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บริบทหน่วยงาน 
 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นหน่วยงานระดับคณะในมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ซึ่ง
แต่เดิมเป็นวิทยาลัยครูฉะเชิงเทรา ขณะที่มีฐานะเป็นวิทยาลัยครูอยู่นั้น การบริหารงานมีลักษณะเรียกว่าหมวด
วิชา เช่น หมวดวิชาสังคมศึกษา หมวดวิชาภาษาอังกฤษ หมวดวิชาภาษาไทย เป็นต้น มีภารกิจจัดการสอนวิชา
ในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ให้กับนักศึกษาครูระดับประกาศนียบัตรการศึกษาชั ้นต้น แล ะ
ประกาศนียบัตรการศึกษาชั้นสูง  

 หลังจากมีประกาศพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู ในปี พ.ศ. 2518 กำหนดให้วิทยาลัยครูเปิดการสอนนักศึกษา
สายครูจนถึงระดับปริญญาตรี หมวดวิชาสังคมศึกษา หมวดวิชาภาษาอังกฤษ หมวดวิชาภาษาไทย ถูกรวมเป็น 
“คณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์” เป็น 1 ใน 3 คณะวิชาของวิทยาลัยครูฉะเชิงเทราในขณะนั้น 
ร่วมกับคณะวิชาครุศาสตร์ และคณะวิชาวิทยาศาสตร์  มีหน้าที่รับผิดชอบการผลิตบัณฑิตสายครู สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย สังคมศึกษา ศิลปศึกษา นาฏศิลป์และดนตรี ต่อมาในปี พ.ศ. 2527 หลังมีประกาศใช้
พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู ฉบับที่ 2 จึงมีการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีในสาขาอื่นนอกจากบัณฑิตสายครู 
คือ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (วท.บ.) สาขาศิลปศาสตร์ (ศศ.บ.) สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว และผลิต
บัณฑิตระดับอนุปริญญาในสาขาวิชาอังกฤษธุรกิจ 

          พ.ศ. 2538 หลังจากมีพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ วิทยาลัยครูทั่วประเทศได้รับพระราชทานนาม
ใหม่จากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ 19 มกราคม พ.ศ.2538 ว่า “สถาบันราช
ภัฏ” วิทยาลัยครูฉะเชิงเทราจึงเปลี่ยนชื่อเป็น “สถาบันราชภัฏฉะเชิงเทรา” ในวาระนี้ มีการเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างการบริหารงานและเปลี่ยนชื่อเรียกจาก “คณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์” เป็น “คณะ” 
(Faculty) เรียกว่า “คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์” และเปลี่ยนการบริหารงานจาก “หัวหน้าคณะ” 
เป็น “คณบดี”  

 พ.ศ. 2545 สถาบันราชภัฏฉะเชิงเทรา มีนโยบายให้คณะครุศาสตร์เป็นหน่วยงานรับผิดชอบการผลิตครูทุก
สาขาวิชา ดังนั ้น นักศึกษาสายครูที ่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2545 จึงย้ายจากคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ไปสังกัดคณะครุศาสตร์แทน นับแต่นั้น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้เริ่มดำเนินการ
พัฒนาหลักสูตรใหม่หลายหลักสูตร ทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก เพื่อให้มีความทันสมัย 
รองรับความต้องการของผู้เรียน และสอดคล้องกับบริบทสังคมไทยที่เปลี่ยนแปลงไป การเปิดหลักสูตรใหม่
ตลอดจนการปรับปรุงหลักสูตร ดำเนินมาโดยลำดับ ดังนี้ 

 ปีการศึกษา 2545 เปิดโปรแกรมระดับปริญญาตรี 2 โปรแกรม คือ โปรแกรมพัฒนาชุมชน และโปรแกรมรัฐ
ประศาสนศาสตร์ 
 ปีการศึกษา 2546 เปิดโปรแกรมระดับปริญญาตรี 1 โปรแกรม คือ โปรแกรมภาษาอังกฤษธุรกิจ 
 ปีการศึกษา 2547 เปิดโปรแกรมระดับปริญญาตรี 1 โปรแกรม คือ โปรแกรมภาษาญี่ปุ่น 
 ปีการศึกษา 2551 เปิดหลักสูตรระดับปริญญาโท สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
 ปีการศึกษา 2552 ปรับปรุงหลักสูตรใหม่ 3 หลักสูตร แบ่งเป็นหลักสูตรปริญญาตรี 2 หลักสูตร คือ หลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏดุริยางคศิลป์ไทย และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
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สำหรับชาวต่างประเทศ หลักสูตรปริญญาโท  1 หลักสูตร คือ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
 ปีการศึกษา 2554 ปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรีและปริญญาโทให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน จำนวน 
9 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปกรรม, หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ, หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏดุริยางคศิลป์ไทย, หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน, หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ, หลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีสากล, หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น, หลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ และหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  
 ปีการศึกษา 2556 เปิดหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ 
 ปีการศึกษา 2557 ปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเพื่อการพัฒนา และปรับปรุง
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ 
 ปีการศึกษา 2558 เปิดหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ 
 ปัจจุบัน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เปิดการเรียนการสอนทั้งสิ ้น 11 หลักสูตร ประกอบด้วย
หลักสูตรระดับปริญญาตรี 10 หลักสูตร และหลักสูตรปริญญาเอก 1 หลักสูตร ดังนี้ 
 หลักสูตรระดับปริญญาตรี  

1. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ 
2. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  
3. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ไทย  
4. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน  
5. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ  
6. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีสากล  
7. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
8. เปิดหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ 
9. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ 
10. หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ 

หลักสูตรระดับปริญญาเอก 
1.  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเพื่อการพัฒนา 

รายนามผู้บริหารคณะ 

 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีผู้บริหารคณะนับตั้งแต่มีประกาศพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 
2518 ระยะแรกเรียกว่า “หัวหน้าคณะ” มีรายนามดังนี้  

1. อาจารย์สุมน อ้นไชยะ (พ.ศ.2520-2521) 
2. อาจารย์ยาใจ รีละชาติ (พ.ศ.2522-2526) 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญชอบ เริงทรัพย์ (พ.ศ.2527-2530) 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พลากร โพพิศ (พ.ศ.2531-2532) 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมบูรณ์ ศุภจริยาวัตร (พ.ศ.2533-2536) 
6. อาจารย์อุทิน รวยอารี (พ.ศ.2536-2538) 
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หลังประกาศพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ เมื่อ พ.ศ.2538 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เปลี่ยนการบริหารงานจาก “หัวหน้าคณะ” เป็น “คณบดี” เพื่อให้สอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการ
บริหารงานของมหาวิทยาลัย จาก “คณะวิชา” เป็น “คณะ” (Faculty) คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ นับแต่ปี 2538 จนถึงปัจจุบัน มีรายนามดังนี้ 

 

1. อาจารย์อุทิน รวยอารี (26 กรกฎาคม พ.ศ.2538- 25 กรกฎาคม พ.ศ.2542) 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ผ่องศรี มาสขาว (26 กรกฎาคม พ.ศ.2542- 25 กรกฎาคม พ.ศ.2545) 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผ่องศรี มาสขาว (26 กรกฎาคม พ.ศ.2545- 30 กันยายน พ.ศ.2547) 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิสา เมลานนท์ (30 มกราคม พ.ศ.2548 - 29 มกราคม พ.ศ.2552) 
5. อาจารย์  ดร. เทพนคร ทาคง (8 มีนาคม พ.ศ.2552- 7 มีนาคม พ.ศ.2556) 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลักษณพร โรจน์พิทักษ์กุล (8 มีนาคม พ.ศ.2556- 7 มีนาคม พ.ศ.2560) 
7. อาจารย์ ดร.ไชยะ เทพา (รักษาราชการ)  (8 มีนาคม พ.ศ.2560- 25 เมษายน พ.ศ.2560) 
8. อาจารย์ ดร.เทพนคร ทาคง  (26 เมษายน พ.ศ.2560- ปัจจุบัน) 

 
คณะกรรมการบริหารคณะ 
 

ปัจจุบัน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีคณะกรรมการบริหารคณะดังรายนามต่อไปนี้  
อาจารย์ ดร.เทพนคร ทาคง  คณบดี 
ผู้ช่วยศาตราจารย์สราวุธ โรจนศิริ รองคณบดีวิชาการและวิจัย 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ไชยะ เทพา     รองคณบดีวางแผน พัฒนาและการประกัน

คุณภาพการศึกษา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระวุฒิ กลิ่นด้วง           รองคณบดีกิจการนักศึกษา และศิษย์เก่า

สัมพันธ์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.เอกชัย ไชยดา   ผู้ช่วยคณบดี 
อาจารย์พรรณรัตรน์ กานต์ไกรศรี  ผู้ช่วยคณบดี 
นางสาวณิชาภัทร ยุทธไตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสำนักงาน 
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ตราสัญลักษณ์ประจำคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 

 

 

 

ความหมาย 

ภาพคน 3 คน สีน้ำเงิน เป็นสีประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จับมือประสานกันอยู่
ภายใต้หลังคาทรงไทยสื่อถึงการประสานสัมพันธ์กันของมวลหมู่มนุษย์ที่อยู่ร่วมในสังคมเดียวกัน เครื่องหมาย
ทั้งหมดอยู่ภายในกรอบรูปวงกลม สื่อถึงการเชื่อมโยงต่อกันอยู่ภายในขอบวงกลมสีเหลือง -เขียว ซึ่งเป็นสี
ประจำมหาวิทยาลัย 

ปรัชญา (Philosophy)   
 "จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนด้วยความรู้คู่คุณธรรม น้อมนำศาสตร์พระราชาพัฒนาท้องถิ่น" 
 
วิสัยทัศน์ (Vision)   
 “คณะชั้นนำด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บริการสังคม สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นตามศาสตร์
พระราชา” 
 
พันธกิจ (Mission) 

1. ผลิตบัณฑิตด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ให้มีความรู้ คู่คุณธรรม เป็นที่ยอมรับของสังคม 
2. สร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการศึกษาด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ตาม

มาตรฐานสากล 
3. พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชน และท้องถิ่นตามศาสตร์พระราชา 
4. บริการวิชาการท่ีตอบสนองความต้องการของสังคมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
5. สืบสาน ส่งเสริม ทะนุบำรุง และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นสู่สากล 
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ค่านิยม 
“WE ARE HUSOC” 
W ell Being    ความอยู่ดีมีสุข 
E thics Strengthening   การสร้างเสริมความเข้มแข็งทางคุณธรรมจริยธรรม 
A rea-based development  การพัฒนาเชิงพ้ืนที่ 
R esearch-based Instruction  การจัดการเรียนการสอนโดยใช้งานวิจัยเป็นฐาน 
E nvironment Protection  การปกป้องสิ่งแวดล้อม 
H uman Capital   ต้นทุนมนุษย์ 
U nity in Diversity   ความเป็นเอกภาพในความหลากหลาย 
S ocial Responsibility   ความรับผิดชอบต่อสังคม 
O rganization Governance  ธรรมาภิบาลแห่งองค์กร 
C ultural Promotion   การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 

 
อัตลักษณ์  
  “จิตอาสา ใฝ่รู้ สู้งาน” 
 
เอกลักษณ์  
 “คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เป็นเอกภาพในความหลากหลาย ( Unity In Diversity)” 
ยุทธศาสตร์(Strategic) 
 
 เพ่ือให้การพัฒนาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เป็นไปตามพันธกิจจึงกำหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนา
คณะฯ  3 ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 - 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
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แผนภูมิการบริหาร  
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ด้านการบริหาร 

คณะผู้บริหารในปัจจุบัน 
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หลักสูตรทีค่ณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เปิดสอน ได้แก่ 

ชื่อหลักสูตร 

หลักสูตรปรับปรุงใหม่ 

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 หมดอาย ุ

สกอ.เห็นชอบ สกอ.เห็นชอบ อว.เห็นชอบ* อว.เห็นชอบ 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  

1. การพัฒนาสังคม 16 พ.ย. 60    ผ่านสภาฯ  
20 ธ.ค. 63 

2568 

2. ภาษาอังกฤษ                                                 12 ต.ค. 59    ผ่านสภาฯ  
20 ธ.ค. 63 2568 

3. ดนตรีสากล 3 พ.ค. 60    2563 

4. ภาษาไทย 22 ม.ค. 61   ผ่านสภาฯ  
20 ธ.ค. 63 2568 

5. สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์   
  19 เม.ย. 63 2567 

6. นาฏดุริยางคศิลป์ไทย** (2554)    ปิดหลักสูตร 

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  

1. ทัศนศิลป์และมีเดียอาร์ต                                                   19-ก.ค.-61    ผ่านสภาฯ  
20 ธ.ค. 63 2568 

2. ดนตรีสากล***   20-มิ.ย.-61   2565 

3. ดุริยางคศิลป์ไทย***    12 มี.ค. 63 2567 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  

1. รัฐประศาสนศาสตร์                                     11 ธ.ค. 63   ผ่านสภาฯ  
20 ธ.ค. 63 2568 

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต  

1. รัฐศาสตร์      24 ก.ค. 63 2568 

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต  

1. นิติศาสตร์    24 พ.ย.62  2566 

หมายเหตุ  
 * กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ก่อตั้ง 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  

** หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏดุริยางคศิลปไ์ทย – ยงัมีนักศึกษาไมส่ำเรจ็การศึกษา 
*** ปรับปรุงหลักสูตรใหม่ เป็น ศลิปกรรมศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาดนตรสีากล แขนงดนตรสีากล/ไทย 
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 การพัฒนาแผนบริการวิชาการ 
การพัฒนาแผนบริการวิชาการประจำปีงบประมาณ 2564 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ พิจารณาถึงความเชื่อมโยงของ แผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏราช
นครินทร์ และแผนปฏิบัติราชการปี 2564 ของคณะฯ  
วัตถุประสงค์ 
1.เพ่ีอส่งเสริมและบูรณาการการจัดการเรียนการสอนและการบริการวิชาการของนักศึกษาและอาจารย์กับ
การพัฒนาทอ้งถิ่น 
2.เพือ่จัดทำโครงการบริการวิชาการท่ีสร้างความร่วมมือส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชนและท้องถิ่น 
กระบวนการพัฒนาแผนบริการวิชาการ 

การพัฒนาแผนบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2564 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้
ดำเนินการตามลำดับโดยคณะกรรมการบริการวิชาการของคณะ ดังนี้ 
  
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะแต่งตั้งคณะกรรมการบริการวิชาการ 

คณะกรรมการฯ พิจารณากำหนดนโยบายบริการวิชาการตามยุทธศาสตร ์

เผยแพร่นโยบายและแนวปฏิบัติแก่สาขาวิชา 

รับข้อเสนอโครงการบริการวิชาการ 

พิจารณาอนุมัติโครงการและกรอบงบประมาณ 

จัดทำแผนบริการวิชาการประจำป ี

ดำเนินงานตามแผนบริการวิชาการประจำป ี



 

 

10  

 

 

ความเชื่อมโยงของการพัฒนาแผนบริการวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สอดคล้อง
ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  ที่กำหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ     
ราชนครินทร์ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)  โดยมหาวิทยาลัยฯ มีเป้าประสงค์ด้านการบริการวิชาการ ดังนี้ 

 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 

1. เป็นศูนย์ฝึกอบรมเพ่ือสร้างความเป็นเลิศทางบริการวิชาการ ในภาคตะวันออกที่เสริมสร้างการเรียนรู้
ตลอดชีวิตเพ่ือสร้างศักยภาพของผู้นำชุมชนและท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

2. สร้างศักยภาพและความเข้มแข็งให้กับผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนา และนักการเมืองท้องถิ่น          
3. การพัฒนาศักยภาพครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 
4. เป็นแหล่งเรียนรู้ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และสร้างสรรค์ผลงานที่โดดเด่นเป็นที่ยอมรับ

ของสังคม  

 
 
 
 

  

               การบริการวิชาการแก่สังคม เป็นภารกิจหลักอย่างหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา ดังนั้น สถาบันจึง
พึงกำหนดหลักเกณฑ์ และข้ันตอนการบริการทางวิชาการอย่างเป็นระบบ และมีการจัดโครงสร้างสถาบันเพ่ือ
เป็นกลไกในการขับเคลื่อนระบบดังกล่าว การให้บริการวิชาการต้องมีความเชื่อมโยงกับการจัดการเรียนการ
สอนและการวิจัย และสามารถบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัยอยา่ง
เป็นรูปธรรม โดยในปีงบประมาณ 2562 คณะได้เปลี่ยนระบบและกลไกการบริการวิชาการแก่สังคม ไปใน
รูปแบบเดียวกับของมหาวิทยาลัย เพ่ือให้เป็นไปในแนวทางเดียวกับมหาวิทยาลัยและเกิดความคล่องตัวในการ
ปฏิบัติงานด้านการบริการวิชาการ 

 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เล็งเห็นความสำคัญใน
การดำเนินภารกิจด้านบริการวิชาการ เพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาของคณะ และสอดคล้องกับ
มาตรฐานการศึกษา สามารถรองรับการตรวจประเมินได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  คณะฯ จึง
กำหนดระบบและกลไกการบริการวิชาการแก่สังคม ไว้ดังนี้ 

 

 

ความเชื่อมโยงของแผนบริการ
วิชาการ 

ระบบและกลไกการบริการวิชาการแก่สังคม 
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       ระบบการบริการทางวิชาการแก่สังคม 
 
 
 
 

 

 

 

 

              ไม่ผ่านการพิจารณา 

                            ผ่านการพิจารณา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เริ่มต้น 

สำรวจความต้องการของชุมชนหรอืภาครัฐ ภาคเอกชน 
หน่วยงานและจดัทำแผนบริการวชิาการแก่สังคม 

 
เสนอต่อกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

 

เสนอต่อสภามหาวิทยาลยั 
 จัดทำข้อมูลเสนอโครงการบริการวิชาการตามแผน 
 

โครงการ 

ดำเนินโครงการ/กจิกรรมบริการทางวิชาการตามแผน 
 

ประเมินผลประโยชน์หรือผลกระทบ 
การให้บริการวิชาการแก่สังคม 

 นำผลประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาการบริการวิชาการแก่สังคม 
 

สรุปผลหรือสร้างองค์ความรู้เพื่อถ่ายทอดความรู้ทีไ่ด้ 
จากการบริการวิชาการแกส่ังคมสูบุ่คลากรและสาธารณะ 

 

บูรณาการ 
กับการเรยีนการสอน 

 

บูรณาการ 
กับการวิจัย 

 

บูรณาการกับการทำนุบำรุง 
ศิลปวัฒนธรรม 

 
ประเมินความสำเรจ็ของการบูรณาการ 

งานบริการทางวิชาการแก่สังคม 

 นำผลประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการวิชาการแกส่ังคม 
 

ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการบริการวิชาการกับชุมชน
ภาครัฐ ภาคเอกชน หรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

การให้บริการวิชาการแก่สังคม 
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กลไกการบริการทางวิชาการ 

1. สำรวจความต้องการของชุมชนหรือศึกษาความต่อเนื่องของโครงการเดิม (ถ้ามี) การบริการทาง
วิชาการ จำเป็นต้องเริ่มจาการสำรวจความต้องการของชุมชน เพื่อวางแผนและกำหนดเป็นหมายการเรียนรู้
และเสริมสร้างความเข้มแข็ง เพื่อนำไปจัดทำเป็นโครงการ โดยกำหนดตัวบ่งชี้ความสำเร็จและเป้ าหมาย
ร่วมกับชุมชน 

2. จัดทำแผนการบริการวิชาการ เสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัย
ให้พิจารณา ในขั้นตอนนี้คณะ/หน่วยงาน/มหาวิทยาลัยต้องเขียนโครงการตามแบบฟอร์มของกองนโยบาย
และแผน และนำเสนอแผนบริการทางวิชาการต่อผู้มีอำนาจอนุมัติ ระดับคณะ ศูนย์ สำนั ก สถาบัน ระดับ
มหาวิทยาลัยและระดับสภามหาวิทยาลัยตามลำดับ 

3. ต้องจัดทำข้อเสนอโครงการ โดยมีโครงสร้างการเขียนโครงการที่ครบถ้วน ระบุตัวบ่งชี้ตาม
ความสำเร็จของโครงการได้อย่างเป็นรูปธรรม และสามารถนำไปบูรณาการต่อการเรียนการสอนหรือการวิจัย
ต่อไป 

4. ในการแต่ละขั้นตอนให้ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณตามแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัยและ
ระเบียบว่าด้วยการเงิน รวมทั้งการเขียนรายงานสรุปผลการดำเนินโครงการหลังจากโครงการดำเนินแล้วเสร็จ
ภายใน 30 วัน นำส่งต้นสังกัด 

5. ติดตามและประเมินผลการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์/ ผลกระทบที่ได้ให้บริการทางวิชาการ  
ควรตามหลังสิ้นสุดโครงการภายใน 1 เดือน แต่ไม่เกิน 3 เดือน 

6. นำผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาการบริการวิชาการ เพื่อนำไปปรับกิจกรรม/ โครงการ
ของการให้บริการวิชาการ 

7. สรุปผลและสร้างองค์ความรู้เพื่อถ่ายทอดความรู้ที ่ได้จากการบริการวิชาการสู่บุคลากรและ
สาธารณชน ผ่านทางสื่อต่าง ๆ เว็บไซต์ เอกสาร สื่อวิทยุ การประชุม จัดนิทรรศการ อ่ืน ๆ 

8. เมื่อโครงการบริการวิชาการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ต้องนำผลจาการบริการวิชาการไปบูรณาการกับ
การเรียนการสอน การวิจัย และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สามารถทำในแนวทางต่อไปนี้ 

8.1    พัฒนาเป็นหัวข้อวิจัย/ โจทย์วิจัย เพ่ือนำความรู้ประสบการณ์จากจากการบริการวิชาการ
มาต่อยอดไปสู่การพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ผ่านกระบวนการวิจัย 

8.2    จัดทำหลักสูตรระยะสั้น 
8.3    จัดทำ มคอ.3 ซึ่งมีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน 

เช่น กำหนดให้นักศึกษานำความรู้ไปจัดทำเป็นโครงการ หรือกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนโดยระบุชื่อ
โครงการบริการทางวิชาการ 

8.4    จัดทำ มคอ.5  โดยการรายงานผลการจัดการเรียนการสอนตาม มคอ.3 
9. ประเมินความสำเร็จของการบูรณาการกับการบริการวิชาการโดยให้มีส่วนร่วมของผู้ให้บริการ 

ผู้รับบริการ และนักศึกษา ซึ่งเป็นทั้งผู้ให้บริการและผู้รับบริการ ทั้งในระดับแผนการดำเนินงาน เป็นหมายของ
สถาบัน ความร่วมมือร่วมใจของบุคลากร คุณภาพของบุคลากร คุณภาพของการให้บริการที่สามารถนำไปใช้
ประโยชน์ได้จริง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีสถาบันกำหนดไว้ 

10. นำความรู้จาการบริการวิชาการไปบูรณาการกับการเรียนการสอน การวิจัย และการทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรม ไปใช้เพื่อพัฒนาแผน พัฒนากระบวนการและผลสัมฤทธิ์ที่ได้อย่างสม่ำเสมอและเป็นรูปธรรม 
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การดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติงานบริการวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ สามารถแสดงรายละเอียด
เกี่ยวกับโครงการประกอบด้วยความสอดคล้องของ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ โครงการ และผู้รับผิดชอบ 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด เป้าหมายตัวชี้วัด กลยุทธ์ โครงการ 

1. ชุมชน ท้องถิ่น และสถาน
ประกอบการได้รับการพัฒนาให้มี
ความเข้มแข็ง และ 
ยกระดับให้เป็นแหล่งจ้างงานของ
ประชากรและบัณฑิตในพ้ืนที่ 

- จำนวนชุมชน ที่ได้รับการ
พัฒนาให้เกิดความเข้มแข็ง 
และยั่งยืน 

8 -พัฒนาหลักสูตร
ระยะสั้นและ
หลักสูตรใหม่ ๆ 
เพ่ือตอบสนอง
ความต้องการ
ตลาดแรงงานใน
เขตโครงการพัฒนา
ระเบียงเศรษฐกิจ
พิเศษภาค
ตะวันออก  

 

- เผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายและพัฒนา
สถานที่แก่ชุมชน (สาขาวิชานิติศาสตร์) 

- อบรมภาษาอังกฤษเพ่ือเตรียมความพร้อมสู่
การประกอบอาชีพ (Toeic) (สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ) 

- โครงการศึกษาบริบทหมู่บ้านเพ่ือการจัดทำ
ฐานข้อมูลและการพัฒนายุทธศาสตร์ราชภัฏ
เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น (ยุทธศาสตร์ราชภัฏ) 

- โครงการภูมิปัญญาท้องถิ่นผ้าไทยกลุ่มชาติพันธ์ุใน
บริบทของพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราพัฒนาสู่เศรษฐกิจ
สร้างสรรค ์

 - จำนวนกำลังคน
อุตสาหกรรมบริการมีทักษะ  
เพ่ิมมากข้ึน 

 
 

90  

 

 

 

- โครงการพัฒนาระบบข้อมูลตำบลโดยการ
สำรวจตามแนวทาง GISDA 
(ยุทธศาสตร์ราชภัฏ) 

- โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเป็น
ผลิตภัณฑ์ OTOP  เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด เป้าหมายตัวชี้วัด กลยุทธ์ โครงการ 

ของประชาชนในท้องถิ่น 5 ชุมชน  โดยคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
(ยุทธศาสตร์ราชภัฏ) 
 

 - จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนใน
พ้ืนที่ได้รับการพัฒนาและ
ยกระดับ 

4  - โครงการพัฒนาระบบข้อมูลตำบลโดยการ
สำรวจตามแนวทาง GISDA 
(ยุทธศาสตร์ราชภัฏ) 

- โครงการภูมิปัญญาท้องถิ่นผ้าไทยกลุ่มชาติ
พันธุ์ในบริบทของพ้ืนที่จังหวัดฉะเชิงเทรา
พัฒนาสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
(ยุทธศาสตร์ราชภัฏ) 

 - จำนวนโครงการที่น้อมนำ
แนวพระราชดำริมาบูรณา
การแก้ปัญหาในการพัฒนา
ท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็ง
และยั่งยืน 

3  - โครงการส่งเสริมความรักความเป็นไทย  
ความสามัคคี เข้าใจในสิทธิหน้าที่ของตนเอง
และผู้อ่ืนภายใต้พ้ืนฐานสังคมประชาธิปไตย  
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
(ยุทธศาสตร์ราชภัฏ) 



 

 

15  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก
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