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บทสรุปผู้บริหาร 

แผนพัฒนาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ระยะ 4 ปี พ.ศ. 2556-2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏ      
ราชนครินทร์ มีแผนในการก าหนดทิศทางการพัฒนาคณะฯ  โดยยึดปรัชญาของคณะฯ คือ  รวมพลัง  สร้าง
เครือข่าย ขยายความร่วมมือ ยึดถือคุณธรรม น าองค์กรสู่สากล  
         โดยสาระส าคัญของแผนพัฒนาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ระยะ 4  ปี พ.ศ. 2556-2559   
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ประกอบไปด้วย ปรัชญา  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  ค่านิยมองค์กร  อัตลักษณ์  
เอกลักษณ์ และประเด็นยุทธศาสตร์ จ านวน 7  ประเด็นยุทธศาสตร์  13 เป้าประสงค์ 18 กลยุทธ์  ซึ่งในแต่
ละประเด็นยุทธศาสตร์จะมีความเช่ือมโยง สอดคล้องกับแผนพัฒนา  4 ปี พ.ศ. 2556-2559  มหาวิทยาลัย
ราชภัฏราชนครินทร์ และแผนบริหารราชการแผ่นดิน (รัฐบาลปัจจุบัน) อันจะเป็นเครื่องมือท่ีส าคัญท่ีใช้เป็น
แนวทางใน การขับเคล่ือนให้การด าเนินงานบรรลุเป้าหมายตาม ประเด็นยุทธศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วย  
         ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : การจัดการศึกษาที่ได้มาตรฐานเพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรมและ
เชี่ยวชาญในศาสตร์  ประกอบด้วย  4 เป้าประสงค์ 5 กลยุทธ์ 
         ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : การยกระดับขีดความสามารถของคณาจารย์ และบุคลากร 
ประกอบด้วย 2 เป้าประสงค์ 2 กลยุทธ์ 
         ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : การสร้างงานวิจัย และงานสร้างสรรค์ ที่ตอบสนองต่อความต้องการ
ของท้องถ่ิน ประกอบด้วย 2 เป้าประสงค์ 2 กลยุทธ์ 
         ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : การบริการวิชาการสู่ท้องถ่ิน  เพื่อร่วมสร้างสังคมอุดมปัญญาและ  
สืบสานโครงการตามแนวพระราชด าริ ประกอบด้วย 1 เป้าประสงค์ 2 กลยุทธ์ 
         ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : ส่งเสริมและพัฒนาการท านุบ ารุงศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน ประกอบด้วย 1 เป้าประสงค์ 2 กลยุทธ์ 
         ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 : การบริหารจัดการคณะฯ ตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อการบริหาร
จัดการที่มีคุณภาพและมาตรฐาน  ประกอบด้วย 2 เป้าประสงค์ 2 กลยุทธ์ 
         ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 : การพัฒนาคณะฯ  เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  
ประกอบด้วย 1 เป้าประสงค์ 2 กลยุทธ์ 
 แผนพัฒนาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ระยะ 4 ปี พ.ศ. 2556 – 2559 มหาวิทยาลัย      
ราชภัฏราชนครินทร์  ฉบับนี้  จะเป็นเครื่องมือหลักส าคัญท่ีช่วยให้เกิดแนวทางการปฏิบัติท่ีชัดเจน และ
ผลักดันให้การด าเนินการในภารกิจต่างๆ  บรรลุเป้าหมายตามประเด็นยุทธศาสตร์ เกิดผลลัพธ์และ
ผลสัมฤทธิ์ เพื่อการพัฒนาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ให้มี
เอกลักษณ์  มีอัตลักษณ์ มาตรฐานความเป็นเลิศ  เป็นท่ียอมรับของสังคม ในระดับภาคตะวันออก 
ระดับชาติ และระดับนานาชาติ  
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บทที่ 1  

บทน า 

 

1.1 กระบวนการจัดท าแผนพัฒนา ระยะ 4 ปี พ.ศ.2556 - 2559 

 แผนพัฒนาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ระยะ 4 ปี พ.ศ. 2556 – 2559 จัดท าขึ้นโดยมี
การแต่งต้ังคณะกรรมการการจัดท าแผนพัฒนาของคณะฯ ดังค าส่ังแต่งต้ังในภาคผนวก ซึ่งกระบวนการ
จัดท า ใช้หลักการพัฒนาอย่างบูรณาการในลักษณะองค์รวม เปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการพัฒนา
อย่างบูรณาการในลักษณะองค์รวม โดยแผนพัฒนาดังกล่าวได้ด าเนินการตามข้ันตอนการจัดท าแผนพัฒนา 
ผ่านการวิเคราะห์ สภาพแวดล้อม (SWOT  Analysis)  ภายในและภายนอก   โดยข้อคิดเห็นจากทุกภาค
ส่วนผ่านการประชุม ประชาพิจารณ์ โดยยึดหลักภารกิจ พันธกิจ วัตถุประสงค์  ตามประเด็นยุทธศาสตร์ทั้ง 
8 ยุทธศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดท าแผนพัฒนา ดังต่อไปนี้  

1. เพื่อพัฒนาศักยภาพของคณะฯ ให้เป็นผู้น าการเปล่ียนแปลงด้านการบริหารจัดการและมี
รูปแบบการด าเนินงานในเชิงรุก   
   2. เพื่อพัฒนารูปแบบการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพ และเป็นกลไกสนับสนุนการขับเคล่ือนการ
ด าเนินงานของคณะฯ 
   3. เพื่อก าหนดทิศทางในการด าเนินงานของคณะฯ ให้สอดคล้อง และบรรลุตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัย พร้อมท้ังมีการประเมินผลท่ีมีประสิทธิภาพ 
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การจัดท าแผนพัฒนาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระยะ 4 ปี   พ.ศ. 2556-2559 ได้
ด าเนินการตามขั้นตอน ดังแสดงในภาพ 
 

 

 

 

 

  

 
 

  

คณะกรรมการบริหาร
คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ 
กองนโยบายและแผน

มหาวิทยาลัยราชภัฏราช
นครินทร์ 

ประชุม

คณะกรรมการ 

ออกค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ

ท างาน จัดท า ติดตามผลและ

ประเมินผลด้านแผนพัฒนาคณะ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

ระยะ 4 ป ี

 

ระดมความคิดวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมคณะ
มนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ 
(SWOT Analysis) - หารือแนวทางการ

จัดท าแผนพัฒนาคณะฯ

และจัดท าแผนปฏิบัติ

ราชการ 

คณะท างานฯ ประชุม

ระดมความคิดเพื่อ

วางแผน จัดท า

แผนพัฒนาคณะ

มนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ ระยะ 4 ป ี

เสนอคณะกรรมการ

บริหารคณะมนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์ 

(ร่าง) แผนพัฒนา

คณะมนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์ 

ระยะ 4 ป ี

เวียนแจ้งให้สาขาวิชาและ

บุคลากรของคณะฯ เสนอ

ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ 

แก้ไข เปลี่ยนแปลง  

แผนพัฒนาคณะ

มนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ ระยะ 4 ปี  

แผนพัฒนาคณะ

มนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ ระยะ 4 ป ี

ด าเนินกิจกรรม/โครงการ 

มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏราชนครินทร์ 

รายงานการตดิตาม

ประเมินผล 
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ล าดับขั้นตอนการด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ระยะ 4 ปี 

พ.ศ. 2556 -2559  

  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาคณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ ระยะ 4 ปี พ.ศ. 2556 – 2559  โดยได้ประสานงานกับกองนโยบายและแผน ผู้บริหาร 

บุคลากรสายสนับสนุน  และบุคลากรตัวแทนของแต่ละสาขาวิชา โดยจัดต้ังเป็นค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการ

ท างาน จัดท า ติดตามผล และประเมินผลด้านแผนพัฒนาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ระยะ 4 ปี  

โดยระดมความคิดจากคณะกรรมการ เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมและรับรู้ในการจัดท าแผนพัฒนาคณะ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ระยะ 4 ปี พ.ศ. 2556 – 2559 อันจะท าให้แผนฯ ดังกล่าวมีความสมบูรณ์

และสามารถน าไปปฏิบัติให้เกิดผลส าเร็จต่อไป โดยมีข้ันตอนดังนี้ 

    (1)  แต่งต้ังคณะท างาน จัดท า ติดตามผล และประเมินผลด้านแผนพัฒนาคณะมนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์ ระยะ 4 ปี   ประกอบด้วย คณบดี รองคณบดี ประธานสาขา อาจารย์ตัวแทนแต่ละ

สาขาวิชา  เจ้าหน้าท่ีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยมีคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เป็นประธาน และรองคณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นรองประธาน  หัวหน้าส านักงาน

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นเลขานุการ 

    (2)  จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการโดยเชิญวิทยากรและผู้เช่ียวชาญด้านแผนและงบประมาณ 

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกองแผนงานของมหาวิทยาลัย  ในการจัดกิจกรรมระดมความคิด ทบทวน 

วิเคราะห์สภาพแวดล้อมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (SWOT Analysis)  และหาจุดแข็ง จุดอ่อน  

โอกาส  อุปสรรค/ภาวะคุกคาม ตลอดจนพิจารณาทบทวน ปรับวิสัยทัศน์  รวมท้ังก าหนด  เป้าประสงค์   

และกลยุทธ์เบ้ืองต้นให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 

(3)   จัดท า (ร่าง) แผนพัฒนาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ระยะ 4 ปี พ.ศ. 2556 -2559 

เพื่อให้สาขาวิชาเสนอความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ แก้ไข เปล่ียนแปลง   และใช้เป็นกรอบแนวทางในการ

ด าเนินงาน พร้อมท้ังจัดท าโครงการ/กิจกรรม ท่ีบรรจุไว้ในแผนพัฒนาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ระยะ 4 ปี  ต่อไป 

    (4)  น าเสนอ (ร่าง) แผนพัฒนา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ระยะ 4 ปี พ.ศ. 2556 - 

2559 ต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   
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   (5)  ประชุมคณะกรรมการ ท างานจัดท า ติดตามผล และประเมินผลด้านแผนพัฒนาคณะ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  เพื่อจัดท าแผนพัฒนาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ให้ครอบคลุม 

ครบถ้วนสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

(6)  คณะฯ และสาขาวิชา จัดกิจกรรม/โครงการ ตามแผน  รายงานผลการจัดกิจกรรมต่อคณะ
กรรมการบริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  (รายงานผลรายกิจกรรม)   และกองนโยบายและ
แผนมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  (รายไตรมาส, รายงานประจ าปี) 

1.2 ข้อมูลพ้ืนฐานหน่วยงาน 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เป็นคณะหนึ่งในจ านวน 5 คณะ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏราช
นครินทร์  แต่เดิมมีฐานะเป็นวิทยาลัยครูฉะเชิงเทรา  การบริหารการศึกษาจัดเป็นหมวดวิชา เช่น หมวด
วิชาสังคมศึกษา หมวดวิชาภาษาอังกฤษ  และหมวดวิชาภาษาไทย  มีภารกิจจัดการสอนวิชาในสาข า
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้กับนักศึกษาครูในระดับประกาศนียบัตรการศึกษาช้ันต้น และ
ประกาศนียบัตรการศึกษาช้ันสูง  หลังจากประกาศพระราชบัญญัติวิทยาลัยครูปี พ.ศ. 2518  ให้มีการเปิด
สอนนักศึกษาสายครูถึงระดับปริญญาตรี  มีระบบบริหารงานวิชาการในรูปคณะวิชาและภาควิชาโดย
แบ่งเป็น  3  คณะ คือ คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์  คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์รับผิดชอบในการผลิตบัณฑิตสายครู ตามสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ภาษาไทย 
สังคมศึกษา  ศิลปศึกษา นาฏศิลป์และดนตรี  ในปี  พ .ศ. 2527  ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติ
วิทยาลัยครู  (ฉบับท่ี 2)  ให้ผลิตบัณฑิตหลายสาขาวิชาในระดับปริญญาตรี  จึงมีการผลิตบัณฑิตระดับ
ปริญญาตรีในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์  (วท.บ.)  สาขาศิลปศาสตร์  (ศศ.บ.) 
 คณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้ผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเท่ียว  (พ.ศ. 
2530-2538) และอังกฤษธุรกิจ (ระดับอนุปริญญา)  ต่อมากรมการฝึกหัดครูได้รับ  พระมหา
กรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  พระราชทานนามวิทยาลัยครูว่า  “สถาบันราชภัฏ”  เมื่อ
วันท่ี  19  มกราคม  2538  วิทยาลัยครูฉะเชิงเทราจึงเปล่ียนช่ือเป็น  “สถาบันราชภัฏฉะเชิงเทรา” จัด
การศึกษาในระดับอุดมศึกษาเต็มรูปแบบ  เปล่ียนจาก  “คณะวิชา”  เป็น  “คณะ”  บริหารโดยคณบดี  
ตามรูปแบบการบริหารอุดมศึกษาของสากลสถาบันราชภัฏฉะเชิงเทรามีคณะวิชาเพิ่มขึ้น อีก  1  คณะ  
(เพิ่มจาก  3  คณะ วิชาเดิม) คือ คณะวิชาวิทยาการจัดการ และโปรแกรมวิชาอุตสาหกรรมท่องเท่ียว 
ย้ายไปสังกัดคณะวิทยาการจัดการ  ในปี พ.ศ. 2538 
 ในปีการศึกษา 2545  สถาบันมีนโยบายให้คณะครุศาสตร์รับผิดชอบผลิตครูทุกสาขาวิชาและให้
นักศึกษาสายครูที่เข้าในปีการศึกษา 2545 ไปสังกัดคณะครุศาสตร์ ส่วนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ได้เปิดโปรแกรมใหม่อีก 3 โปรแกรม คือ พัฒนาชุมชน และรัฐประศาสนศาสตร์ ในปีการศึกษา 2545  
โปรแกรมปริญญาตรีภาษาอังกฤษธุรกิจ ในปีการศึกษา 2546 และปริญญาตรีภาษาญี่ปุ่น ใน                         
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ปีการศึกษา 2547 ในปี พ.ศ. 2550 มีการปรับปรุงหลักสูตรของคณะฯทุกหลักสูตรและในปีการศึกษา 
2551  เปิดหลักสูตรระดับปริญญาตรีจ านวน 2 หลักสูตร คือสาขาวิชานาฏดุริยางคศิลป์ไทย ในปีการศึกษา 
2551  และหลักสูตรภาษาไทยส าหรับชาวต่างประเทศใน ปีการศึกษา 2552 
 รายนามผู้บริหารคณะวิชาฯ ในช่วง พ.ร.บ.วิทยาลัยครู พ.ศ. 2518 เป็นต้นมาเรียกว่า  “หัวหน้า
คณะ” โดยมีรองหัวหน้าคณะร่วมกันบริหาร ผู้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จากอดีต – ปัจจุบัน   คือ 

1.   อ. สุมน   อ้นไชยะ  (พ.ศ. 2520 - 2521) 
2.   อ. ยาใจ   รีละชาติ              (พ.ศ. 2522 - 2526) 
3.   ผศ. บุญชอบ   เริงทรัพย์       (พ.ศ. 2527 - 2530) 
4.   ผศ. พลากร   โพพิศ            (พ.ศ. 2531 - 2532) 
5.   อ. สมบูรณ์    ศุภจริยาวัตร     (พ.ศ. 2533 - 2536) 
6.   อ. อุทิน รวยอารี                 (พ.ศ. 2536 - 2538) 

    พ.ศ. 2538 วิทยาลัยครูฉะเชิงเทรา ได้เปล่ียนบทบาทและสถานภาพใหม่ตาม พ .ร.บ. สถาบัน       
ราชภัฏ พ.ศ. 2538  เป็นสถาบันอุดมศึกษาเต็มรูปแบบ “คณะวิชา” เรียกเป็น คณะ (Faculty) บริหารโดย
คณบดี (Dean) ตามแบบสากล ซึ่งคณบดีสมัยแรกคือ อ. อุทิน รวยอารี  

รายนามคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 อ. อุทิน รวยอารี    26 กรกฎาคม 2538 – 25 กรกฎาคม  2542 
 ผศ. ผ่องศรี มาสขาว   26 กรกฎาคม 2542 – 25 กรกฎาคม  2546 
 ผศ.ดร. ผ่องศรี มาสขาว   26 กรกฎาคม 2546 –     กันยายน   2547 
 ผศ. นิสา เมลานนท์   30 มกราคม   2548 –     7 มีนาคม  2552 
          ดร. เทพนคร ทาคง    8  มีนาคม    2552 –      7 มีนาคม  2556 
 ผศ.ดร.ลักษณพร  โรจน์พิทักษ์กุล   8  มีนาคม    2556 –      ปัจจุบัน 
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คณะกรรมการบริหารคณะปี  2556     มีดังนี้     คือ 
 ดร. บุญยอด ศรีรัตนสรณ์         รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 
 อาจารย์สุมาลี  ธนวุฒิคติวรกุล   รองคณบดีฝ่ายวางแผน พัฒนา                                              
                                         และประกันคุณภาพการศึกษา 
 ดร. คณสถิต มังกรแก้ว            รองคณบดี 
 
 
ฝ่ายกิจการนักศึกษา และศิษย์เก่าสัมพันธ์    
 นางสาวณิชาภัทร ยุทธไตร      เลขานุการส านักงานคณะฯ             

 

แผนภูมิการบริหารจัดการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

รองคณบดี 

วางแผน พัฒนา 

และการประกัน

คุณภาพการศกึษา 

รองคณบดี 

ฝ่ายกิจการ

นักศกึษาและ

ศษิย์เก่าสัมพันธ์ 

คณาจารย์ 

คณบด ี กรรมการประจ า

คณะฯ 

กรรมการบริหาร

คณะฯ 

กรรมการประกนัคุณภาพการศกึษา 

รองคณบดี 

ฝ่ายวชิาการ        

และวจัิย 
• ประธานสาขาวชิาภาษาไทย 

• ประธานสาขาวชิาภาษาญ่ีปุ่ น 

• ประธานสาขาวชิาภาษาอังกฤษ 

• ประธานสาขาวชิาศลิปกรรม 

• ประธานสาขาวชิาการพัฒนา 

   ชุมชน 

• ประธานสาขาวชิารัฐประศาสน  
   ศาสตร์ 

• ประธานสาขาวชิาดนตรีสากล 

• ประธานสาขาวชิานาฏดุริยางค 

   ศลิป์ไทย 

• ประธานสาขาวชิานิตศิาสตร์ 
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หลักสูตรที่เปิดสอน 

 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เปิดสอน 9 หลักสูตร ได้แก่ 

                                                                   สกอ. เห็นชอบ 

1.  สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน                                           21 มิ.ย. 2550    
2.  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ                                                  8 ส.ค. 2550 
3.  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์                                      11 เม.ย. 2550 
4.  สาขาวิชาศิลปกรรม                                                      8  ส.ค.  2550 
5.  สาขาวิชาดนตรีสากล                                                   27  พ.ย. 2550 
6.  สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น                                                     27 พ.ย. 2550 
7.  สาขาวิชานาฏดุริยางคศิลป์ไทย      25 ธ.ค. 2551 
8. สาขาวิชาภาษาไทยส าหรับชาวต่างประเทศ    25 พ.ค. 2552 
9. สาขาวิชานิติศาสตร์       29 พ.ค. 2556 
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ด้านการบริหาร 
                              คณะผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 

 
ผศ.ดร.ลักษณพร โรจน์พิทักษ์กุล 

คณบดี 

 

 
ดร.บุญยอด ศรีรัตนสรณ์ 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 

 
อาจารย์สุมาลี ธนวุฒิคติวรกุล 
รองคณบดีฝ่ายวางแผน พัฒนา                                              
และประกันคุณภาพการศึกษา 

 
ดร.คณสถิต มังกรแก้ว 

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  
 

 
ดร.เกษมพัฒน์ พูลสวัสด์ิ 

ผู้ช่วยคณบดี 

 
อาจารย์สุวิชา แสงรุ้งเพชร 

ผู้ช่วยคณบดี 

 
อาจารย์วรภัทร เมฆขจร 

ผู้ช่วยคณบดี 

 

 
 
 
 
 

               อาจารย์นพพร  ขุนค้า 
                   ผู้ช่วยคณบดี 

 

 
 
 
 

 
     อาจารย์นลินา  ไชยะ 
          ผู้ช่วยคณบดี 
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บทท่ี 2  

การวิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT Analysis) 

 

2.1 บริบทที่เก่ียวข้อง 
 2.1.1 นโยบายของรัฐบาลในแผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2555 – 2558 (ในส่วนที่เก่ียวข้อง) 
  

นโยบายที่ 4  นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต 

 4.1 นโยบายการศึกษา 
กลยุทธ์ (ในส่วนที่เก่ียวข้อง) 
1. พัฒนาศักยภาพผู้เรียน โดยพัฒนาระบบการจัดการศึกษาและระบบทดสอบทาง

การศึกษา 
2. บริหารจัดการกลยุทธ์โดยพัฒนาประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการ 
3. พัฒนาศักยภาพสถานศึกษา 
4. พัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรและต าราเรียนทุกระดับให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลและมี

เนื้อหาสาระเช่ือมโยงความรู้ท่ีเป็นสากลกับภูมิปัญญาท้องถิ่น 
5. ส่งเสริมการอ่านและสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ

อย่างเข้มข้นและภาษาถิ่นของกลุ่มประเทศอาเซียน 
6. พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์ความรู้ให้มีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนอง

กลุ่มเป้าหมายท่ีหลากหลายได้อย่างท่ัวถึง 
7. พัฒนาศักยภาพผู้เรียน 
8. พัฒนาครูทั้งระบบ 
9. ปรับระบบการผลิต การคัดสรร ค่าตอบแทน และสวัสดิการให้สามารถดึงดูดคนเก่งและ

ดีมีใจรักในวิชาชีพครูมาเป็นครู รวมท้ังสอดคล้องกับความต้องการท้ังในระดับพื้นฐาน อาชีวศึกษา และ
อุดมศึกษา เพื่อขจัดปัญหาการขาดแคลนครูสาขาขาดแคลน โดยเฉพาะสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และ
คณิตศาสตร์ 

10. พัฒนาระบบและเกณฑ์การประเมินวิทยฐานะตามวิชาชีพครู ให้เช่ือมโยงกับ
ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนและเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน 
 

11. พัฒนาองค์ความรู้/วิจัย 
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12. สร้างความร่วมมือในการด าเนินงานด้านการวิจัยระหว่างหน่วยงานวิจัย และ
ภาคเอกชน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านการวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ 

13. เร่งพัฒนาการด าเนินงานของศูนย์ความเป็นเลิศให้มีผลงานเป็นท่ีประจักษ์ สร้างสรรค์

นวัตกรรมท่ีหลากหลาย และสามารถแข่งขันกับนานาประเทศ รวมท้ังน ามาใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนา

ประเทศ 

14. การเตรียมการเข้าสู่สังคมโลก 

15. ผลิตและพัฒนาคุณภาพก าลังคนรองรับการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขัน

ของประเทศ 

16. เร่งพัฒนาก าลังคนให้มีความรู้ ทักษะและสมรรถนะในการปฏิบัติงานในแต่ละสาขา

อาชีพ ท่ีเน้นทักษะทางด้านภาษา และการจัดท ามาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานฝีมือแรงงาน เพื่อ

เพิ่มศักยภาพและเตรียมความพร้อมในการเปิดเสรีประชาคมอาเซียน 

17. สร้างความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการ โดยสนับสนุนให้มีการ

วิเคราะห์และจัดท าแผนผลิตและพัฒนาก าลังคนให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัด/จังหวัด 

4.4 นโยบายศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 
กลยุทธ์ (ในส่วนที่เก่ียวข้อง) 

1. เผยแพร่พระเกียรติคุณและพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และ
พระบรมวงศานุวงศ์ 

2. น้อมน าพระราชด ารัส “การรักษาวัฒนธรรม คือ การรักษาชาติ” มาสู่การปฏิบัติ โดย
สร้างค่านิยม  จิตส านึกและความภาคภูมิใจในความเป็นไทย 

3. อุปถัมภ์คุ้มครอง และท านุบ ารุงศาสนา โดยการจัดกิจกรรมส่งเสริมความเข้าใจ และ
สมานฉันท์ระหว่างศาสนิกชน ของทุกศาสนาท่ีหลากหลายและต่อเนื่อง 

4. ปรับปรุงองค์กรด้านศาสนาให้ท าหน้าท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสานสนับสนุน
กันอย่างเป็นเอกภาพ รวมท้ังเช่ือมโยงเครือข่ายระดับโลก 

5. อนุรักษ์ ท านุ บ ารุง และบูรณปฏิสังขรณ์แหล่งศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม อย่างมี
มาตรฐานตามหลักวิชาการ 

6. อนุรักษ์และส่งเสริมศิลปะการแสดง ท้ังท่ีเป็นมรดกของชาติ และการแสดงพื้นบ้านให้
เป็นมรดกไทยมรดกโลกของคนรุ่นต่อไป โดยจัดหาสถานท่ีจัดการแสดงท้ังในส่วนกลางและภูมิภาค สืบสาน
และสืบทอดการแสดงท่ีทรงคุณค่าสู่ประชาชนโดยเฉพาะเด็กและเยาวชน 

7. สร้างความเช่ือมโยงของอารยธรรมท่ีดีงามระหว่างยุคสมัยสู่วิถีชีวิตอย่างต่อเนื่อง พร้อม
ท้ังดูแลบุคลากรทางด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมให้เป็นแม่พิมพ์ในการถ่ายทอดภูมิปัญญา 
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8. ส่งเสริมความร่วมมือและเช่ือมโยงทางวัฒนธรรมกบัอารยประเทศและประชาชนอาเซียน 
พร้อมท้ังผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางการส่ือสารอันทันสมัย 

9. น าวิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาสรา้งงาน สร้างอาชีพ สร้างผลิตภัณฑ์
และบริการด้านวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์ และน ารายได้สู่ชุมชน 

10.ต่อยอดผลิตภัณฑ์และบริการทางวัฒนธรรมเพื่อสร้างคุณค่าทางสังคมและเพิ่มมูลค่าทาง
เศรษฐกิจไปสู่อุตสาหกรรมวัฒนธรรม สร้างสรรค์อย่างครบวงจรที่สร้างรายได้เข้าประเทศ 

11.พัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางวฒันธรรมและนันทนาการท่ีหลากหลายส าหรับเด็กและเยาวชน 
12.ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนใช้พื้นท่ีการเรียนรู้ทางวัฒนธรรมและนันทนาการอย่าง

สร้างสรรค์ เข้าใจถึงคุณค่า ซาบซึ้งในความสุนทรีย์ของศิลปะ 
13.ขยายบทบาทสภาวัฒนธรรมทุกจังหวัดให้เป็นกลไกเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมท่ีมี

ประสิทธิภาพ 
14.พัฒนาส่ือปลอดภัยและสร้างสรรค์ 
 

นโยบายที่ 6 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม  

6.2  เร่งสร้างนักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย และครูวิทยาศาสตร์ให้เพียงพอต่อความต้องการ
ของประเทศ 

กลยุทธ์ (ในส่วนที่เก่ียวข้อง) 
1. ผลิตงานวิจัยและนักวิจัยระดับปริญญาเอก 
2. สร้างความเข้มแข็งให้แก่บัณฑิตศึกษาในประเทศให้ได้มาตรฐานโลก 
3. สร้างความร่วมมือระหว่างนักวิจัยและสถาบันวิจัยท้ังในและต่างประเทศ 
4. สร้างนักวิจัยอาชีพที่เป็นผู้น าในทางวิชาการระดับนานาชาติ 
5. พัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี

อย่างเต็มศักยภาพ 
6. สร้างบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีมีประสบการณ์ท างานวิจัยในภาคการ

ผลิต 

 

 

6.3 สนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการลงทุนและความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน 
กลยุทธ์ (ในส่วนที่เก่ียวข้อง) 
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1. สนับสนุนภาคเอกชนและชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนาขีดความสามารถทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

2. ประสานความร่วมมือด้านการวิจัยกับองค์การวิจัยท้ังในและต่างประเทศ 
3. สนับสนุนการวิจัยพัฒนาท่ีช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและพัฒนาคุณภาพชีวิตและ

ส่ิงแวดล้อม 
4. สนับสนุนการวิจัยพัฒนาท่ีร่วมมือกันระหว่างรัฐ ผู้วิจัยและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อให้

ได้ผลงานตรงกับความต้องการของผู้ใช้ประโยชน์ 

5. พัฒนากลไกเช่ือมต่อระหว่างนักวิจัยกับผู้ใช้ประโยชน์และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

6. สนับสนุนการสร้างผลงานวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อน าไปสู่การใช้ประโยชน์เชิง

พาณิชย์ ชุมชน และท้องถิ่น 

7. สนับสนุนทุนวิจัยพัฒนาเพื่อแก้ไขปัญหาของจังหวดั/กลุ่มจังหวัด โดยการใช้ทรัพยากรใน

พื้นท่ี 

8. สนับสนุนทุนวิจัยและร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในพื้นท่ี เพื่อพัฒนาท้ังนักวิจัยและ

สร้างฐานข้อมูลและความรู้ 

9. เพิ่มขีดความสามารถด้านโครงสร้างพื้นฐานทางปัญญาของประเทศ 

10.สร้างผลงานวิจัยท่ีสามารถน าไปพัฒนาต่อยอดและประยุกต์ใช้ในเชิงพาณิชย์ เชิง
สาธารณะ เชิงนโยบาย และเชิงวิชาการ 

นโยบายที่ 7   การต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 

 7.2  สร้างความสามัคคีและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศอาเซียน 
กลยุทธ์ (ในส่วนที่เก่ียวข้อง) 

1. ส่งเสริมความร่วมมือและการรวมตัวกันของอาเซียน ท้ังในด้านความร่วมมือทางวิชาการ 
การสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายความร่วมมือ การจัดกิจกรรม / การเป็นเจ้าภาพ การประชุมในสาขาต่างๆ  
รวมถึงการหารือในระดับสูง 

2. ส่งเสริมการท างานร่วมกันท่ีสอดคล้องและไม่ซ้ าซอ้นระหว่างกลไกความร่วมมือในกรอบ

อาเซียน กรอบอนุภูมิภาคต่างๆ และกรอบความร่วมมือกับประเทศนอกภูมิภาค 

3. ใช้คณะกรรมการอาเซียนแห่งชาติ เพื่อส่งเสริมการด าเนินงานตามแผนงานการจัดต้ัง

ประชาคมอาเซียน 

4. เพิ่มแหล่งเงินทุนเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานภายในและระหว่างอาเซียน 

5. ผลักดันความร่วมมือการด าเนินงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในกรอบอาเซียน 
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6. พัฒนาบุคลากร และเตรียมความพร้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการท่องเท่ียว 

อุตสาหกรรม การเปิดตลาดการค้า และด้านพลังงาน 

นโยบายที่ 8  การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  

8.1  ประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน 
กลยุทธ์ (ในส่วนที่เก่ียวข้อง) 
1. พัฒนาระบบราชการให้มีความทันสมัย โดยเน้นการบริหารเชิงกลยุทธ์และน าเทคโนโลยี

สารสนเทศมาช่วยในการวางแผนการตัดสินใจ และการติดตามประเมินผล โดยค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของ
ประชาชน 

2. ปรับปรุงบทบาทภารกิจของหน่วยงานภาครัฐให้มีความกระชับ มีความคุ้มค่า และมีความ
คล่องตัว และตอบสนองต่อการปฏิบัติราชการ 

3. ปรับระบบการบริหารงานภาครัฐ โดยมุ่งเน้นการบูรณาการท่ีเช่ือมโยงสาขาการพัฒนา
พื้นท่ี และภาคีเครือข่าย ท้ังภาคการเมืองภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม 

4. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัด/ กลุ่มจังหวัด ให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของพื้นท่ีผ่านระบบการบริหารงาน จังหวดั/กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 

5. พัฒนาศักยภาพของหน่วยงานภาครัฐโดยปรับปรุงกฎระเบียบเพื่อลดขั้นตอนการ
ด าเนินงานรวมท้ังจัดศูนย์บริการประชาชนท่ีมีประสิทธิภาพ 

6. ส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐน าการจัดการ ความรู้ มาใช้ในการพัฒนาองค์กร  รวมท้ัง
ส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐทุกระดับด าเนินงานท่ีมุ่งให้เกิดการใช้ทรัพยากรของรัฐอย่างประหยัด 

7. พัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการไปสู่ระบบการประเมินแบบรอบ
ด้าน รวมท้ังส่งเสริมการตรวจสอบการท างานของภาครัฐโดยภาคีต่างๆ   

8. ปรับทัศนคติ บทบาท และวิธีการท างานของบุคลากรภาครัฐ ให้มุ่งบริการประชาชนอย่าง
มีประสิทธิภาพ 

9. พัฒนาศักยภาพข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีของรัฐอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าท่ี
อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ มีจิตสาธารณะและรับผิดชอบต่อส่วนรวม 

10. พัฒนาข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ีมีศักยภาพสูง และสร้างผู้น าการเปล่ียนแปลงใน
ระบบราชการ 

11. ปรับระบบแรงจูงใจ เงินเดือน ค่าตอบแทน  และพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการ และ 
เจ้าหน้าท่ีของรัฐ ให้สามารถรักษาคนดี คนเก่งไว้ในระบบราชการ 

 
12. พัฒนามาตรฐานคุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการ 
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13. ส่งเสริมให้ข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีของรัฐยึด หลักคุณธรรม จริยธรรม โดยค านึงถึง
ประโยชน์ของประชาชนและความรับผิดชอบต่อส่วนรวม และพร้อมรับการตรวจสอบจาก ภาคประชาชน 

14. พัฒนาผู้น าทางสังคมทุกระดับ ให้มีความรู้ในหลักธรรมมาภิบาล ซื่อสัตย์สุจริต มีค่านิยม
ท่ีถูกต้องดีงาม มีความเป็นประชาธิปไตยโดยสามารถน าไปปฏิบัติได้จริง    

2.1.2  นโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  

 เพื่อให้มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาสังคมและ
ท้องถิ่น  ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามมาตรา 7 และมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 
2547  มติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ในการประชุมครั้งท่ี 13/2554 เมื่อวันท่ี 16 ตุลาคม 2554  
จึงก าหนดนโยบายการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย เพื่อเป็นกรอบในการจัดท าแผนพัฒนามหาวิทยาลัย 
ระหว่างปี พ.ศ. 2554-2558 ไว้ดังต่อไปนี้ 

      1.  นโยบายด้านการผลิตบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตโดยร่วมมือกับหน่วยงาน

ภายนอกในการส่งเสริมและพัฒนาทักษะวิชาชีพ เพื่อให้เป็นบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ มีจิตอาสา ใฝ่รู้ สู้งาน มี
ความสามารถในการพัฒนาท้องถิ่น มีความรู้คู่คุณธรรมมีความรับผิดชอบในการท างาน มีความรักและ
ผูกพันกับท้องถิ่น  ส านึกในความเป็นไทย และสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิต 

2.  นโยบายด้านการพัฒนานักศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์มุ่งเน้นการพัฒนานักศึกษาให้มีคุณธรรม 

จริยธรรม มีความรู้ และทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และ
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ อันเป็นคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์
ของสังคม เป็นทรัพยากรมนุษย์ท่ีมีคุณค่า ใฝ่เรียนรู้และสู้งาน มีคุณภาพชีวิตท่ีดี สามารถปรับตัวได้อย่าง
เหมาะสมและสอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้น เป็นพลเมืองท่ีดีของสังคม สามารถรองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 

3.  นโยบายด้านการวิจัยและการพัฒนา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์มุ่งพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยท่ีมีการบูรณา

การกับการเรียนการสอน และการบริการวิชาการ  การศึกษาวิจัยท่ีทันต่อการเปล่ียนแปลงของสถานการณ์
ปัจจุบัน ศึกษาวิจัยเพื่อส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชด าริเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
การพัฒนาเทคโนโลยีพื้นบ้าน และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลและยั่งยืน น าสู่การเพิ่มมูลค่าจาก
การวิจัย 

       4.  นโยบายด้านการบริการวิชาการ 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์มุ่งการบูรณาการ การบริการวิชาการกับการ
เรียนการสอน  การวิจัย และการผลิตบัณฑิตท่ีเช่ือมโยงภูมิปัญญาระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับสากล 
เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู การน าองค์ความรู้ท่ีมีความหลากหลายทางวิชาการไปพัฒนาชุมชน
และสังคม เสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้น าชุมชนและท้องถิ่น   โดยมีการประสานความร่วมมือ และ
ช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมท้ังองค์กรอื่นท้ังในและ
ต่างประเทศ 

5.  นโยบายด้านการท านบุ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์มุ่งส่งเสริมและมีส่วนร่วมในการท านุบ ารุงศิลปะ

และวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี อันดีงามของไทย แสวงหาความจริงบนพื้นฐานภูมิปัญญาของ
ท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาสากล โดยบูรณาการกับการศึกษาวิจัย การเรียนการสอน  และการ
บริการวิชาการ 

       6.  นโยบายด้านการส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนือ่งมาจากแนวพระราชด าริ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์มุ่งเน้นการถ่ายทอดภูมิปัญญาความรู้ ตามแนว

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแก่นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากรท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อให้
สามารถน าความรู้ไปพัฒนาตนเอง พัฒนามหาวิทยาลัย และพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม 

7.  นโยบายด้านการผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะครู 
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์มุ่งขับเคล่ือนโครงการหนึ่งครุศาสตร์ หนึ่ง

จังหวัด   บูรณาการการผลิตบัณฑิตครุศาสตร์แบบสหวิทยาการ และมีการเช่ือมโยงการพัฒนาครู
ประจ าการ โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู 

8.  นโยบายด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์มุ่งให้การส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม แสวงหาแนวทางเพื่อส่งเสริมให้เกิดการจัดการ การบ ารุงรักษา การใช้
ทรัพยากรธรรมชาติและรักษาส่ิงแวดล้อมของชุมชนท้องถิ่นให้เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืน 

9.   นโยบายด้านความร่วมมือกับกลุ่มประเทศอาเซียน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์เร่งปรับปรุงและพัฒนาระบบงานให้เป็นการ

บริหารงานแนวใหม่ เช่ือมโยงการใช้ทรัพยากรจากภายนอกโดยใช้วัตถุประสงค์เป็นหลักในการบริหาร  ท่ี
สามารถประสานศักยภาพความร่วมมือกับกลุ่มประเทศอาเซียนในการพัฒนานักศึกษา  คณาจารย์ และ
บุคลากรของมหาวิทยาลัย 

     10. นโยบายด้านการจัดระบบกายภาพและสิ่งแวดล้อม 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เน้นการพัฒนาเพื่ อ จัดระบบการจัด
สภาพแวดล้อมท่ีดีได้มาตรฐาน สะอาด  ปลอดภัย  เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวท่ีมีการใช้ประโยชน์ร่วมกันท้ัง
นักศึกษา บุคลากร และชุมชน มีการจัดการเพื่อให้เป็นสถานศึกษาท่ีปลอดมลพิษและสารเสพติด ประหยัด
พลังงาน สนับสนุนโครงการลดโลกร้อน  และการบริหารจัดการท่ีรวมบริการประสานภารกิจ 

    11. นโยบายด้านการบริหาร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์มุ่งเน้นและให้ความส าคัญในการใช้หลักการ

บริหารจัดการองค์กรท่ีดี ใช้หลักธรรมาภิบาลควบคู่กับหลักขององค์กรแห่งการเรียนรู้  ปรับปรุงและพัฒนา
ระบบสวัสดิการเพื่อสนับสนุนกิจการของมหาวิทยาลัย เน้นการสร้างเครือข่ายเพื่อการพัฒนางานด้านต่าง ๆ 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดการศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ศึกษาวิจัยและให้บริการวิชาการแก่
สังคม เป็นสถาบันการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นที่เสริมสร้างพลังปัญญาของแผ่นดินในพื้นท่ีภาคตะวันออก
ของประเทศนโยบายในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

 
 2.1.3 อื่น ๆ    

- แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา  ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) 

ยุทธศาสตร์ ที่ 1  เปลี่ยนระบบการน าองค์กรให้ ขับเคลื่อนอุดมศึกษาแบบองค์รวม  
กลยุทธ์ 1.1  ก าหนดคุณค่าและสร้างวิสัยทัศน์ ร่วมของอุดมศึกษาไทย  
กลยุทธ์ 1.2 บริหารอุดมศึกษา โดยยึดเป้าหมายอุดมศึกษาตามกรอบ

แผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2551-2565) อย่างต่อเนื่อง  
กลยุทธ์ 1.3 สร้างระบบการประเมินศักยภาพ และ พัฒนาผู้บริหาร

ระดับสูง กรรมการสภาของสถาบันอุดมศึกษา 
กลยุทธ์ 1.4 สร้างระบบการปิดและยุบรวม หลักสูตร/ คณะวิชา / 

มหาวิทยาลัย  
กลยุทธ์ 1.5 พัฒนาระบบโครงสร้างพืน้ฐานของสารสนเทศอุดมศึกษา  
กลยุทธ์ 1.6 ต่อยอดสถาบนัอุดมศึกษาท่ีมี ศักยภาพให้ เป็น

สถาบันอุดมศึกษาช้ันน าระดับโลก  
กลยุทธ์ 1.7 ยกระดับอุดมศึกษาไทยให้ มี บทบาทสูงในประชาคม

อุดมศึกษาอาเซียนโดยเฉพาะ ด้าน Higher Education Manpower Mobilization 
 
 
กลยุทธ์ 1.8 สร้างระบบและกลไกเพื่อรองรับความร่วมมือระหว่าง

สถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งกับหน่วยงาน ภาคการผลิตในด้านการเรียนการสอนและการวิจัย  
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กลยุทธ์ 1.9 พัฒนาโครงสร้างและบทบาทหน้าท่ีของส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา  

ยุทธศาสตร์ ที่ 2   พัฒนาอาจารย์ ให้ เปน็มืออาชีพ และพัฒนาผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพ
ให้เปน็อาจารย์  

กลยุทธ์ 2.1 เพิ่มปริมาณอาจารย์ ให้ตรงตามความต้องการในการผลิต
บัณฑิต  

กลยุทธ์ 2.2 พัฒนาอาจารย์ ให้เป็นมืออาชีพอย่างเป็นระบบ 
กลยุทธ์ 2.3 พัฒนาคุณภาพอาจารย์ ให้มคีวามแข็งแกร่งในการท าวิจัย  
กลยุทธ์ 2.4 ปฏิรูประบบค่าตอบแทนอาจารย์  
กลยุทธ์  2.5 พัฒนาระบบผู้เช่ียวชาญ 

ยุทธศาสตร์ ที่ 3  ยกระดับคุณภาพบัณฑิตอย่างก้าวกระโดด 
กลยุทธ์  3.1 พัฒนาระบบการเข้าศึกษา การเรียนรู้ และการส าเร็จ

การศึกษาท่ียืดหยุ่น หลากหลาย ตอบสนองในทุกกลุ่มวัย  
กลยุทธ์  3.2  ยกระดับคุณภาพของหลักสูตร ให้ได้รับการรับรองใน

ระดับอาเซียนและระดับโลก 
กลยุทธ์  3.3  สร้างระบบและกลไก เพื่อจัดสอบใบรับรองคุณวุฒิเฉพาะ

สาขาแห่งชาติของทุกหลักสูตร  
กลยุทธ์  3.4 ปรับปรุงระบบติดตาม และประเมินบัณฑิตรวมท้ังพัฒนา

บัณฑิตหลังเข้าสู่ตลาดงาน  

ยุทธศาสตร์ ที่ 4  ปฏิรูปการบริหารการเงินอุดมศึกษา เพื่อขับเคลือ่นสถาบนั 
อุดมศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 

กลยุทธ์  4.1 วิเคราะห์ ต้นทุนค่าใช้จ่ายต่อหน่วยคุณภาพ  
กลยุทธ์ 4.2 จัดท าแผนกลยุทธ์ การเงินให้ สอดคล้องกับเป้าหมายของ

สถาบันอุดมศึกษา และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาฉบับท่ี 11 (พ.ศ.2555-2559)  
กลยุทธ์  4.3 จัดสรรทุนการศึกษาเพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาโดย

ค านึงถึงความต้องการก าลังคนของประเทศ  
กลยุทธ์  4.4 ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการใช้ งบประมาณอย่าง

เหมาะสม (utilization management) ตามพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษา 
2.2 การวิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT Analysis) 
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  การวิเคราะห์สถานการณ์จากปัจจัยภายใน 

จุดแข็ง (Strength) 

1.บุคลากรรุ่นใหม่ อยู่ในวัยท างานจ านวนมาก มีคุณวุฒิตรงศาสตร์ ตรงสาขา 
2. มีสาขาวิชาท่ีหลากหลายตรงกับความต้องการของท้องถิ่น 
3. มีงานวิจัยท่ีตอบรับความต้องการของท้องถิ่น 
4. มีสาขาวิชาต่างประเทศ ซึ่งตอบรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  
5. มีนักศึกษาต่างชาติ สังกัดคณะฯ (สร้างรายได้/แลกเปล่ียนความรู้/วัฒนธรรม) 
6. หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นของคณะ ได้รับการรับรองจาก สกอ. นักศึกษาท่ีจบการศึกษา

สามารถเป็นครูได้ โดยไม่ต้องมีวุฒิคร ู

7. มีบุคลากรชาวต่างชาติ สร้างความหลากหลายและสร้างความน่าเช่ือถือ ในการสอน
ภาษา 

8 มีคณาจารย์และนักศึกษาแลกเปล่ียนกับต่างประเทศ  และมีการท า MOU กับ
มหาวิทยาลัยในประเทศจีน และประเทศญี่ปุ่น 

9. มีการเสริมสร้างประสบการณ์แก่นักศึกษา เช่น โครงการ RRU ASEAN Radio 
(โครงการจัดรายการวิทยุภาษาอังกฤษ) / โครงการอ่านข่าวภาคภาษาอังกฤษให้แก่ MSS Cable TV 

 
จุดอ่อน (Weakness) 

1. คณาจารย์รุ่นใหม่ยังไม่มีความมั่นคงในการท างาน ขาดแรงจูงใจ ส่งผลให้อาจารย์
ลาออกอย่างต่อเนื่อง 

2. คณาจารย์ที่มีผลงานทางวิชาการ/ต าแหน่งทางวิชาการ มีจ านวนน้อย 
3. คณาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอก มีจ านวนน้อย 
4. ยังมีคณาจารย์คุณวุฒิปริญญาตรีอยู่ในสังกัดคณะฯ 
5. การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ชุมชน ท้องถิ่น ยังไม่มาก 
6. ห้องเรียนยังไม่ได้มาตรฐาน  
7. เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับเตรียมการสอนและการท างานของอาจารย์ไม่เพียงพอต่อ

จ านวนอาจารย์  
 

 การวิเคราะห์สถานการณ์จากปัจจัยภายนอก 

โอกาส (Opportunity) 
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1.  การสร้างความร่วมมือโดยสาขาวิชาภาษาต่างประเทศท่ีมีศักยภาพและความพร้อมใน
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  

2.  โอกาสในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือท้ังในระดับท้องถิ่น จนถึงระดับอาเซียน 
3.  การท่ีคณะฯ มีการด าเนินงานหลักอยู่ในศูนย์มหาวิทยาลัยอ าเภอเมือง เป็นโอกาสใน

การในการท ากิจกรรมต่างๆ เนื่องจากการคมนาคมมีความสะดวก 
4. มีการสร้างงาน สร้างอาชีพ เนื่องจากจังหวัดฉะเชิงเทราเป็นเมืองท่องเท่ียว นักศึกษา

สามารถท างานเพื่อหารายได้ด้วยตนเอง และยังเสริมสร้างการฝึกประสบการณ์ในวิชาชีพด้วย เช่น 
สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาภาษาไทยส าหรับชาวต่างชาติ (นักศึกษาชาวจีน)  
โดยการเป็นล่าม สอนพิเศษ  สาขาการพัฒนาชุมชนในการฝึกท างานในหน่วยงานของท้องถิ่น 

5. การใช้ท้องถิ่น/ชุมชน เป็นฐานในการวิจัย (Area Base Research)   
6. จากสภาพเศรษฐกิจในภาพรวม เป็นโอกาสในการเพิ่มจ านวนนักศึกษา  

 
อุปสรรค (Threat) 
1.  คู่แข่ง/มหาวิทยาลัยอื่นๆ ในพื้นท่ีใกล้เคียงและในภูมิภาค มีจ านวนเพิ่มมากขึ้น 
2. งบประมาณท่ีได้รับจัดสรรมีจ ากัด 
3. การลาออกของอาจารย์อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการขาดขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงาน

เนื่องจากความไม่มั่นคง ส่งผลต่อการพัฒนาความเข้มแข็งทางวิชาการและการด าเนินงานมีความชะงัก ขาด
ความต่อเนื่อง  

4.  นักศึกษามีพื้นฐานความรู้ต่างกัน ประกอบกับจ านวนนักศึกษาท่ีไม่เพียงพอต่อการแบ่ง
ห้องเรียนตามพื้นฐานของนักศึกษาได้จึงเป็นอุปสรรคต่อการจัดการเรียนการสอน   

5. นโยบายของรัฐท่ีส่งเสริมโดยการให้ทุน กรอ./กยส. ท่ีมุ่งไปท่ีนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ 
ส่งผลให้นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ต้องการกู้ยืมเงินเพื่อการเรียนไม่ได้รับการ     
สนับสนุนทุน 
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บทที่ 3 
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3.1 ปรัชญา (Philosophy)   

 บัณฑิตดี  มีคุณธรรม น าท้องถิ่นพัฒนา 

3.2 วิสัยทัศน์ (Vision)   

 บัณฑิตมีความช านาญ เป็นมืออาชีพในศาสตร์ที่ศึกษา และโดดเด่นด้านสังคมภาษาและศิลปะ  

3.3  พันธกิจ (Mission) 
1. ผลิตบัณฑิตด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
2. บริการวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
3. วิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนางานด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
4. พัฒนาการบริหารจัดการและบุคลากรให้สอดคล้องกับพันธกิจและยุทธศาสตร์ 

 

 3.4 ค่านิยมองค์กร (Core Values) 

  “สามัคคี คือพลัง” “ท าความหวังให้ส าเร็จ”, “Think globally, act locally”  

3.5 อัตลักษณ์ (Identity) 

  จิตอาสา ใฝ่รู้ สู้งาน 

3.6 เอกลักษณ์ (Uniqueness) 
 ภาพลักษณ์ทันสมัย  หนึ่งเดียว บนความหลากหลาย  
           Modern vision    Unity in diversity   
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3.7 ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issue) 
 1. การจัดการศึกษาท่ีได้มาตรฐานเพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรมและเช่ียวชาญในศาสตร์ 

 2. การยกระดับขีดความสามารถของคณาจารย์ และบุคลากร  
 3. การสร้างงานวิจัย และงานสร้างสรรค์ ท่ีตอบสนองต่อความต้องการของท้องถิ่น 

4. การบริการวิชาการสู่ท้องถิ่นเพื่อร่วมสร้างสังคมอุดมปัญญา และสืบสาน โครงการตามแนว
พระราชด าริ 

5. ส่งเสริมและพัฒนาการท านุบ ารุงศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
6. การบริหารจัดการคณะฯ ตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อการบริหารจัดการท่ีมีคุณภาพและ

มาตรฐาน 
7. การพัฒนาคณะฯ เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

 

3.8  เป้าประสงค์ (Goal) 

1. หลักสูตรทุกระดับหลากหลายเอื้อต่อการพัฒนาท้องถิ่น และประเทศ  
2. มีพันธมิตรเครือข่ายทางวิชาการท้ังในและต่างประเทศในการพัฒนาขีดความสามารถ  และ

ประสบการณ์ของบัณฑิต 
3. บัณฑิตของคณะฯ ได้มาตรฐานวิชาการและ/หรือวิชาชีพ ได้รับการยอมรับ เช่ือมั่นตามความ

ต้องการของสังคม และสถานประกอบการ มีอัตราการได้งานท าสูง 
4. ปริมาณและคุณภาพผู้เข้าศึกษาตามเป้าหมาย 

 5. คณาจารย์มีขีดความสามารถและสมรรถนะตามมาตรฐานการจัดการเรียนการสอน 
6. มีผลงานวิชาการ ท้ังปริมาณและคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานภาระงาน และกระจายครอบคลุม

ทุกสาขาตามศาสตร์ 
7. มีระบบบริหารจัดการงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ท่ีมีประสิทธิภาพ  
8. มีผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ท่ีสร้างคุณค่าและน าไปใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนาคณะฯ และ

ท้องถิ่น 
9. มีผลงานด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมท่ีโดดเด่นเป็นท่ียอมรับ 
10.คณะฯ มีระบบบริหารที่มีมาตรฐาน สากล 
11.ระบบบริหารความเส่ียงของคณะฯ มีประสิทธิภาพ 
12.นักศึกษาและบุคลากรมีความรู้ความสามารถและศักยภาพพร้อมรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
13.ท้องถิ่นและชุมชนในพื้นท่ีภาคตะวันออกได้รับการพัฒนา 
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3.9 กลยุทธ์ (Strategies) 
 1. พัฒนาระบบและกลไกในการพฒันาและบริหารหลักสูตร 
2.  พัฒนาระบบและกลไก การจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ 
3.  ก าหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรมส าหรับนักศึกษา 
4.  ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมนักศึกษาให้มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ 

 5.  สนับสนุนส่ิงอ านวยความสะดวกทางการศึกษา และพัฒนาสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ให้ทันสมัย        
และเพียงพอ 

6.  ขับเคล่ือนองค์กรให้เป็นเลิศด้วยความรู้และภูมิปัญญา 
7.  สนับสนุน ส่งเสริมการเผยแพร่งานวิชาการ  
8.  พัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัย 
9. พัฒนาศักยภาพ และความสามารถของบุคลากร ด้านการวิจัย  
10.  ส่งเสริมการตีพิมพ์ เผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ และการน าไปใช้ประโยชน์ 
11. ส่งเสริมการจัดกิจกรรม/โครงการ แลกเปล่ียนเรียนรู้ ตามแนวพระราชด าริ 
12. ส่งเสริมการจัดกิจกรรม/โครงการ แลกเปล่ียนเรียนรู้ ตามแนวพระราชด าริ 
13. บูรณาการงานด้านศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน กิจกรรมนักศึกษา และปลูกจิตส านึก

ความเป็นไทยและวัฒนธรรมอันดีงาม 
14. ส่งเสริมการแลกเปล่ียนองค์ความรู้ทางวัฒนธรรมสู่ระดับสากล 
15. ยกระดับการประกันคุณภาพสู่ระบบบริหารคุณภาพ ระดับสากล 
16. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการบริหารจัดการ 
17.  เตรียมความพร้อมและเสริมสร้างทักษะท่ีเหมาะสมให้แก่นักศึกษา 
18.  ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ความสามารถและศักยภาพด้านวิชาการและทักษะในการปฏิบัติงาน

ของคณาจารย์และบุคลากรในคณะฯ เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
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3.9 ผังความเชื่อมโยงความสัมพันธ์วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิสัยทัศน์ บัณฑิตดีมีคุณธรรม ความช านาญในศาสตร์ที่ศึกษา โดดเด่นด้านสังคม ภาษา และศิลปะ  พร้อม ก้าวน าสู่ประชาคมอาเซียน 

 
พันธกิจ

  

ผลิตบัณฑิตด้าน

มนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร ์

บริการวิชาการ

ด้านมนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร ์

วิจัยและสร้างนวัตกรรมเพ่ือ

พัฒนางานด้าน

มนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ 

ประเด็น

ยุทธศาสตร์ 

ปร
ะส

ิทธ
ิผล

 

พัฒนาการบริหารจัดการและ

บุคลากรให้สอดคล้องกับ          

พันธกิจและยุทธศาสตร ์

ส่งเสริมและเผยแพร่

ศิลปวัฒนธรรมทั้งภายใน

และภายนอกประเทศ 

การจัดการศึกษาที่ได้

มาตรฐานเพ่ือผลิตบัณฑิต

ให้มีคุณธรรมและ

เช่ียวชาญในศาสตร ์

การยกระดับขีด

ความสามารถ

ของคณาจารย์

และบุคลากร 

การสร้างงานวิจัยและงาน

สร้างสรรค์ที่ตอบสนองต่อ

ความต้องการของท้องถิ่น 

การบริการวิชาการสู่ท้องถิ่น

เพ่ือร่วมสร้างสังคมอุดม

ปัญญา และสืบสานโครงการ

ตามแนวพระราชด าริ 

ส่งเสริมและ

พัฒนาการท านุบ ารุง

ศิลปะ วัฒนธรรม และ

ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

การบริหารจัดการคณะฯ 

ตามหลักธรรมาภิบาล 

เพ่ือการบริหารจัดการที่

มีคุณภาพและมาตรฐาน 

การพัฒนาคณะฯ เพ่ือ

รองรับการเข้าสู่

ประชาคมอาเซียน 

มีพันธมิตรเครือข่ายทางวิชาการทัง้ในและต่างประเทศในการ
พัฒนาขีดความสามารถ และประสบการณ์ของบัณฑิต 

 

บัณฑิตของคณะฯ ได้มาตรฐานวิชาการและ/หรือวิชาชีพ ได้รับการยอมรับ เช่ือมั่นตาม
ความต้องการของสังคม และสถานประกอบการ มีอัตราการได้งานท าสงู 

 

ปริมาณและคุณภาพผู้เข้าศึกษาตามเป้าหมาย 

ผลงานวิชาการ ทัง้ปริมาณและคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน
ภาระงาน และกระจายครอบคลุมทุกสาขาตามศาสตร ์

 

ระบบบริหารจัดการงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ ที่มีประสิทธิภาพ 

 

มีผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่สร้างคุณค่าและน าไปใช้
ประโยชน์ต่อการพัฒนาคณะฯ และท้องถิ่น 

 

มีผลงานด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่โดดเด่นเป็นที่
ยอมรับ 

 

ท้องถิ่นและชุมชนในพ้ืนที่ภาค
ตะวันออกได้รับการพัฒนา 
 

บุคลากรสายสนับสนุนมีขีดสมรรถนะ
ตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน 

 

เป้าประสงค์ 

คุณ
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ิทธ
ิภา

พ 
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รพ
ัฒ

นา
อง

ค์ก
ร คณาจารย์มีขีดความสามารถและสมรรถนะ

ตามมาตรฐานการจัดการเรียนการสอน 
หลักสูตรทุกระดับหลากหลายเอ้ือ

ต่อการพัฒนาท้องถิ่น และประเทศ 
นักศึกษาและบุคลากรมีความรู้ความสามารถและ
ศักยภาพพร้อมรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
 

คณะฯ มีระบบบริหารที่มีมาตรฐานสากล 
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3.11  ความเชื่อมโยงระหว่างพันธกิจสถาบันอุดมศึกษา พันธกิจมหาวิทยาลัย กับพันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ของหน่วยงาน 

พันธกิจของสถาบันอุดมศึกษา 
พันธกิจ 

มหาวิทยาลัยฯ 
พันธกิจหน่วยงาน 

(Mission) 
ประเด็นยุทธศาสตร์หน่วยงาน 

(Strategic Issue) 
เป้าประสงค์หน่วยงาน 

(Goal) 
1. การจัดการเรียนการสอน 1.  ผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู้คู่

คุณธรรม ส านึกในความเป็นไทย 
มีความรักและผูกพันต่อท้องถิ่น 
อีกท้ังส่งเสริมการเรียนรู้ตลอด
ชีวิตในชุมชน เพื่อช่วยให้คนใน
ท้องถิ่นรู้เท่าทันการเปล่ียนแปลง 

 1. ผลิตบัณฑิตด้าน
มนุษยศาสตร์และสังคม 
ศาสตร์ 

1. การจัดการศึกษาท่ี 
ได้มาตรฐานเพื่อผลิตบัณฑิตให้
มีคุณธรรมและเช่ียวชาญใน
ศาสตร์ 

1. หลักสูตรทุกระดับ
หลากหลายเอื้อต่อการ
พัฒนาท้องถิ่น และประเทศ 

2. บัณฑิตของคณะฯ 
ได้มาตรฐานวิชาการและ/
หรื อ วิ ช า ชีพ  ไ ด้ รั บก า ร
ยอมรับ เช่ือมั่นตามความ
ต้องการของ สังคม  และ
สถานประกอบการ มีอัตรา
การได้งานท าสูง 

3. ปริมาณและคุณภาพ
ผู้เข้าศึกษาตามเป้าหมาย 

4. มีพันธมิตรเครือข่าย
ทา ง วิ ช าก า ร ท้ั ง ใ น แ ละ
ต่างประเทศในการพัฒนา
ขี ด ค ว า ม ส า ม า ร ถ แ ล ะ
ประสบการณ์ของบัณฑิต 
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พันธกิจของสถาบันอุดมศึกษา 
พันธกิจ 

มหาวิทยาลัยฯ 
พันธกิจหน่วยงาน 

(Mission) 
ประเด็นยุทธศาสตร์หน่วยงาน 

(Strategic Issue) 
เป้าประสงค์หน่วยงาน 

(Goal) 
5. คณาจารย์มีขีด

ความสามารถและ
สมรรถนะตามมาตรฐานการ
จัดการเรียนการสอน  

6. มีผลงานวิชาการ ท้ัง
ปริมาณและคุณภาพตาม
เกณฑ์มาตรฐานภาระงาน 
และกระจายครอบคลุมทุก
สาขาตามศาสตร์ 

2. การวิจัย 1. ศึกษาวิจัย ส่งเสริมระบบ
การจัดการทรัพยากรท้องถิ่น
อย่างยั่งยืน และสืบสานโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ  เพื่อ
การประสานความร่วมมือและ
ช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่าง
มหาวิทยาลัย ชุมชน องค์กร
ปกครองส่วนท้อถิ่น และองค์กร
อื่นท้ังในและต่างประเทศ 

1.  วิจยัและสร้าง
นวัตกรรมเพื่อพฒันางานด้าน
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

 

1. การสร้างงานวิจัย และ
งานสร้างสรรค์ ท่ีตอบสนองต่อ
ความต้องการของท้องถิ่น 

 1. มรีะบบบริหาร
จัดการงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ท่ีมีประสิทธิภาพ 
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พันธกิจของสถาบันอุดมศึกษา 
พันธกิจ 

มหาวิทยาลัยฯ 
พันธกิจหน่วยงาน 

(Mission) 
ประเด็นยุทธศาสตร์หน่วยงาน 

(Strategic Issue) 
เป้าประสงค์หน่วยงาน 

(Goal) 
3. การบริการทางวิชาการ 1. ส่งเสริมให้ชุมชนมีความรู้

ความเข้าใจในคุณค่า จิตส านึก
ประชาธิปไตย คุณธรรม 
จริยธรรม และความภาคภูมิใจใน
ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญา
ของท้องถิ่นและของชาติ 

1. บริการวิชาการด้าน
มนุษยศาสตร์และสังคม 
ศาสตร์ 
 

1. การบริการวิชาการสู่
ท้องถิ่นเพื่อร่วมสร้างสังคมอุดม
ปัญญา และสืบสาน โครงการ
ตามแนวพระราชด าริ 
 

1. ท้องถิ่นและชุมชนใน
พื้นท่ีภาคตะวันออก ได้รับ
การพัฒนา  

4. การท านุบ ารุงศิลปะ วัฒนธรรม 1.  ส่งเสริมให้ชุมชนมี
ความรู้ความเข้าใจในคุณค่า 
จิตส านึกประชาธิปไตย  คุณธรรม 
จริยธรรม และความภาคภูมิใจใน
ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญา
ของท้องถิ่นและของชาติ 

1. ส่งเสริมและ
เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมท้ัง
ภายในและภายนอกประเทศ 

1. ส่งเสริมและ
พัฒนาการท านุบ ารุงศิลปะ 
วัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
 

1.มีผลงานด้านการท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรมท่ีโดด
เด่นเป็นท่ียอมรับ 
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3.12 การเชื่อมโยงนโยบายรัฐบาล  ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ และยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ หน่วยงาน 

นโยบายรัฐบาล 
ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์  

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
นโยบายที่ 4  นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต 

 4.1 นโยบายการศึกษา 
กลยุทธ์ (ในส่วนที่เก่ียวข้อง) 

1. พัฒนาศักยภาพผู้เรียน โดยพัฒนาระบบ
การจัดการศึกษาและระบบทดสอบทางการศึกษา 

2. บริหารจัดการกลยุทธ์โดยพัฒนา
ประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการ 

3. พัฒนาศักยภาพสถานศึกษา 
4. พัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรและต าราเรียน

ทุกระดับให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลและมี
เนื้อหาสาระเช่ือมโยงความรู้ท่ีเป็นสากลกับภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

5. ส่งเสริมการอ่านและสนับสนุนให้
สถานศึกษาจัดการเรียนการสอน
ภาษาต่างประเทศอย่างเข้มข้นและภาษาถิ่นของ
กลุ่มประเทศอาเซียน 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : การจัดการศึกษาที่ได้
มาตรฐานเพื่อผลิตบัณฑิตให้
มีคุณธรรมและเชี่ยวชาญใน
ศาสตร์ 

กลยุทธ์ 
1. เร่งรัดการพัฒนาหลักสูตรท่ีตรงตามความ

ต้องการของท้องถิ่น และประเทศ  
2. พัฒนาระบบและกลไกในการพฒันาและ

บริหารหลักสูตร 
3. พัฒนาระบบและกลไก การจัดการเรียนการ

สอนให้มีประสิทธิภาพ 
4. พัฒนาความร่วมมือกับแหล่งงานและสถาน

ประกอบการท้ังในและต่างประเทศ 
5. พัฒนาระบบการเพิ่มคุณค่าใหก้ับผู้ท่ีจะส าเร็จ

การศึกษา 
 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : การจัดการศึกษาที่ได้
มาตรฐานเพื่อผลิตบัณฑิต
ให้มีคุณธรรมและ
เชี่ยวชาญในศาสตร์ 

กลยุทธ์ 
1. พัฒนาระบบและกลไกในการพฒันาและ

บริหารหลักสูตร 
2. พัฒนาระบบและกลไก การจัดการเรียน

การสอนให้มีประสิทธิภาพ 
3. สร้างเครือข่ายในการแลกเปล่ียนเรียนรู้

ด้านวิชาการ วิจัย ศิลปวัฒนธรรม และวิถีชีวิตกับ
พันธมิตรทางวิชาการจากประเทศในกลุ่มอาเซียน 

4. พัฒนาระบบและกลไกการจัดการเรียนการ
สอนให้มีประสิทธิภาพ 

5. ก าหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม
ส าหรับนักศึกษา 
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นโยบายรัฐบาล 
ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์  

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
6. พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์

ความรู้ให้มีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนอง
กลุ่มเป้าหมายท่ีหลากหลายได้อย่างท่ัวถึง 

7. พัฒนาศักยภาพผู้เรียน 

6. ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย การสร้าง
นวัตกรรมและการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของ
นักศึกษา 

7. ก าหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม
ส าหรับนักศึกษา 

8. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมนักศึกษา
ให้มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ 

9. สนับสนุนส่ิงอ านวยความสะดวกทางการศึกษา 
และพัฒนาสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ให้ทันสมัยและ
เพียงพอ  

10. ปรับการเรียนเปล่ียนการสอนปฏิรูปการสอบ
แบบมุ่งเน้นสมรรถนะท่ีเป็นเลิศ 

11. เร่งประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านวิชาการและ
ศักยภาพของมหาวิทยาลัย 
 
 
 
 

6.  ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรม
นักศึกษาให้มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ 
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นโยบายรัฐบาล 
ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์  

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
นโยบายที่ 4  นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต 

 4.1 นโยบายการศึกษา 
กลยุทธ์ (ในส่วนที่เก่ียวข้อง) 

1. พัฒนาครูทั้งระบบ 
2. ปรับระบบการผลิต การคัดสรร 

ค่าตอบแทน และสวัสดิการให้สามารถดึงดูดคนเก่ง
และดีมีใจรักในวิชาชีพครูมาเป็นครู รวมท้ัง
สอดคล้องกับความต้องการท้ังในระดับพื้นฐาน 
อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา เพื่อขจัดปัญหาการ
ขาดแคลนครูสาขาขาดแคลน โดยเฉพาะสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ 

3. พัฒนาระบบและเกณฑ์การประเมิน   
วิทยฐานะตามวิชาชีพครู ให้เช่ือมโยงกับ
ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนและ
เรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน 
 
 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2. การยกระดับขีด
ความสามารถของคณาจารย์ 
และบุคลากร 

กลยุทธ์ 
1. จัดท าแผนและขับเคล่ือนแผนพัฒนาบุคลากร

อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 
2. มีระบบในการสร้างและพัฒนาแรงจูงใจ 
3. ขับเคล่ือนองค์กรให้เป็นเลิศด้วยความรู้และภูมิ

ปัญญา 
4. สนับสนุน ส่งเสริมการเผยแพร่งานวิชาการ  

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2. การยกระดับขีด
ความสามารถของ
คณาจารย์ และบุคลากร 

กลยุทธ์ 
1. ขับเคล่ือนองค์กรให้เป็นเลิศด้วยความรู้

และภูมิปัญญา 
2. สนับสนุนส่งเสริมเผยแพร่งานวิชาการ 
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นโยบายรัฐบาล 
ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์  

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
นโยบายที่ 4  นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต 

 4.1 นโยบายการศึกษา 
กลยุทธ์ (ในส่วนที่เก่ียวข้อง) 

1. พัฒนาองค์ความรู้/วิจัย 
2. สร้างความร่วมมือในการด าเนินงานด้าน

การวิจัยระหว่างหน่วยงานวิจัย และภาคเอกชน 
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านการวิจัยและ
นวัตกรรมของประเทศ 

3. เร่งพัฒนาการด าเนินงานของศูนย์ความ
เป็นเลิศให้มีผลงานเป็นท่ีประจักษ์ สร้างสรรค์
นวัตกรรมท่ีหลากหลาย และสามารถแข่งขันกับ
นานาประเทศ รวมท้ังน ามาใช้ประโยชน์ต่อการ
พัฒนาประเทศ 

 
 
 
 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3. การสร้างงานวิจัย และงาน
สร้างสรรค์ ที่ตอบสนองต่อ
ความต้องการของท้องถ่ิน 

กลยุทธ์ 
1. พัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัย 
2.  พัฒนาศักยภาพ และความสามารถของ

บุคลากร ด้านการวิจัย  
3.  ส่งเสริมการตีพิมพ์ เผยแพร่ผลงานวิจัย

หรืองานสร้างสรรค์และการน าไปใช้ประโยชน์  
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3. การสร้างงานวิจัย และงาน
สร้างสรรค์ ที่ตอบสนองต่อ
ความต้องการของท้องถ่ิน 

กลยุทธ์ 
1.  พัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัย 
2. พัฒนาศักยภาพ และความสามารถของ

บุคลากรด้านการวิจัย 
3. ส่งเสริมการตีพิมพ์ เผยแพร่ผลงานวิจัย

หรืองานสร้างสรรค์ และการน าไปใช้ประโยชน์ 
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นโยบายรัฐบาล 
ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์  

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
นโยบายที่ 6 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย 

และนวัตกรรม  
6.2  เร่งสร้างนักวิทยาศาสตร์ 

นักวิจัย และครูวิทยาศาสตร์
ให้เพียงพอต่อความต้องการ
ของประเทศ 

กลยุทธ์ (ในส่วนที่เก่ียวข้อง) 
1. ผลิตงานวิจัยและนักวิจัยระดับ

ปริญญาเอก 
2. สร้างความเข้มแข็งให้แก่บัณฑิตศึกษา

ในประเทศให้ได้มาตรฐานโลก 
3. สร้างความร่วมมือระหว่างนักวิจัยและ

สถาบันวิจัยท้ังในและต่างประเทศ 
4. สร้างนักวิจัยอาชีพที่เป็นผู้น าในทาง

วิชาการระดับนานาชาติ 
5. พัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถ

พิเศษทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ
เทคโนโลยีอย่างเต็มศักยภาพ 
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นโยบายรัฐบาล 
ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์  

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
6. สร้างบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีท่ีมีประสบการณ์ท างานวิจัยในภาคการ
ผลิต 

 
6.3 สนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการลงทุน

และความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน 
กลยุทธ์ (ในส่วนที่เก่ียวข้อง) 

1. สนับสนุนภาคเอกชนและชุมชน
ท้องถิ่นในการพัฒนาขีดความสามารถทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

2. ประสานความร่วมมือด้านการวิจัยกับ
องค์การวิจัยท้ังในและต่างประเทศ 

3. สนับสนุนการวิจัยพัฒนาท่ีช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตและพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ส่ิงแวดล้อม 

4. สนับสนุนการวิจัยพัฒนาท่ีร่วมมือกัน
ระหว่างรัฐ ผู้วิจัยและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อให้
ได้ผลงานตรงกับความต้องการของผู้ใช้ประโยชน์ 
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นโยบายรัฐบาล 
ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์  

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
5. พัฒนากลไกเช่ือมต่อระหว่างนักวิจัย

กับผู้ใช้ประโยชน์และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
6. สนับสนุนการสร้างผลงานวิจัย และ

ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อน าไปสู่การใช้ประโยชน์เชิง
พาณิชย์ ชุมชน และท้องถิ่น 

7. สนับสนุนทุนวิจัยพัฒนาเพื่อแก้ไข
ปัญหาของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด โดยการใช้
ทรัพยากรในพื้นท่ี 

8. สนับสนุนทุนวิจัยและร่วมมือกับ
สถาบันการศึกษาในพื้นท่ี เพื่อพัฒนาท้ังนักวิจัย
และสร้างฐานข้อมูลและความรู้ 

9. เพิ่มขีดความสามารถด้านโครงสร้าง
พื้นฐานทางปัญญาของประเทศ 

10.สร้างผลงานวิจัยท่ีสามารถน าไปพัฒนา
ต่อยอดและประยุกต์ใช้ในเชิงพาณิชย์ เชิง
สาธารณะ เชิงนโยบาย และเชิงวิชาการ 
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นโยบายรัฐบาล 
ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์  

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
นโยบายที่ 4  นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต 

 4.1 นโยบายการศึกษา 
กลยุทธ์ (ในส่วนที่เก่ียวข้อง) 

1. พัฒนาครูทั้งระบบ 
2. ปรับระบบการผลิต การคัดสรร 

ค่าตอบแทน และสวัสดิการให้สามารถดึงดูดคนเก่ง
และดีมีใจรักในวิชาชีพครูมาเป็นครู รวมท้ัง
สอดคล้องกับความต้องการท้ังในระดับพื้นฐาน 
อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา เพื่อขจัดปัญหาการ
ขาดแคลนครูสาขาขาดแคลน โดยเฉพาะสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์  

3. พัฒนาระบบและเกณฑ์การประเมิน
วิทยฐานะตามวิชาชีพครู ให้เช่ือมโยงกับ
ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนและ
เรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน 
 
 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาวิชาชีพครู           
บุคลากรทางการศึกษา 

กลยุทธ์ 
1. สร้างความเข้มแข็งและเป็นผู้น าให้

สถาบันพัฒนาคุณภาพครู  
2. พัฒนาความร่วมมือกับสถาบันผลิตครูทั้ง

ในและต่างประเทศ 

- 
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นโยบายรัฐบาล 
ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์  

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
- 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริการวิชาการสู่ท้องถ่ิน

เพื่อร่วมสร้างสังคมอุดม
ปัญญา และสืบสานโครงการ
ตามแนวพระราชด าริ 

กลยุทธ์ 
1. ส่งเสริมและสนับสนุนการบริการวิชาการ

ท่ีก่อให้เกิดคุณค่าต่อมหาวิทยาลัยและสังคม 
2. ส่งเสริมการจัดกิจกรรม/โครงการ 

แลกเปล่ียนเรียนรู้ ตามแนวพระราชด าริ 
3. ส่งเสริมการวิจัยชุมชนและจัดโครงการ

พัฒนาแบบมีส่วนร่วมกับชุมชนพื้นท่ีเป้าหมายในเขต
เบญจบูรพาให้เป็นแม่แบบชุมชนเข้มแข็ง 
 
 
 
 
 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4. การบริการวิชาการสู่
ท้องถ่ิน เพื่อร่วมสร้างสังคม
อุดมปัญญาและสืบสาน
โครงการตามแนว
พระราชด าริ 

กลยุทธ์ 
1.  ส่งเสริมสนับสนุนการบริการวิชาการท่ี

ก่อให้เกิดคุณค่าต่อคณะฯ และสังคม 
2. ส่งเสริมการจัดกิจกรรม/โครงการ 

แลกเปล่ียนเรียนรู้ ตามแนวพระราชด าริ 
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นโยบายรัฐบาล 
ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์  

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
นโยบายที่ 4  นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต 

 4.4 นโยบายศาสนา ศิลปะ และ
วัฒนธรรม 
กลยุทธ์ (ในส่วนที่เก่ียวข้อง) 

1. เผยแพร่พระเกียรติคุณและพระราช
กรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และ
พระบรมวงศานุวงศ์ 

2. น้อมน าพระราชด ารัส “การรักษา
วัฒนธรรม คือ การรักษาชาติ” มาสู่การปฏิบัติ 
โดยสร้างค่านิยม  จิตส านึกและความภาคภูมิใจใน
ความเป็นไทย 

3. อุปถัมภ์คุ้มครอง และท านุบ ารุง
ศาสนา โดยการจัดกิจกรรมส่งเสริมความเข้าใจ 
และสมานฉันท์ระหว่างศาสนิกชน ของทุกศาสนาท่ี
หลากหลายและต่อเนื่อง 

4. ปรับปรุงองค์กรด้านศาสนาให้ท า
หน้าท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสาน
สนับสนุนกันอย่างเป็นเอกภาพ รวมท้ังเช่ือมโยง

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 ส่งเสริมและพัฒนาการท านุ
บ ารุงศิลปะ วัฒนธรรม และ
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

กลยุทธ์ 
1. บูรณาการงานด้านศิลปวัฒนธรรมกับการ

เรียนการสอน กิจกรรมนักศึกษา และปลูกจิตส านึก
ความเป็นไทยและวัฒนธรรมอันดีงาม 

2. ส่งเสริมการแลกเปล่ียนองค์ความรู้ทาง
วัฒนธรรมสู่ระดับสากล 

3. จัดท าฐานข้อมูลและสนับสนุนการศึกษา
ค้นคว้า  วิจัย  และเผยแพร่การวิจัยด้านศิลปะ และ
วัฒนธรรมท้องถิ่นโดยเช่ือมโยงกับกระทรวงวฒันธรรม 
และเครือข่ายศิลปะและวัฒนธรรม  

4. จัดให้มีพื้นท่ีทางวัฒนธรรมท่ีเอื้อและ
ส่งเสริมต่อการจัดกิจกรรม และการมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาสุนทรียภาพทางศิลปะและวัฒนธรรม  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5. ส่งเสริมและพัฒนาการท านุ
บ ารุงศิลปะ วัฒนธรรม และ
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

กลยุทธ์ 
1. บูรณาการงานด้านศิลปวัฒนธรรมกับการ

เรียนการสอนกิจกรรมนักศึกษา และปลูกจิตส านึก
ความเป็นไทยและวัฒนธรรมอันดีงาม 

2.  ส่งเสริมแลกเปล่ียนองค์ความรู้ทาง
วัฒนธรรมสู่ระดับสากล 
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นโยบายรัฐบาล 
ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์  

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
เครือข่ายระดับโลก 

5. อนุรักษ์ ท านุ บ ารุง และ
บูรณปฏิสังขรณ์แหล่งศาสนา ศิลปะ และ
วัฒนธรรม อย่างมีมาตรฐานตามหลักวิชาการ 

6. อนุรักษ์และส่งเสริมศิลปะการแสดง 
ท้ังท่ีเป็นมรดกของชาติ และการแสดงพื้นบ้านให้
เป็นมรดกไทยมรดกโลกของคนรุ่นต่อไป โดยจัดหา
สถานท่ีจัดการแสดงท้ังในส่วนกลางและภูมิภาค 
สืบสานและสืบทอดการแสดงท่ีทรงคุณค่าสู่
ประชาชนโดยเฉพาะเด็กและเยาวชน 

7. สร้างความเช่ือมโยงของอารยธรรมท่ีดี
งามระหว่างยุคสมัยสู่วิถีชีวิตอย่างต่อเนื่อง พร้อม
ท้ังดูแลบุคลากรทางด้านศาสนา ศิลปะ และ
วัฒนธรรมให้เป็นแม่พิมพ์ในการถ่ายทอดภูมิ
ปัญญา 

8. ส่งเสริมความร่วมมือและเช่ือมโยงทาง
วัฒนธรรมกับอารยประเทศและประชาชนอาเซียน 
พร้อมท้ังผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านช่อง
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นโยบายรัฐบาล 
ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์  

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ทางการส่ือสารอันทันสมัย 

9. น าวิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นมาสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างผลิตภัณฑ์
และบริการด้านวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์ และน า
รายได้สู่ชุมชน 

10. ต่อยอดผลิตภัณฑ์และบริการทาง
วัฒนธรรมเพื่อสร้างคุณค่าทางสังคมและเพิ่มมูลค่า
ทางเศรษฐกิจไปสู่อุตสาหกรรมวัฒนธรรม 
สร้างสรรค์อย่างครบวงจรที่สร้างรายได้เข้า
ประเทศ 

11. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางวฒันธรรมและ
นันทนาการท่ีหลากหลายส าหรับเด็กและเยาวชน 

12. ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนใช้พื้นท่ีการ
เรียนรู้ทางวัฒนธรรมและนนัทนาการอย่าง
สร้างสรรค์ เข้าใจถึงคุณค่า ซาบซึ้งในความสุนทรีย์
ของศิลปะ 

13. ขยายบทบาทสภาวัฒนธรรมทุก
จังหวัดให้เป็นกลไกเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมท่ีมี
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นโยบายรัฐบาล 
ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์  

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ประสิทธิภาพ 

14. พัฒนาส่ือปลอดภัยและสร้างสรรค์ 
 

นโยบายที่ 8  การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
8.1  ประสิทธิภาพการบริหาร

ราชการแผ่นดิน 
กลยุทธ์ (ในส่วนที่เก่ียวข้อง) 

1. พัฒนาระบบราชการให้มีความทันสมัย 
โดยเน้นการบริหารเชิงกลยุทธ์และน าเทคโนโลยี
สารสนเทศมาช่วยในการวางแผนการตัดสินใจ 
และการติดตามประเมินผล โดยค านึงถึงประโยชน์
สูงสุดของประชาชน 

2. ปรับปรุงบทบาทภารกิจของหน่วยงาน
ภาครัฐให้มีความกระชับ มีความคุ้มค่า และมีความ
คล่องตัว และตอบสนองต่อการปฏิบัติราชการ 

3. ปรับระบบการบริหารงานภาครัฐ โดย
มุ่งเน้นการบูรณาการท่ีเช่ือมโยงสาขาการพัฒนา
พื้นท่ี และภาคีเครือข่าย ท้ังภาคการเมืองภาครัฐ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจัดการ
มหาวิทยาลัยตามหลัก 
ธรรมาภิบาล เพื่อการ
บริหารจัดการที่มีคุณภาพ
และมาตรฐาน 

กลยุทธ์ 
1. พัฒนาระบบสารสนเทศให้ทันสมัยและเป็น

สากล  
2. พัฒนาการบริหารจัดการภายในองค์กรให้

เป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
3. ยกระดับการประกันคุณภาพสู่ระบบบริหาร

คุณภาพ ระดับสากล 
4. พัฒนาระบบการเงนิและงบประมาณ 
5. ทบทวนโครงสร้างหน่วยงานและผู้บริหารที่

รับผิดชอบเพื่อรองรับการเปล่ียนแปลง 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6. การบริหารจัดการคณะฯ
ตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อ
การบริหารจัดการที่มี
คุณภาพและมาตรฐาน 

กลยุทธ์ 
1. ยกระดับการประกันคุณภาพสู่ระบบ

บริหารคุณภาพระดับสากล 
2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการ

บริหารจัดการ 
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นโยบายรัฐบาล 
ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์  

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม 

4. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา
จังหวัด/ กลุ่มจังหวัด ให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของพื้นท่ีผ่านระบบการบริหารงาน 
จังหวัด/กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 

5. พัฒนาศักยภาพของหน่วยงานภาครัฐโดย
ปรับปรุงกฎระเบียบเพื่อลดขั้นตอนการด าเนินงาน
รวมท้ังจัดศูนย์บริการประชาชนท่ีมีประสิทธิภาพ 

6. ส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐน าการจัดการ 
ความรู้ มาใช้ในการพัฒนาองค์กร  รวมท้ังส่งเสริม
ให้หน่วยงานภาครัฐทุกระดับด าเนินงานท่ีมุ่งให้เกิด
การใช้ทรัพยากรของรัฐอย่างประหยัด 

7. พัฒนาระบบการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของข้าราชการไปสู่ระบบการประเมิน
แบบรอบด้าน รวมท้ังส่งเสริมการตรวจสอบการ
ท างานของภาครัฐโดยภาคีต่างๆ   

8. ปรับทัศนคติ บทบาท และวิธีการท างาน
ของบุคลากรภาครัฐ ให้มุ่งบริการประชาชนอย่างมี

6. จัดท าแผนกายภาพ สร้างความพร้อมท้ังสอง
พื้นท่ี 

 
7. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วม

เพื่อสร้างระบบการบริการให้มีคุณภาพสู่ความเป็นเลิศ  
8. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการ

บริหารจัดการ 
9. ส่งเสริมสวัสดิการและการสร้างบรรยากาศ 

ส่ิงแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการปฏิบัติงาน 
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นโยบายรัฐบาล 
ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์  

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ประสิทธิภาพ 

9. พัฒนาศักยภาพข้าราชการและเจ้าหน้าท่ี
ของรัฐอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าท่ี
อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ มีจิตสาธารณะและ
รับผิดชอบต่อส่วนรวม 

10. พัฒนาข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ีมี
ศักยภาพสูง และสร้างผู้น าการเปล่ียนแปลงใน
ระบบราชการ 

11. ปรับระบบแรงจูงใจ เงินเดือน 
ค่าตอบแทน  และพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ข้าราชการ และ เจ้าหน้าท่ีของรัฐ ให้สามารถรักษา
คนดี คนเก่งไว้ในระบบราชการ 

12. พัฒนามาตรฐานคุณธรรม จริยธรรมของ
ข้าราชการ 

13. ส่งเสริมให้ข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีของ
รัฐยึด หลักคุณธรรม จริยธรรม โดยค านึงถึง
ประโยชน์ของประชาชนและความรับผิดชอบต่อ
ส่วนรวม และพร้อมรับการตรวจสอบจาก ภาค
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นโยบายรัฐบาล 
ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์  

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ประชาชน 

14. พัฒนาผู้น าทางสังคมทุกระดับ ให้มี
ความรู้ในหลักธรรมมาภิบาล ซื่อสัตย์สุจริต มี
ค่านิยมท่ีถูกต้องดีงาม มีความเป็นประชาธิปไตย
โดยสามารถน าไปปฏิบัติได้จริง    
นโยบายที่ 4  นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต 

 4.1 นโยบายการศึกษา 
กลยุทธ์ (ในส่วนที่เก่ียวข้อง) 

1. การเตรียมการเข้าสู่สังคมโลก 
2. ผลิตและพัฒนาคุณภาพก าลังคนรองรับ

การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของ
ประเทศ 

3. เร่งพัฒนาก าลังคนให้มีความรู้ ทักษะและ
สมรรถนะในการปฏิบัติงานในแต่ละสาขาอาชีพ ท่ี
เน้นทักษะทางด้านภาษา และการจัดท ามาตรฐาน
คุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานฝีมือแรงงาน เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพและเตรียมความพร้อมในการเปิดเสรี
ประชาคมอาเซียน 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 8  การพัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อ
รองรับการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน 

กลยุทธ์ 
1. ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพโดยการจัด

กิจกรรมและแลกเปล่ียนเรียนรู้ ด้านวิชาการ งานวิจัย 
และศิลปวัฒนธรรม  

2. สนับสนุนการท าวิจัยท่ีสอดรับกับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 

3. ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารองค์
ความรู้ ด้านอาเซียน 

4. สร้างเครือข่ายในการแลกเปล่ียนเรียนรู้ด้าน
วิชาการ วิจัย ศิลปวัฒนธรรม และวิถีชีวิตกับพันธมิตร

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7. การพัฒนาคณะฯเพื่อ
รองรับการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน 

กลยุทธ์ 
1. เตรียมความพร้อมและเสริมสร้างทักษะท่ี

เหมาะสมให้แก่นักศึกษา 
2. ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ความสามารถ

และศักยภาพด้านวิชาการ และทักษะในการ
ปฏิบัติงานของคณาจารย์ และบุคลากรในคณะฯ เพื่อ
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
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นโยบายรัฐบาล 
ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์  

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
4. สร้างความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับ

สถานประกอบการ โดยสนับสนุนให้มีการวิเคราะห์
และจัดท าแผนผลิตและพัฒนาก าลังคนให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัด/จังหวัด 
 

นโยบายที่ 7   การต่างประเทศและเศรษฐกิจ
ระหว่างประเทศ 

 7.2  สร้างความสามัคคีและ
ส่งเสริมความร่วมมือ
ระหว่างประเทศอาเซียน 

กลยุทธ์ (ในส่วนที่เก่ียวข้อง) 
1. ส่งเสริมความร่วมมือและการรวมตัว

กันของอาเซียน ท้ังในด้านความร่วมมือทาง
วิชาการ การสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายความ
ร่วมมือ การจัดกิจกรรม / การเป็นเจ้าภาพ การ
ประชุมในสาขาต่างๆ  รวมถึงการหารือในระดับสูง 

2. ส่งเสริมการทานร่วมกันท่ีสอดคล้อง
และไม่ซ้ าซ้อนระหว่างกลไกความร่วมมือในกรอบ

ทางวิชาการจากประเทศในกลุ่มอาเซียน 
5. ส่งเสริมกิจกรรมการหารายได้ของ

มหาวิทยาลัยผ่านช่องทางอาเซียน  
6. พัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรให้ครอบคลุมความ

ต้องการของสังคมอาเซียน    
7. เตรียมความพร้อมและเสริมสร้างทักษะท่ี

เหมาะสมให้แก่นักศึกษา 
8. สนับสนุนให้นักศึกษาได้รับการรับรองคุณภาพ

ระดับสากล ทางด้านวิชาชีพและภาษาต่าง ประเทศ 
9. ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ความสามารถและ

ศักยภาพด้านวิชาการ และทักษะในการปฏิบัติงานของ
คณาจารย์และบุคลากรในมหาวิทยาลัยเพื่อเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 
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นโยบายรัฐบาล 
ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์  

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
อาเซียน กรอบอนุภูมิภาคต่างๆ และกรอบความ
ร่วมมือกับประเทศนอกภูมิภาค 

3. ใช้คณะกรรมการอาเซียนแห่งชาติ เพื่อ
ส่งเสริมการด าเนินงานตามแผนงานการจัดต้ัง
ประชาคมอาเซียน 

4. เพิ่มแหล่งเงินทุนเพื่อการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานภายในและระหว่างอาเซียน 

5. ผลักดันความร่วมมือการด าเนินงาน
ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในกรอบอาเซียน 

6. พัฒนาบุคลากร และเตรียมความ
พร้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการท่องเท่ียว 
อุตสาหกรรม การเปิดตลาดการค้า และด้าน
พลังงาน 
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3.13 สรุปสาระส าคัญของแผนพัฒนา (ระบุหนว่ยงาน)  ระยะ 4 ปี พ.ศ.2556 – 2559 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1. การจัดการศึกษาที่ได้มาตรฐานเพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรมและเชี่ยวชาญ        

ในศาสตร์ 

เป้าประสงค์ 1. หลักสูตรทุกระดับหลากหลายเอื้อต่อการพัฒนาท้องถิ่น และประเทศ 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เป้าหมายตัวชี้วัด 

56 57 58 59 
1. จ านวนหลักสูตรที่ตรงตามความต้องการของท้องถิ่น 

และประเทศไทย 
2. ระดับความส าเร็จของระบบและกลไกการพัฒนา

และบริหารหลักสูตร (สกอ. 2.1) 

หลักสูตร 
 
ระดับ 

10 
 
5 

10 
 
5 

10 
 
5 

10 
 
5 

 
กลยุทธ์หลัก 
 1. พัฒนาระบบและกลไกในการพัฒนาและบริหารหลักสูตร 
2. พัฒนาระบบและกลไก การจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ 

 

ผู้รับผิดชอบ 

1. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย  
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เป้าประสงค์ 2.    มีพันธมิตรเครือข่ายทางวิชาการทั้งในและต่างประเทศในการพัฒนา ขีดความ สามารถ 
และประสบการณ์ของบัณฑิต 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เป้าหมายตัวชี้วัด 

56 57 58 59 
1. จ านวนพันธมิตรเครือข่ายทางวิชาการท้ังในและ

ต่างประเทศในการพัฒนาขีดความสามารถ และ
ประสบการณ์ของบัณฑิต 

หลักสูตร
ระยะส้ัน 
 
 

1 
 

2 
 
 

2 
 
 

2 
 
 

 
กลยุทธ์หลัก 

1. สร้างเครือข่ายในการแลกเปล่ียนเรียนรู้ด้านวิชาการ วิจัย ศิลปวัฒนธรรม และวิถีชีวิตกับ
พันธมิตรทางวิชาการจากประเทศในกลุ่มอาเซียน 
 
ผู้รับผิดชอบ 
1.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย  
2. รองคณบดีฝ่ายวางแผน พัฒนา และประกันคุณภาพการศึกษา  
3. รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และศิษย์เก่าสัมพันธ์  
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เป้าประสงค์ 3.    บัณฑิตของคณะฯ  ได้มาตรฐาน วิชาการและ/หรือวิชาชีพ ได้รับการยอมรับ เช่ือมั่นตาม
ความต้องการของสังคม และสถานประกอบการ มีอัตราการได้งานท าสูง 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เป้าหมายตัวชี้วัด 

56 57 58 59 
1.  ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานท า

หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี (ก.พ.ร.4 , 
สมศ. 1) 

2.  ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อบัณฑิต 
(สมศ.16.2, ก.พ.ร. 4) 

3.  ร้อยละของโครงการท่ีส่งเสริมให้บัณฑิตมี
คุณลักษณะตามอัตลักษณ์ต่อโครงการพัฒนานกัศึกษา
ท้ังหมด 

4.  ระดับความส าเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมท่ีจัดให้กับนักศึกษา (สกอ. 2.8) 

5.  ระดับความส าเร็จของระบบและกลไกการส่งเสริม
กิจกรรมนักศึกษา (สกอ. 3.2) 

ร้อยละ 
 
 

ร้อยละ 
 

ร้อยละ 
 
 

ระดับ 
 

ระดับ 
 

80 
 
 

80 
 

85 
 
 
4 
 
4 

 

82 
 
 

80 
 

85 
 
 
4 
 
4 

85 
 
 

85 
 

85 
 
 
4 
 
4 

90 
 
 

90 
 

85 
 
 
4 
 
4 

 

 
กลยุทธ์หลัก 

1. พัฒนาระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ 
2. ก าหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรมส าหรับนักศึกษา 
3. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมนักศึกษาให้มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ 

 
ผู้รับผิดชอบ 
          1. รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และศิษย์เก่าสัมพันธ์
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เป้าประสงค์ 4.   ปริมาณและคุณภาพผู้เข้าศึกษาตามเป้าหมาย  

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เป้าหมายตัวชี้วัด 

56 57 58 59 
1. จ านวนหลักสูตรที่ตรงตามความต้องการของท้องถิ่น

และประเทศไทย 
2. ร้อยละของนักศึกษาเข้าใหม่ท่ีเพิ่มข้ึน 

หลักสูตร 
 

ร้อยละ  

10 
 

10 

10 
 

15 

10 
 

20 

10 
 

25 

 
กลยุทธ์หลัก 

1. พัฒนาระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ 
2. ก าหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรมส าหรับนักศึกษา 
3.  ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมนักศึกษาให้มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ 

 
ผู้รับผิดชอบ 
          1. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และวิจัย 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2. การยกระดับขีดความสามารถของคณาจารย์ และบุคลากร 

เป้าประสงค์ 1.  คณาจารย์มีขีดความสามารถ และสมรรถนะตามมาตรฐานการจัดการเรียนการสอน 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เป้าหมายตัวชี้วัด 

56 57 58 59 
1. ร้อยละของอาจารย์ที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญา

เอกหรือเทียบเท่าต่ออาจารย์ประจ า (สกอ. 2.2 , สมศ. 
14) 

2. ร้อยละของผู้บริหารและบุคลากรมีสมรรถนะตาม
สายงาน 

3. จ านวนบุคลากรท่ีได้รับรางวัลหรือประกาศ        
เกียรติคุณในระดับชาติหรือนานาชาติ 

4.  ระดับความส าเร็จของระบบการพัฒนาคณาจารย์
และบุคลากรสายสนับสนุน (สกอ.2.4) 

ร้อยละ 
 

ร้อยละ 
 

จ านวน 
 
 

ระดับ 
 
 

12.3 
 

80 
 
1 
 
 
4 

16.43 
 

80 
 
1 
 
 
4 
 
 

17.80 
 

85 
 
2 
 
 
4 
 
 

20.54  
 

90 
 
2 
 
 
4 
 
 

 
กลยุทธ์หลัก 

1. ขับเคล่ือนองค์กรให้เป็นเลิศด้วยความรู้และภูมิปัญญา 
 

ผู้รับผิดชอบ 
     1. คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

2. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย  
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เป้าประสงค์ 2.  มีผลงานวิชาการ ท้ังปริมาณ และคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานภาระงาน และกระจาย
ครอบคลุมทุกสาขาตามศาสตร์ 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เป้าหมายตัวชี้วัด 

56 57 58 59 
1. ร้อยละของอาจารย์ที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญา

เอกหรือเทียบเท่าต่ออาจารย์ประจ า (สกอ. 2.2 , สมศ. 
14) 

2. ร้อยละของผู้บริหารและบุคลากรมีสมรรถนะตาม
สายงาน 

3. จ านวนบุคลากรท่ีได้รับรางวัลหรือประกาศ        
เกียรติคุณในระดับชาติหรือนานาชาติ 

4.  ระดับความส าเร็จของระบบการพัฒนาคณาจารย์
และบุคลากรสายสนับสนุน (สกอ.2.4) 

5. ร้อยละของจ านวนอาจารย์ที่มี่ต าแหน่งทางวิชาการ
ต่ออาจารย์ประจ า (สกอ. 2.3 , สมศ. 14) 

6. ร้อยละของผลงานวิชาการท่ีรับการรับรองคุณภาพ 
(สมศ.7) 

ร้อยละ 
 
 

ร้อยละ 
 

จ านวน 
 

ระดับ 
 

ร้อยละ 
 

ร้อยละ 
 
 

12.3 
 
 

80 
 
1 
 
4 
 

10.66 
 

80 

16.43 
 
 

80 
 
2 
 
4 
 

12 
 

80 

17.80 
 
 

85 
 
4 
 
4 
 

14 
 

85 
 
 

20.54 
 
 

90 
 
5 
 
4 
 

16 
 

90 
 
 

 
กลยุทธ์หลัก 

1. ขับเคล่ือนองค์กรให้เป็นเลิศด้วยความรู้และภูมิปัญญา 
    2. สนับสนุน ส่งเสริมการเผยแพร่งานวิชาการ 
 

ผู้รับผิดชอบ 
     1. คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

2. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย  
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3. การสร้างงานวิจัย และงานสร้างสรรค์ ที่ตอบสนองต่อความต้องการของ

ท้องถ่ิน 

เป้าประสงค์ 1.  มีระบบบริหารจัดการงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ท่ีมีประสิทธิภาพ  

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เป้าหมายตัวชี้วัด 

56 57 58 59 
1. ระดับความส าเร็จของระบบและกลไกการพัฒนา

งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ (สกอ. 4.1) 
ระดับ 

 
 

3 
 
 

3 
 
 

3 
 
 

4 
 
 

 
กลยุทธ์หลัก 
    1. พัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัย 

2. พัฒนาศักยภาพ และความสามารถของบุคลากรด้านการวิจัย 
 
ผู้รับผิดชอบ 

 1. คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
2. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย  
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เป้าประสงค์ 2.   มีผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ท่ีสร้างคุณค่าและน าไปใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนา
คณะฯ และท้องถิ่น 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เป้าหมายตัวชี้วัด 

56 57 58 59 
1. ระดับความส าเร็จของระบบและกลไกการจัดการ

ความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ (สกอ. 4.2) 
ระดับ 

 
 

2 
 
 

2 
 
 

3 
 
 

4 
 
 

 
กลยุทธ์หลัก 

   1. ส่งเสริมการตีพิมพ์ เผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ และการน าไปใช้ประโยชน์ 

 
ผู้รับผิดชอบ 

 1. คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
2. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย  
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4. การบริการวิชาการสู่ท้องถ่ิน เพื่อร่วมสร้างสังคมอุดมปัญญาและสืบสาน

โครงการตามแนวพระราชด าริ 

เป้าประสงค์ 1.  ท้องถิ่นและชุมชนในพื้นท่ีภาคตะวันออก ได้รับการพฒันา 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เป้าหมายตัวชี้วัด 

56 57 58 59 
1. ระดับความส าเร็จของระบบและกลไกการบริการ

ทางวิชาการแก่สังคม (สกอ.5.1) 
2.  ระดับความส าเร็จของกระบวนการบริการทาง

วิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม (สกอ. 5.2) 
3. ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมบรกิารวิชาการแก่

สังคมท่ีน ามาใช้ในการพัฒนาการเรียน การสอนและการ
วิจัย ต่อจ านวนโครงการบริการวิชาการท้ังหมด (สมศ. 8) 

4. จ านวนโครงการความร่วมมือในการบริการวิชาการ
เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนท้ังภาครัฐและ
เอกชน (สมศ.9) 

5. จ านวนโครงการท่ีช้ีน า ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของ
สังคมด้านเศรษฐกิจพอเพียงอันก่อให้เกิดประโยชน์และ
สร้างคุณค่าต่อคณะฯ  (สมศ.18.1) 

ระดับ 
 

ระดับ 
 

ร้อยละ 
 
 

โครงการ 
 
 

โครงการ 
 
 

2 
 
5 
 
5 
 
 
3 
 
 
1 
 
 

2 
 
5 
 
7 
 
 
3 
 
 
1 
 
 

3 
 
5 
 
9 
 
 
4 
 
 
2 
 
 

3 
 
5 
 

12 
 
 
4 
 
 
2 
 
 

 
กลยุทธ์หลัก 

   1. ส่งเสริมสนับสนุนการบริการวิชาการท่ีก่อให้เกิดคุณค่าต่อคณะฯ และสังคม 

2. ส่งเสริมการจัดกิจกรรม/โครงการ แลกเปล่ียนเรียนรู้ ตามแนวพระราชด าริ 

 
ผูรั้บผิดชอบ 

1. คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
2. รองคณบดีฝ่ายวางแผน พัฒนา และประกันคุณภาพการศึกษา  
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5. ส่งเสริมและพัฒนาการท านุบ ารุงศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

เป้าประสงค์ 1.  มีผลงานด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมท่ีโดดเด่นเป็นท่ียอมรับ 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เป้าหมายตัวชี้วัด 

56 57 58 59 
1. ระดับความส าเร็จของระบบและกลไกการ ท านุบ ารุง

ศิลปะและวัฒนธรรม  (สกอ. 6.1) 
2.  จ านวนโครงการด้านศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญา

ท้องถิ่นที่บูรณาการ กับการเรียนการสอน การบริการ
วิชาการ และวิจัย 

3. ระดับความส าเร็จของการส่งเสริมและสนับสนุนด้าน
ศิลปะ และวัฒนธรรม (สมศ. 10) 
    4.  ระดับความส าเร็จของการพัฒนาสุนทรียภาพในมิติ
ทางศิลปะและวัฒนธรรม (สมศ. 11) 

ระดับ 
 

จ านวน 
 
 

ระดับ 
 

ระดับ 
 

5 
 
3 
 
 
5 

 
4 

 

5 
 
3 
 
 
5 

 
4 

 

5 
 
4 
 
 
5 

 
5 

 

5 
 
4 
 
 
5 

 
5 

 
 
กลยุทธ์หลัก 
   1. บูรณาการงานด้านศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนกิจกรรมนักศึกษา และปลูกจิตส านึกความ
เป็นไทยและวัฒนธรรมอันดีงาม 

2.  ส่งเสริมแลกเปล่ียนองค์ความรู้ทางวัฒนธรรมสู่ระดับสากล 
 

ผูรั้บผิดชอบ 
1.  คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
2.  รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนพัฒนาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ระยะ 4 ปี พ.ศ. 2556 – 2559   

 

56 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6. การบริหารจัดการคณะฯ ตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อการบริหารจัดการที่มี
คุณภาพและมาตรฐาน 

เป้าประสงค์ 1.  คณะฯ มีระบบบริหารที่มีมาตรฐาน สากล 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เป้าหมายตัวชี้วัด 

56 57 58 59 
1. ระดับความส าเร็จของระบบบริหารความเส่ียง          

(สกอ. 7.4) 
2. ผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในอยู่ใน          

ระดับดี (สกอ.9.1) 
3. ผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอกอยู่ใน

ระดับดี  (สมศ. 15) 

ระดับ 
 

ระดับ 
 

ระดับ 
 

5 
 

4.48 
 

3.50 

5 
 

4.50 
 

3.50 

5 
 

4.50 
 

3.50 

5 
 

4.50 
 

4.00 

 
กลยุทธ์หลัก 

   1. ยกระดับการประกันคุณภาพสู่ระบบบริหารคุณภาพระดับสากล 

 
ผูรั้บผิดชอบ 

1.  คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
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เป้าประสงค์ 2.  ระบบบริหารความเส่ียงของคณะฯ  มีประสิทธิภาพ 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เป้าหมายตัวชี้วัด 

56 57 58 59 
1. ระดับความส าเร็จของระบบบริหารความเส่ียง          

(สกอ. 7.4) 
ระดับ 

 
4 

 
4 

 
5 

 
5 

 
กลยุทธ์หลัก 

   1. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการบริหารจัดการ 

 
ผูรั้บผิดชอบ 

1.  คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7. การพัฒนาคณะฯ เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

เป้าประสงค์ 1.  นักศึกษาและบุคลากรมีความรู้ความสามารถและศักยภาพพร้อมรับการเข้าสู่         
ประชาคมอาเซียน 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เป้าหมายตัวชี้วัด 

56 57 58 59 
1. จ านวนหลักสูตรในการจัดการเรียนการสอนเพื่อ

รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
2. จ านวนกิจกรรมในการจัดการเรียนการสอนเพือ่

รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
3. ร้อยละของคณาจารย์และบุคลากรท่ีได้รับการ

พัฒนาความรู้ความสามารถและศักยภาพด้านการใช้
ภาษาต่างประเทศ 

4. ร้อยละของคณาจารย์และบุคลากรท่ีได้รับการ
พัฒนาความรู้ความเข้าใจด้านอาเซียน 

จ านวน 
 

จ านวน 
 

ร้อยละ 
 
 

ร้อยละ 
 

1 
 
1 
 

70 
 
 

70 

1 
 
1 
 

75 
 
 

80 

1 
 
1 
 

75 
 
 

95 
 

1 
 
1 
 

75 
 
 

95 

 

กลยุทธ์หลัก 
     1. เตรียมความพร้อมและเสริมสร้างทักษะท่ีเหมาะสมให้แก่นักศึกษา 

2. ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ความสามารถและศักยภาพด้านวิชาการ และทักษะในการปฏิบัติงาน
ของคณาจารย์ และบุคลากรในของคณะฯ  เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
 

ผูรั้บผิดชอบ 
1.  คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
2.  รองคณบดีฝ่ายวางแผน พัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา 
3.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และวิจัย 
4.  รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์  
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3.14 แผนพัฒนาหน่วยงาน ระยะ 4 ปี พ.ศ.2556-2559 
        -   ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมายตัวชี้วัด  กลยุทธ์ โครงการ-กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
เป้าประสงค์มหาวิทยาลัย : 1. หลักสูตรทุกระดับหลากหลายเอื้อต่อการพัฒนาท้องถิ่น และประเทศ 

2. มีพันธมิตรเครือข่ายทางวิชาการท้ังในและต่างประเทศในการพัฒนา ขีดความ สามารถและประสบ การณ์ของบัณฑิต 
3. บัณฑิตของมหาวิทยาลัยได้มาตรฐาน วิชาการและ/หรือวิชาชีพ ได้รับการยอมรับ เช่ือมั่นตามความต้องการของสังคม และสถาน

ประกอบการ มีอัตราการได้งานท าสูง 
4. ปริมาณและคุณภาพผู้เข้าศึกษาตามเป้าหมาย 
5. มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์กลางแห่งความเป็นเลิศทางวิชาการของภาคตะวันออก 

ประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย : 1. การจัดการศึกษาที่ได้มาตรฐานเพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรมและเชี่ยวชาญในศาสตร์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์หน่วยงาน : 1. การจัดการศึกษาที่ได้มาตรฐานเพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรมและเชี่ยวชาญในศาสตร์ 

เป้าประสงค ์
(หน่วยงาน) 

ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 

กลยุทธ์ 
หน่วยงาน 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ (ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยนับ 

ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ รวม  
56 57 58 59 56 57 58 59 56 - 59 

- หลักสูตรทุก
ระดับหลาก หลาย
เอ้ือต่อการพัฒนา
ท้องถ่ิน และ
ประเทศ 
 
 

- จ านวนหลักสูตรที่ตรง
ตามความต้องการของ
ท้องถ่ิน และประเทศไทย 

- ระดับความส าเร็จของ
ระบบและกลไกการพัฒนา
และบริหารหลักสูตร  
(สกอ. 2.1) 

หลักสูตร 
 

 
ระดับ 

10 
 
 
5 

10 
 
 
5 

10 
 
 
5 

10 
 
 

5 

- พัฒนาระบบและ
กลไกในการพัฒนา
และบริหารหลักสูตร 
-  พัฒนาระบบและ
กลไก การจัดการเรียน
การสอนให้มี
ประสิทธิภาพ 

- พัฒนาและปรับปรุง
หลักสูตรที่ตรงตาม
ความต้องการของ
ท้องถ่ินและเพ่ือให้
การจัดการเรียนการ
สอนมีประสิทธิภาพ 

0.50 0.50 0.50 0.50 2.00 คณะมนุษย์ฯ 
สาขาวิชา 



แผนพัฒนาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ระยะ 4 ปี พ.ศ. 2556 – 2559   

 

60 

เป้าประสงค ์
(หน่วยงาน) 

ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 

กลยุทธ์ 
หน่วยงาน 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ (ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยนับ 

ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ รวม  
56 57 58 59 56 57 58 59 56 - 59 

- มีพันธมิตร
เครือข่ายทาง
วิชาการทั้งในและ
ต่างประเทศในการ
พัฒนา ขีดความ 
สามารถและประสบ 
การณ์ของบัณฑิต 

- จ านวนพันธมิตร
เครือข่ายทางวิชาการทั้ง
ในและต่างประเทศในการ
พัฒนาขีดความสามารถ 
และประสบการณ์ของ
บัณฑิต 

พันธมิตร 1 2 2 2 - สร้างเครือข่ายใน
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ด้านวิชาการ วิจัย 
ศิลปวัฒนธรรม และ
วิถีชีวิตกับพันธมิตร
ทางวิชาการจาก
ประเทศในกลุ่ม
อาเซียน 

- โครงการสาน
สัมพันธ์อาเซียน 
แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม 
น าสู่เครือข่ายทางด้าน
วิชาการ ด้าน
ศิลปวัฒนธรรม และ
ด้านวิจัย 

0.80 1.00 1.00 1.20 4.00 คณะมนุษย์ฯ 
 
 
 
 
 

- บัณฑิตของ
คณะฯ ได้มาตรฐาน 
วิชาการและ/หรือ
วิชาชีพ ได้รับการ
ยอมรับ เชื่อมั่นตาม
ความต้องการของ
สังคม และสถาน
ประกอบ การ มี
อัตราการได้งานท า
สูง 

- ร้อยละของบัณฑิต
ระดับปริญญาตรีที่ได้งาน
ท าหรือประกอบอาชีพ
อิสระภายในระยะเวลา 1 
ปี (ก.พ.ร.4 , สมศ. 1) 

- ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บัณฑิตต่อบัณฑิต 
(สมศ.16.2 , ก.พ.ร. 4) 

- ร้อยละของโครงการที่
ส่งเสริมให้บัณฑิตมี
คุณลักษณะมคีุณลักษณะ
ตามอัตลักษณ์ต่อโครงการ

ร้อยละ 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 
 
 

 
ร้อยละ 

 
 

80 
 
 

 
 

80 
 
 

 
85 
 
 

82 
 
 

 
 

80 
 
 
 

85 
 
 

85 
 
 
 

 
85 
 
 
 

85 
 
 

90 
 
 
 

 
90 
 
 
 

85 
 
 

- พัฒนาระบบและ
กลไกการจัดการเรียน
การสอนให้มี
ประสิทธิภาพ 

- ก าหนดพฤติกรรม
ด้านคุณธรรม 
จริยธรรมส าหรับ
นักศึกษา 

- ส่งเสริมและ
สนับสนุนการจัด
กิจกรรมนักศึกษาให้ม ี
 

- โครงการพัฒนา
นักศึกษาคณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ด้าน
วิชาการ วิชาชีพ กีฬา 
คุณธรรม จริยธรรม และ
ด้านประกันคุณภาพ
การศึกษา 
 

 
 

 

6.25 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.00 7.20 7.50 7.50 คณะมนุษย์ฯ 
สาขาวิชา  
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เป้าประสงค ์
(หน่วยงาน) 

ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 

กลยุทธ์ 
หน่วยงาน 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ (ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยนับ 

ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ รวม  
56 57 58 59 56 57 58 59 56 - 59 

พัฒนานักศึกษาท้ังหมด 

- ระดับความส าเร็จของ
การเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมที่จัดให้กับ
นักศึกษา (สกอ. 2.8) 

- ระดับความส าเร็จของ
ระบบและกลไกการ
ส่งเสริมกจิกรรมนักศึกษา 
(สกอ. 3.2) 

 
 

 
ระดับ 
 

 
ระดับ 

 

 
4 
 

 
4 

 

 
4 
 

 
4 

 

 
4 
 

 
4 

 

 
4 
 

 
4 

คุณลักษณะตามอัต
ลักษณ ์
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

- ปริมาณและ
คุณภาพผู้เข้าศึกษา
ตามเป้าหมาย 

- จ านวนหลักสูตรที่ตรง
ตามความต้องการของ
ท้องถ่ินและประเทศไทย 

- ร้อยละของนักศึกษาท่ี
เพ่ิมข้ึน 

หลักสูตร 

 
 

ร้อยละ 

10 
 
 

10 

10 
 
 

15 

10 
 
 

20 

10 
 
 

25 

- สนับสนุนสิ่ง
อ านวยความสะดวก
ทางการศึกษา และ
พัฒนาสภาพแวดล้อม
การเรียนรู้ให้ทันสมัย
และเพียงพอ 

 - จัดซื้อครุภัณฑ์
ส านักงานและครุภัณฑ์
ประกอบการเรียนการ
สอน 

 
 - ปรับปรุงอาคารเรียน

และภูมิทัศน์รอบอาคาร 
 
 

 

0.66 
 
 
 
 
0.1 
 
 
 
 

0.70 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.70 
 
 
 
 
0.2 
 
 
 
 

0.70 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.75 
 
 
 
 
0.25 
 
 
 
 

คณะมนุษย์ฯ 
สาขาวิชา 
 
 
 
คณะมนุษย์ฯ 
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เป้าประสงค ์
(หน่วยงาน) 

ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 

กลยุทธ์ 
หน่วยงาน 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ (ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยนับ 

ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ รวม  
56 57 58 59 56 57 58 59 56 - 59 

 - จัดหาวัสดุส านักงาน
และวัสดุประกอบการ
เรียนการสอน 

0.7 
 
 

0.7 0.8 1.0 3.2 คณะมนุษย์ฯ 
สาขาวิชา 
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เป้าประสงค์มหาวิทยาลัย : 2. คณาจารย์มีขีดความสามารถ และสมรรถนะตามมาตรฐานการจัดการเรียนการสอน 
  3. มีผลงานวิชาการ ท้ังปริมาณ และคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานภาระงาน และกระจายครอบคลุมทุกสาขาตามศาสตร์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย : 2. การยกระดับขีดความสามารถของคณาจารย์ และบุคลากร 
ประเด็นยุทธศาสตร์หน่วยงาน :     2. การยกระดับขีดความสามารถของคณาจารย์ และบุคลากร 

เป้าประสงค ์
(หน่วยงาน) 

ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 

กลยุทธ์ 
หน่วยงาน 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ (ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยนับ 

ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ รวม  
56 57 58 59 56 57 58 59 56 - 59 

- คณาจารย์มีขีด
ความสามารถ และ
สมรรถนะตาม
มาตรฐานการ
จัดการเรียนการ
สอน 

 - ร้อยละของอาจารย์
ที่มีวุฒิการศึกษาระดับ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
ต่ออาจารย์ประจ า (สกอ. 
2.2 , สมศ. 14) 

 - ร้อยละของผู้บริหาร
และบุคลากรมีสมรรถนะ
ตามสายงาน 

 - จ านวนบุคลากรที่
ได้รับรางวัลหรือประกาศ
เกียรติคุณในระดับชาติ
หรือนานาชาติ 

 -  ระดับความส าเร็จ
ของระบบการพัฒนา
คณาจารย์และบุคลากร

ร้อยละ 
 
 
 

 
ร้อยละ 

 

 

คน 
 
 

 
ระดับ 

12.3 

 
 
 
 
80 

 
 
1 
 
 

 
4 

16.4 

 
 
 
 

85 
 

 
1 
 
 

 
4 

17.8 

 
 
 
 
85 

 
 
2 
 
 

 
4 

20.5 

 
 
 
 
90 
 

 
2 
 
 

 
4 

- ขับเคลื่อนองค์กร
ให้เป็นเลิศด้วยความรู้
และภูมิปัญญา 

- สนับสนุนส่งเสริม
การเผยแพร่งาน
วิชาการ 

 - พัฒนาบุคลากรสาย
สอนและสายสนับสนุน 
ด้านวิชาการ วิชาชีพ 
ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
และด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษา 

 
 

1.4 1.5 2.0 2.0 6.9 คณะมนุษย์ฯ 
 
 
 



แผนพัฒนาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ระยะ 4 ปี พ.ศ. 2556 – 2559   

 

64 

เป้าประสงค ์
(หน่วยงาน) 

ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 

กลยุทธ์ 
หน่วยงาน 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ (ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยนับ 

ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ รวม  
56 57 58 59 56 57 58 59 56 - 59 

สายสนับสนุน         
(สกอ.2.4) 

- มีผลงาน
วิชาการ ท้ังปริมาณ 
และคุณภาพตาม
เกณฑ์มาตรฐาน
ภาระงาน และ
กระจายครอบคลุม
ทุกสาขาตามศาสตร์ 

 - ร้อยละของจ านวน
อาจารย์ที่มี่ต าแหน่งทาง
วิชาการต่ออาจารย์ประจ า 
(สกอ. 2.3 , สมศ. 14) 

 - ร้อยละของผลงาน
วิชาการที่รับการรับรอง
คุณภาพ (สมศ.7) 

  - ร้อยละของอาจารย์
ที่มีวุฒิการศึกษาระดับ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
ต่ออาจารย์ประจ า (สกอ.
2.2 , สมศ. 14) 

 - ร้อยละของผู้บริหาร
และบุคลากรมีสมรรถนะ
ตามสายงาน 

 - จ านวนบุคลากรที่
ได้รับรางวัลหรือประกาศ
เกียรติคุณในระดับชาติ

ร้อยละ 
 
 
 

ร้อยละ 
 

 
ร้อยละ 

 
 
 

 
ร้อยละ 

 

 
จ านวน 

 
 
 

10.66 

 
 

 
80 
 
 

12.3 
 
 
 
 
 

80 
 

 
1 
 
 
 

12 

 
 

 
85 
 
 

16.4 
 
 
 
 
 

80 
 

 
1 
 
 
 

14 

 
 

 
85 
 
 
17.8 
 
 
 
 
 
85 
 

 
2 
 
 
 

16 

 
 

 
85 
 
 

20.5 
 
 
 
 
 
90 
 

 
2 
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เป้าประสงค ์
(หน่วยงาน) 

ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 

กลยุทธ์ 
หน่วยงาน 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ (ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยนับ 

ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ รวม  
56 57 58 59 56 57 58 59 56 - 59 

หรือนานาชาติ 
 - ระดับความส าเร็จ

ของระบบการพัฒนา
คณาจารย์และบุคลากร
สายสนับสนุน (สกอ.2.4) 

 
ระดับ 

 
4 

 
4 

 
4 

 
4 
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เป้าประสงค์มหาวิทยาลัย :  1.  มีระบบบริหารจัดการงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ท่ีเอื้อต่อการพัฒนางานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
   2.  มีผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ท่ีสร้างคุณค่าและน าไปใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย และท้องถิ่น   

ประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย : 3. การสร้างงานวิจัย และงานสร้างสรรค์ ท่ีตอบสนองต่อความต้องการของท้องถิ่น 
ประเด็นยุทธศาสตร์หน่วยงาน :     3. การสร้างงานวิจัย และงานสร้างสรรค์ ท่ีตอบสนองต่อความต้องการของท้องถิ่น 

เป้าประสงค ์
(หน่วยงาน) 

ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 

กลยุทธ์ 
หน่วยงาน 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ (ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยนับ 

ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ รวม  
56 57 58 59 56 57 58 59 56 - 59 

- มีระบบบริหาร
จัดการงานวิจัยและ
งานสร้างสรรค์ ท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

- ระดับความส าเร็จของ
ระบบและกลไกการพัฒนา
งานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ (สกอ. 4.1) 

ระดับ 
 

 
 

3 
 
 

 

3 
 
 

 

3 
 
 

 

4 
 
 

 

- พัฒนาระบบ
บริหารจัดการงานวิจัย 

- พัฒนาศักยภาพ 
และความสามารถของ
บุคลากรด้านการวิจัย 

- การเขียนวิจัยและ
เทคนิคน าเสนอผลงาน
เพ่ือการเผยแพร่
ผลการวิจัยระดับชาติ 

0.1 0.2 0.2 0.3 0.8 คณะมนุษย์ฯ 

- มีผลงานวิจัย
และงานสร้างสรรค์
ที่สร้างคุณค่าและ
น าไปใช้ประโยชน์
ต่อการพัฒนา
มหาวิทยาลัย และ
ท้องถ่ิน 

- ระดับความส าเร็จของ
ระบบและกลไกการจัดการ
ความรู้จากงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ (สกอ. 4.2) 

ระดับ 2 2 3 4 - ส่งเสริมการตีพิมพ์ 
เผยแพร่ผลงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ 
และการน าไปใช้
ประโยชน์ 

-        
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เป้าประสงค์มหาวิทยาลัย :  1.  ท้องถิ่นและชุมชนในพื้นท่ีภาคตะวันออก ได้รับการพัฒนาอย่างบูรณาการและขับเคล่ือนสู่สังคมอุดมปัญญาและพอเพียง 
ประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย : 5. การบริการวิชาการสู่ท้องถิ่น เพื่อร่วมสร้างสังคมอุดมปัญญาและสืบสานโครงการตามแนวพระราชด าริ                             
ประเด็นยุทธศาสตร์หน่วยงาน :     4. การบริการวิชาการสู่ท้องถิ่น เพื่อร่วมสร้างสังคมอุดมปัญญาและสืบสานโครงการตามแนวพระราชด าริ 

เป้าประสงค ์
(หน่วยงาน) 

ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 

กลยุทธ์ 
หน่วยงาน 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ (ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยนับ 

ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ รวม  
56 57 58 59 56 57 58 59 56 - 59 

- ท้องถ่ินและ
ชุมชนในพ้ืนที่ภาค
ตะวันออกได้รับการ
พัฒนา 

- ระดับความส าเร็จของ
ระบบและกลไกการบริการ
ทางวิชาการแก่สังคม 
(สกอ.5.1) 

- ระดับความส าเร็จของ
กระบวนการบริการทาง
วิชาการให้เกิดประโยชน์
ต่อสังคม (สกอ. 5.2) 

- ร้อยละของโครงการ/
กิจกรรมบริการวิชาการแก่
สังคมที่น ามาใช้ในการ
พัฒนาการเรียน การสอน
และการวิจัย ต่อจ านวน
โครงการบริการวิชาการ
ทั้งหมด (สมศ. 8) 
 
 

ระดับ 
 
 
 
 

ระดับ 
 
 
 

ร้อยละ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
5 
 
 
 
5 
 
 
 
 
 

 
 

2 
 
 
 
5 
 
 
 
7 
 
 
 
 

 
 
 

3 
 
 
 
5 
 
 
 
9 
 
 
 
 
 

 
 

3 
 
 
 
5 
 
 
 

12 
 
 
 
 

 
 
 

- เสริมสนับสนุนการ
บริการวิชาการที่
ก่อให้เกิดคุณค่าต่อ
คณะฯ และสังคม 

- ส่งเสริมการจัด
กิจกรรม/โครงการ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ตามแนวพระราชด าริ 

- โครงการบริการ
วิชาการที่ก่อให้เกิด
คุณค่า และเกิด
ประโยชน์ต่อสังคม  
 

 
 
 
 

0.53 
 
 
 
 

 
 
 

0.60 0.60 0.70 2.43 คณะมนุษย์ฯ 
สาขาวิชา 
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เป้าประสงค ์
(หน่วยงาน) 

ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 

กลยุทธ์ 
หน่วยงาน 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ (ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยนับ 

ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ รวม  
56 57 58 59 56 57 58 59 56 - 59 

- จ านวนโครงการความ
ร่วมมือในการบริการ
วิชาการเพ่ือเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชนทั้ง
ภาครัฐและเอกชน       
(สมศ.9) 

-  จ านวนโครงการที่ชี้น า 
ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของ
สังคมด้านเศรษฐกจิ
พอเพียงอันก่อให้เกิด
ประโยชน์และสร้างคุณค่า
ต่อสถาบัน (สมศ.18.1)      

จ านวน 
 
 
 

 
 

จ านวน 
 

 
 

3 
 
 
 
 
 
1 

 
 

3 
 
 

 
 
 
1 

4 
 

 
 
 
 
2 

4 
 

 
 
 
 
2 

 

 

 

 



แผนพัฒนาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ระยะ 4 ปี พ.ศ. 2556 – 2559   

 

69 

เป้าประสงค์มหาวิทยาลัย :  1.  มีระบบการบริหารจัดการและผลงานด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมท่ีโดดเด่นเป็นท่ียอมรับ 

ประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย : 6. ส่งเสริมและพัฒนาการท านุบ ารุงศิลปะ วัฒนธรรม และภูมปิัญญาท้องถิ่น 
ประเด็นยุทธศาสตร์หน่วยงาน :     5. ส่งเสริมและพัฒนาการท านุบ ารุงศิลปะ วัฒนธรรม และภูมปิัญญาท้องถิ่น 

เป้าประสงค ์
(หน่วยงาน) 

ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 

กลยุทธ์ 
หน่วยงาน 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ (ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยนับ 

ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ รวม  
56 57 58 59 56 57 58 59 56 - 59 

- มีผลงานด้าน
การท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมที่
โดดเด่นเป็นที่
ยอมรับ 

- ระดับความส าเร็จของ
ระบบและกลไกการท านุ
บ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม           
(สกอ. 6.1) 

- จ านวนโครงการด้าน
ศิลปวัฒนธรรม และภูมิ
ปัญญาท้องถ่ินที่บูรณาการ 
กับการเรียนการสอน การ
บริการวิชาการ และวิจัย 

- ระดับความส าเร็จของ
การส่งเสริมและสนับสนุน
ด้านศิลปะ และวัฒนธรรม     
(สมศ. 10) 

- ระดับความส าเร็จของ
การพัฒนาสุนทรียภาพใน
มิติทางศิลปะและ
วัฒนธรรม (สมศ. 11) 

ระดับ 
 
 
 
 

โครงการ 
 
 
 

 
ระดับ 

 
 

 
ระดับ 

 

5 
 
 

 
3 
 
 
 
 
5 
 
 
 
4 
 
 

 

5 
 
 

 
3 
 
 
 
 
5 
 
 
 
4 
 
 

 

5 
 
 

 
4 
 
 
 
 
5 
 
 
 
5 
 
 

 

5 
 
 

 
4 
 
 
 
 
5 
 
 
 
5 

 

- บูรณาการงานด้าน
ศิลปะ วัฒนธรรมกับ
การเรียนการสอน
กิจกรรมนักศึกษา 
และปลูกจิตส านึก
ความเป็นไทยและ
วัฒนธรรมอันดีงาม 

- ส่งเสริมแลกเปลี่ยน
องค์ความรู้ทาง
วัฒนธรรมสู่ระดับ
สากล 

- โครงการสง่เสริม 
พัฒนาการท านุบ ารุง
ศิลปะ วัฒนธรรม และ
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
 
 
 

0.50 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

0.50 0.60 0.60 2.20 คณะมนุษย์ฯ 
สาขาวิชา 
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เป้าประสงค์มหาวิทยาลัย :  1.  มหาวิทยาลัยมีระบบบริหารที่มีมาตรฐานสากล 
 2. บุคลากรสายสนับสนุนมีขีดสมรรถนะตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
 3. ดัชนีความสุขของบุคลากรเพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่อง (ระบบสวัสดิการ ความรักผูกพัน การมีส่วนร่วม บรรยากาศในการท างาน) 

ประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย : 7. การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อการบริหารจัดการท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 
ประเด็นยุทธศาสตร์หน่วยงาน :     6. การบริหารจัดการคณะฯ ตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อการบริหารจัดการท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 

เป้าประสงค ์
(หน่วยงาน) 

ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 

กลยุทธ์ 
หน่วยงาน 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ (ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยนับ 

ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ รวม  
56 57 58 59 56 57 58 59 56 - 59 

- คณะฯ มีระบบ
บริหารที่มี
มาตรฐานสากล 

- ระดับความส าเร็จของ
ระบบบริหารความเสี่ยง          
(สกอ. 7.4) 

- ผลการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน
อยู่ในระดับดี (สกอ.9.1) 

- ผลการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายนอกอยู่ใน
ระดับดี  (สมศ. 15) 

ระดับ 
 
 

คะแนน 
 

 
คะแนน 

 
 

5 
 
 

4.48 
 
 
 

3.16 

5 
 
 

4.50 
 
 
 

3.50 

5 
 
 

4.50 
 
 
 

3.50 

5 
 
 

4.50 
 
 
 

4.00 

- ยกระดับการ
ประกันคุณภาพสู่
ระบบบริหารคุณภาพ
ระดับสากล 

- โครงการประชุม 
อบรม สัมมนา ด้านการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา  

0.2 0.2 0.2 0.2 0.8 คณะมนุษย์ฯ 

- ระบบบริหาร
ความเสี่ยงของ
คณะฯ มี
ประสิทธิภาพ 

- ระดับความส าเร็จของ
ระบบบริหารความเสี่ยง          
(สกอ. 7.4) 
 

ระดับ 
 
 
 

 

5 5 5 5 - ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของบุคลากรใน
การบริหารจัดการ 
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เป้าประสงค์มหาวิทยาลัย :  1.   มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์กลางแห่งความเป็นเลิศในการให้บริการทางวิชาการ การวิจัย ศิลปวัฒนธรรม และเป็นศูนย์กลางของข้อมูลในด้านอาเซียน
ในกลุ่มจังหวัดเบญจบูรพาสุวรรณภูมิเพื่อขับเคล่ือนสู่ประชาคมอาเซียน 

 2.  นักศึกษาและบุคลากรมีความรู้ความสามารถและศักยภาพพร้อมรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
ประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย :  8. การพัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
ประเด็นยุทธศาสตร์หน่วยงาน :     7. การพัฒนาคณะฯ เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

เป้าประสงค ์
(หน่วยงาน) 

ตัวชี้วัด 

ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 

กลยุทธ์ 
หน่วยงาน 

โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ (ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยนับ 

ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ รวม  
56 57 58 59 56 57 58 59 56 -

 
5
9 

- นักศึกษาและ
บุคลากรมคีวามรู้
ความสามารถและ
ศักยภาพพร้อมรับ
การเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน 

-   จ านวนหลักสูตรใน
การจัดการเรียนการสอน
เพ่ือรองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 

- จ านวนกิจกรรมใน
การจัดการเรียนการสอน
เพ่ือรองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 

- ร้อยละของคณาจารย์
และบุคลากรที่ได้รับการ
พัฒนาความรู้
ความสามารถและ

หลักสูตร 

 
 

 
กิจกรรม 

 
 
 

ร้อยละ 
 
 
 

1 
 
 
 
1 
 
 
 

70 
 
 
 

1 
 
 
 
1 
 
 
 

75 
 
 
 

1 
 
 
 
1 
 
 
 

75 
 
 
 

1 
 
 
 
1 
 
 
 

75 
 
 
 

- เตรียมความพร้อม
และเสริมสร้างทักษะที่
เหมาะสมให้แก่
นักศึกษา 
- ส่งเสริมการพัฒนา
ความรู้ความสามารถ
และศักยภาพด้าน
วิชาการ และทักษะใน
การปฏิบัติงานของ
คณาจารย์ และบุคลา 
กรในคณะฯ เพ่ือเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 

 - โครงการสานสัมพันธ์
อาเซียน แลกเปลี่ยน
วัฒนธรรม น าสู่
เครือข่ายทางวิชาการ 

0.30 0.30 0.30 0.30 1.20 คณะมนุษย์ฯ 



แผนพัฒนาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ระยะ 4 ปี พ.ศ. 2556 – 2559   

 

72 

เป้าประสงค ์
(หน่วยงาน) 

ตัวชี้วัด 

ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 

กลยุทธ์ 
หน่วยงาน 

โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ (ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยนับ 

ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ รวม  
56 57 58 59 56 57 58 59 56 -

 
5
9 

ศักยภาพด้านการใช้
ภาษาต่างประเทศ 

-   ร้อยละของคณาจารย์
และบุคลากรที่ได้รับการ
พัฒนาความรู้ความเข้าใจ
ด้านอาเซียน 

 
 
ร้อยละ 

 
 
70 

 
 
80 

 
 
95 

 
 
95 
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บทท่ี 4  

การแปลงแผนพัฒนาสู่การปฏิบัติ 

 

 แผนพัฒนาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ระยะ 4 ปี พ.ศ. 2556 – 2559 เป็นการพัฒนา
คณะฯ โดยแสดงภารกิจท่ีคณะฯ  จะต้องด าเนินการตลอดระยะเวลา 4 ปี พ.ศ. 2556 - 2559   ให้บรรลุ
ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย  โดยมีสาระส าคัญท่ีแสดงให้เห็นถึงประเด็น ยุทธศาสตร์ ท่ีคณะฯ เข้าไปเกี่ยวข้อง
สู่ภารกิจ ท่ีต้องด าเนินการ   โดยได้ก าหนดเป้าหมายการจัดกิจกรรม/โครงการ ตัวช้ีวัดผลส าเร็จ 
งบประมาณ และผู้รับผิดชอบ ซึ่งการขับเคล่ือนพัฒนาของคณะฯ จะเกิด ผลสัมฤทธิ์ ในทางปฏิบัติได้ 
จะต้องประกอบด้วยระบบ กลไก การด าเนินงานหลายส่วนด้วยกัน การสร้างการยอมรับและการมีส่วนร่วม
ของบุคลากรภายในคณะฯ เป็นส่ิงส าคัญ เพราะจะเป็นกลไกท่ีร่วมกันขับเคล่ือนน าแนวทางการพัฒนา
คณะฯ ไปสู่การปฏิบัติท่ีเป็นรูปธรรม  ควบคู่กับการวางแผนพัฒนาก าลังคนให้มีสมรรถนะตามหน้าท่ี และ
ความรับผิดชอบ  การวางระบบ กลไกการจัดสรรทรัพยากร  การบริหารความเส่ียงเชิงยุทธศาสตร์  
ตลอดจนการพัฒนาระบบก ากับ ติดตาม และประเมินผลให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น โดยมีแนวปฏิบัติต่างๆ 
ดังนี้ 

1. เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกระดับ จัดอบรมเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจร่วมกัน
เกี่ยวกับแผน และกลวิธีน าแผนลงสู่ระดับหน่วยงาน และบุคคล เพื่อให้บุคลากรทุกระดับได้รับทราบและ
เกิดทักษะในการน าไปปฏิบัติ 

2. แต่งต้ังคณะกรรมการท างาน จัดท า ติดตามผลและประเมินผลด้านแผนพัฒนา คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ระยะ 4 ปี 

3. จัดประชุม สัมมนา เพื่อจัดท าพัฒนาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ระยะ 4 ปี พ.ศ. 
2556 -2559  โดยก าหนดค่าเป้าหมาย กลยุทธ์  โครงการ กิจกรรม ตลอดจนทรัพยากรท่ีต้องการส าหรับ
จัดท างบประมาณประจ าปีการก ากับผลการปฏิบัติงานต่อไป 

4. การสร้างพลังและความร่วมมือเพื่อน าไปสู่ผลท่ีต้ังเป้าหมายไว้  ตามแผนงานและโครงการ 
เน้นการมีส่วนร่วม การท างานเป็นทีม ความผูกพัน การยอมรับ และการจูงใจ 

5. พัฒนาระบบบริหารความเส่ียง เพื่อพัฒนา ปรับปรุง แก้ไข การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ให้
บรรลุผล  ร่วมกันวิเคราะห์ปัจจัยเส่ียง พร้อมท้ังก าหนดแนวทางแก้ไขปรับปรุง 

6. การประเมินผลการปฏิบัติงานของกิจกรรม / โครงการ  จัดให้มีระบบและกลไกเพื่อควบคุม
การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผน  สามารถตรวจสอบและติดตามการด าเนินงานของโครงการต่างๆ ได้ 
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และน าผลท่ีได้จากการประเมินมาปรับปรุงกิจกรรมอย่างต่อเนือ่ง  
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การถ่ายทอดพัฒนาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ระยะ 4 ปี สู่การปฏิบัติในระดับ สาขาวิชา 
  การถ่ายทอดแผนพัฒนาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ระยะ 4 ปี   คือ  การน า
ยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ (Strategy  Implementation)  ซึ่งเป็นกระบวนการหนึง่ในการบริหารเชิง    
กลยุทธ์  โดยคณะฯ มี การด าเนินการท่ีส าคัญ คือ 

1. คณะฯ มีระบบการส่ือสารถึงบุคลากรของคณะฯ อย่างท่ัวถึงและต่อเนื่อง โดยมีระบบ

เอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document)  เพื่อถ่ายทอดเอกสารต่างๆ เช่น วิสัยทัศน์  พันธกิจ ประเด็น

ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ สู่สาขาวิชา และบุคลากรของคณะฯ 

2. คณะฯ จะจัดให้มี การจัดการความรู้ในองค์กร โดยจัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์ท่ี
ดี  (Best Practice) การสร้างระบบแรงจูงใจต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถ ขวัญ และก าลังใจของ
บุคลากร ให้มีความเข้มแข็งและมีระบบการวิเคราะห์ติดตามสถานการณ์ เพื่อให้สามารถสนองตอบต่อการ
เปล่ียนแปลงได้ดี 

3. การบริหารผลการด าเนินงาน คณะฯ  จะจัดระบบบริหารผลการด าเนินงาน ให้มีกลไกเพื่อเฝ้า

ระวังและตรวจสอบผลการด าเนินงานท่ีมีความคลาดเคล่ือนจากแผนเพื่อประกอบการตัดสินใจว่าจะต้องมี

การแก้ไขอย่างไร โดยให้มีการรายงานตามล าดับข้ันของความรับผิดชอบเป็นรายเดือนหรือรายไตรมาส

ขึ้นอยู่กับ ลักษณะงาน วิธี การติดตาม จะใช้ การก าหนดกิจกรรม และขั้นตอนกิจกรรม การก าหนด

ตารางเวลาเริ่มต้น และส้ินสุดการจัดท ากิจกรรมเป็นกลไกก ากับ 

4. การประเมินผลการปฏิบัติงานของงาน/โครงการและความส าเร็จของคณะฯ จะจัดให้มีกลไก
เพื่อควบคุมการปฏิบัติงานตามกลยุทธ์  และก่อให้เกิดการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนการเรียนรู้ ใน
องค์กร โดยด าเนินการเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานท่ีได้จริงกับเป้ าหมายท่ีก าหนดไว้  ภายใต้ การ  
บูรณาการระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  ตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ของ ก.พ.ร. ,              
สมศ. ฯลฯ 
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บทท่ี 5  

การก ากับติดตามประเมินผล 

 

การก ากับ ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ระยะ 4 ปี 
พ.ศ. 2556 – 2559  เป็นภารกิจท่ีส าคัญ เพราะสามารถน าข้อมูลนั้นมาวิเคราะห์ติดตาม  ก ากับการบริหาร
งบประมาณอย่างถูกต้องและเพียงพอ  อีกท้ังยังเป็นข้อมูลส าหรับผู้บริหารเพื่อให้สามารถตัดสินใจในการ
บริหารหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยมีวัตถุประสงค์ของการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล ดังนี้ 

1. เพื่อเปรียบเทียบผลการด าเนินงานในช่วงงบประมาณ กับเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ 
2. เพื่อใช้เป็นข้อมูลสะท้อนให้ ผู้รับผิดชอบโครงการ สาขาวิชา และคณะฯ ใช้เป็นแนวทางใน

การปรับปรุงพัฒนา ระบบงานต่างๆ รวมทั้งเป็นขอ้มูลประกอบการตัดสินใจในการทบทวนทิศทาง นโยบาย 
และแนวทางในการบริหารงานของคณะฯ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้รับบริการ  มหาวิทยาลัย  ชุมชน 
สังคม  และประเทศชาติ 

แนวทางการก ากับ  ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล 
 การก ากับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลตามแผนพัฒนาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ระยะ 4 ปี พ.ศ. 2556 – 2559 ซึ่งคณะฯ จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ตามแผนพัฒนาคณะฯ  ตาม
ปีงบประมาณ มีแนวทางการก ากับ ติดตามและประเมินผล ดังนี้ 

1.  จัดท าปฏิทินแผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ เพื่อกระตุ้นให้สาขาวิชาจัดกิจกรรม
ให้เป็นไปตามแผนท่ีต้ังไว้ 

2.  ติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายเงินในแต่ละไตรมาส  ด าเนินการ
เร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนท่ีต้ังไว้ 

3. ประเมินผลกิจกรรมโครงการ  โดยแบบประเมินการจัดกิจกรรม จะต้องมีการประเมินในทุก
ด้าน (PDCA)   เพื่อน าผลการประเมินมาปรับปรุงการจัดกิจกรรมในครั้งต่อไป 

4. มีการจัดท ารูปเล่ม สรุปกิจกรรม/โครงการ ในแต่ละโครงการ เพื่อรองรับการตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษา ท้ังภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัย 
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