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1. สถานการณ์แนวโน้มปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อหน่วยงาน 
1.1. สภาพแวดล้อมปัจจัยภายนอกที่มีผลกระทบต่อหน่วยงาน 

O T 
- นโยบายมหาวิทยาลัยส่งเสริมให้คณะมีหลักสูตรระยะ
สั้นและสัมฤทธิบัตร 
- นโยบายมหาวิทยาลัยส่งเสริมให้มีการพัฒนาหลักสูตร
ที่มีการบูรณาการข้ามศาสตร์ ทำให้นักศึกษามีทางเลือก
ที่หลากหลาย และทันต่อโลกที่เปลี่ยนแปลง 
- มีชุมชนเป็นฐานในการจัดการเรียนการสอน 
- นโยบายระดับภาครัฐที่เน้นการบูรณาการศาสตร์ และ
พัฒนาชุมชนท้องถิ่น ทำให้เอื้อต่อแนวทางการทำงาน
ของมหาวิทยาลัยและคณะ 
- มีแหล่งทุนวิจัยภายนอกที่หลากหลาย เป็นโอกาสให้
คณะสามารถขอทุนวิจัยได้ 
- คณะมีเครือข่ายในชุมชนที่สามารถเข้าไปร่วมในการ
ดำเนินการวิจัยด้านชุมชนท้องถิ่นได้ 
- มหาวิทยาลัยจัดอยู่ในกลุ่มมหาวิทยาเชิงพื้นที่จึงเสริม
ให้บริการวิชาการมีความเข้มแข็ง  
- ที่ตั้งของมหาวิทยาลัยและพื้นที่อยู่ใกล้เมืองหลวงและ
เดินทางสะดวกในการให้บริการ  
- บริการวิชาการสามารถเชื่อมโยงกับการเรียนการสอน
และพัฒนาทักษะด้านการประกอบอาชีพที่จำเป็นใน
ศตวรรษที่ 21 
- การสร้างมูลค่าผลงานสร้างสรรค์ผ่านรูปแบบ (Non-
Fungible Token-NFT) 
- ความต้องการขององค์กรภายนอก ในการ Upskill 
reskill ทำให้คณะมีโอกาสในการหารายได้ผ่านงาน
บริการวิชาการ/งานสร้างสรรค์ สามารถต่อเนื่องไปยัง
การสร้างหลักสูตรอบรมระยะสั้นได้ 
- แนวโน้มความต้องการของผู้เรียนเปลี่ยนไป เน้นเรียน
เพื่อให้ทำเป็น หลักสูตรศิลปะเป็นหลักสูตรที่เรียนแล้ว
เห็นผลเป็นรูปธรรม จึงเป็นที่ต้องการมากขึ้น  
- การจัดกิจกรรมงานสร้างสรรค์ยังมีน้อยในประเทศ
ไทย 
- สินค้าและบริการที่ได้รับความนิยมอาจไม่ต้องเป็น
นวัตกรรมเสมอไป แต่เป็นความต้องการที่แท้จริงของ

- ขาดการวางแผนในการรับมือกับโรคระบาด ทำให้การ
จัดการเรียนการสอนมีปัญหา 
- ชื่อของมหาวิทยาลัยไม่เป็นที่รู้จักเท่าที่ควร และมีความ
คล้ายคลึงกับชื่อมหาวิทยาลัยอ่ืน ทำให้หลักสูตรของคณะ
ยังไม่เป็นที่รู้จัก 
- นโยบายในการลงพื ้นที่  ไม ่ เหมาะกับบางศาสตร์
สาขาวิชา  
- ระยะเวลาในการเสนอขอทุนวิจัย สั้น เพราะอาจารย์
นักวิจัยของคณะยังใหม่ และยังไม่ได้ทำข้องานวิจัย สั่งสม
ไว้ ในการยื่นเสนอ 
- หน่วยงานที ่คล้ายกัน (มหาวิทยาลัยใหญ่) หันมาให้
ความสำคัญกับงานวิจัยชุมชนมากขึ้น ทำให้คณะมีคู่แข่ง
มากข ึ ้ น  เ ช ่ น  กล ุ ่ มมหาว ิ ทยาล ั ย เก ่ า  ๆ  ใหญ่   
มีงบประมาณเยอะอยู่แล้ว หันมาเสนองานวิจัยท้องถิ่น
มากข้ึน 
- กระบวนการพิจารณา กลั่นกรองงานวิจัย เป็นอุปสรรค
ในการขอทุนวิจัย สำหรับนักวิจัยของคณะ ซึ่งเป็นนักวิจัย
มือใหม่ 
- โรคระบาดที่ส่งผลกระทบต่อการวางแผนและการลง
พื้นที่  
- นโยบายเชิงพื้นที่ของมหาวิทยาลัยขาดความต่อเนื่อง
ส่งผลต่อการทำงานเชิงพื้นที่ของอาจารย์ในคณะ  
- คู่แข่งผลิตหลักสูตรมาแข่งขันมาแย่งกลุ่มเป้าหมาย/
พื้นที่ 
- มหาวิทยาลัย หน่วยงานการศึกษาต่าง ๆ ต่างจัดผลงาน
สร้างสรรค์มากข้ึน ทำให้มีคู่แข่งมากข้ึน อีกทั้งข้อกำหนด
ของการขอผลงาน (ผศ,รศ,ศ) งานสร้างสรรค์ที่ขอได้การ
จัดงานต้องต่อเนื่อง 5 ปีขึ้นไป 
- สถานการณ์การแพร่ระบาดโควิดทำให้การถ่ายทอด
งานเป็นในรูปแบบออนไลน์ 
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O T 
ตลาด เช่น การสร้างมูลค่าเพิ่มจากภูมิปัญญา ซึ่งจะทำ
ให้คนรุ่นเก่ากับรุ่นใหม่เชื่อมโยงกันได้ คณะสามารถทำ
ให้ Link หรือความเชื่อมโยงนี้เป็นจุดขายได้  

 
1.2. สภาพแวดล้อมปัจจัยภายในที่มีผลกระทบต่อหน่วยงาน 

S W 
- หลักสูตรที่มีในคณะ เช่น สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา 
การพัฒนาชุมชน มีความสอดรับกับนโยบายทั้งระดับ
มหาวิทยาลัย และระดับประเทศในเรื ่องการพัฒนา
ชุมชน 
- มีบุคลากรที่สามารถทำวิจัยเชิงพื้นที่ได้ 
- มีกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาทักษะทางด้านศิลปะ
และวัฒนธรรม ทำให้นักศึกษามีโอกาสในการแสดง
ความสามารถ 
- การเรียนการสอนในหลักสูตรเป็นความรู้  ที ่พัฒนา
ทักษะ ให้นักศึกษา สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการ
ท ำ ง าน ได ้ หล ากหลายอาช ี พ  เ ช ่ น  ภ าษา ไทย 
ภาษาอังกฤษ นั้น ปรับใช้ได้หลายตำแหน่งงาน 
- คณาจารย์มีความเชี่ยวชาญในศาสตร์ของตน 
- ความหลากหลายของหลักสูตร/รายวิชาทำให้นักเรยีน
สามารถเลือกเรียนได้ตามความต้องการ 
- คณะมีกองทุนสมานมิตรฯทำให้มีข้อได้เปรียบกว่าที่
อ่ืนในการช่วยเหลือนักศึกษา 
- คณาจารย์และบุคลากรมีความรู้ความในการบูรณา
การการจัดการเรียนการสอนกับการพัฒนาท้องถิ่น 
- มีอาจารย์รุ่นใหม่ สามัคคีกัน 
-คณะมีเครือข่ายในชุมชนที่สามารถเข้าไปร่วมในการ
ดำเนินการวิจัยด้านชุมชนท้องถิ่นได้ 
- อาจารย์ของคณะมีเครือข่ายท้องถิ่นที่พร้อมเป็นสนาม
วิจัย เพื่อศึกษาวิจัยท้องถิ่นเชิงพื้นที่ 
- มีกลุ่มอาจารย์รุ่นใหม่ที่มีแนวคิดที่ทันต่อสถานการณ์
และความเปลี่ยนแปลงก้าวหน้าทางเทคโนโลยี 
- ศาสตร์ในการบริการวิชาการมีความหลากหลาย  
ที่สามารถให้บริการที่ตรงตามความต้องการของชุมชน 

- การจัดการหลักสูตรยังขาดการบูรณาการระหว่าง
ศาสตร์ 
- ภาระงานอาจารย์ที่มากขึ้นและต้องทำงานหลายอย่าง
นอกเหนือจากการสอน ทำให้อาจารย์ไม่สามารถจัดการ
เรียนการสอน และดูแลนักศึกษาในด้านวิชาการได้อย่าง
เต็มที ่
- คณะมีนักวิจัยน้อย และยังขาดประสบการณ์ในการทำ
วิจัยเชิงพื้นที่ 
-  ข า ด ก า ร บ ร ิ ห า ร จ ั ด ก า ร เ ช ิ ง ร ุ ก  ( Proactive 
Management) เ ช ่ น  มองข ้ า มประ เด ็นท ี ่ ควร ใ ห้
ความสำคัญ การรีแบรนด์มหาวิทยาลัย  
- นักวิจัยขาดประสบการณ์ในการเขียนโครงการแบบชุด
โครงการวิจัย 
- การขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย สำหรับนักวิจัยของ
คณะ พบว่า มีปัญหาและอุปสรรค เกี่ยวกับขั้นตอนใน
การพิจารณา 
- งบประมานมีจำกัด 
- ระเบียบการเบิกจ่ายงบประมาณไม่สอดคล้องกับการ
ทำงาน  
- ยังขาดการบูรณาการระหว่างสาขาวิชาในการลงพื้นที่
บริการวิชาการ 
- บุคลากรบางท่านไม่ได ้เช ี ่ยวชาญด้านการบริการ
วิชาการ  
- ทัศนคติของบางศาสตร์ที่ยังไม่เห็นจุดที่สามารถลงไป
ทำงานบริการวิชาการได้  
- ยังกำหนดกลุ่มเป้าหมายไม่ชัดเจน เช่น ผู้สูงอายุ เด็ก 
กลุ่มวัยกำลังทำงาน ซึ่งควรกำหนดคุณค่าที่จะส่งมอบให้
ชัดเจน เช่น ส่งเสริมสุขภาพที่ดีในคนสูงอายุ ส่งเสริม
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S W 
- มีองค์ความรู้ที่สามารถนำไปเพิ่มมูลค่าและคุณค่าทาง
จิตใจของผลิตภัณฑ์ในชุมชนได้ / บริการ  
- คณาจารย์สามารถลงพื้นที่ได้อย่างต่อเนื่อง  
- พื้นที่บริการวิชาการของคณะสามารถบูรณาการกับ
พื้นที่บริการของมหาวิทยาลัยได้ 
- มีเครือข่ายที่เข้มแข็งทั้งทางภาครัฐและเอกชน 
- สามารถดึงเครือข่ายเข้ามาร่วมมือในการดำเนินงานได้ 
- มีศาสตร์ที่ตรงกับการลงทำงานในพื้นที่ 
- มีการจัดงานสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่อง 
- ค่าลงทะเบียนในการประชุมกิจกรรมสร้างสรรค์มีราคา
ไม่แพง 
- คณาจารย ์ม ีองค ์ความร ู ้ด ้านงานสร ้างสรรค ์ที่
หลากหลาย ท ั ้ งดนตรี  นาฎศ ิลป์  และท ัศนศ ิลป์  
ที่สามารถรังสรรผลงานจนได้รับรางวัลระดับประเทศ 
-  ผลงานสร ้างสรรค ์ของน ักศ ึกษาได ้ ร ับรางวัล
ระดับประเทศอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะทางด้านดนตรี  
และด้านทัศนศิลป์ 
- คณาจารย ์ม ีองค ์ความร ู ้ด้ านงานสร ้างสรรค ์ที่
หลากหลาย ทั ้งดนตรี นาฎศิลป์ และทัศนศิลป์ ที่
สามารถรังสรรค์ผลงานจนได้รับรางวัลในระดับประเทศ 
-  คณะม ีการจ ัดงานนำเสนอผลงานสร ้างสรรค์
ระดับชาติ โดยจัดต่อเนื่องติดต่อกันเป็น ครั้งที่ 3  
- มีเครือข่ายการจัดประชุมวิชาการสร้างสรรค์ (Folk)  

สุขภาพกายคนสูงอายุ ส่งเสริมรายได้คนสูงอายุ ส่งเสริม
ความภาคภูมิใจในตัวเองของคนสูงอายุ 
- ขาดความต่อเนื่องในการทำงานในพื้นที่ 
- การมีส่วนร่วมของบุคลากรมีน้อย  
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1.3. ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของหน่วยงาน 
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1.4. บริบทเชิงกลยุทธ์ 
1.4.1 ความท้าทายเชิงกลยุทธ์  
ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ (SC) = W+T 

SC1 การพัฒนาหลักสูตร สร้างความเป็นผู้ประกอบการรูปแบบการบูรณาการระหว่างศาสตร์ ทันสมัย   

      ตรงตามความต้องการของลูกค้า โดยอาศัยความร่วมมือกับเครือภาครัฐ เอกชนและประชาสังคม    

SC2 การจัดหาทุน และพัฒนานักวิจัยให้เป็นนักวิจัยเชิงพ้ืนที่ 

SC3 การพัฒนางานด้านพันธกิจสัมพันธ์เพ่ือสังคมยกระดับคุณภาพชีวิตของคนทุกช่วงวัย  

SC4 การสร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากรในองค์กรเพ่ือขับเคลื่อนการทำงานของคณะ 

SC5 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีที่สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและการสร้างรายได้จาก   

      เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

SC6 การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรทางด้านวิชาการ การวิจัยและการบริการวิชาการสู่การเป็น 

      มืออาชีพ 

 
1.4.2 ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์  
ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ (SA) = S+O 

SA1 ความเชี่ยวชาญของบุคลากรทางด้านวิชาชีพเฉพาะ และกลุ่มงานสร้างสรรค์ 
SA2 การมีเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมในการจัดการเรียนการสอน และบูรณาการ 
      วิจัยและบริการวิชาการ โดยใช้ชุมชนเป็นฐานการเรียนรู้ เพ่ือผลิตบัณฑิตให้สอดคล้องกับความ 
      ต้องการของตลาดแรงงาน 
SA3 การมีเวทีนำเสนอผลงานทางวิชาการ/งานสร้างสรรค์ระดับชาติและพัฒนาต่อยอดเป็นเวทีระดับ 
      นานาชาติ รวมทั้งมีวารสารทางวิชาการท่ีได้รับการรองรับเป็นไปตามเกณฑ์ ก.พ.อ. 
SA4 การพัฒนางานวิจัยเชิงพ้ืนที่และเชิงประเด็นแบบบูรณาการศาสตร์และการพัฒนาให้เกิด 
      นวัตกรรมเชิงประจักษ์ เพ่ือนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงหรือประโยชน์เชิงพาณิชย์ 
SA5 การสร้างรายได้จากการให้บริการทางวิชาการของคณะ 
 
1.4.3 โอกาสเชิงกลยุทธ์ 
โอกาสเชิงกลยุทธ์ (SOp) = SA + SC 

SOp1 การจัดการศึกษารูปแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life Long Learning) และเป็นมิติใหม่แห่ง  

         การศึกษา (Edutainment) 

SOp2 การพัฒนาผลงานวิจัยทีมุ่่งเน้นการวิจัยเชิงพ้ืนที่ เชิงประเด็นและสร้างเครือข่ายความร่วมมือ 

        จากการให้บริการวิชาการด้านการวิจัยและก่อให้เกิดรายได้ 
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SOp3 ศูนย์กลางของงานด้านพันธกิจสัมพันธ์เพ่ือสังคมยกระดับคุณภาพชีวิตของคนทุกช่วงวัย   

        และสร้างรายได้จากการให้บริการวิชาการ 

SOp4 การขยายเครือข่ายและจัดเวทีประชุมวิชาการงานสร้างสรรค์ในระดับนานาชาติ ให้เป็นไปตาม   

        เกณฑ์ ก.พ.อ. และต่อยอดศิลปวัฒนธรรมสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

 

1.5. วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
1.5.1 เพื่อจัดการศึกษารูปแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life Long Learning) และเป็นมิติใหม่แห่ง

การศึกษา (Edutainment) 

1.5.2 เพื่อพัฒนาผลงานวิจัยที่มุ่งเน้นการวิจัยเชิงพ้ืนที่ เชิงประเด็นและสร้างเครือข่ายความร่วมมือจาก

การให้บริการวิชาการด้านการวิจัยและก่อให้เกิดรายได้ 

1.5.3 เพ่ือเป็นศูนย์กลางของงานด้านพันธกิจสัมพันธ์เพ่ือสังคมในการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนทุก

ช่วงวัย และสร้างรายได้จากการให้บริการวิชาการ รวมถึงการขยายเครือข่ายและจัดเวทีประชุมวิชาการงาน

สร้างสรรค์ในระดับนานาชาติ ให้เป็นไปตามเกณฑ์ ก.พ.อ. และต่อยอดศิลปวัฒนธรรมสู ่เศรษฐกิจ

สร้างสรรค ์

1.5.4 เพื่อพัฒนาสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและพัฒนา

ระบบการบริหารจัดการที่เกื้อกูลการเรียนรู้ เพ่ือเสริมประสิทธิภาพการทำงานในสังคมยุคดิจิทัล 

 

2. แผนกลยุทธ์หน่วยงานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พ.ศ. 2566 – 2570 
2.1. อัตลักษณ์ 

 บัณฑิตจิตอาสา พัฒนาท้องถิ่น   

2.2. เอกลักษณ์   
 คณะยึดมั่นความถูกต้องในการทำงาน เคารพต่อความหลากหลาย และมีความรับผิดชอบต่อสังคม 

2.3. วัฒนธรรมองค์กร  
 การทำงานโดยเคารพความหลากหลายของความเป็นมนุษย์และความรับผิดชอบต่อสังคม 

2.4. สมรรถนะหลัก 
 การจัดการเรียนการสอนที่มุ่งสร้างผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 

2.5. ค่านิยม 
 HSVALAYA: Humanity and Social Responsibility VALAYA 

 H: Humanity การมีคุณธรรมยึดมั่นความถูกต้องในการทำงาน และเคารพในความแตกต่าง 

          หลากหลาย 

 S: Social Responsibility ความรับผิดชอบต่อสังคม 

 V: Visionary เป็นผู้รอบรู ้
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 A:  Activeness ทำงานเชิงรุก ริเริ่มสร้างสรรค์  

 L:  Like to learn สนใจใฝ่เรยีนรู้อย่างต่อเนื่อง  

 A:  Adaptive ปรับตัวได้ดี พร้อมนำการเปลี่ยนแปลง  

 Y:  Yields ผลงานเป็นที่ประจักษ์ 

 A:  Acceptance and Friendliness เป็นที่ยอมรับในการเป็นกัลยาณมิตร 

 

2.6. พันธกิจ  
 2.6.1 สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการเพื ่อผลิตบัณฑิตให้เป็นพลเมืองตื ่นรู้  (Active 

Citizen) ด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน 

 2.6.2 พัฒนาการวิจัยและงานสร้างสรรค์ เพื ่อตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาของท้องถิ ่นและ

สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่ความเข้มแข็งและยั่งยืนของท้องถิ่น 

 2.6.3 ประสานความร่วมมือกับหุ้นส่วนทางสังคม เพื่อพัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์ และถ่ายทอด 

ขยายผลการปฏิบัติไปสู่ประชาชนในท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม รวมถึงพัฒนาระบบการบริหารจัดการ

ศิลปวัฒนธรรมที่นำไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

 2.6.4 พัฒนาสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและพัฒนา

ระบบการบริหารจัดการที่เกื้อกูลการเรียนรู้ เพ่ือเสริมประสิทธิภาพการทำงานในสังคมยุคดิจิทัล 

 

2.7. วิสัยทัศน์ 
  เป็นคณะชั้นนำด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่มุ่งเน้นการวิจัยเชิงพ้ืนที่และงานสร้างสรรค์ 

เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นสู่ความยั่งยืน 

 

2.8. ตัวช้ีวัดวิสัยทัศน์ 
ตัวชี้วัดวิสัยทัศน์ เป้าหมาย หน่วย

นับ 
ผู้ดำเนินงาน ผู้รายงาน ผู้กำกับ

ติดตาม 66 67 68 69 70 
1. จำนวนผลงานวิชาการ 

งานวิจัย และงาน
สร้างสรรคเ์พื่อพัฒนา
ท้องถิ่นต่อจำนวน
ผลงานท้ังหมดของ
มหาวิทยาลยัราชภฏั
กลุ่มศรีอยุธยา 

3 2 1 1 1 อันดับ งานวิชาการ 
งานวิจัย 
งานสร้างสรรค ์
 

ผศ.ดร.หทัยรัตน์ 
อ่วมน้อย 
ผศ.ดร.ดรุณศักด์ิ  
ตติยะลาภะ 
ผศ.ดร.สมทรง 
บรรจงธิติทานต์ 
 

ผศ.ดร.ภิศักด์ิ 
กัลยาณมิตร 
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2.9 วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
2.9.1 เพื่อจัดการศึกษารูปแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life Long Learning) และเป็นมิติใหม่แห่ง

การศึกษา (Edutainment) 

2.9.2 เพื่อพัฒนาผลงานวิจัยที่มุ่งเน้นการวิจัยเชิงพ้ืนที่ เชิงประเด็นและสร้างเครือข่ายความร่วมมือ

จากการให้บริการวิชาการด้านการวิจัยและก่อให้เกิดรายได้ 

2.9.3 เพื่อเป็นศูนย์กลางของงานด้านพันธกิจสัมพันธ์เพ่ือสังคมในการยกระดับคุณภาพชีวิตของคน

ทุกช่วงวัย และสร้างรายได้จากการให้บริการวิชาการ รวมถึงการขยายเครือข่ายและจัดเวทีประชุมวิชาการงาน

สร้างสรรค์ในระดับนานาชาติ ให้เป็นไปตามเกณฑ์ ก.พ.อ. และต่อยอดศิลปวัฒนธรรมสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

2.9.4 เพื่อพัฒนาสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและ

พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เกื้อกูลการเรียนรู้ เพ่ือเสริมประสิทธิภาพการทำงานในสังคมยุคดิจิทัล 
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2.10 ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เป้าหมาย (ปีงบประมาณ) 

ผู้ดำเนินการ ผู้รายงาน ผู้กำกับติดตาม 
2566 2567 2568 2569 2570 

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 1 เพ่ือจดัการศึกษารูปแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life Long Learning) และเป็นมิติใหม่แห่งการศึกษา (Edutainment) 

1.1 จำนวนผลงานเชิง
ประจักษ์ของนักศึกษา
ที่ได้รับการอ้างอิงหรือ
ใช้ประโยชน์เชิง
พาณิชย ์

ผลงาน 3 4 5 6 7 - สาขาทัศนศิลป ์
- ทุกสาขาวิชา 
 
 

- สาขาทัศนศิลป ์
- งานวิชาการ 

ผศ.ดร.หทัยรตัน์ อ่วมน้อย 
อ.สุคนธา  ฟูสุวรรณ 
 

1.2 อัตราการมีงานทำตรง
ตามสายวิชาชีพ/
ประกอบอาชีพอิสระ/
ศึกษาต่อ ภายใน 1 ปี 
- ระดับดับปริญญาตร ี
- ระดับบณัฑิตศึกษา 

 
 
 
 

ร้อยละ 
ร้อยละ 

 
 
 
 

70 
85 

 
 
 
 

70 
85 

 
 
 
 

70 
85 

 
 
 
 

70 
85 

 
 
 
 

70 
85 

- สาขาวิชา 
- งานประกัน

คุณภาพ
การศึกษา 

- สาขาวิชา 
- งานประกันคุณภาพ
การศึกษา 

ผศ.ดร.หทัยรตัน์ อ่วมน้อย 
อ.สุคนธา  ฟูสุวรรณ 
 

1.3 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บัณฑิตตาม
กรอบคุณวุฒิการศึกษา
แห่งชาติ 

ค่าเฉลี่ย มากกว่า 
4.00 

มากกว่า 
4.00 

มากกว่า 
4.00 

มากกว่า 
4.00 

มากกว่า 
4.00 

- สาขาวิชา 
- งานประกัน

คุณภาพ
การศึกษา 

- สาขาวิชา 
- งานประกันคุณภาพ
การศึกษา 

ผศ.ดร.หทัยรตัน์ อ่วมน้อย 
อ.สุคนธา  ฟูสุวรรณ 
 

1.4 ร้อยละของรายได้การ
จัดการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต (Lifelong 
Learning) ในรูปแบบ
หลักสตูรระยะสั้น 

ร้อยละ 14 14 14 15 15 - ทุกสาขาวิชา 
- งานวิชาการ 
- งานบริการ

วิชาการ/จัดหา
รายได ้

- งานวิชาการ 
- งานบริการวิชาการ/
จัดหารายได ้
- งานนโยบายและ
แผน 

ผศ.ดร.หทัยรตัน์ อ่วมน้อย 
อ.สุคนธา  ฟูสุวรรณ 
ผศ.วงศ์วริศ  นิพิฐวิทยา 
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ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เป้าหมาย (ปีงบประมาณ) 

ผู้ดำเนินการ ผู้รายงาน ผู้กำกับติดตาม 
2566 2567 2568 2569 2570 

(Short Course) สร้าง
ทักษะใหม ่(Reskill) 
และยกระดับทักษะเดิม 
(Upskill) ต่อรายได้
จากการจัดการศึกษา
ทั้งหมด 

1.5 ร้อยละของรายวิชาที่
นักศึกษาอาจารย์และ 
ผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย    
ใช้ชุมชน ท้องถิ่น 
สถานประกอบการใน
การออกแบบพัฒนา
เพื่อสร้างการ
เปลี่ยนแปลงในพื้นที่
ต่อจำนวนรายวิชาที่
เปิดสอนทั้งหมด 

ร้อยละ 65 65 65 65 65 - ทุกสาขาวิชา 
- งานวิชาการ 
 

- งานวิชาการ 
 

ผศ.ดร.หทัยรตัน์ อ่วมน้อย 
อ.สุคนธา  ฟูสุวรรณ 
 

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 2 เพ่ือพัฒนาผลงานวิจัยที่มุ่งเน้นการวิจัยเชิงพ้ืนที่และสร้างเครือข่ายความร่วมมือจากการให้บริการวิชาการด้านการวิจัยเพ่ือก่อให้เกิดรายได้  

2.1 จำนวนผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมด้านการ
จัดการเรียนรู้ ด้านการ
บริการและการ
ท่องเที่ยว การเกษตร

ผลงาน 1 1 1 1 1 - สาขาวิชา 
- คณะกรรมการวจิัย
และพันธกิจสมัพันธ์
เพื่อสังคม 

- สาขาวิชา 
- งานวิจัยและพันธกิจ
สัมพันธ์เพื่อสังคม 
 
 

ผศ.ดร.ดรุณศักดิ์  ตติยะลาภะ 
ผศ.ศิริวรรณ  กำแพงพันธ ์
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ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เป้าหมาย (ปีงบประมาณ) 

ผู้ดำเนินการ ผู้รายงาน ผู้กำกับติดตาม 
2566 2567 2568 2569 2570 

และอาหาร การสร้าง
เสรมิสุขภาพและ
สิ่งแวดล้อม ที่มีการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือ
องค์ความรู้ต่อ
หน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชนหรือการจด
ทะเบียนจากหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง อาทิ การ
จดสิทธิบัตร และการ
จดอนุสิทธิบัตร 

2.2 จำนวนโครงการวิจยัที่
ถูกกำหนดเป็นนโยบาย
สาธารณะ 

โครงการ 1 1 1 1 1 - สาขาวิชา 
- คณะกรรมการวจิัย
และพันธกิจสมัพันธ์
เพื่อสังคม 

- สาขาวิชา 
- งานวิจัยและพันธกิจ
สัมพันธ์เพื่อสังคม 

ผศ.ดร.ดรุณศักดิ์  ตติยะลาภะ 
ผศ.ศิริวรรณ  กำแพงพันธ ์

2.3 จำนวนโครงการวิจยัที่
ถูกนำใช้ประโยชน์ใน
ชุมชนและเชิงพาณิชย ์

โครงการ 1 1 1 1 1 - สาขาวิชา 
- คณะกรรมการวจิัย
และพันธกิจสมัพันธ์
เพื่อสังคม 

- สาขาวิชา 
- งานวิจัยและพันธกิจ
สัมพันธ์เพื่อสังคม 

ผศ.ดร.ดรุณศักดิ์  ตติยะลาภะ 
ผศ.ศิริวรรณ  กำแพงพันธ ์

2.4 จำนวนเงินทุนสนับสนุน
จากงานวิจัยและทั้ง

ล้านบาท 7.5 7.5 8.0 8.0 8.5 - สาขาวิชา 
- คณะกรรมการวจิัย
และพันธกิจสมัพันธ์

- สาขาวิชา 
- งานวิจัยและพันธกิจ
สัมพันธ์เพื่อสังคม 

ผศ.ดร.ดรุณศักดิ์  ตติยะลาภะ 
ผศ.ศิริวรรณ  กำแพงพันธ ์
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ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เป้าหมาย (ปีงบประมาณ) 

ผู้ดำเนินการ ผู้รายงาน ผู้กำกับติดตาม 
2566 2567 2568 2569 2570 

ภายในประเทศและ
ต่างประเทศ 

เพื่อสังคม 

2.5 จำนวนผลงานทาง
วิชาการรับใช้สังคม
สามารถแก้ไขปัญหา
ของชุมชนและสังคมใน
พื้นที่ต่อผลงานทาง
วิชาการที่ได้ดำเนินการ
ทั้งหมด 

ผลงาน 1 1 1 1 1 - สาขาวิชา 
- คณะกรรมการ

วิจัยและพันธกิจ
สัมพันธ์เพื่อสังคม 

- สาขาวิชา 
- งานวิจัยและพันธกิจ
สัมพันธ์เพื่อสังคม 
 

ผศ.ดร.ดรุณศักดิ์  ตติยะลาภะ 
ผศ.ศิริวรรณ  กำแพงพันธ ์

2.6 ร้อยละอาจารย์ทีร่่วม
ทำวิจัยกับมหาวิทยาลัย
ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ 

ร้อยละ 20 22 24 26 28 - สาขาวิชา 
- คณะกรรมการวจิัย
และพันธกิจสมัพันธ์
เพื่อสังคม 

- สาขาวิชา 
- งานวิจัยและพันธกิจ
สัมพันธ์เพื่อสังคม 
 

ผศ.ดร.ดรุณศักดิ์  ตติยะลาภะ 
ผศ.ศิริวรรณ  กำแพงพันธ ์

2.7 จำนวนผลงานวิจัยท่ี
มุ่งเน้นการวิจัยเชิงพื้นที ่ 

ผลงาน 8 8 9 10 11 - สาขาวิชา 
- คณะกรรมการ

วิจัยและพันธกิจ
สัมพันธ์เพื่อสังคม 

- สาขาวิชา 
- งานวิจัยและพันธกิจ
สัมพันธ์เพื่อสังคม 

ผศ.ดร.ดรุณศักดิ์  ตติยะลาภะ 
ผศ.ศิริวรรณ  กำแพงพันธ ์

2.8 จำนวนเงินรายได้จาก
การให้บริการวิชาการ
ด้านการวิจัย  

บาท 80,000 85,000 90,000 95,000 100,000 - สาขาวิชา 
- คณะกรรมการ

วิจัยและพันธกิจ
สัมพันธ์เพื่อสังคม 

 

- สาขาวิชา 
- งานวิจัยและพันธกิจ
สัมพันธ์เพื่อสังคม 
 

ผศ.ดร.ดรุณศักดิ์  ตติยะลาภะ 
ผศ.ศิริวรรณ  กำแพงพันธ ์
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ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เป้าหมาย (ปีงบประมาณ) 

ผู้ดำเนินการ ผู้รายงาน ผู้กำกับติดตาม 
2566 2567 2568 2569 2570 

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 3 เพื่อเป็นศูนย์กลางของงานด้านพันธกิจสัมพันธ์เพื่อสังคมในการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนทุกช่วงวัย  และสร้างรายได้จากการให้บริการวิชาการ รวมถึงการ
ขยายเครือข่ายและจัดเวทีประชุมวิชาการงานสร้างสรรค์ในระดับนานาชาติ ให้เป็นไปตามเกณฑ์ ก.พ.อ. และต่อยอดศิลปวัฒนธรรมสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

3.1 จำนวนชุมชนที่มี
ศักยภาพจัดการตนเอง
เพื่อการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน 

ชุมชน 1 1 1 1 1 - สาขาวิชา 
- คณะกรรมการ

วิจัยและพันธกิจ
สัมพันธ์เพื่อสังคม 

- งานวิจัยและพันธกิจ
สัมพันธ์เพื่อสังคม 
 

ผศ.ดร.ดรุณศักดิ์  ตติยะลาภะ 
ผศ.ศิริวรรณ  กำแพงพันธ ์

3.2 ร้อยละเงินรายได้จาก
การบริการวิชาการที่
ก่อให้เกิดรายไดต้่อ
ประมาณการรายได้
ของคณะ 

ร้อยละ 5 5 6 6 7 - สาขาวิชา 
- งานวิชาการ 
- งานจัดหารายได ้
- งานวิจัยและพันธกิจ
สัมพันธ์เพื่อสังคม 

- งานวิชาการ 
- งานจัดหารายได ้
- งานวิจัยและพันธกิจ
สัมพันธ์เพื่อสังคม 
 

ผศ.ดร.ดรุณศักดิ์  ตติยะลาภะ 
ผศ.ศิริวรรณ  กำแพงพันธ ์
ผศ.วงศ์วริศ  นิพิฐวิทยา 

3.3 ร้อยละของจำนวน
โครงการบริการ
วิชาการหรือโครงการ
เพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ของ
สถาบันอุดมศึกษาใน
การถ่ายทอดองค์
ความรู้และเทคโนโลยี 
รวมถึงการอนุรักษ์และ
พัฒนาศิลปวัฒนธรรม
และภมูิปัญญาของ
ท้องถิ่น เพื่อแก้ไข ลด

ร้อยละ  20 20 25 30 30 - สาขาวิชา 
- งานวิชาการ 
- งานจัดหารายได ้
- งานวิจัยและพันธ

กิจสัมพันธ์เพื่อ
สังคม 

- งานวิชาการ 
- งานจัดหารายได ้
- งานวิจัยและพันธกิจ
สัมพันธ์เพื่อสังคม 
 

ผศ.ดร.ดรุณศักดิ์  ตติยะลาภะ 
ผศ.ศิริวรรณ  กำแพงพันธ ์
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ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เป้าหมาย (ปีงบประมาณ) 

ผู้ดำเนินการ ผู้รายงาน ผู้กำกับติดตาม 
2566 2567 2568 2569 2570 

ปัญหาและสร้างความ
เข้มแข็งให้แก่ท้องถิ่น
และภมูิภาคต่อจำนวน
โครงการบริการ
วิชาการทั้งหมด 

3.4 ร้อยละของโครงการ
หรือกิจกรรมโดยการมี
ส่วนร่วมของบุคคล 
ชุมชน หรือหน่วยงาน
ในพื้นที ่สะท้อนการมี
ส่วนร่วมเพื่อแกไ้ข/ลด
ปัญหา/ส่งเสริมการ
เรียนรู้ของชุมชน สังคม
ต่อจำนวนโครงการ
บริการวิชาการทั้งหมด 

ร้อยละ 50 50 50 50 50 - สาขาวิชา 
- งานวิชาการ 
- งานจัดหารายได ้
- งานวิจัยและพันธ

กิจสัมพันธ์เพื่อ
สังคม 

- งานวิชาการ 
- งานจัดหารายได ้
- งานวิจัยและพันธกิจ
สัมพันธ์เพื่อสังคม 
 

ผศ.ดร.ดรุณศักดิ์  ตติยะลาภะ 
ผศ.ศิริวรรณ  กำแพงพันธ ์

3.5 จำนวนแนวปฏิบัต/ิ
นวัตกรรมที่นำไปใช้ใน
การพัฒนา
มหาวิทยาลยัสู่การเป็น
มหาวิทยาลยัเชิงพื้นที ่
 

เรื่อง 1 1 2 2 2 - สาขาวิชา 
- งานจัดการความรู ้
- งานวิจัยและพันธ

กิจสัมพันธ์เพื่อ
สังคม 

- งานจัดการความรู ้
 

ผศ.ดร.ดรุณศักดิ์  ตติยะลาภะ 
ผศ.ศิริวรรณ  กำแพงพันธ ์
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ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เป้าหมาย (ปีงบประมาณ) 

ผู้ดำเนินการ ผู้รายงาน ผู้กำกับติดตาม 
2566 2567 2568 2569 2570 

3.6 จำนวนเงินรายได้ที่เกิด
จากการบริหารจดัการ
ศิลปวัฒนธรรมที่นำไป
ต่อยอดสูเ่ศรษฐกิจ
สร้างสรรค ์

บาท 300,000 350,000 400,000 450,000 500,000 - สาขาดนตร ี
- สาขานาฏศลิป ์
- สาขาทัศนศิลป ์
- คณะกรรมการ
ศิลปวัฒนธรรม  

- งานศิลปวัฒนธรรม ผศ.ดร.สมทรง บรรจงธิติทานต ์
อ.ดร.นัฏภรณ์ พูลภักด ี

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 4 พัฒนาสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เกื้อกูลการเรียนรู้  เพื่อเสริมประสิทธิภาพ          
การทำงานในสังคมยุคดิจิทัล 

4.1 ผลการประเมินตาม
เกณฑ์คณุภาพ
การศึกษาเพื่อการ
ดำเนินการที่เป็นเลศิ 
(EdPEx) 

คะแนน 290 300 310 320 330 - สาขาวิชา 
- งานคุณภาพ
การศึกษาเพื่อการ
ดำเนินการที่เป็นเลศิ 
(EdPEx) 

- สาขาวิชา 
- งานคุณภาพ
การศึกษาเพื่อการ
ดำเนินการที่เป็นเลศิ 
(EdPEx) 

ผศ.ดร.หทัยรตัน์ อ่วมน้อย 
อ.สุคนธา  ฟูสุวรรณ 
 

4.2 ผลการประเมิน
คุณธรรมและความ
โปร่งใสในการ
ดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ(ITA) 

คะแนน 94 94 94 94 94 - สาขาวิชา 
- สำนักงานคณบด ี

- สำนักงานคณบด ี
 

ผศ.ดร.ดรุณศักดิ์  ตติยะลาภะ 
ผศ.ศิริวรรณ  กำแพงพันธ ์

4.3 ความพึงพอใจของการ
พัฒนาสู่การเป็น
มหาวิทยาลยัดิจิทลั 
 

ค่าเฉลี่ย มากกว่า 
4.00 

มากกว่า 
4.00 

มากกว่า 
4.00 

มากกว่า 
4.00 

มากกว่า 
4.00 

- สาขาวิชา 
- สำนักงานคณบด ี

- สำนักงานคณบด ี
 

ผศ.ดร.ดรุณศักดิ์  ตติยะลาภะ 
ผศ.ศิริวรรณ  กำแพงพันธ ์
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ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เป้าหมาย (ปีงบประมาณ) 

ผู้ดำเนินการ ผู้รายงาน ผู้กำกับติดตาม 
2566 2567 2568 2569 2570 

4.4 ผลการจัดอันดับ
มหาวิทยาลยัที่มีการ
ดำเนินงานเพื่อ
สนับสนุน เป้าหมาย
การพัฒนาท่ียั่งยืน 
(Sustainable 
Development 
Goals: SDGs) โดย 
The Times Higher 
Education (THE) 
Impact Rankings 

อันดับ 201-
300 

201-
300 

201-
300 

201-
300 

201-300 - สาขาวิชา 
 

- สำนักงานคณบด ี
 

ผศ.ดร.ดรุณศักดิ์  ตติยะลาภะ 
ผศ.ศิริวรรณ  กำแพงพันธ ์
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2.11 ยุทธศาสตร์  
ยุทธศาสตร์ที ่1 สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาผลิตบัณฑิต 

กลยุทธ์ 1.1 สร้างความร่วมมือทั้งภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัยปรับปรุงหรือพัฒนา 
     หลักสูตรแบบบูรณาการรูปแบบใหม่ 

            1.2 พัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ตลอดชีวิตตอบสนองความต้องการสำหรับคน 
     ทุกช่วงวัย 

   1.3 ส่งเสริมการผลิตและเผยแพร่ผลงานเชิงประจักษ์ของนักศึกษาท้ังในระดับชาติ 
                                    และนานาชาติ 
   1.4 เสริมสร้างความรู้ และทักษะ soft kill ของนักศึกษาให้ตรงตรมความต้องการ 

     ของตลาดแรงงาน และเป็นที่ยอมรับของสังคม 
1.5 ผลิตและพัฒนาสมรรถนะของนักศึกษาตามความเชี่ยวชาญด้านวิชาการ 
     และวิชาชีพ 
 

 ยุทธศาสตร์ที ่ 2 ผลิตและเผยแพร่ผลงานวิจัย นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์เพื ่อส่งเสริม 
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฐานรากให้เกิดความสมดุลและยั่งยืน 
  กลยุทธ์  2.1.สร้างเครือข่ายด้านการวิจัยและส่งเสริมการผลิตผลงานวิจัย นวัตกรรม และงาน 
        สร้างสรรค์ ที่มีคุณภาพ ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ พัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
        ในการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำเสริมพลังทางสังคม  
   2.2.ส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ วิจัย และงานสร้างสรรค์ในเวที 
        ระดับชาติและนานาชาติ  

   2.3 ส่งเสริมสมรรถนะศักยภาพการวิจัย พัฒนาแผนผลิตผลงานวิจัยนวัตกรรม  
                          และงานสร้างสรรค์ตามโจทย์เชิงพื้นที่และเชิงประเด็น ตามความเชี่ยวชาญ 
                          ของศาสตร์  
 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหุ้นส่วนทางสังคม เพื่อพัฒนางานพันธกิจ
สัมพันธ์ และทำนุบำรุง สืบสานศิลปวัฒนธรรมที่นำไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
  กลยุทธ์  3.1 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหุ้นส่วนทางสังคม เพ่ือพัฒนาชุมชน ท้องถิ่นให้มี 
        ศักยภาพจัดการตนเองและร่วมออกแบบพัฒนาเพ่ือสร้างการเปลี่ยนแปลง 
        ในพ้ืนที่ และพัฒนางานบริการวิชาการสู่การเป็นผลงานวิชาการรับใช้สังคม 
   3.2 ส่งเสริมการจัดหารายได้จากการให้บริการวิชาการและการทำนุบำรุง 
        ศิลปวัฒนธรรม เพ่ือต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
   3.3 ส่งเสริมงานพันธกิจสัมพันธ์ตามอัตลักษณ์และความเชี่ยวชาญของศาสตร์  
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 ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพที่สอดคล้อง
กับมาตรฐานสากลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เกื้อกูลการเรียนรู้ เพ่ือเสริมประสิทธิภาพการทำงานใน
สังคมยุคดิจทัิล 
  กลยุทธ์  4.1 พัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือการดำเนินการที่เป็นเลิศ 
   4.2 พัฒนาคณะให้เป็นองค์กรที่เก้ือกูลต่อการเรียนรู้ เพ่ือเสริมประสิทธิภาพ 
        การทำงานในสังคมยุคดิจิทัล และสร้างองค์กรแห่งความสุข  
   4.3 พัฒนาระบบการรับรองสมรรถนะของบุคลากรตามมาตรฐานวิชาชีพและเพ่ิมขีด 
        ความสามารถทางด้านวิชาการ เพ่ือการศึกษาสำหรับคนทุกช่วงวัย 
   4.4 พัฒนาคณะให้มีการบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล  
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2.14 โครงการตามแผนกลยุทธ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พ.ศ. 2566 – 2570 
 
ยุทธศาสตร์ที ่1 สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาผลิตบัณฑิต  

กลยุทธ์ โครงการ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย (ปีงบประมาณ ) แนวทางการ

ดำเนินงาน 
ผู้ดำเนินการ ผู้รายงาน ผู้กำกับ/ติดตาม 

2566 2567 2568 2569 2570 
1.1 สร้างความร่วมมือ
ท้ังภายในหรือ
ภายนอกมหาวิทยาลัย
ปรับปรุงหรือพัฒนา 
หลักสูตรแบบบูรณา
การรูปแบบใหม่ 

1.1.1 โครงการสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือกับ
มหาวิทยาลัยต่างประเทศ
หรือหน่วยงานอื่น เพื่อ
ร่วมจัดการศึกษา 
ยกระดับคุณภาพการจัด
การศึกษาสู่มาตรฐาน
ระดับสากล 

1.1.1.1 จำนวน
กิจกรรมการยกระดับ
คุณภาพการศึกษาสู่
สากลภายใต้ข้อตกลง 
(MOU) ร่วมกับ
หน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน 
มหาวิทยาลัยใน
ประเทศ หรือ
มหาวิทยาลัย
ต่างประเทศ 

1 1 1 1 1 - สร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือกับหน่วยงาน
ภายนอก และบูรณา
การความร่วมมือกับ
เครือข่ายหุ้นส่วนทาง
สังคม เพื่อร่วมจัด
การศึกษา  

- สาขาวิชา 
- งานวิชาการ 

- สาขาวิชา 
- งานวิชาการ 

ผศ.ดร.หทัยรัตน์ 
อ่วมน้อย 
 

1.1.1.2 ร้อยละของ
นักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาท่ีร่วมทำ
วิจัยกับมหาวิทยาลัย
ท้ังในประเทศหรือ
ต่างประเทศต่อ
จำนวนนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาท้ังหมด 

20 20 30 40 40 - ร่วมทำวิจัยกับ
มหาวิทยาลัยทั้งใน
ประเทศหรือ
ต่างประเทศ 

- สาขารัฐ
ประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต 
- งานวิชาการ 

- สาขาวิชา 
- งานวิชาการ 

ผศ.ดร.หทัยรัตน์ 
อ่วมน้อย 
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กลยุทธ์ โครงการ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย (ปีงบประมาณ ) แนวทางการ

ดำเนินงาน 
ผู้ดำเนินการ ผู้รายงาน ผู้กำกับ/ติดตาม 

2566 2567 2568 2569 2570 
1.2 พัฒนาหลักสูตร
การเรียนรู้ตลอดชีวิต
ตอบสนองความ
ต้องการสำหรับคน 
ทุกช่วงวัย 

1.2.1 โครงการบูรณาการ
ความร่วมมือกับเครือข่าย
หุ้นส่วนทางสังคมเพ่ือ
ส่งเสริมการจัดการศึกษา 

1.2.1.1 จำนวนชุมชน
ท่ีนักศึกษาและ
บุคลากรประยุกต์ใช้
องค์ความรู้ในการ
ปฏิบัติงานจริงแก้ไข
ปัญหาและการพัฒนา
ชุมชนในมิติด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม 
 

1 2 3 4 4 - บูรณาการความ
ร่วมมือกับเครือข่าย
หุ้นส่วนทางสังคมท่ีมี
ศิษย์เก่าจากภายนอก
มหาวิทยาลัย หรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิร่วม
พัฒนางานกิจกรรม
ของหลักสูตรครบ
ตามพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย 

- สาขาวิชา 
- งานวิชาการ 

- สาขาวิชา 
- งานวิชาการ 

ผศ.ดร.หทัยรัตน์ 
อ่วมน้อย 
 

1.2.1.2 ร้อยละของ
หลักสูตรที่มีศิษย์เก่า
จากภายนอก
มหาวิทยาลัย หรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิร่วม
พัฒนางานกิจกรรม
ของหลักสูตรครบตาม
พันธกิจของ
มหาวิทยาลัย 
(Alum2ni & Senior 
Citizen 
Engagement 
index) ต่อจำนวน
หลักสูตรทั้งหมด 

60 70 80 90 95 - พัฒนางานกิจกรรม
ของหลักสูตรตาม
พันธกิจของ
มหาวิทยาลัยร่วมกับ
ศิษย์เก่าจากภายนอก
มหาวิทยาลัย หรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิร่วม 
 

- สาขาวิชา 
- งานวิชาการ 

- สาขาวิชา 
- งานวิชาการ 

ผศ.ดร.หทัยรัตน์ 
อ่วมน้อย 
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กลยุทธ์ โครงการ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย (ปีงบประมาณ ) แนวทางการ

ดำเนินงาน 
ผู้ดำเนินการ ผู้รายงาน ผู้กำกับ/ติดตาม 

2566 2567 2568 2569 2570 
1.1.2.3 ร้อยละของ
หลักสูตรที่มีการ
จัดการเรียนการสอน
แบบบูรณาการ
ร่วมกับการทำงานต่อ
จำนวนหลักสูตร
ท้ังหมด 

20 20 30 40 50 - จัดการเรียนการ
สอนแบบบูรณาการ
ร่วมกับสถาน
ประกอบการ/การ
ทำงาน 

- สาขาวิชา 
- งานวิชาการ 

- สาขาวิชา 
- งานวิชาการ 

ผศ.ดร.หทัยรัตน์ 
อ่วมน้อย 
 

1.1.2.4 จำนวน
หลักสูตรที่มีการจัด
การศึกษาเพื่อส่งเสริม
พื้นท่ีนวัตกรรม
(Innovation 
Sandbox) 

1 2 3 4 5 - หลักสูตรจัดการ
ศึกษาเพื่อส่งเสริม
พื้นท่ีนวัตกรรม
(Innovation 
Sandbox) 

- สาขาวิชา 
- งานวิชาการ 

- สาขาวิชา 
- งานวิชาการ 

ผศ.ดร.หทัยรัตน์ 
อ่วมน้อย 
 

1.2.2 โครงการจัดการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต 
(Lifelong Learning)      
ในรูปแบบหลักสูตรระยะ
สั้น (Short Course)สร้าง
ทักษะใหม่ (Reskill) และ
ยกระดับทักษะเดิม 
(Upskill) 

1.2.2.1 ร้อยละของ
รายได้การจัดการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต 
(Lifelong Learning) ใน
รูปแบบหลักสูตรระยะ
สั้น (Short Course) 

สร้างทักษะใหม่ 
(Reskill) และยกระดับ
ทักษะเดิม (Upskill) 

ต่อรายได้ จากการจัด
การศึกษาท้ังหมด 

14 16 18 20 20 - จัดหลักสูตรระยะสั้น 
(Short Course)   
- จัดหลักสูตรสร้าง
ทักษะใหม่ (Reskill) 
และยกระดับทักษะ
เดิม (Upskill) 
- จัดหลักสูตรสัมฤทธิ
บัตรแบบสะสมหน่วย
กิต 

- สาขาวิชา 
- งานวิชาการ 

- สาขาวิชา 
- งานวิชาการ 

ผศ.ดร.หทัยรัตน์ 
อ่วมน้อย 
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กลยุทธ์ โครงการ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย (ปีงบประมาณ ) แนวทางการ

ดำเนินงาน 
ผู้ดำเนินการ ผู้รายงาน ผู้กำกับ/ติดตาม 

2566 2567 2568 2569 2570 
1.2.1.2 จำนวน
นักศึกษาหลักสูตร
ระยะสั้น 

20 30 40 50 60 - จัดหลักสูตรระยะสั้น 
(Short Course)   

- สาขาวิชา 
- งานวิชาการ 

- สาขาวิชา 
- งานวิชาการ 

ผศ.ดร.หทัยรัตน์ 
อ่วมน้อย 

 
1.2.1.3 จำนวน
นักศึกษาท่ีมีการเรียน
แบบสะสมหน่วยกิต 
สัมฤทธิบัตร 

10 15 20 25 30 - เปิดการเรียนการ
สอนหลักสูตรสัมฤทธิ
บัตรแบบสะสมหน่วย
กิต 

- สาขาวิชา 
- งานวิชาการ 

- สาขาวิชา 
- งานวิชาการ 

ผศ.ดร.หทัยรัตน์ 
อ่วมน้อย 

 

1.3 ส่งเสริมการผลิต
และเผยแพร่ผลงาน
เชิงประจักษ์ของ
นักศึกษาท้ังใน
ระดับชาติและ
นานาชาติ 

1.3.1 โครงการพัฒนา
ผลงานเชิงประจักษ์ของ
นักศึกษา 

1.3.1.1 จำนวน
ผลงานเชิงประจักษ์
ของนักศึกษาท่ีได้รับ
รางวัล หรือการ
เผยแพร่ในระดับชาติ
หรือนานาชาติ 

25 30 35 40 45 - ส่งเสริมนักศึกษาส่ง
ผลงานเข้าร่วม
ประกวด/แข่งขัน 
และนำเสนอผลงาน
ทางวิชาการในเวที
ระดับชาติหรือ
นานาชาติ 
- จัดแสดงนิทรรศการ  
- จัดประกวดท่ีเป็น
ผลงานวิชาการสู่
สาธารณะ 

- สาขาวิชา 
- งานวิชาการ 

- สาขาวิชา 
- งานวิชาการ 

ผศ.ดร.หทัยรัตน์ 
อ่วมน้อย 

 

1.3.1.2 จำนวน
ผลงานเชิงประจักษ์ 
ผลงานวิจัยทาง
วิชาการของนักศึกษา
ท่ีได้รับการเผยแพร่
ระดับชาติ หรือ

50 60 70 80 90 - พัฒนา/ส่งเสริม
นักศึกษาทำ
ผลงานวิจัยและ
ผลงานทางวิชาการ 
- ส่งเสริมการตีพิมพ์
เผยแพร่ผลงาน  

- สาขาวิชา 
- งานวิชาการ 

- สาขาวิชา 
- งานวิชาการ 

ผศ.ดร.หทัยรัตน์ 
อ่วมน้อย 
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กลยุทธ์ โครงการ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย (ปีงบประมาณ ) แนวทางการ

ดำเนินงาน 
ผู้ดำเนินการ ผู้รายงาน ผู้กำกับ/ติดตาม 

2566 2567 2568 2569 2570 
นานาชาติตามเกณฑ์ 
กพอ. กำหนด 

1.4 เสริมสร้างความรู้ 
และทักษะ soft kill 
ของนักศึกษาให้ตรง
ตรมความต้องการ
ของตลาดแรงงาน 
และเป็นท่ียอมรับของ
สังคม 

1.4.2 โครงการพัฒนา
ทักษะและทดสอบด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัล และ
ภาษาอังกฤษ 

1.4.2.1 ร้อยละของ
นักศึกษาท่ีสอบผ่าน
ทักษะด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัล (IC3) ต่อ
จำนวนนักศึกษาชั้นปี
ท่ี 3 ท้ังหมด   

80 80 80 80 80 - ส่งเสริมทักษะด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัล 
(IC3) 

- สาขาวิชา 
- งานวิชาการ 

- สาขาวิชา 
- งานวิชาการ 

ผศ.ดร.หทัยรัตน์ 
อ่วมน้อย 

 

1.4.2.2 ร้อยละของ
นักศึกษาท่ีสอบผ่าน
ทักษะด้าน
ภาษาอังกฤษ (CEFR) 
ต่อจำนวนนักศึกษา
ชั้นปีสุดท้าย 

80 80 80 80 80 - ส่งเสริมทักษะด้าน
ภาษาอังกฤษ (CEFR) 

- สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ 
- งานวิชาการ 

- สาขาวิชา 
- งานวิชาการ 

ผศ.ดร.หทัยรัตน์ 
อ่วมน้อย 

 

1.4.3 โครงการพัฒนา
ทักษะ Soft Skill ให้กับ
นักศึกษา 

1.4.3.1 จำนวน
โครงการท่ีพัฒนา 
soft skill ให้กับ
นักศึกษา 

1 1 1 1 1 - จัดกิจกรรมพัฒนา 
soft skill ให้กับ
นักศึกษา 

- สาขาวิชา 
- งานกิจการ
นักศึกษา 

- สาขาวิชา 
- งานกิจการ
นักศึกษา 

ผศ.ดร.สมทรง 
บรรจงธิติทานต์ 

 

1.5 ผลิตและพัฒนา
สมรรถนะของ
นักศึกษาตามความ
เชี่ยวชาญด้านวิชาการ
และวิชาชีพ 

1.5.1 โครงการผลิตและ
พัฒนาสมรรถนะของ
นักศึกษาตามความ
เชี่ยวชาญด้านวิชาการ
และวิชาชีพ 

1.5.1.1 จำนวน
นักศึกษาคงอยู่
หลักสูตรปริญญาตรี 
และบัณฑิตศึกษา 
 

1,800 1,850 1,900 1,900 1,900 - ผลิตและพัฒนา
สมรรถนะของ
นักศึกษาตามความ
เชี่ยวชาญด้านวิชาการ
และวิชาชีพ 

- สาขาวิชา 
- งานวิชาการ 

- สาขาวิชา 
- งานวิชาการ 

ผศ.ดร.หทัยรัตน์ 
อ่วมน้อย 
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กลยุทธ์ โครงการ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย (ปีงบประมาณ ) แนวทางการ

ดำเนินงาน 
ผู้ดำเนินการ ผู้รายงาน ผู้กำกับ/ติดตาม 

2566 2567 2568 2569 2570 
1.5.1.2 ร้อยละของ
การเบิกใช้
งบประมาณ ด้าน
วิชาการ 

80 80 80 80 80 - จัดหาผู้ทรงคุณวุฒิ
ส่งเสริมทักษะด้าน
ทางวิชาการ 

- สาขานิติศาสตร์ 
- สาขาดนตรี
ศึกษา 

- งาน
นโยบายและ
แผน 

ผศ.ดร.หทัยรัตน์ 
อ่วมน้อย 

 

1.5.1.3 ร้อยละของ
การได้งานทำหรือ
ประกอบอาชีพหลัง
สำเร็จการศึกษา
ภายในระยะเวลา 1 ปี 
ในพื้นท่ีมหาวิทยาลัย
รับผิดชอบ 350
กิโลเมตร ต่อจำนวน
บัณฑิตท่ีสำเร็จ
การศึกษาท้ังหมด 

70 80 80 90 90 - จัดการเรียนการ
สอนท่ีสอดคล้องกับ
ความต้องการของ
ตลาดแรงงาน 

- สาขาวิชา 
- งานวิชาการ 
- งานกิจการ
นักศึกษา 
 

- สาขาวิชา 
- งานวิชาการ 
- งานกิจการ
นักศึกษา 

 
 

ผศ.ดร.หทัยรัตน์ 
อ่วมน้อย 
ผศ.ดร.สมทรง 
บรรจงธิติทานต์ 

 

1.5.1.4 จำนวน
ผลงานและพัฒนา
สมรรถนะของ
นักศึกษาตามความ
เชี่ยวชาญด้านวิชาการ
และวิชาชีพระดับ
สาขาวิชา 

14 14 15 15 16 - การผลิตและพัฒนา
สมรรถนะของ
นักศึกษาตามความ
เชี่ยวชาญด้านวิชาการ
และวิชาชีพของ
นักศึกษาคณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

- สาขาวิชา 
- งานวิชาการ 
 

- สาขาวิชา 
- งานวิชาการ 

 
 

ผศ.ดร.หทัยรัตน์ 
อ่วมน้อย 
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ยุทธศาสตร์ที ่2 ผลิตและเผยแพร่ผลงานวิจัย นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฐานรากให้เกิดความสมดุลและย่ังยืน  

กลยุทธ ์ โครงการ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย (ปีงบประมาณ ) 

แนวทางการดำเนินงาน ผู้ดำเนินการ ผู้รายงาน ผู้กำกับ/ติดตาม 
2566 2567 2568 2569 2570 

2.1 สร้างเครือข่าย
ด้านการวิจัยและ
ส่งเสริมการผลิตผล
งานวิจัย นวัตกรรม 
และงานสร้างสรรค์   
ท่ีมีคุณภาพ ตอบ
โจทย์การพัฒนา
ประเทศพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ในการ
แก้ปัญหาความ
เหลื่อมล้ำเสริมพลัง
ทางสังคม 

2.1.1 โครงการจัด
ประชุมวิชาการ
ระดับชาติและ
นานาชาติร่วมกับภาคี
เครือข่าย 

2.1.2.1 จำนวน
นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ 
องค์ความรู้ใหม่ท่ีเกิด
จากความร่วมมือกับ
หน่วยงานภาครัฐหรือ
เอกชนในการแก้ไข
ปัญหาชุมชนโดยใช้
กระบวนการวิจัย 

8 9 10 10 10 - พัฒนานวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์ องค์ความรู้
ใหม่ท่ีเกิดจากความร่วมมือ
กับหน่วยงานภาครัฐหรือ
เอกชนในการแก้ไขปัญหา
ชุมชน 
- พัฒนางานวิจัยในการ
แก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำ
เสริมพลังทางสังคม 

- สาขาวิชา 
 

- สาขาวิชา 
 

ผศ.ดร.ดรุณศักดิ์  
ตติยะลาภะ 
ผศ.ศิริวรรณ  
กำแพงพันธ์ 

2.1.2.2 ร้อยละ
เครือข่ายความร่วมมือ
กับหน่วยงานภาครัฐ
ภาคเอกชน ในระดับ 
ชาติและนานา ชาติเพื่อ
สร้างนวัตกรรมหรือ
งานวิจัยท่ีส่งเสริม
เศรษฐกิจและสังคมฐาน
ราก ต่อจำนวนเครือข่าย
ความร่วมมือท่ีมีท้ังหมด 

10 10 15 15 20 - สร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือเพื่อสร้างนวัตกรรม
หรืองานวิจัยท่ีส่งเสริม
เศรษฐกิจและสังคมฐาน
ราก 

- สาขาวิชา 
- งานวิชาการ 

- สาขาวิชา 
- งานวิชาการ 

ผศ.ดร.ดรุณศักดิ์  
ตติยะลาภะ 
ผศ.ศิริวรรณ  
กำแพงพันธ์ 

2.2.3.1 จำนวนครั้ง การ
จัดประชุมวิชาการ
ระดับชาติและนานา 
ชาติร่วมกับภาคีเครือ 

1 1 1 1 1 - จัดเวทีประชุมวิชาการ
ระดับชาติและนานา 
ชาติร่วมกับภาคีเครือข่าย 

- สาขาวิชา 
- งานวิชาการ 

- สาขาวิชา 
- งานวิชาการ 

ผศ.ดร.หทัยรัตน์ 
อ่วมน้อย 
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กลยุทธ ์ โครงการ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย (ปีงบประมาณ ) 

แนวทางการดำเนินงาน ผู้ดำเนินการ ผู้รายงาน ผู้กำกับ/ติดตาม 
2566 2567 2568 2569 2570 

ข่ายต่อปีงบประมาณ 
2.2 ส่งเสริมการ
เผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ วิจัย และ
งานสร้างสรรค์ใน
เวที 
ระดับชาติและ
นานาชาติ 
 

2.2.1 โครงการเผยแพร่
ผลงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ท่ีตอบโจทย์
การพัฒนาประเทศ และ
ได้รับการอ้างอิงในระดับ
นานาชาติ 

2.2.1.1 ร้อยละ
ผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมตอบโจทย์การ
พัฒนาเชิงพื้นท่ีและเชิง
ประเด็นท่ีตีพิมพ์
เผยแพร่ในระดับชาติ
และนานาชาติต่อ
จำนวนผลงานวิจัย
ท้ังหมด 

45 50 55 60 65 - ส่งเสริมการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ วิจัย 
และงานสร้างสรรค์ 

- สาขาวิชา 
 

- สาขาวิชา 
 

ผศ.ดร.ดรุณศักดิ์  
ตติยะลาภะ 
ผศ.ศิริวรรณ  
กำแพงพันธ์ 

2.2.1.2 ร้อยละของ
จำนวนบทความวิจัย
ของอาจารย์ท่ีได้รับการ
อ้างอิงจากฐาน TCI 
กลุ่ม 1 (ย้อนหลัง 5 ปี) 
ต่อจำนวนผลงานวิจัย
ท้ังหมด 

10 10 20 25 30 - จัดทำฐานข้อมูลผลงาน
บทความวิจัยของอาจารย์
ได้รับการอ้างอิงจากฐาน 
TCI กลุ่ม 1 (ย้อนหลัง 5 ปี) 

- สาขาวิชา 
- งานวิจัย 
 

- สาขาวิชา 
- งานวิจัย 
 
 

ผศ.ดร.ดรุณศักดิ์  
ตติยะลาภะ 
ผศ.ศิริวรรณ  
กำแพงพันธ์ 

2.2.1.3 ร้อยละของ
จำนวนบทความวิจัย
ของอาจารย์ท่ีได้รับ
อ้างอิงจากฐานข้อมูล
นานาชาติ (Q1-
Q4)(ย้อนหลัง 5 ปี ต่อ
จำนวนงานวิจัยท้ังหมด 

5 5 10 10 20 - จัดทำฐานข้อมูลผลงาน
บทความวิจัยของอาจารย์ท่ี
ได้รับอ้างอิงจากฐานข้อมูล
นานาชาติ (Q1-
Q4)(ย้อนหลัง 5 ปี 

- สาขาวิชา 
- งานวิจัย 
 
 

- สาขาวิชา 
- งานวิจัย 
 
 

ผศ.ดร.ดรุณศักดิ์  
ตติยะลาภะ 
ผศ.ศิริวรรณ  
กำแพงพันธ์ 



28 

กลยุทธ ์ โครงการ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย (ปีงบประมาณ ) 

แนวทางการดำเนินงาน ผู้ดำเนินการ ผู้รายงาน ผู้กำกับ/ติดตาม 
2566 2567 2568 2569 2570 

2.2.2 โครงการส่งเสริม
การใช้ประโยชน์/ จด
สิทธิบัตร / ต่อยอด 
ผลงานวิจัย นวัตกรรม 
และงานสร้างสรรค์ 

2.2.2.1 ร้อยละรายได้ท่ี
เกิดจากทรัพย์สินทาง
ปัญญาท่ีได้รับการต่อ
ยอดเชิงพาณิชย์ต่อ
เงินทุนสนับสนุน
งานวิจัยท้ังหมด 

3 5 5 10 10 - ส่งเสริมการใช้ประโยชน์/ 
จดสิทธิบัตร / ต่อยอด 
ผลงานวิจัย นวัตกรรม และ
งานสร้างสรรค์ 

- สาขาวิชา 
- งานวิจัย 
 
 

- สาขาวิชา 
- งานวิจัย 
 
 

ผศ.ดร.ดรุณศักดิ์  
ตติยะลาภะ 
ผศ.ศิริวรรณ  
กำแพงพันธ์ 

2.3 ส่งเสริม
สมรรถนะศักยภาพ
การวิจัย พัฒนา
แผนผลิตผล
งานวิจัยนวัตกรรม 
และงานสร้างสรรค์
ตามโจทย์เชิงพื้นท่ี
และเชิงประเด็น 
ตามความเชี่ยวชาญ
ของศาสตร์ 

2.3.1 โครงการผลิตผล
งานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ และ
นวัตกรรม ท่ีตอบโจทย์
การพัฒนาประเทศ 

2.3.1.1 จำนวนสัญญา
หรือโครงการวิจัยท่ี
ได้รับการสนับสนุนจาก
หน่วยงานภาครัฐ และ
ภาคเอกชน ในการแก้ไข
ปัญหาความเหล่ือมล้ำ 
เสริมสร้างพลังทางสังคม
เพิ่มขีดความสามารถ
ของชุมชนและท้องถิ่น
ในการพัฒนาตนเองและ
จัดการตนเอง 

1 1 1 1 1 - ส่งเสริมสมรรถนะ
ศักยภาพการวิจัย พัฒนา
แผนผลิตผลงานวิจัย
นวัตกรรม และงาน
สร้างสรรค์ตามโจทย์เชิง
พื้นท่ี 

- สาขาวิชา 
- งานวิจัย 
 
 

- สาขาวิชา 
- งานวิจัย 
 
 

ผศ.ดร.ดรุณศักดิ์  
ตติยะลาภะ 
ผศ.ศิริวรรณ  
กำแพงพันธ์ 

2.3.1.2 จำนวน
ผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมท่ีตอบโจทย์
การพัฒนาเชิงพื้นท่ีและ
เชิงประเด็น 

3 4 5 5 5 - พัฒนาแผนผลิตผล
งานวิจัยนวัตกรรม และงาน
สร้างสรรค์ตามโจทย์เชิง
พื้นท่ี 

- สาขาวิชา 
- งานวิจัย 
 
 

- สาขาวิชา 
- งานวิจัย 
 
 

ผศ.ดร.ดรุณศักดิ์  
ตติยะลาภะ 
ผศ.ศิริวรรณ  
กำแพงพันธ์ 

2.3.2 โครงการส่งเสริม
ความเป็นเลิศด้านวิจัย

2.3.2.1 ร้อยละของ
ข้อเสนอโครงการวิจัยท่ี

60 60 60 70 80 - ส่งเสริมความเป็นเลิศด้าน
วิจัยและนวัตกรรม 

- สาขาวิชา 
- งานวิจัย 

- สาขาวิชา 
- งานวิจัย 

ผศ.ดร.ดรุณศักดิ์  
ตติยะลาภะ 
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กลยุทธ ์ โครงการ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย (ปีงบประมาณ ) 

แนวทางการดำเนินงาน ผู้ดำเนินการ ผู้รายงาน ผู้กำกับ/ติดตาม 
2566 2567 2568 2569 2570 

และนวัตกรรม ได้รับการอนุมัติทุนวิจัย
ต่อจำนวนโครงการวิจัย
ท่ียื่นเสนอท้ังหมดท้ังทุน
ภายในและภายนอกต่อ
จำนวนข้อเสนอ
โครงการวิจัยท้ังหมด 

 
 

 
 

ผศ.ศิริวรรณ  
กำแพงพันธ์ 

2.3.3.1 ร้อยละของ
อาจารย์ท่ีทำวิจัยต่อ
จำนวนอาจารย์ท้ังหมด 

50 55 60 65 70 - ส่งเสริมอาจารย์พัฒนา
งานด้านวิจัยและนวัตกรรม 

- สาขาวิชา 
- งานวิจัย 
 
 

- สาขาวิชา 
- งานวิจัย 
 
 

ผศ.ดร.ดรุณศักดิ์  
ตติยะลาภะ 
ผศ.ศิริวรรณ  
กำแพงพันธ์ 

2.3.3.2.ร้อยละ
ความสำเร็จของบริหาร
จัดการงานวิจัยตามแผน
ของคณะ 

80 80 80 80 80 - สร้างกระบวนการ/
บริหารจัดการงานวิจัย 

- สาขาวิชา 
- งานวิจัย 
 
 

- สาขาวิชา 
- งานวิจัย 
 
 

ผศ.ดร.ดรุณศักดิ์  
ตติยะลาภะ 
ผศ.ศิริวรรณ  
กำแพงพันธ์ 
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ยุทธศาสตร์ที ่3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหุ้นส่วนทางสังคม เพ่ือพัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์ และทำนุบำรุง สืบสานศิลปวัฒนธรรมที่นำไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจ  
                   สร้างสรรค์ 

กลยุทธ์ โครงการ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย (ปีงบประมาณ ) 

แนวทางการดำเนินงาน ผู้ดำเนินการ ผู้รายงาน ผู้กำกับ/ติดตาม 
2566 2567 2568 2569 2570 

3.1 สร้างเครือข่าย
ความร่วมมือกับ
หุ้นส่วนทางสังคม 
เพื่อพัฒนาชุมชน 
ท้องถิ่นให้มี
ศักยภาพจัดการ
ตนเองและร่วม
ออกแบบพัฒนา 
เพื่อสร้างการ
เปลี่ยนแปลงใน
พื้นท่ี และพัฒนา
งานบริการวิชาการ
สู่การเป็น 
ผลงานวิชาการรับ
ใช้สังคม 

3.1.1 โครงการ
ประสานงานเครือข่าย
ความร่วมมือกับหุ้นส่วน
ทางสังคมเพ่ือพัฒนา
ชุมชนท้องถิ่น 

3.1.1.1 จำนวนผลงาน
ผลิตภัณฑ์งาน ท่ีเกิด
จากความร่วมมือกับ
หุ้นส่วนทางสังคมเพ่ือ
พัฒนาชุมชนท้องถิ่น   

2 4 6 8 8 - สร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือกับหุ้นส่วนทาง
สังคม 
- พัฒนาชุมชน ท้องถิ่นให้มี
ศักยภาพจัดการตนเอง 
- ออกแบบพัฒนาเพ่ือ 
สร้างการเปลี่ยนแปลงใน
พื้นท่ี 
- พัฒนางานบริการวิชาการ
สู่การเป็น 
ผลงานวิชาการรับใช้สังคม 

- สาขาวิชา 
- งานวิจัย 
 
 

- สาขาวิชา 
- งานวิจัย 
 
 

ผศ.ดร.ดรุณศักดิ์  
ตติยะลาภะ 
ผศ.ศิริวรรณ  
กำแพงพันธ์ 

3.2 ส่งเสริมการ
จัดหารายได้จาก
การให้บริการ
วิชาการและการ
ทำนุบำรุงศิลป 
วัฒนธรรม เพื่อต่อ
ยอดสู่เศรษฐกิจ

3.2.1 โครงการส่งเสริม
การทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรมเพื่อต่อ
ยอดสู่เศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ 

3.2.1.1 จำนวนผลงาน/
นวัตกรรมจากการทำนุ
บำรุงศิลปวัฒนธรรม 
อนุรักษ์ และฟื้นฟูมรดก
วัฒนธรรมท่ีก่อให้เกิด
มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ 

1 2 2 3 3 - จัดงานประชุมวิชาการงาน
สร้างสรรค์ 
- ส่งเสริมการทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรมเพื่อต่อยอด
สู่เศรษฐกิจ 

- สาขาวิชา 
- งาน
ศิลปวัฒนธรรม 
 
 

- สาขาวิชา 
- งาน
ศิลปวัฒนธรร
ม 
 
 

ผศ.ดร.สมทรง 
บรรจงธิติทานต์ 
อ.ดร.นัฏภรณ์ พูล
ภักด ี
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กลยุทธ์ โครงการ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย (ปีงบประมาณ ) 

แนวทางการดำเนินงาน ผู้ดำเนินการ ผู้รายงาน ผู้กำกับ/ติดตาม 
2566 2567 2568 2569 2570 

สร้างสรรค์ 
3.3 ส่งเสริมงาน
พันธกิจสัมพันธ์
ตามอัตลักษณ์และ
ความเชี่ยวชาญของ
ศาสตร์ 

3.3.1 โครงการส่งเสริม
งานพันธกิจสัมพันธ์
ตามอัตลักษณ์และความ
เชี่ยวชาญของศาสตร์/
คณะ 

3.3.1.1 ร้อยละ
ความสำเร็จของ
โครงการบริการวิชาการ
ท่ีมีการดำเนินงานตาม
รูปแบบพันธกิจสัมพันธ์
ตามแผนของคณะ 

80 80 80 80 80 - ส่งเสริมงานพันธกิจ
สัมพันธ์ตามอัตลักษณ์และ
ความเชี่ยวชาญของศาสตร์ 

- สาขาวิชา 
 
 

 

- สาขาวิชา 
 
 

 

ผศ.ดร.ดรุณศักดิ์  
ตติยะลาภะ 
ผศ.ศิริวรรณ  
กำแพงพันธ์ 

3.3.1.1 จำนวน
โครงการบริการวิชาการ
ท่ีมีการต่อยอดสู่
ผลงานวิจัยรับใช้สังคม 

1 1 1 1 1 - จัดบริการวิชาการที่มีการ
ต่อยอดสู่ผลงานวิจัยรับใช้
สังคม 

- สาขาวิชา 
- งานวิจัย 
 
 

- สาขาวิชา 
- งานวิจัย 
 
 

ผศ.ดร.ดรุณศักดิ์  
ตติยะลาภะ 
ผศ.ศิริวรรณ  
กำแพงพันธ์ 
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ยุทธศาสตร์ที ่4 พัฒนาระบบการรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เก้ือกูลการเรียนรู้    
                  เพ่ือเสริมประสิทธิภาพการทำงานในสังคมยุคดิจิทัล 
 

กลยุทธ ์ โครงการ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย (ปีงบประมาณ ) 

แนวทางการดำเนินงาน ผู้ดำเนินการ ผู้รายงาน ผู้กำกับ/ติดตาม 
2566 2567 2568 2569 2570 

4.1 พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาเพื่อการ
ดำเนินการท่ีเป็น
เลิศ 

4.1.1 โครงการพัฒนา
มหาวิทยาลัย ตาม
เกณฑ์คุณภาพ
การศึกษาเพื่อการ
ดำเนินการท่ีเป็นเลิศ 
(EdPEx) 

4.1.1.1 ร้อยละของ
คณะ/วิทยาลัย ท่ีมีผล
การประเมินตามเกณฑ์
คุณภาพการศึกษาเพื่อ
การดำเนินการท่ีเป็นเลิศ 
(EdPEx) ไม่ต่ำกว่า 200 
คะแนน ต่อจำนวน
คณะ/วิทยาลัย ท้ังหมด 

210 220 230 240 250 - จัดอบรมการประเมิน
ตามเกณฑ์คุณภาพ
การศึกษาเพื่อการ
ดำเนินการท่ีเป็นเลิศ 

- ทุกสาขาวิชา 
- งานวิชาการ 
 

- งานวิชาการ 
 

ผศ.ดร.หทัยรัตน์ 
อ่วมน้อย 

4.1.1.2 ร้อยละ
ความสำเร็จของการ
ดำเนินงานตามแผนการ
พัฒนาตนเอง 
(Improvement Plan) 
ตามเกณฑ์คุณภาพ
การศึกษาเพื่อการ
ดำเนินการท่ีเป็นเลิศ 
(EdPEx) 

80 80 80 80 80 - พัฒนาแผนการพัฒนา
ตนเอง (Improvement 
Plan) ตามเกณฑ์คุณภาพ
การศึกษาเพื่อการ
ดำเนินการท่ีเป็นเลิศ 
(EdPEx) 

- ทุกสาขาวิชา 
- งานวิชาการ 
 

- งานวิชาการ 
 

ผศ.ดร.หทัยรัตน์ 
อ่วมน้อย 

4.2 พัฒนาคณะให้
เป็นองค์กรท่ีเกื้อกูล
ต่อการเรียนรู้ เพื่อ

4.2.1 โครงการบริหาร
และพัฒนาบุคลากรสู่
มหาวิทยาลัยแห่ง

4.1.2.1 ค่าเฉลี่ยความ
ผูกพันของบุคลากรท่ีมี
ต่อคณะ 

>4.00 >4.00 >4.00 >4.00 >4.00 - สร้างการมีส่วนร่วมและ
ความผูกพันของบุคลากรท่ี
มีต่อคณะ 

- ทุกสาขาวิชา 
- งานบุคลากร 
 

- งาน
บุคลากร 
 

ผศ.ดร.ภิศักดิ์ 
กัลยาณมิตร 
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กลยุทธ ์ โครงการ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย (ปีงบประมาณ ) 

แนวทางการดำเนินงาน ผู้ดำเนินการ ผู้รายงาน ผู้กำกับ/ติดตาม 
2566 2567 2568 2569 2570 

เสริมประสิทธิภาพ 
การทำงานในสังคม
ยุคดิจิทัล และสร้าง
องค์กรแห่งความสุข 

ความสุข - พัฒนาบุคลากรสู่องค์กร
แห่งความสุข 

4.1.2.3 ร้อยละของ
บุคลากรสายวิชาการ
และสายสนับสนุนท่ีเข้า
สู่ตำแหน่งทางวิชาการ/
ตำแหน่งท่ีสูงขึ้นตาม
แผนการพัฒนาตนเอง
ของแผน 

70 70 80 80 90 - พัฒนาบุคลากรสาย
วิชาการและสายสนับสนุน
ท่ีเข้าสู่ตำแหน่งทาง
วิชาการ/ตำแหน่งท่ีสูงขึ้น 

- ทุกสาขาวิชา 
- งานบุคลากร 
 

- งาน
บุคลากร 
 

ผศ.ดร.ภิศักดิ์ 
กัลยาณมิตร 

4.2.2 โครงการปรับปรุง
ภาพลักษณ์และส่งเสริม
การตลาด 

4.1.3.1 ค่าเฉลี่ยความ
พึงพอใจของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียในทุกมิติท่ีมีต่อ
คณะ 

>4.00 >4.00 >4.00 >4.00 >4.00 - ปรับปรุงภาพลักษณ์และ
ส่งเสริมการตลาด 
- ประเมินความพึงพอใจ
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใน
ทุกมิติท่ีมีต่อคณะ 

- ทุกสาขาวิชา 
- งานสื่อสาร
องค์กร 
 

- งานสื่อสาร
องค์กร 
 

ผศ.วงศ์วริศ นิพิฐ
วิทยา 

4.2.3 โครงการส่งเสริม
การจัดการความรู้เพื่อ
พัฒนาคุณภาพของคณะ 

4.1.4.1จำนวน
นวัตกรรมหรือ
เทคโนโลยีด้านการ
บริหารจัดการที่นำมาใช้
ในการเพิ่ม
ความสามารถให้กับ
อาจารย์ บุคลากรและผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย 

1 1 1 1 1 - ส่งเสริมการจัดการ
ความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ของคณะ 
- ถอดบทเรียนนวัตกรรม
หรือเทคโนโลยีด้านการ
บริหารจัดการที่นำมาใช้ใน
การเพิ่มความสามารถ
ให้กับอาจารย์ บุคลากร
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 

- ทุกสาขาวิชา 
- งานจัดการ
ความรู้ 
 

- งานจัดการ
ความรู้ 
 

ผศ.ศิริวรรณ 
กำแพงพันธ์ 
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กลยุทธ ์ โครงการ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย (ปีงบประมาณ ) 

แนวทางการดำเนินงาน ผู้ดำเนินการ ผู้รายงาน ผู้กำกับ/ติดตาม 
2566 2567 2568 2569 2570 

4.3 พัฒนาระบบ
การรับรอง
สมรรถนะของ
บุคลากรตาม
มาตรฐานวิชาชีพ
และเพิ่มขีด
ความสามารถ
ทางด้านวิชาการ 
เพื่อการศึกษา
สำหรับคนทุกช่วง
วัย 

4.3.1 โครงการพัฒนา
ศักยภาพของบุคลากร
สายวิชาการ ด้าน
คุณวุฒิและการดำรง
ตำแหน่งทางวิชาการ 

4.1.5.1 ร้อยละของ
บุคลากรชาวต่างชาติท่ี
ร่วมพัฒนามหาวิทยาลัย
ตามพันธกิจต่อจำนวน
อาจารย์ประจำท้ังหมด 

5 7 9 11 13 - พัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรสายวิชาการ ด้าน
คุณวุฒิและการดำรง
ตำแหน่งทางวิชาการ 

- ทุกสาขาวิชา 
- งานวิชาการ 
 

- งานวิชาการ 
 

ผศ.ดร.หทัยรัตน์ 
อ่วมน้อย 

4.1.5.2 ร้อยละของ
อาจารย์ท่ีได้รับรางวัลใน
การจัดการเรียนการ
สอน มีความเชี่ยวชาญ
ในศาสตร์ และการ
ขับเคลื่อนพันธกิจ
สัมพันธ์ท้ังในประเทศ
และต่างประเทศต่อ
จำนวนอาจารย์ท้ังหมด 

40 40 50 50 55 - ส่งเสริม/พัฒนาระบบ
การจัดการเรียนการสอน
อาจารย์ใหม้ีความ
เชี่ยวชาญในศาสตร์ และ
การขับเคลื่อนพันธกิจ
สัมพันธ์ 

- ทุกสาขาวิชา 
- งานวิชาการ 
 

- งานวิชาการ 
 

ผศ.ดร.หทัยรัตน์ 
อ่วมน้อย 

4.1.5.3 ร้อยละของ
อาจารย์ประจำสถาบันท่ี
มีคุณวุฒิปริญญาเอกต่อ
จำนวนอาจารย์ประจำ
ท้ังหมด 

34.54 35 36 37 38 - ส่งเสริมอาจารย์ศึกษา
ต่อระดับปริญญาเอก 

- ทุกสาขาวิชา 
- งานบุคลากร 
 

- งาน
บุคลากร 
 

ผศ.ดร.ภิศักดิ์ 
กัลยาณมิตร 

4.1.5.4 ร้อยละของ
อาจารย์ประจำสถาบัน
ดำรงตำแหน่งทาง
วิชาการต่อจำนวน
อาจารย์ประจำท้ังหมด 

34.54 35 36 37 38 - ส่งเสริมอาจารย์เข้าสู่
ตำแหน่งทางวิชาการ 
 

- ทุกสาขาวิชา 
- งานบุคลากร 
 

- งาน
บุคลากร 
 

ผศ.ดร.ภิศักดิ์ 
กัลยาณมิตร 
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กลยุทธ ์ โครงการ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย (ปีงบประมาณ ) 

แนวทางการดำเนินงาน ผู้ดำเนินการ ผู้รายงาน ผู้กำกับ/ติดตาม 
2566 2567 2568 2569 2570 

4.4 พัฒนาคณะให้
มีการบริหารงาน
โดยยึดหลักธรรมาภิ
บาล 

4.4.1 โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพการ
บริหารสำนักงาน 

4.2.2.1 ร้อยละของการ
เบิกจ่ายงบประมาณ
เป็นไปตามแผนท่ี
กำหนด  

80 80 80 80 80 - พัฒนาประสิทธิภาพการ
บริหารสำนักงานโดยยึด
หลักธรรมาภิบาล 

- สำนักงาน
คณบดี 
 
 

- สำนักงาน
คณบดี 
 
 

ผศ.ดร.ดรุณศักดิ์  
ตติยะลาภะ 
 

4.4.2 โครงการจัด
ประชุมเพ่ือพัฒนาระบบ
บริหารจัดการอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

4.2.3.1 ร้อยละของการ
เบิกจ่ายงบประมาณ
ตามแผนการจัดประชุม 

100 100 100 100 100 - จัดการประชุม
คณะกรรมการตามพันธ
กิจของมหาวิทยาลัย/คณะ 

 

  

4.3.2 โครงการพัฒนา
พื้นท่ีนวัตกรรม 

4.3.2.1 ร้อยละของ
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ี
นวัตกรรมของคณะ/
วิทยาลัยที่มีการ
ดำเนินการสำเร็จตาม
แผนการจัดต้ังพื้นท่ี
นวัตกรรม (Innovation 
Space) 

65 70 75 80 80 - พัฒนาพ้ืนท่ีนวัตกรรม
ของคณะ 

- สำนักงาน
คณบดี 
 
 
 

- สำนักงาน
คณบดี 
 
 
 

ผศ.ดร.ดรุณศักดิ์  
ตติยะลาภะ 
ผศ.ศิริวรรณ  
กำแพงพันธ์ 

4.3.3 โครงการพัฒนา
แพลตฟอร์มตามพันธกิจ
ของมหาวิทยาลัย 

4.3.3.3 ร้อยละของ
รายวิชาท่ีพัฒนาขึ้นบน
แพลตฟอร์ม(Platform) 
การเรียนรู้ที่เป็นเลิศ 

5 10 15 20 25 - พัฒนารายวิชารูปแบบ
การเรียนรู้ที่เป็นเลิศ บน
แพลตฟอร์ม(Platform) 

- ทุกสาขาวิชา 
- งานวิชาการ 
 

- งานวิชาการ 
 

ผศ.ดร.หทัยรัตน์ 
อ่วมน้อย 
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4. การขับเคลื่อนการดำเนินการแผนกลยุทธ์ 
 4.1 แนวทางการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์  
     (1) แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับติดตามการดำเนินงานตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการประจำปี  
     (2) กำกับ ติดตามและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของแต่ละหลักสูตรเพื ่อนำมาสรุป 
เป็นภาพรวมตามตัวชี้วัดเป้าประสงค์ตามแผนกลยุทธ์  
     (3) กำกับ ติดตามและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานแต่ละหลักสูตรเพื่อนำมาสรุปในภาพรวม
ตามตัวชี้วัดโครงการของแผนปฏิบัติการ  
 
 4.2 แนวทางการรายงานและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ 
     (1) วิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูลตัวชี้วัด เพื่อรายงานผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยต่อคณะกรรมการบริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
     (2) รายงานผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยประจำเดือนต่อมหาวิทยาลัย 
 
5. คำอธิบายและเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ 

ตัวชี้วัด คำอธิบาย 

วิสัยทัศน ์
ร้อยละจำนวนหลักสูตรที่เปิดโอกาสให้ชุมชน 
ปราชญ์ชุมชน ผู้ใช้บัณฑิต องค์กร 
หน่วยงานในพ้ืนท่ี ได้มีโอกาสการกำหนดทิศ
ทางการดำเนินงานในการสอน การ 
บริหาร เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงการมีส่วนร่วม
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสถาบันอุดมศึกษาใน
พื้นที่ ภูมิภาคที่สามารถนำไปสู่การพัฒนาสังคม
และชุมชนในพื้นที่ ภูมิภาคต่อจำนวนหลักสตูร
ทั้งหมด 
 

- จำนวนหลักสูตรที่ชุมชน องค์กร/หน่วยงานในพ้ืนท่ี มีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา หมายถึง หลักสูตรที่ชุมชน/ปราชญ์ชุมชน ผู้ใช้บัณฑติ องค์กร/
หน่วยงานในพ้ืนท่ีได้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ท้ังหลักสตูรในระดับปรญิญา
(Degree) (ที่รายงานในระบบ CHE QA Online) โดยมี MOU และมีการ
ดำเนินการร่วมกัน เช่น การกำหนดทิศทางการดำเนินงาน การสอน การบริหาร 
การจัดกิจกรรมร่วมกัน 
-  จำนวนหลักสูตรทั้งหมดของมหาวิทยาลัย หมายถึง หลักสตูรทั้งหมดทั้ง
หลักสตูรในระดับปริญญา(Degree) (ที่รายงานในระบบ CHE QA Online) ไม่นับ
รวมหลักสูตรระยะสั้น 
สูตร 
จำนวนหลักสตูรที่ชุมชน/ปราชญ์ชมุชน ผู้ใช้บัณฑิต องค์กร หน่วยงานในพ้ืนท่ีมี
ส่วนร่วมในการจัดการศึกษา / จำนวนหลักสตูรทั้งหมดของสถาบัน * 100 

ร้อยละของจำนวนเงินทุนจากภาครัฐและ
เอกชนเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมในพื้นที่ 
รวมถึงเงินท่ีมาจากการบริจาคของชุมชนใน
พื้นที่เป็นสิ่งท่ีแสดงให้เห็นว่า 
สถาบันอุดมศึกษาไดมุ้่งจัดสรรทรพัยากรให้เกิด
ประโยชนส์ูงสุดจากแหล่งสนับสนนุด้าน

- จำนวนเงินจากภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมในพ้ืนท่ี หมายถึง 
เงินทุน เงินบริจาค สิ่งของ (ตีค่าตามราคาตลาด) จากภาครัฐและเอกชนเพื่อ
สนับสนุนการดำเนินงานในพ้ืนท่ีชุมชนท้องถิ่นที่มีอาจารย์ของมหาวิทยาลัยร่วม
ดำเนินกิจกรรมในพื้นที่น้ันอยู่พัฒนาชุมชนและสังคมในพ้ืนท่ี  
- จำนวนงบประมาณทั้งหมด หมายถึง งบประมาณทีไ่ดร้ับจัดสรรในช่วงต้น
ปีงบประมาณ ไม่นบัรวมงบลงทุน  
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งบประมาณเพื่อนำไปสู่การพัฒนาชุมชนและ
สงัคมในพ้ืนท่ี 
 

สูตร 
จำนวนเงินจากภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมในพ้ืนท่ี /  
จำนวนงบประมาณทั้งหมด * 100 

เป้าประสงค์ 
2.5 จำนวนผลงานทางวิชาการรับใช้สังคม
สามารถแก้ไขปัญหาของชุมชนและสังคมใน
พื้นที่ต่อผลงานทางวิชาการที่ไดด้ำเนินการ
ทั้งหมด 

- จำนวนผลงานทางวิชาการรับใช้สังคม หมายถึง ผลงานทางวิชาการรับใช้สังคม 
ตามนิยามประกาศของ กพอ. และ/หรือ กกอ. ของสถาบันอุดมศึกษาในรอบปี 
การศึกษาท่ีผ่านมา 
 

2.6 ร้อยละอาจารย์ที่ร่วมทำวิจยักบั
มหาวิทยาลยัทั้งในประเทศและต่างประเทศต่อ
จำนวนอาจารย์ทั้งหมด 

- งานวิจัยต้องเป็นงานวิจัยท่ีผ่านมหาวิทยาลัยและมีการหักเงินสมทบเข้า
มหาวิทยาลยั  

3.3 ร้อยละจำนวนโครงการบริการวิชาการหรือ
โครงการเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ของ 
สถาบันอุดมศึกษาในการถ่ายทอดองค์ความรู้
และเทคโนโลยี รวมถึงการอนรุักษ์และ 
พัฒนาศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญัญาของ
ท้องถิ่น เพื่อแก้ไข ลดปัญหาและสร้างความ 
เข้มแข็งให้แก่ท้องถิ่นและภูมิภาคต่อจำนวน
โครงการบริการวิชาการทั้งหมด 
 

- จำนวนโครงการด้านการบริการวิชาการหรือโครงการที่ตอบสนองต่อ Area 
Based หมายถึง รายการโครงการด้านการบริการวิชาการหรือโครงการที่ 
ตอบสนองต่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ในด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านภูมิศาสตร ์
และสิ่งแวดล้อม สังคม ของสถาบนัอุดมศึกษาในรอบปีการศึกษาที่ผา่นมา 
- จำนวนโครงการบริการวิชาการทั้งหมด หมายถึง รายการโครงการบริการ
วิชาการทั้งหมดของสถาบันอุดมศกึษาที่รายงานในระบบ CHE QA Online ใน
รอบปีการศึกษาท่ีผา่นมา 
สูตร 
จำนวนโครงการด้านการบริการวิชาการหรือโครงการที่ตอบสนองต่อ Area 
Based / จำนวนโครงการบริการวชิาการทั้งหมด * 100 

3.4 ร้อยละของโครงการหรือกิจกรรมโดยการมี
ส่วนร่วมของบุคคล ชุมชน หรือหน่วยงานใน 
พื้นที่ สะท้อนการมีส่วนร่วมเพื่อแก้ไข/ลด
ปัญหา/ส่งเสริมการเรยีนรู้ของชุมชน สังคมต่อ
จำนวนโครงการบริการวิชาการทั้งหมด 

สูตร 
จำนวนโครงการด้านการบริการวิชาการหรือโครงการที่ตอบสนองต่อ Area 
Based / จำนวนโครงการบริการวชิาการทั้งหมด * 100 

3.5 จำนวนแนวปฏิบัติ/นวัตกรรมที่นำไปใช้ใน

การพัฒนามหาวิทยาลัยสู่การเป็นมหาวิทยาลัย

เชิงพื้นที่  

แนวปฏิบัติที่ใช้ในการสร้างนวัตกรรมและนำไปใช้ในการพัฒนามหาวิทยาลัยสูก่าร

เป็นมหาวิทยาลัยเชิงพื้นที่ (Area-based University) หมายถึง แนวทางการ

พัฒนาท้องถิ่นตามพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าหัวอยู่ โดย

ร่วมกันหาแนวทางการขับเคลื่อนสังคมเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อชุมชนที่จะชว่ยสร้าง

ชุมชน ให้เข้มแข็งและยั่งยืน โดยต้องมุ่งพัฒนาใน 3 เรื่องสำคัญ (1) ผลิตกำลังคน

ซึ่งครอบคลุมทั้งการผลิตบัณฑิตคุณภาพ และการพัฒนาครูให้สอดรับกับศตวรรษ

ที่ 21  (2) สร้างผู้ประกอบการท้องถิ่น หรือผู้ประกอบการสร้างสรรค์  (3) การ

ผนึกกำลังเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCG ตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งจะนำไปสู่
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การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) (Sustainable Development 

Goals) 

3.6 ร้อยละของจำนวนเงินรายไดจ้ากแหล่ง
เรียนรู้ของการเป็นมหาวิทยาลัยเชิงพื้นที่ ต่อ
จำนวนเงินรายได้ของมหาวิทยาลยัทั้งหมด 

สูตร 
จำนวนเงินรายได้จากแหล่งเรยีนรูข้องมหาวิทยาลัย / จำนวนเงินรายได้ของ
มหาวิทยาลยัทั้งหมด * 100 

3.7 จำนวนเงินรายได้ทีเ่กิดจากการบริหาร

จัดการศลิปวัฒนธรรมที่นำไปต่อยอดสู่

เศรษฐกิจสร้างสรรค ์  

 

เศรษฐกิจสร้างสรรค์ หมายถึง  การขับเคลื่อนเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานการใช้องค์
ความรู้ การศึกษา การสร้างสรรคง์าน และการใช้ ทรัพย์สินทางปัญญาที่เชื่อมโยง
กับรากฐานวัฒนธรรม สังคม และเทคโนโลยีหรือนวตักรรมสมัยใหม ่เพื่อผลิต
สินค้าหรือบริการทีส่ร้างมลูค่าทางสังคมที่สามารถตอบสนองความตอ้งการของ
ผู้บริโภค 

3.8 ร้อยละของรายวิชาที่นักศึกษาอาจารย์และ
ผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย ใช้ชุมชน ท้องถิ่น สถาน
ประกอบการในการออกแบบพัฒนาเพื่อสร้าง
การเปลีย่นแปลงในพื้นทีต่่อจำนวนรายวิชาท่ี
เปิดสอนทั้งหมดในปีการศึกษา 

สูตร 
จำนวนรายวิชาที่นักศึกษาอาจารยแ์ละผูม้ีส่วนไดส้่วนเสยี ใช้ชุมชน ท้องถิ่น 
สถานประกอบการในการออกแบบพัฒนาเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่ / 
จำนวนรายวิชาที่เปิดสอนทั้งหมดในรอบปีการศึกษา * 100 

โครงการ 
1.1.1.3 ร้อยละของนักศึกษาระดบั

บัณฑิตศึกษาท่ีร่วมทำวิจัยกับมหาวิทยาลัยทั้ง

ในประเทศหรือต่างประเทศต่อจำนวนนักศึกษา

ระดับบณัฑติศึกษาท้ังหมด 

สูตร 
จำนวนนักศึกษาระดบับัณฑติศึกษาที่ร่วมทำวิจัยกับมหาวิทยาลยัทั้งในประเทศ
หรือต่างประเทศ / จำนวนนักศึกษาระดับบณัฑติศึกษาทั้งหมด * 100 

1.1.2.2 ร้อยละของหลักสตูรที่มีศษิย์เก่าจาก

ภายนอกมหาวิทยาลัย หรือผู้ทรงคุณวุฒิร่วม

พัฒนางานกิจกรรมของหลักสูตรครบตามพันธ

กิจของมหาวิทยาลัย (Alumni & Senior 

Citizen Engagement index) ตอ่จำนวน

หลักสตูรทั้งหมด  

- จำนวนหลักสูตรที่มีศิษยเ์ก่าจากภายนอกมหาวิทยาลัย หรือผู้ทรงคุณวุฒิร่วม
พัฒนางานกิจกรรมของหลักสูตรครบตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย หมายถึง 
หลักสตูรที่มีการเชิญศิษยเ์ก่าจากภายนอกมหาวิทยาลัย หรือผู้ทรงคุณวุฒิร่วม
เป็นวิทยากร ร่วมบรรยาย บริการวิชาการ หรือวิจัยร่วมกับหลักสูตร 
- จำนวนหลักสูตรทั้งหมด หมายถงึ หลักสูตรทั้งหลักสตูรในระดับปรญิญา 
(Degree) ที่รายงานในระบบ CHE QA Online) และหลักสูตรประกาศนียบัตร 
(Non-Degree) ทั้งหมดของมหาวิทยาลัยในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมา 
สูตร 
จำนวนหลักสตูรที่มศีิษย์เก่าจากภายนอกมหาวิทยาลัย หรือผู้ทรงคณุวุฒิร่วม
พัฒนางานกิจกรรมของหลักสูตรครบตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย / จำนวน
หลักสตูรทั้งหมด * 100 

1.1.2.5 จำนวนหลักสูตรทีม่ีการจดัการศึกษา

เพื่อส่งเสริมพื้นที่นวัตกรรม(Innovation 

Sandbox) 

พื้นที่นวัตกรรม (Innovation Sandbox) หมายถึง พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาเพื่อ
ทดลองวิธีการขยายผลนวตักรรม 
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1.3.1.1 จำนวนผลงานเชิงประจักษ์ของ
นักศึกษาท่ีได้รับรางวัล หรือการเผยแพร่ใน
ระดับชาตหิรือนานาชาต ิ
 

จำนวนผลงานเชิงประจักษ์ ผลงานวิจัยทางวิชาการของนักศึกษาท่ีได้รับการ
เผยแพรร่ะดับชาติ หรือนานาชาตติามเกณฑ์ กพอ. กำหนด หมายถงึ จำนวน
ผลงานสร้างสรรค์ของนักศึกษาท่ีได้รับรางวลั หรือผลงานเชิงประจักษ์ของ
นักศึกษาท่ีมีการเผยแพร่ หรือประกวดแล้วได้รับรางวัล ในระดับชาตหิรือ
นานาชาติ 

1.3.1.2 จำนวนผลงานเชิงประจักษ์ ผลงานวิจัย
ทางวิชาการของนักศึกษาท่ีได้รับการเผยแพร่
ระดับชาติ หรือนานาชาติตามเกณฑ์ กพอ. 
กำหนด 

จำนวนผลงานเชิงประจักษ์ ผลงานวิจัยทางวิชาการของนักศึกษาท่ีได้รับการ
เผยแพรร่ะดับชาติ หรือนานาชาตติามเกณฑ์ กพอ. กำหนด  

3.3.1.1 จำนวนผลงานเชิงประจักษ์ในการ

พัฒนาพ้ืนท่ีแบบบูรณาการตามโมเดลการ

พัฒนาเศรษฐกิจแบบ BCG Economy 

BCG Economy หรือ เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสี
เขียว (Bio-Circular-Green Economy) คือ โมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 
เป ็นแนวค ิดการนำว ิทยาศาสตร์  เทคโนโลย ีและนว ัตกรรมไปยกระดับ
ความสามารถในการแข่งขันอย่างยั ่งยืนให้กับ 4 อุตสาหกรรมเป้าหมาย (S-
curves) ได้แก่ อุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร อุตสาหกรรมพลังงานและวัสดุ 
อุตสาหกรรมสุขภาพและการแพทย์ และอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ 
โดยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมจะเข้าไปช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับ
ผู้ผลิตที่เป็นฐานการผลิตเดิม เช่น เกษตรกรและชุมชน ตลอดจนสนับสนุนให้เกิด
ผู้ประกอบการที่ผลิตสินค้าและบริการที่มีมูลค่าเพิ่มสูงหรือนวัตกรรม 

3.5.1.1 จำนวนเงินรายได้ที่เกดิจากการส่งเสริม

ให้มหาวิทยาลยัเป็นข้ัวความเจรญิเศรษฐกิจเชิง

พื้นที ่วิจัย พัฒนานวัตกรรมบริการวิชาการ 

เพื่อพัฒนาสินค้าชุมชน 

การเป็นมหาวิทยาลัยเป็นขั้วความเจริญเศรษฐกิจเชิงพื้นที่ เป็นการพัฒนาความ
ร่วมมือในการสร้างผลผลิตหรือการพัฒนาสินค้า/บริการที่เกิดจากการบริการ
วิชาการ การสร้างตลาดรองรับผลผลิตที่เกิดจากการบริการวิชาการเพื่อรองรอง
สินค้าชุมชน และส่งเสริมการขายสินค้า/บริการ เพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน และ
มหาวิทยาลัย 

3.6.1.1 จำนวนผลงานเชิงประจักษ์/นวัตกรรม

ที่เกิดจากการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการทางสังคม 

(Social Lab) โดยใช้ชุมชนเป็นฐานเพื่อสร้าง

การเปลีย่นแปลงร่วมกันในพ้ืนท่ี 

กระบวนการห้องปฏิบัติการทางสังคม (Social Lab) คือการสร้างพื้นที่ พื้นที่กลาง 
พื้นที่ปลอดภัยเพื่อการทดลองปฏิบัติการร่วมกันของผู้นำ  ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือ
ในหลายกรณีอาจรวมผู้ที ่มีความเห็นต่าง คู ่ขัดแย้ง ผู ้ที ่ได้รับผลกระทบ เพื่อ
ร่วมกันแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ร่วมกันเรียนรู้ และเข้าใจความเชื่อมโยงของ
องค์ประกอบต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ รวมถึงร่วมกันตระหนัก รับรู้ถึงความท้าทาย
ต่าง ๆ ที่มีอยู่รอบตัว และร่วมกันกำหนดวิสัยทัศน์ ออกแบบ โดยพื้นที่ที่สร้าง
ขึ้นมาเป็นพ้ืนท่ีที่เปิดให้ทุกฝ่ายได้มีโอกาสเปิดใจ เปิดความคิด ร่วมเรียนรู้ รวมถึง
การเปิดโอกาสให้ได้ร่วมออกแบบ สร้างต้นแบบความร่วมมือ ทดลองทำงาน
ร่วมกันในแนวราบ เพื่อก่อให้เกิดแนวคิดและอาจรวมถึงนวัตกรรม เพื่อสร้างหรือ
รองรับการเปลี่ยนแปลง ความท้าทาย รวมถึงวิธีการทำงานร่วมกันแบบที่ไม่เคย
ทำมาก่อน โดยมีเป้าหมายร่วมที่ยิ ่งใหญ่ เพื ่อบรรลุเป้าหมายสูงสุดและสร้าง
ต้นแบบ (Prototype) เพื ่อทดลองเร ิ ่มในวิธ ีทำงานร่วมกันแบบใหม่ สร้าง
วัฒนธรรมความร่วมมือ (Collaborative Culture) 
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3.6.1.2 ร้อยละความสำเร็จของโครงการบริการ

วิชาการที่มีการดำเนินงานตามรูปแบบพันธกิจ

สัมพันธ์ 

การดำเนินงานตามรูปแบบพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม (University 
Social Engagement) ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ คือ 1) ร่วมคิดร่วมทำแบบ
พันธมิตรและหุ้นส่วน (Partnership) 2) เกิดประโยชน์ร่วมกันแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุก
ฝ ่าย (Mutual Benefits) 3) ม ีการให ้ความร ู ้และเก ิดการเร ียนร ู ้ร ่วมกัน 
(Scholarship) 4) เกิดผลกระทบต่อสังคมที่ประเมินได้ (Measurable Social 
impact)  

4.2.1.1 ระดับความสำเรจ็ของการปรับปรุง 
พรบ. มหาวิทยาลัยราชภฏั 

ระดับที่ 1 ศึกษาปัญหาอุปสรรคในการใช้ พรบ.ราชภัฏในสถานการณ์ปัจจุบัน 
และมีการแต่งตั้งคณะกรรมการเพือ่ยกร่าง พรบ.มหาวิทยาลัยราชภฏั 
ระดับ 2 รับฟังความคดิเห็นจากผูม้ีส่วนได้ส่วนเสีย  
ระดับ 3 การประชาพิจารณ์ ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่าง ๆ จากผู้มีส่วนไดส้่วน
เสีย  
ระดับ 4 นำเสนอร่าง พรบ.มหาวิทยาลัยราชภัฏ เสนอต่อกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อให้ รัฐมนตรี พิจารณาให้ความเห็นชอบ  
ระดับ 5 เสนอร่าง พรบ.มหาวิทยาลัยราชภัฏ ต่อคณะรัฐมนตรี และเสนอ
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจสอบ และเสนอต่อรัฐสภาพิจารณา นำลงประกาศใช้
ในราชกิจจานุเบกษา 

4.2.1.2 ระดับความสำเรจ็การปรบัปรุงแก้ไข
ข้อบังคับ กฎ ระเบียบที่เกีย่วกับการปฏิบัติงาน
ให้ตอบสนองต่อการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการ
พัฒนาชุมชนท้องถิ่น 

ระดับ 1 ศึกษาปัญหาอุปสรรคในการใช้ พรบ.ราชภัฏในสถานการณ์ปัจจุบัน และ
มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อยกร่าง ปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับ กฎ ระเบียบ ที่
เกี่ยวกับการปฏบิัติงานให้ตอบสนองต่อการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาชุมชน
ท้องถิ่น 
ระดับ 2 รับฟังความคดิเห็นจากผูม้ีส่วนได้ส่วนเสีย  
ระดับ 3 นำเสนอร่างต่อ คณะอนกุรรมการสภามหาวิทยาลัยด้านกฎหมาย เพื่อ
พิจารณาให้ความเห็นชอบ 
ระดับ 4 นำเสนอร่างต่อ คณะกรรมการสภามหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
ระดับ 5 มีการเผยแพร่ ข้อบังคับ กฎ ระเบยีบ ที่เกี่ยวกับการปฏิบัตงิานให้
ตอบสนองต่อการเป็นมหาวิทยาลยัเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 

 

 

 


