
4
5
เพิ่มสมรรถนะบัณฑิตให เสริมสรางวัฒนธรรมการ
ยกระดับงานวิจัยและ
สงเสริมการเรียนรูคุณคา พัฒนาการบริหารจัดการ
สอดคลองกับความ
ทํางานที่เอื้อตอการพัฒนา นวัตกรรม และการบริการ ประวัติศาสตร ศิลปะ และ
เพื่อรับมือกับการ
ตองการของหนวยงานผูใช สมรรถนะของบุคลากรสู
วิชาการ
วัฒนธรรมในทองถิ่นเพื่อ เปลี่ยนแปลงที่เร็วและแรง
การใชศักยภาพอยางเต็มที่
(disruption) ตามหลัก
การทํานุบํารุงใหยั่งยืน
ธรรมาภิบาล
-ปรับปรุงการบริหารงานตามแผนปฏิบัติราชการตามแนวทางวงจรคุณภาพ PDCA
-ดําเนินการตามแผนปฏิบัติราชการปงบประมาณ 2565 ซึ่งมีการทบทวนและปรับปรุงจากแนวทางบริหารคณะทั้ง 5 ประเด็น
-ประเมินตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการตลอด 3 ปที่ผานมากอนนํามาสูการปรับปรุงแนวทางการบริหารงานเพื่อใหตัวชี้วัด 4 ปที่ตั้งไวประสบ
ความสําเร็จ
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ตัวชี้วัดของแนวทางการบริหารคณะจากแนวทางการบริหารคณะ
สู
แผนยุทธศาสตรคณะ 2563-2566
แบงตัวชี้วัดออกเปน 3 ประเภทใหญ คือ
1. ตัวชี้วัดตามเกณฑประกันคุณภาพระดับหลักสูตรและคณะของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
2. ตัวชี้วัดตามการประเมินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
3. ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานตามแนวทางบริหารคณะ 2563-2566 เมื่อครบ 4 ปของการบริหารงาน
โดยตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานตามแนวทางบริหารคณะ 2563-2566 เมื่อครบ 4 ปมีดังนี้
แนวทางบริหารคณะ

รายละเอียดตัวชี้วัด

1. เพิ่มสมรรถนะบัณฑิตให ร อ ยละการมี ง านทํ า ตรง
สอดคลองกับความตองการ สาขา
ของหนวยงานผูใช
ร อ ยละของนั ก ศึ ก ษาที่ มี
สมรรถนะเป น ไปตามที่
สถานประกอบการตองการ
2. เสริมสรางวัฒนธรรม รอยละของผูดํารงตําแหนง
การทํ า งานที่ เ อื้ อ ต อ การ ทางวิชาการ
พั ฒ น า ส ม ร ร ถ น ะ ข อ ง จํ า นวนผู เข า กระบวนการ
บุคลากรสูการใชศักยภาพ ขอกําหนดตําแหนงที่สูงขึ้น
อยางเต็มที่
ของสายสนับสนุน (คน)
3. ยกระดับงานวิจัยและ จํานวนทุนวิจัยเฉลี่ยตอคน
นวัตกรรม และการบริการ (บาท)
วิชาการ
จํ า นวนผลงานวิ จั ย ตี พิ ม พ
เผยแพรตามเกณฑ ก.พ.อ.
(เรื่อง)
จํานวนคลังขอมูลเพื่อใชใน
การเรียนการสอนและการ
วิจัย
4. ส ง เสริ ม การเรี ย นรู จํ า น ว น ชุ ด ข อ มู ล
คุ ณ ค า ป ร ะ วั ติ ศ า ส ต ร ประวัติศาสตร ศิลปะ และ
ศิ ล ปะ และวั ฒ นธรรมใน วั ฒ นธรรมท องถิ่ น ที่ มี ก าร
ทองถิ่น เพื่อการทํา นุบํ ารุ ง สังเคราะหเปนภาษาไทยที่
ใหยั่งยืน
เขาใจงาย
จํ า น ว น ชุ ด ข อ มู ล
ประวัติศาสตร ศิลปะ และ
วั ฒ นธรรมท องถิ่ น ที่ มี ก าร
สั ง เ ค ร า ะ ห เ ป น

ผลการดําเนินงาน
ปจจุบัน
2563-2566
42.46
≥50.00
30.00

≥50.00

23.21

≥45.00

0

≥1

27,171.68

≥30,000

21

≥100 (เฉลี่ยปละ 25 เรื่อง)

0

1

0

≥4

0

≥4
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แนวทางบริหารคณะ

รายละเอียดตัวชี้วัด

ภ า ษ า ต า ง ป ร ะ เ ท ศ ที่
เชื่ อ มโยงกั บ ภู มิ ห ลั ง ของ
เจาของภาษา
5. พั ฒ นาการบริ ห าร จํานวนรายวิชาที่มี
จั ด การเพื่ อ รั บ มื อ กั บ การ เทคโนโลยีชวยสอน
เปลี่ยนแปลงที่เร็วและแรง (วิชา)
(disruption) ตามหลัก
จํานวนนักศึกษาภาค
ธรรมาภิบาล
ปกติแรกเขา (คน)
จํานวนการใชบริการ
หนวยวิจัยและบริการ
วิชาการแบบหารายได
(ครั้ง)

ผลการดําเนินงาน
ปจจุบัน
2563-2566

0

≥11

340

≥360

1

≥8
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แหลงขอมูลประกอบ
ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ. (ม.ป.ป.). ยุทธศาสตรใหมมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการ
พัฒนาทองถิน่ ตามพระราโชบายระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560-2579).
เทื้อน ทองแกว. (ม.ป.ป.). สมรรถนะ (Competency): หลักการและแนวปฏิบัติ. สืบคนเมื่อ 29 ธันวาคม
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ภาคผนวก
ตารางที่ 1 ภาพรวมแนวโนมลักษณะหนวยงานและความรูความสามารถพิเศษของบัณฑิตที่สงผลตอการไดงานทําหลังจบการศึกษา 1 ป (จากขอมูลปการศึกษา
2559-2560)
หลักสูตรสาขาวิชา
บรรณารักษศาสตร
และสารสนเทศ
ศาสตร
ดนตรีสากล
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
ภาษาจีน
ภาษาญี่ปุน
ภาพรวมทั้งคณะ

โรงงาน
0
0
0
0
0
0
20
20

โรงแรม (เชน
เครือ
kasemkij)
0
0
0
9
16
4
0
29

ลักษณะหนวยงาน
โรงเรียน
หนวยงานรัฐ
(เชน อบต.)
12

6

หนวยงาน
เอกชน (เชน
King Power)
30

4
60
20
7
9
5
117

2
12
10
6
0
5
41

7
28
42
34
26
7
174

ดาน
ภาษาตางประเทศ
1

ดาน
คอมพิวเตอ
ร
42

0
12
63
48
30
26
180

2
42
12
11
2
11
122

ความรูความสามารถพิเศษที่ชวยใหไดงานทํา
ดานนาฏศิลป
ดานศิลปะ
ดานกิจกรรม
หรือดนตรีขับ
สันทนาการ
รอง
2
3
1
7
8
0
0
0
0
17

0
4
1
0
0
0
8

3
11
2
0
0
2
19

ดานกีฬา

ดานอืน่ ๆ

0

3

0
1
1
0
0
0
2

2
12
5
1
1
0
24

ที่มา วิเคราะหและสังเคราะหจากตาราง Excel ผลการตอบแบบสอบถามการมีงานทําของบัณฑิตประจําปการศึกษา 2559 จํานวนชุดขอมูลทั้งมหาวิทยาลัย 2,921 ชุด
และประจําปการศึกษา 2560 จํานวนชุดขอมูลทั้งมหาวิทยาลัย 2,889 ชุด
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ตารางที่ 2 รายชื่อบุคลากร
ที่

ชื่อ - สกุล

ตําแหนง

1

นางฉัตรแกว

บุศยน้ําเพชร

อ.

2

นางทรัตนพร

บัณฑิตย นาคสวัสดิ์

3

นายนอย

คันชั่งทอง

ผศ.

4

นางปถมา

เอี่ยมสอาด

ผศ.

5

นางสาวปราณี

ซื่ออุทิศกุล

ผศ.

6

นางสาววรารัตน

วริรกั ษ

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)
ที่
ชื่อ - สกุล

ผศ.ดร.

ตําแหนง

1**

นางสาวกนกรัตน

ปลาผล

อ.

2

นายกมลธรรม

เกื้อบุตร

ผศ.ดร.

3*

นางสาวกฤษณา

ชาญณรงค

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.

อ.
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ที่

ชื่อ - 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

20**

นางสาวพนิตนันท

เอี่ยมตอม

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*

นางสาวรัตนาวดี

ปาแปง

อ.

28

นางเรณู

หมีเทศ

อ.

29

นายวศิน

สุขสมบูรณวงศ

30*

นางสาววารีรัตน

สีแดง

อ.ดร.

อ.ดร.
อ.

40

ที่

ชื่อ - สกุล

ตําแหนง

31

นางสาววาสินี

มีเครือเอี่ยม

อ.ดร.

32

นายวัลลภ

งามโคกกลาง

อ.

33

นางสาววิสิฎฐา

แรงเขตรการ

อ.

34

นายศุภชัย

ธีระกุล

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.

อ.ดร.

อาจารยประจําตามสัญญา
ที่

ชื่อ - 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.

41

ตารางที่ 3 บุคลากรประเภทเจาหนาที่
ที่

ชื่อ - สกุล

ตําแหนง

หมายเหตุ

1

นายสัญญา

ปานแยม

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป

พนักงานมหาวิทยาลัย

2

นางสาวยุพิน

โพธิ์ทอง

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป

พนักงานมหาวิทยาลัย

3

นางสาวสุนิสา

เพ็ชรพูล

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป

พนักงานมหาวิทยาลัย

4

นายทนงศักดิ์

ทาโพธิ์

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

พนักงานมหาวิทยาลัย

5

นางสาววลันลักษณ

สัตยประกอบ

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป

พนักงานมหาวิทยาลัย

6

นายอติโรจน

บัวทับ

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป

พนักงานมหาวิทยาลัย

7

นางสาวสุภาวดี

คงกลอม

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป

พนักงานมหาวิทยาลัย

8

นายพรชัย

บุญยก

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป

พนักงานมหาวิทยาลัย

9

นางสาวพรไพลิน

พิพัฒนธนากิจ

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป

10 นางกาญจนา

วงษวัฒนพงษ

11 นางสาวนงพนา

สุขโอสถ

12 นางรัชฎา

สินตั้ง

เจาหนาประจําตาม
สัญญา
เจาหนาประจําตาม
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
สัญญา
เจาหนาประจําตาม
นักวิชาการศึกษา
สัญญา
เจาหนาประจําตาม
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
สัญญา

