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คํานํา 

 
แผนกลยุทธคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร พ.ศ. 2563-2566 ไดรับการเห็นชอบจากสภา

มหาวิทยาลัยเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ 2563 ในการสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร และได
ผานการนําเสนอตอประชาคมคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร อนุกรรมการประจําคณะ และ
คณะกรรมการประจําตามลําดับ นอกจากนี้ยังไดเผยแพรตอสาธารณะผานทางเวปไซตของคณะเพ่ือใหอาจารย 
เจาหนาที่ นักศึกษาและบุคคลทั่วไปไดรับทราบ 

 แผนกลยุทธคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร พ.ศ. 2563-2566 ไดจัดทําขึ้นเพ่ือเปนแนวทางใน
การพัฒนาและขับเคลื่อนคณะตามปรัชญา นโยบาย พันธกิจของมหาวิทยาลัย และภายใตแผนการพัฒนา
ประเภทฉบับที่ 12 และแผนชาติ 20 ป เปนหลัก  

คณะมีความหวังเปนอยางยิ่งวา แผนกลยุทธคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร พ.ศ. 2563-2566
ฉบับนี้ จะเปนสวนหนึ่งในการพัฒนาคณะใหมีความกาวหนายิ่งข้ึน มีความทัดเทียมกับคณะและมหาวิทยาลัย
อ่ืนๆ ตอไปในอนาคต 

 
 
       สุริยา คํากุนะ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
3.  สรุปสาระแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 
     3.1 วัตถุประสงค  

      3.1.1 เพ่ือวางรากฐานใหคนไทยเปนคนที่สมบูรณ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบ วินัย คานิยมท่ี
ดี มีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอุน ตลอดจน เปนคนเกงที่มีทักษะ
ความรูความสามารถและพัฒนาตนเองไดตอเนื่องตลอดชีวิต  

      3.1.2 เพ่ือใหคนไทยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ไดรับความเปนธรรมใน การเขาถึง
ทรัพยากรและบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ ผูดอยโอกาสไดรับการพัฒนาศกัยภาพ รวมทั้งชุมชนมี ความ
เขมแข็งพ่ึงพาตนเองได  

      3.1.3 เพ่ือใหเศรษฐกิจเขมแข็ง แขงขันได มีเสถียรภาพ และมีความยั่งยืน สรางความเขมแข็งของ
ฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานใหมโดยการใชนวัตกรรมที่เขมขนมากขึ้น สรางความเขมแข็งของ
เศรษฐกิจฐานราก และสรางความมั่นคงทางพลังงาน อาหาร และน้ํา 

      3.1.4 เพ่ือรักษาและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดลอมใหสามารถ สนับสนุนการ
เติบโตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 

      3.1.5 เพ่ือใหการบริหารราชการแผนดินมีประสิทธิภาพ โปรงใส ทันสมัย และมี การทํางานเชิง
บูรณาการของภาคีการพัฒนา  

      3.1.6 เพ่ือใหมีการกระจายความเจริญไปสูภูมิภาค โดยการพัฒนาภาคและเมือง เพ่ือรองรับการ
พัฒนายกระดับฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานการผลิตและบริการใหม  

     3.1.7 เพ่ือผลักดันใหประเทศไทยมีความเชื่อมโยงกับประเทศตางๆ ทั้งในระดับ อนุภูมิภาค 
ภูมิภาค และนานาชาติไดอยางสมบูรณและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งใหประเทศไทยมีบทบาทนาและ สรางสรรค
ในดานการคา การบริการ และการลงทุนภายใตกรอบความรวมมือตางๆ ทั้งในระดับอนุภูมิภาค ภูมิภาค และ
โลก  

3.2  เปาหมายรวม  
เพ่ือใหเปนไปตามวัตถุประสงคดังกลาว ไดกําหนดเปาหมายรวมการพัฒนาของ แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 

12 ประกอบดวย  
3.2.1  คนไทยมีคุณ ลักษณะเปนคนไทยที่สมบูรณ มีวินัย มีทัศนคติและ พฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดี

ของสังคม มีความเปนพลเมืองตื่นรู มีความสามารถในการปรับตัวไดอยางรู เทาทันสถานการณ มีความ
รับผิดชอบและทําประโยชนตอสวนรวม มีสุขภาพกายและใจที่ดี มีความเจริญ งอกงามทางจิตวิญญาณ มีวิถี
ชีวิตที่พอเพียง และมีความเปนไทย 

3.2.2  ความเหลื่อมล้ําทางดานรายไดและความยากจนลดลง เศรษฐกิจฐานราก มีความเขมแข็ง 
ประชาชนทุกคนมีโอกาสในการเขาถึงทรัพยากร การประกอบอาชีพ และบริการทางสังคมที่มี คุณภาพอยาง
ทั่วถึงและเปนธรรม  

3.2.3  ระบบเศรษฐกิจมีความเขมแข็งและแขงขันไดโครงสรางเศรษฐกิจปรับสู เศรษฐกิจฐานบริการ
และดิจิทัล  

3.2.4  ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดลอมสามารถสนับสนุนการเติบโตที่ เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม มีความมั่นคงทางอาหาร พลังงาน และน้ํา  

3.2.5  มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคี สรางภาพลักษณดี และเพ่ิมความ
เชื่อมั่นของนานาชาติตอประเทศไทย ความขัดแยงทางอุดมการณและ ความคิดในสังคมลดลง ปญหา
อาชญากรรมลดลง  
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3.2.6  มีระบบบริหารจัดการภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปรงใส ตรวจสอบได กระจายอํานาจ
และมีสวนรวมจากประชาชน  

3.3 ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ  
ยุทธศาสตรในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 มีทั้งหมด 10 ยุทธศาสตร โดยมี 6 ยุทธศาสตรตามกรอบ 

ยุทธศาสตรชาติ 20 ปและอีก 4 ยุทธศาสตรท่ีเปนปจจัยสนับสนุน ดังนี ้ 
1. การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย  
2. ยุทธศาสตรการสรางความเปนธรรมและลดความเหลื่อมล้ําในสังคม  
3. ยุทธศาสตรการสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน  
4. ยุทธศาสตรการเติบโตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน  
5. ยุทธศาสตรการเสริมสรางความมั่นคงแหงชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสูความมั่งคั่ง และยั่งยืน  
6. ยุทธศาสตรการบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจรติประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลใน

สังคมไทย  
7. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส  
8. ยุทธศาสตรการพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  
9. ยุทธศาสตรการพัฒนาภาคเมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ   
10. ยุทธศาสตรความรวมมือระหวางประเทศเพ่ือการพัฒนา  
3.4  การขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 สูการปฏิบัติมีหลักการและแนวทาง ดําเนินงาน มีดังนี้  
      3.4.1  หลักการ  
              1) ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศโดยยึดแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 เปนกรอบ ทิศทางหลัก 

และแปลงสูการปฏิบัติในระดับตางๆ ที่สอดคลองกับสภาพภูมิสังคม  
              2) กระจายการพัฒนาลงสูพ้ืนที่ โดยยึดหลักการพัฒนาพื้นที่ ภารกิจ และการ มีสวนรวม 

ใหจังหวัดเปนพื้นที่ดําเนินการขับเคลื่อนการพัฒนา และเปนจุดเชื่อมโยงการพัฒนาจากชุมชนสู ประเทศ และ
ประเทศสูชุมชน  

             3) เพ่ิมการใชองคความรู เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสรางสรรคให เปนเครื่องมือ
หลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาในทุกภาคสวนในระดับพ้ืนที่ ทองถิ่น และชุมชน  

             4) ใชกลไกและเครื่องมือการพัฒนาของภาครัฐ ภาคประชาชน ภาคธุรกิจ เอกชน และ
สื่อมวลชนอยางบูรณาการ ใหการขับเคลื่อนเกิดประสิทธิภาพโดยกระบวนการสรางเครือขาย หรือคลัสเตอรที่
ตอบสนองตอการแกไขปญหาและการพัฒนาศักยภาพของพื้นที่  

        5) ระบบการบริหารจัดการแผนสูการปฏิบัติท่ีมีความเชื่อมโยงกันในระดับ ตางๆ ตั้งแต
ระดับยุทธศาสตรที่เชื่อมตอกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนเฉพาะดาน และ แผนปฏิบัติการ 
และระบบการจัดสรรงบประมาณที่มีประสิทธิภาพที่ตอบสนองการพัฒนาเชิงบูรณาการ  

3.4.2  แนวทางขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 
              1)  สรางความรูความเขาใจใหทุกภาคสวนตระหนักถึงความสําคัญและพรอม เขารวมใน

การผลักดันแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ไปสูการปฏิบัติ  
              2) สรางความเชื่อมโยงระหวางแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตรชาต ินโยบายรัฐบาล 

แผนเฉพาะดาน และแผนปฏิบัติการ โดยกําหนดประเดน็การพัฒนาสําคัญภายใตยุทธศาสตร ของแผนพัฒนา
ฉบับที่ 12นําไปสูการกําหนดแผนงานโครงการ การระดมทรัพยากร และแนวทางการรวมดําเนินงานของภาค
สวนตาง ๆ  



 

 

 
    

               3)  หนวยงานกลาง อาทิ สศช. สํานักงบประมาณ สํานักงานคณะกรรมการ พัฒนาระบบ
ราชการ (สํานักงาน ก.พ.ร.) จัดทํายทุธศาสตรการจัดสรรงบประมาณแบบมีสวนรวม การจัดสรร งบประมาณ
รายจายประจําปใชเปาหมาย ตัวชี้วัด และแนวทางการพัฒนาของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ในการ กําหนด
ลําดับความสําคัญของแผนงานโครงการและภารกิจหนวยงาน  

               4)  ผลักดันใหภาคเอกชนนําประเด็นการพัฒนาสําคัญในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 
พิจารณาประกอบการจัดทําแผนการลงทุนทางธุรกิจ ที่สรางการมีสวนรวมในการพัฒนาประเทศ อยางเปน
หุนสวนการพัฒนา และสงเสริมใหคณะกรรมการรวมภาครัฐและเอกชน  

               5)  สรางสภาพแวดลอมใหเอ้ือตอการขับเคลื่อนแผนของภาคีการพัฒนาตางๆ โดย
กําหนดใหมีการผลักดันปจจัยหลักใหสามารถปรับเปลี่ยนเพ่ือเปนเครื่องมือที่สําคญั  

               6)  เพ่ิมประสิทธิภาพกลไกรับผิดชอบการขับเคลื่อนแผนฯ ที่ชัดเจน สามารถ ขับเคลื่อน
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ในระดับประเทศและระดับพื้นที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ  

3.5 การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 มีแนวคิด หลักการและแนวทาง ดังนี ้ 
     3.5.1  แนวคิดและหลักการติดตามประเมินผลแบบมีสวนรวม เนนการติดตาม ประเมินผลที่เปด

โอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสียเขามามีสวนรวม เปนระบบประเมินผลเชิงบูรณาการ ที่มุงเสนอผลผลิต ผลลัพธ 
และผลกระทบ ประเมินดวยตนเองเพ่ือสรางกระบวนการเรียนรูและติดตามผล อยางใกลชิด  

     3.5.2  แนวทางการประเมินผลแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติแบบมี สวนรวม 
ดําเนินการโดย  

           1)  วางระบบการติดตามประเมินผล 3 ระยะเวลา ประกอบดวย การประเมินผลกอนการ
ปฏิบัติการหรือกอนเริ่มโครงการ การประเมินผลระหวางดําเนินการ และการ ประเมินผลหลังการดําเนินงาน  

           2)  วางระบบการติดตามประเมินผลแผนงานโครงการระดับกระทรวงและงานที่เก่ียวของ
มากกวาหนึ่งกระทรวง  

           3)  วางระบบการติดตามประเมินผลแผนงานโครงการระดับจังหวัดและ พื้นท่ี เพ่ือเชื่อมโยง
แผนปฏิบัติการจังหวัดและกลุมจังหวัดกับแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 และยุทธศาสตรชาติ  

           4)  ตั้งหนวยวิจัย ฝกอบรม และตรวจสอบมาตรฐานระบบติดตามและ ประเมินผล เพ่ือทําให
ระบบติดตามประเมินผลมีมาตรฐานสากลและพัฒนาใหทันสมัย  

          5)  สงเสริมใหเกิดการประสานความรวมมือระหวางสํานักงานคณะกรรมการ พัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ สํานักงบประมาณ และ หนวยงาน
ที่เก่ียวของ ทั้งในสวนกลางและในพ้ืนที่  

          6)  จัดเตรียมองคกรกลางที่มีความเปนมืออาชีพ มีความชํานาญและ เปนท่ียอมรับของทุกฝาย  
          7)  พัฒนาตัวชี้วัดและตัวชี้วัดรวมใหไดมาตรฐานสากล เพ่ือประเมินการ บรรลุวตัถุประสงค

และเปาหมายของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 และยุทธศาสตรชาติซึ่งสามารถวัดไดทั้งตัวชี้วดั ผลกระทบรวม 
ตัวชี้วัดผลลัพธรวม และตัวชี้วดัผลผลิตรวม  

          8)  จัดเวทีสาธารณะเพ่ือใหผูมีสวนไดสวนเสียไดมีเวทีแสดงความคิดเห็น วิพากษวิจารณ และ
แสดงความคิดเห็นอยางเปดเผยและโปรงใส ตรวจสอบได เนนการสื่อสารแบบสองทาง  

          9)  นําเสนอผลการติดตามประเมินผล เปนการนําเสนอผลการประเมินให ทุกฝายไดรับทราบ
ทั้งประชาชนกลุมเปาหมาย ผูกําหนดนโยบาย หนวยงานนํานโยบายไปปฏิบัติ หนวยงานสนับสนุนงบประมาณ 
ตลอดจนสาธารณชนผูสนใจไดรับทราบผลการประเมิน  



 

 

 
    

          10)  พัฒนาระบบขอมูลและประยุกตใชเทคโนโลยี เพ่ือเพิ่มขีดความสามารถ ในการ
ประเมินผลโดยจัดทําระบบขอมูลการบริหาร การเขาถึงขอมูล การวิเคราะหและการนําขอมูลไปใชไดอยาง
เหมาะสม 

3.6 นโยบายและยุทธศาสตรการอุดมศกึษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2563–2570  
การอุดมศกึษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2563 – 2570 ไดกําหนดนโยบายและ

ยุทธศาสตรการพัฒนาเพ่ือใหเกิดเปนพลังในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ไวดังนี้ “เตรียมคนไทยแหง
ศตวรรษที่ 21 พัฒนาเศรษฐกิจที่กระจายโอกาสอยางทั่วถึง สังคมที่ม่ันคง และสิ่งแวดลอมที่ย่ังยืน โดย
สรางความเขมแข็งทางนวัตกรรมระดับแนวหนาในสากล นําพาประเทศไปสูประเทศที่พัฒนาแลว” โดยมี
เปาประสงคของการพัฒนา 4 ดาน ประกอบดวย 

1. การพัฒนากําลังคนและสถาบันความรู  
2. การวิจัยและสรางนวัตกรรมเพ่ือตอบโจทยทาทายของสังคม  
3. การวิจัยและสรางนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการแขงขัน  
4. การวิจัยและสรางนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาเชิงพ้ืนที่และลดความเหลื่อมล้ํา 

 

4.  สรุปสาระสําคัญของยุทธศาสตรการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถพ.ศ. 2560-2579  
ปรัชญา “มหาวิทยาลัยเพ่ือการศกึษาและพัฒนาชุมชนทองถ่ิน” วิสัยทัศน “สถาบันอุดมศกึษารวม

พัฒนาชุมชนทองถ่ินใหมีความเขมแข็งและยั่งยืน” อัตลักษณ “ดี เกง มีจิตอาสา พัฒนาใหเปนผูประกอบการ” 
เอกลักษณ “มหาวิทยาลัยของชุมชนทองถ่ิน”  

พันธกิจ  
     1. ผลิตบัณฑิตดี มีคุณภาพในการพัฒนาชุมชน ทองถ่ิน  

2. ผลิตและพัฒนาครูอยางมีคุณภาพตามมาตรฐานของครุสุภา  
3. วิจัย บริการทางวิชาการ ถายทอดเทคโนโลยี สรางองคความรูและนวัตกรรม ในการพัฒนาชุมชน 

ทองถิ่น  
4. ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยนอมนําแนวพระราชดําริมาใชในการพัฒนาชุมชน ทองถิ่น  
5. สรางเครือขายและความรวมมือภาคีเครือขายทุกภาคสวน เพ่ือรวมพัฒนาทองถิ่น  
6. พัฒนาระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยดวยหลักธรรมาภิบาล 
วัตถุประสงค  
1. เพ่ือผลิตบัณฑิตดี มีคุณภาพในการพัฒนาชุมชน ทองถ่ิน  
2. เพ่ือผลิตและพัฒนาครูอยางมีคุณภาพตามมาตรฐานของคุรุสภา  
3. เพ่ือวิจัย บริการทางวิชาการ ถายทอดเทคโนโลยี สรางองคความรูและนวัตกรรม ในการพัฒนา

ชุมชน ทองถ่ิน  
4. เพ่ือทํานุบํารุงศลิปะและวัฒนธรรม โดยนอมนําแนวพระราชดําริมาใชในการพัฒนาชุมชน ทองถ่ิน  
5. เพ่ือสรางเครือขายและความรวมมือภาคีเครือขายทุกภาคสวน เพ่ือรวมพัฒนาทองถิ่น  
6. เพ่ือพัฒนาระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยดวยหลักธรรมาภิบาล 
 
 
 

 



 

 

 
    

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 พันธกิจสัมพันธกับการพฒันาทองถิ่น  
เปาประสงค 1.  ดานเศรษฐกิจ  

      2.  ดานสังคม  
      3.  ดานสิ่งแวดลอม 

กลยุทธที่ 1 บูรณาการพันธกิจสัมพันธเพ่ือยกระดับเศรษฐกิจของทองถ่ิน ที่เปนไปตามบริบทและ
ความ ตองการในการพัฒนาทองถิ่น  

          มาตรการที่ 1.1 สงเสริม สนับสนุนให หนวยงาน นักศึกษา ประชาชนน าแนวคิดปรัชญาของ 
เศรษฐกิจพอเพียงและโครงการพระราชด าริสูการพัฒนาองคความรู เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือพัฒนา 
คุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจชุมชน  

มาตรการที่ 1.2 สงเสริมการบูรณาการพันธกิจสัมพันธของมหาวิทยาลัยอยางมีสวนรวมกับ 
ทุกภาคสวน เพ่ือยกระดับเศรษฐกิจของทองถิ่น  

มาตรการที่ 1.3 สงเสริมใหมีการน าองคความรูจากการบูรณาการพันธกิจสัมพันธดานการ
ยกระดับ เศรษฐกิจของทองถิ่น ไปเผยแพร ถายทอดสูผูใชประโยชน  

มาตรการที่ 1.4 สรางภาคีเครือขายและสงเสริมการบูรณาการพันธกิจสัมพันธของ
มหาวิทยาลัยอยาง มีสวนรวม เพ่ือสรางองคความรูพัฒนาความเขมแข็งทางวิชาการ และเปนพ้ืนฐานในการ
แกปญหาทองถิ่นและ พัฒนาประเทศ 

กลยุทธที่ 2 บูรณาการพันธกิจสัมพันธเพ่ือพัฒนาสังคมทองถ่ิน ดานศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม และ
กีฬา การศึกษา การพัฒนาทรัพยากรมนุษย และสุขภาพ  

มาตรการที่ 2.1 สงเสริมการบูรณาการองคความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรม สูการใชประโยชนในเชิง 
นโยบาย เชิงพาณิชย เชิงวิชาการ และเชิงพื้นที่ เพ่ือพัฒนา สังคมทองถิ่น ดานศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
และกีฬา การศึกษา การพัฒนาทรัพยากรมนุษย และสุขภาพ  

กลยุทธที่ 3 บูรณาการพันธกิจสัมพันธเพ่ือพัฒนาสังคมทองถ่ินดานสิ่งแวดลอม  
มาตรการที่ 3.1 สงเสริมการบูรณาการพันธกิจสัมพันธของมหาวิทยาลัยอยางมีสวนรวมกับทุกภาค 

สวน ทั้งในดานการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม โครงการ 
พระราชดําริและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สูการสรางองคความรู พัฒนาความเขมแข็ง 
ทางวิชาการ และเปนพ้ืนฐานในการแกปญหาดานสิ่งแวดลอมของทองถิ่น  

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 การผลิตครู และบัณฑิตดีมีคุณภาพ  
เปาประสงค  
1. การผลิตครู ระบบปด/เปด  
2. การผลิตบัณฑิตดีมีคุณภาพ มีจิตอาสา พัฒนาเปนผูประกอบการ  
3. การพัฒนาศักยภาพครู 
4. การพัฒนานวัตกรรมการผลิตและพัฒนาครู กลยุทธที่ ๔ ผลิตครูท่ีไดมาตรฐานวิชาชีพและมีจิต

วิญญาณความเปนครูและสอดคลองกับความตองการ ของทองถิ่น  
มาตรการที่ 4.1 ผลิตครูดี มีความรอบรู เพ่ือพัฒนาสังคมโดยใชโรงเรียนสาธิตและโรงเรียนใน 

เครือขายเปนแหลงฝกประสบการณวิชาชีพครู  
กลยุทธที่ 5 บัณฑิตดีมีคุณภาพ มีจิตอาสา พัฒนาเปนผูประกอบการที่สอดคลองกับความตองการของ 

ชุมชนทองถ่ิน  



 

 

 
    

มาตรการท่ี 5.1 สนับสนุนใหมีกระบวนการบริหารจัดการ การเรียนการสอน โครงการและกิจกรรม 
ทั้งในและ/หรือนอกหลักสูตร ที่สงเสริมใหนักศึกษาเปนคนดี มีคุณธรรมจริยธรรม และมีจิตสาธารณะ  

มาตรการท่ี 5.2 สนับสนุนสงเสริมใหคณะ วิทยาลัยสรางอัตลักษณของบัณฑิตแตละคณะ วิทยาลัย ให
มีพ้ืนฐานในการเปนผูประกอบการ  

มาตรการท่ี 5.3 ปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยใชการวิจัย/บริการวิชาการเปนฐาน  
กลยุทธที่ 6 พัฒนาศักยภาพครูของครู ครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีความเปนมืออาชีพ  
มาตรการที่ 6.1 สงเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศกึษา โดยสรางหลักสูตรระยะสั้นและ 

ระยะยาวที่ตอบสนองความตองการของครแูละบุคลากรทางการศึกษา 
กลยุทธที่ 7 สรางนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 สูการศึกษา 4.0  
มาตรการที่ 7.1 การพัฒนาแหลงเรียนรูภายในมหาวิทยาลัย และสนับสนุนการสรางนวัตกรรม ให 

ตอบสนองการพัฒนานักศึกษาและอาจารยในศตวรรษท่ี ๒๑ สูการศึกษา ๔.๐  

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศกึษา  
เปาประสงค 1. การยกระดับความเปนเลิศของ มรอ.  

     2. พัฒนาอาจารย  
     3. คุณภาพบัณฑิต  

กลยุทธที่ 8 พัฒนา ปรับปรุงหลักสูตรสหวิทยาการตอบสนองตอการพัฒนาทองถิ่น  
มาตรการที่ 8.1 ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสหวิทยาการตอบสนองตอการพัฒนาทองถ่ิน มาตรการที่ 
8.2 ปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยใชการวิจัยหรือบริการวิชาการเปนฐาน  
กลยุทธที่ 9 พัฒนาศักยภาพอาจารยใหเปนมืออาชีพ  
มาตรการที่ 9.1 พัฒนาสัดสวนตําแหนงทางวิชาการใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน 
มาตรการที่ 9.2 จัดตั้ง Teaching clinic เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการจัดการเรียนการสอนให

อาจารย  
มาตรการที่ 9.3 พัฒนาอาจารยและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญตามศาสตรของตนเอง  
มาตรการที่ 9.4 เสริมสรางศักยภาพของบุคลากรดานการวิจัยเชิงบูรณาการทุกระดับ  
มาตรการที่ 9.5 สงเสริมและสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยทั้งภายใน/ภายนอกมหาวิทยาลัย  
มาตรการที่ 9.6 สงเสริม เผยแพรงานวิจัย พัฒนาระบบสารสนเทศ เพ่ือการน าผลงานวิจัยไปใช 

ประโยชนในระดับทองถ่ิน ประเทศ และนานาชาติ  
กลยุทธที่ 10 พัฒนาการจัดการเรียนรูใหบัณฑิตเปนคนดีมีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ  
มาตรการที่ 10.1 สงเสริมใหมีกิจกรรมทางวิชาการและวิชาชีพสําหรับนักศึกษา สนับสนุน งบประมาณ

และทรัพยากรที่เหมาะสมและเพียงพอ  
มาตรการที่ 10.2 สงเสริมให คณะ วิทยาลัย หลักสูตรท่ีมีความพรอมเขาสูการบริหาร หลักสูตรแบบ 

WIL 
มาตรการที่ 10.3 สงเสริมให คณะ วิทยาลัย หลักสูตรท่ีมีความพรอมเขาสูการบริหาร หลักสูตร

แบบสหกิจศึกษา 
 
 
 

 



 

 

 
    

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาระบบการบริหาร  
เปาประสงค 1. แบงพ้ืนที่ความรับผิดชอบ  

     2. พัฒนาเครือขาย 
     3. จัดระบบงานสูความเปนเลิศและเสริมสรางธรรมาภิบาล  

กลยุทธที่ 11 รวมกําหนดพ้ืนที่ความรับผิดชอบในการพัฒนาทองถิ่น  
มาตรการที่ 11.1 แบงพื้นที่รับผิดชอบในการพัฒนาทองถิ่นของแตละคณะ/หนวยงาน ใหครอบคลุม 

พ้ืนที่การใหบริการของมหาวิทยาลัย 
กลยุทธที่ 12 สรางเครือขายประชารัฐในการทํางานตามพันธกิจ  
มาตรการที่ 12.1 สรางเครือขายประชารัฐในการท างานตามพันธกิจที่เนนมีสวนรวมของประชาชน 

อยางกวางขวาง จริงจัง และตอเนื่อง ในทุกระดับ  
มาตรการที่ 12.2 สรางเครือขายการพัฒนาโดยรวมวางแผนรวมดําเนินการ รวมติดตามประเมินผล 

รวมปรับปรุงพัฒนาอยางตอเนื่อง  
กลยุทธที่ 13 จัดระบบงานสูความเปนเลิศและเสริมสรางธรรมาภิบาล  
มาตรการที่ 13.1 สงเสริมการบริหารจัดการตามหลักการบริหารจัดการคณุภาพ  
มาตรการที่ 13.2 สงเสริมใหมีการประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความคุมคาของโครงการ  
มาตรการที่ 13.3 สงเสริมการมีคุณธรรม จริยธรรมในการบริหารจัดการภายในมหาวิทยาลัย  
มาตรการที่ 13.4 ปรับปรุงระบบและกระบวนการบริหารงานใหเหมาะสม สามารถใชทรัพยากรท้ัง 

ดานตนทุน แรงงานระยะเวลาใหเกิดประโยชนสูงสุด ตอการดําเนินการตามพันธกิจทุกดานของมหาวิทยาลัย  
มาตรการที่ 13.5 จัดทําการประเมินผลความพึงพอใจของผูใชบริการทุกหนวยงานและนําขอมูล 

ยอนกลับมาปรับปรุงแกไขการใหบริการ  
มาตรการที่ 13.6 พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ โดยเผยแพรขอมูล ขาวสาร 

หรือกิจกรรมของมหาวิทยาลัย ผานสื่ออินเทอรเน็ต และออนไลนใหประชาชนรับรูขอมูลขาวสารได อยาง
รวดเร็วและเปนปจจุบัน  

มาตรการที่ 13.7 จัดตั้งศนูยขอมูลขาวสารราชการและระบบฐานขอมูลกลาง เพ่ือดําเนินการตาม 
พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารราชการป 2540  

มาตรการที่ 13.8 จัดเวทีประชาพิจารณแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัย โดยกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย 
ทุกภาคสวน ทั้งภาคนักศึกษา บุคลากร ประชาชน องคกรภาครัฐ และภาคเอกชน  

มาตรการที่ 13.9 สงเสริมการกระจายอํานาจในการบริหารจัดการอยางเหมาะสม  
มาตรการที่ 13.10 สรางระบบการกลั่นกรอง ขอบังคับ ระเบียบ และประกาศของมหาวิทยาลัย อยาง

ชัดเจนและเหมาะสม  
มาตรการที่ 13.11 สรางระบบการรับเรื่องรองเรียนทั้งจากนักศึกษา บุคลากรภายใน และ 

บุคคลภายนอกอยางชัดเจน  
มาตรการที่ 13.12  สรางเครือขายความรวมมือดานสิทธิมนุษยชน 
มาตรการที่ 13.13 มีระบบบริหารงานบุคคลท่ีมีความเที่ยงตรง และเชื่อถือไดตามหลักธรรมาภิบาล 

พัฒนาระบบสวัสดิการและสิทธิประโยชนท่ีดี สงเสริมและสนับสนุนบุคลากรทุกประเภทใหไดรับสิทธิในการ 
พัฒนาตนเองเพ่ือความกาวหนาตามสายงานที่ปฏิบัติ  

มาตรการที่ 13.14 สงเสริมและพัฒนาระบบการศกึษาตอของนักศึกษาที่ดอยโอกาสและ/หรือผูพิการ
ใหมีโอกาสทางการศึกษา 



 

 

 
    

การวิเคราะหศักยภาพการพัฒนาคณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร 
 
1.  ประวัติความเปนมา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
          คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ จัดตั้งข้ึนเมื่อ พ.ศ. 2519 ตาม
พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พุทธศกัราช 2518 ใชชื่อ  วา"คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร" โดยรวมเอา
หมวดวิชาสังคมศึกษา หมวดวิชาภาษาไทย หมวดวิชาภาษาอังกฤษ หมวดวิชานาฏศิลป และหมวดวิชา
บรรณารักษ จากเดิมที่เปนวิทยาลัยครูสอนสาขาวิชาการศึกษาอยางเดียวมารวมกัน 
         คณะวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จัดแบงหนวยงานในคณะวิชาฯ เปนภาควิชา ทั้งหมด 11 
ภาควิชา ได แก ภาควิชาภาษาไทย ภาควิชาภาษาตางประเทศ ภาควิชาบรรณารักษศาสตร ภาควิชาศิลปะ 
ภาควิชาดนตรี ภาควิชานาฏศิลป ภาควิชาปรัชญาและศาสนา ภาควิชาสังคมวิทยา ภาควิชารัฐศาสตรและ
นิติศาสตร   ภาควิชาภูมิศาสตร และภาคประวัติศาสตร 
           พ.ศ. 2527   มีการแกไขพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พุทธศักราช 2518 ใหวิทยาลัยครูเปน 
"สถาบันอุดมศกึษาและวิจัย " ทําการสอนถึงระดับปริญญาตรีทั้งสาขาครุศาสตร และสาขาอ่ืน ๆ ตามความ
ตองการของทองถิ่นทําใหวิทยาลัยครูอุตรดิตถยกฐานะเปนสถาบันอุดมศกึษาเทียบเทามหาวิทยาลัยมี 3 คณะ 
คอื คณะครุศาสตร   คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตอมาเพิ่ม คณะ
การจัดการขึ้นเปนคณะที่สี่ เมื่อทองถ่ินตองการบัณฑิตสาขาบริหารธุรกิจมากขึ้น โดยมีคณบดีเปนผูบริหาร
สูงสุดในคณะ 
           คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีอาจารยเชี่ยวชาญสายมนุษยศาสตร ไดแก ภาษา คนตรี 
นาฏศิลป บรรณารักษ และปรัชญา สายสังคมศาสตร ไดแก รัฐศาสตร นิติศาสตร สังคมวิทยา พัฒนาสังคม 
ภูมิศาสตร และประวัติศาสตร และสายศึกษาศาสตรการสอน ฉะนั้นคณะจึงมีภารกิจ ผลิตบัณฑิตท้ังสาขา
การศกึษา ไดแก โปรแกรมวิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ดนตรีศกึษา และสังคมศึกษา สาขาศิลปศาสตร ไดแก 
ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษธุรกิจ ศิลปกรรม บรรณารักษศาสตร พัฒนาชุมชน และวัฒนธรรมศึกษา นอกจากนี้
คณะยังพรอมที่จะพัฒนาหลักสูตรอ่ืน ๆ เพ่ือสนองความตองการของทองถิ่นในโอกาสตอไป 
            พ.ศ. 2540  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรไดทดลองบริการวิชาการภายในคณะจากระบบ
ภาควิชาเปนโปรแกรมวิชา มี 7 โปรแกรมวิชาในเบื้องตน ไดแก โปรแกรมวิชาภาษาไทย โปรแกรมวิชา
ภาษาอังกฤษและภาษาอังกฤษธุรกิจ โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร   โปรแกรมวิชาสังคมศึกษาและพัฒนา
ชุมชน โปรแกรมวิชาดนตรี โปรแกรมวิชาศิลปะ และโปรแกรมวิชาบรรณารักษและสารสนเทศศาสตร ตอมา 
พ.ศ. 2541 ตั้งโปรแกรมภาษาณี่ปุนข้ึนเปนโปรแกรมวิชาที่แปด 
            พ.ศ. 2542 กระทรวงศึกษาธิการไดมีประกาศแบงสวนราชการของสถาบันราชภัฏอุตรดิตถ 
กําหนดใหมี 4 คณะ คือ คณะครุศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คณะวิทยาการจัดการและคณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ใหมีหนวยงานในคณะเพียงหนวยงานเดียวคอื สํานักงานเลขานุการคณะ มีผล
ใหคณะมนุษยศาสตรและสังคมศันไดประกาศจัดตั้งคณะเพิ่มอีก 2 คณะ    ไดแก คณะเกษตรศาสตรและ
สิ่งแวดลอม  และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
            ตอมาในป พ.ศ.2544  สถาบันไดประกาศจัดตั้งคณะเพ่ิมอีก 2 คณะ    ไดแก คณะเกษตรศาสตรและ
สิ่งแวดลอม  และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
            พ.ศ. 2547 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรดําเนินการบริหารงานโดยแตงตั้งคณะกรรมการ
ประจําคณะบริหารงาน  12 โปรแกรมวิชา โดยจัดตั้งโปรแกรมวิชาเพ่ิมเติมไดแก โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา 
โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ(หลักสูตรธุรกิจนานาชาติ) และโปรแกรมวิชาอุตสาหกรรมทองเที่ยว และแตงตั้ง



 

 

 
    

คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําหลักสูตรศลิปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ และคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาประจําหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารและพัฒนาประชาคมเมืองและ
ชนบท 
            พ.ศ.2549 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรดําเนินการบริหารงานโดยแตงตั้งคณะกรรมการ
ประจําคณะและแตงตั้งคณะกรรมการบริหารโปรแกรมวิชาดําเนินการตามหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย โดยมีคณะ
กรรมการบริหารโปรแกรมรวม  3 โปรแกรมวิชา 11 หลักสูตรสาขาวิชา ดังนี ้
           1. โปรแกรมวิชามนุษยศาสตร ประกอบดวย หลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษหลักสูตรสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษธุรกิจ (นานาชาติ) หลักสูตรสาขาวิชาภาษาญี่ปุน หลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทย  หลักสูตร
สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจและหลักสูตรสาขาวิชาสารสนเทศศาสตรและบรรรณารักษศาสตร 
           2. โปรแกรมวิชาสังคมศาสตร ประกอบดวย หลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร  หลักสูตร
สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน หลักสูตรสาขาวิชานิติศาสตร และกําลังพัฒนาหลักสูตรสาขาวิชาอุตสาหกรรม
ทองเท่ียว 
          3. โปรแกรมวิชาศิลปกรรมศาสตร ประกอบดวย หลักสูตรสาขาวิชาศิลปกรรม และหลักสูตรสาขาวิชา
ดนตรี 
         พ.ศ.2550  หลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ(นานาชาติ) และหลักสูตรสาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจได
ยายไปสังกัดวิทยาลัยนานาชาต ิ
         พ.ศ.2552  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรไดรับอนุมัติหลักสูตรสาขาวิชาดนตรีสากลและหลักสูตร
การจัดการการทองเที่ยว 
         พ.ศ.2553  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรไดรับอนุมัติหลักสูตรสาขาวิชาสังคมศาสตรเพ่ือการ
พัฒนาทองถ่ิน และไดรับอนุมัติการบริหารงานแบบภาควิชา  จํานวน 5 ภาควิชา ดังนี ้
         1. ภาควิชาภาษาตะวันออก 
         2. ภาควิชาภาษาตะวันตก 
         3. ภาควิชาสังคมศาสตร 
         4. ภาควิชานวัตกรรมสังคม 
         5. ภาควิชาศิลปกรรมศาสตร 

พ.ศ. 2555-ปจจุบัน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรไดรับอนุมัติสูตรสาขาวิชาใหม ดังนี้ 
1. หลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทย 
2. หลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
3. หลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 
4. หลักสูตรสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน 
5. หลักสูตรสาขาวิชาการทองเที่ยว 
6. หลักสูตรสาขาวิชาสังคมศาสตรเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 
7. หลักสูตรสาขาวิชาดนตรีสากล 
8. หลักสูตรสาขาวิชาดนตรี (ไทย) 
9. หลักสูตรสาขาวิชาศิลปกรรม 
10. หลักสูตรสาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป 
11. หลักสูตรสาขาวิชาสารสนเทศศาสตรและบรรณรักษศาสตร 
12. หลักสูตรสาขาวิชาภาษาญี่ปุน 



 

 

 
    

13. หลักสูตรสาขาวิชาการจัดการวัฒนธรรม 
14. หลักสูตรสาขาวิชานิติศาสตร 

 

2. ขอมูลพื้นฐาน 
 
    2.1 บุคลากร  
  

บุคลากร (คน) หลักสูตร (สาขาวิชา) อาคาร 

103 14 5 
  

   2.1.1 แบงประเภทของบุคลากร ไดดังนี้ 
 

ประเภท จํานวน ขาราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัย (พ) 

สายวิชาการ 87 12 72 3 

สายสนับสนุน 16 1 13 2 

รวม 103 13 85 5 
  

  2.1.2 ตําแหนงทางวิชาการและคุณวุฒิของบุคลากรสายวิชาการ 
 

จํานวน (คน) ผูชวยศาสตราจารย 
(รอยละ) 

ปริญญาเอก 
(รอยละ) 

ปริญญาโท 
(รอยละ) 

กําลังศกึษาตอระดับปริญญาเอก 
(รอยละ) 

87 9 (8%) 26 (23%) 61 (54%) 17 (15%) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
    

 
               2.1.3 ขอมูลอาจารยประจําหลักสูตรคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
   

ที ่ ชื่อ-สกุล ตําแหนง ชื่อหลักสูตร 
1 นางสาวนิรมล                สวุรรณกาศ ผศ.ดร. 

สาขาวิชา 
ภาษาอังกฤษ 

2 นายบูรณพงษ                โกเสนารักษ อาจารย 
3 นายสุรพล                    สิงหเนตร อาจารย 
4 นางหนึ่งฤทัย                 ดวงดัน อาจารย 
5 นายอนันต                    จันทิหลา อาจารย 
6 นายชาริสร                    เสนาปา อาจารย 
7 นางอุบลรัตน                 พลูทรัพย อาจารย 
8 นายรัฐพล                    ทองแตง อาจารย 
9 นางสาวทิพยวรรณ       จันทรศรีงาม อาจารย 
10 นางสาวลลิตา             สัมฤทธิตานนท อาจารย 
11 นายสําเริง                 ถึงคณุ อาจารย ดร. 
12 นายปาณธีร               สัตยาภรณ อาจารย 
13 นายสุริยา                  คํากุนะ อาจารย ดร. 

สาขาวิชาภาษาไทย 

14 นางสาววิลาวัณย         วิษณเุวคิน อาจารย 
15 นางสาวอลิศรา           แกวชะเนตร อาจารย 
16 นางสาวพรรณรัตน      หวังเอ้ืออัตตชน อาจารย 
17 นางสาวยมลภัทร        ภัทรคปุต อาจารย 
18 นางสาวจิราภรณ        ภูเทศ อาจารย 
19 นางสาวปาริชาต         กัณฑาทรัพย อาจารย ดร. 
20 นางสาวสุภัคกาญจน    จิวาลกัษณ อาจารย ดร. 
21 นางสาวรัตนาภรณ      สวยกลาง อาจารย 
22 นางสุพัตตรา            ตันติจริยาพันธ ผศ.ดร. 

หลักสูตรสาขาวิชา 
รัฐประศาสนศาสตร 

23 นางสาวจุฬา            ทองประไพ อาจารย ดร. 
24 นางสาวสาวิณี          รอดสนิ อาจารย 
25 นางยุพิน                เถ่ือนศรี ผศ.ดร. 
26 นายอุทัย                ละชั่ว อาจารย 
27 นางสาวมญชุดา        สุพรจกัร อาจารย 

 
ที ่ ชื่อ-สกุล ตําแหนง ชื่อหลักสูตร 
28 นายประพันธ           แจงเอ่ียม อาจารย สาขาวิชาการพัฒนา

ชุมชน 29 นางสาวสุดารัตน       รอดบญุสง อาจารย ดร. 
30 นางสาววรรณี          ทองระยา อาจารย 
31 นางสาวตรงกมล       สนามเขต อาจารย ดร. 



 

 

 
    

32 นางสาวชลธิดา         อุเทศนันท อาจารย ดร. 
33 นายอนันต              แยมเยื้อน ผศ.ดร. 
34 นายเอกพงค             วรรณจักร อาจารย นิติศาสตร 
35 นายวิชัย                  เชื้อพิสุทธิ์กุล อาจารย 
36 นางปาริชาติ             บุญเรอืง อาจารย 
37 นางนฤภรณ              พิมมงคล อาจารย 
38 นายชัยภูมิ                ชนะภัย อาจารย 
39 นางสาววราภรณ        อูทรัพย อาจารย 
40 นางสาววราภรณ        เรือนยศ อาจารย 
41 นายธนวัฒน                จอมประเสริฐ อาจารย ดร. สาขาวิชาสังคมศาสตร

เพ่ือการพัฒนา 42 นายภีรวัฒน               นนทะโชติ ผศ. ดร. 
43 นางเยาวเรศ               แตงจวง อาจารย  
44 นายพุทธินันทน           บุญเรอืง อาจารย ดร. 
45 นายวิทยา                  สุขสา อาจารย 
46 นางสาวเอกฤทัย          ฉัตรชัยเดช อาจารย 
47 นางสาวสมศรี             คะสัน อาจารย 
48 นางสาวนิชภา             โมราถบ อาจารย ดร. 
49 นางสาวไสยเพ็ญ        เฉิดเจิม ผศ.ดร. 
50 นายจาตุรันต            จริยารตันกูล อาจารย สาขาวิชาศิลปกรรม 
51 นายณฐัวุฒิ              ขันโพธิ์นอย อาจารย 
52 นางสาวจันทิมา         ปกครอง อาจารย ดร. 
53 นายประดิพัทธ          วิรามร อาจารย 
54 นายบุญลอย            จันทรทอง อาจารย ดร. 
55 นายพันธุเอก            ใจหลวง อาจารย 
56 นายธีรราช              ทองหลาง        อาจารย สาขาดนตรี 
57 นายเกริกขจร          รื่นณรงค อาจารย 
58 นายวัชระ               แตงเทศ อาจารย ดร. 
59 นางสาวสุประวีณ       ออนจันทร อาจารย ดร. จิตวิทยาแนะแนวและ

บรรณารักษศาสตร
สารสนเทศฯ 

60 จาเอกวุฒินันทน        นอยหัวหาด อาจารย ดร. 
61 นางสาวเกวลี            รงัษีสทุธาภรณ อาจารย ดร. 
62 นางสาวรัชนีวรรณ     ขําประดิษ อาจารย  
63 นางสาวกณิกนันต      สิงหสานิตย อาจารย 
64 นายวัชรชัย                ขอบเหลือง อาจารย สาขาวิชาภาษา       

ญี่ปุนธุรกิจ 65 นางศิริพร                  คําขาด อาจารย 
66 นายวัฒนศักดิ์             มั่งเงิน อาจารย 
67 นายมณฑณ              ศรีสุข อาจารย ดร. สาขาวิชาการทองเที่ยว 
68 นายภาณรุังษี            เดือนโฮง อาจารย ดร. 



 

 

 
    

69 นางสาวทิพาพร          โพธิ์ศรี อาจารย ดร.  
70 นางสาวกนกวรรณ       เกิดพิน อาจารย 
71 นางสาวโอปอล           รังสิมันตุชาติ อาจารย 
72 นายสมบัติ เวชกามา ผศ.ดร. สาขาดนตรีศึกษา 
73 นายอํานาจ บุญอนนท อาจารย ดร. 
74 นางอรัญวดี             แสงทอง อาจารย 
75 นายณฐัพงศ            ปนดอนตอง อาจารย 
76 นายปฐมพงษ           ธรรมลงักา อาจารย 
77 นายอุดมศักดิ์           อรรถโกวิท ผศ. สาขาวิชาการออกแบบ

นิเทศศิลป 78 นายวรวุฒิ               ทาแกว อาจารย 
79 นายอภินันท            ปานเพชร อาจารย 
80 นายพิทักษ              เรืองรัศมี อาจารย 
81 นางสาวปยะนุช          ไสยกิจ อาจารย 
82 นางสาวดวงพร        บ่ีหัตถกิจกูล อาจารย สาขาวิชาการจัดการ

วัฒนธรรม 83 นายสําเนียง            วรรณทอง   อาจารย 
84 นางสาวพนมพร       สารสิทธิยศ อาจารย 
85 นายสุทธิพงศ          ศรีชุมพล  อาจารย ดร. 
86 นายกฤษฎา            ตัสมา อาจารย ดร. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
    

         2.1.4 ขอมูลบุคลากรสายสนับสนุน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
          คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีบุคลากรสายสนับสนุนทั้งสิ้น จํานวน 16 คน แยกเปนพนักงาน
มหาวิทยาลัย จํานวน 14 คน และพนักงานมหาวิทยาลัย (พ) จํานวน 2 คน ดังนี ้
 

ที ่ ชื่อ-สกุล ประเภทตําแหนง 
1 นายไพจิตต  สายจันทร ขาราชการพลเรือน 
2 นางพรพรรณ  อินทรสัตยพงษ พนักงานมหาวิทยาลัย 

3 นายฤทธิศักดิ์  สรอยจิตร พนักงานมหาวิทยาลัย 

4 นางจําลอง  สรอยจิตร พนักงานมหาวิทยาลัย 

5 นายจันทร  เกิดสา พนักงานมหาวิทยาลัย 

6 นางสาหราย  ไสยวงศ พนักงานมหาวิทยาลัย 

7 นางสาววรรณนงอร  วริศนิรันตรกูล พนักงานมหาวิทยาลัย 

8 นายชาณวิทย  จันผัด พนักงานมหาวิทยาลัย 

9 นางเขมิกา  ดามา พนักงานมหาวิทยาลัย (พ) 
10 นางจารุวรรณ  กังวาล พนักงานมหาวิทยาลัย 

11 นายนราธิป  สุรินทร พนักงานมหาวิทยาลัย 

12 นางวันเพ็ญ  หนอแกว พนักงานมหาวิทยาลัย (พ) 
13 นางสาวครองขวัญ  นามวงศ พนักงานมหาวิทยาลัย 

14 นางสาวอัจฉรา  ตันตระกูล พนักงานมหาวิทยาลัย 

15 นายวัชระพงศ  เครือบคนโท พนักงานมหาวิทยาลัย 

16 นางสาวจุฑาทิพย  พรมจันทร พนักงานมหาวิทยาลัย 

 
2.2  อาคารสถานที่  
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมีอาคารสถานที่สําหรับจัดการเรียนการสอน จํานวน 7 อาคาร 

ดังนี้ 
           2.1 อาคาร 7 
 2.2  อาคาร 11 
 2.3 อาคารสุนทรียภิรมย 
 2.4 อาคารศลิปกรรม 
 2.5 หอศิลปเฉลิมพระเกียรติ 
 2.6 อาคารสํานักงานคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
 2.7 อาคารศาลาบริการวิชาการ (ศาลาสีสม) 
 
 



 

2.32.3 โครงสร้างองค์กรและการบริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 



 

วิเคราะหจะดแขง็ จุดออน ปญหาและอุปสรรค (SWOT Analysis)   
1. ปจจัยภายใน  
   1.1 ดานการบริหารจัดการ 

            จุดแข็ง (Strengths)  
            1) บุคลาการสายวิชาการและสายสนับสนุนมีศกัยภาพ มีความเชี่ยวชาญในศาสตรของตน 
    2) หลักสตูรที่เปดสอนเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน (TQF)  

   3) อยูในพ้ืนที่ที่เปนศูนยรวมของทรัพยากร แหลงเรียนรูในทองถิ่น ศิลปวัฒนธรรมที่เปนเอกลักษณ  
           4)  มีโครงสรางองคกรและระบบบริหารจัดการที่ชัดเจน  
            5)  มีอาคารสถานท่ีในการจัดการเรียนการสอน         

   จุดออน (Weaknesses)  
   1) การใหความสําคัญตอการบริหารอยางมีสวนรวมยังไมมากเทาที่ควร  
 2) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (MIS) เพ่ือการจัดการยังไมมีประสิทธิภาพเทาที่ควร รวมถึง 

เทคโนโลยี ในดานวัสดุอุปกรณท่ีทันสมัยยังไมเพียงพอ  
   3) การบริหารจัดยังไมเปนไปตามหลักธรรมาภิบาลเทาที่ควร 
   4) ระบบการสื่อสารภายในองคกรยังไมมีประสิทธิภาพเทาที่ควร 
   1.2 ดานการจัดการเรียนการสอน  
   จุดแขง็ (Strengths)  
   1) มีหลักสูตรที่เปนวิชาชีพเฉพาะ มีความหลากหลายและมีอัตลักษณ เชน หลักสูตรนิติศาสตร  
     หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร หลักสูตรภาษาอังกฤษ หลักสูตรภาษาไทย หลักสูตรการทองเที่ยว  
     หลักสูตรดนตรี และหลักสูตรศลิปกรรม เปนตน 
   2) อาจารยมีศักยภาพและสามารถเปดสอนไดทั้งระดับปริญญาตรี โท และเอก  
   3) มีการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรอยางตอเนื่อง และพัฒนาคุณภาพหลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑ 
      มาตรฐาน (TQF)  
   4) มีโครงการความรวมมือทางดานวิชาการกับตางประเทศ โดยมีหลักสูตรเฉพาะสําหรับนักศึกษา 
      ตางชาต ิ 
   5) ทุกหลักสูตรมีการจัดการเรียนการสอนโดยการบูรณาการรวมกับงานวิจัย งานบริการวิชาการ  
     งานทํานุบํารุงศลิปวัฒนธรรม และพันธกิจสัมพันธ  
   จุดออน (Weaknesses)  
   1) ครุภัณฑที่ใชในการจัดการเรียนการสอนไมเพียงพอ และไมทันสมัย 
   2) บางหลักสูตรอาจารยมีภาระงานสอนมากเกินไป ไมมีเวลาทําผลงานทางวิชาการ งานวิจัย และ 
      งานบริการวิชาการ  
   3) ไมมีโอกาสในการคัดเลือกนักศึกษาเขาศึกษาตอได 
   4) อาจารยมีโอกาสในการพัฒนาศักยภาพตนเองนอยกวาเทาที่ควรจะเปน 
   1.3 ดานการวิจัย  
   จุดแขง็ (Strengths)  
   1) มแีหลงทุนสนับสนุนงานวิจัยทั้งภายในและภายนอก 
   2) มรีะบบกลไกในการสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค  



 

 

 
    

   3) บุคลากรมีศักยภาพในการทําวิจัยและงานสรางสรรค  
   4) มีชุมชน/ทองถ่ินสําหรับเปนแหลงโจทยวิจัยไดอยางหลากหลาย 
   จดุออน (Weaknesses)  
   1) อาจารยมีภาระงานมากทําใหไมมีเวลาในการพัฒนางานวิจัย และงานสรางสรรค  
   2) อาจารยยังขาดการบูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอน  
   3) ขาดความเชี่ยวชาญในการเขียนบทความวิจัยและบทวิชาการ และขาดประสบการณในการเสนอ 

เผยแพร ตีพิมพงานวิจัย และงานสรางสรรคในระดับชาติ และนานาชาติ  
   1.4 ดานการบริการวิชาการ  
   จดุแข็ง (Strengths)  
   1) อาจารยมีศักยภาพและความพรอมในการใหบริการแกชุมชนและทองถิ่น 
   2) มพ้ืีนที่ในการใหบริการทางวิชาการไดอยางหลากหลายศาสตร  
   3) มคีวามสัมพันธอันดีกับหนวยงานในเขตพ้ืนที่ใหบริการวิชาการ 
   4) มีระบบและกลไกในการใหบริการวิชาการในรูปแบบพันธกิจสัมพันธ 
   จุดออน (Weaknesses)  
   1) การบูรณาการกับการเรียนการสอนและงานวิจัยยังไมชัดเจนเทาที่ควร  
   2) เงื่อนไขและระบบการจัดสรรทุนดานการบริการวิชาการมีขอจํากัด 
   3) การรวมมือทางวิชาการระหวางอาจารยภายในและภายนอกคณะ รวมถึงกับหนวยงานภายนอก

มหาวิทยาลัยยังมีนอย  
   1.5 ดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
   จุดแขง็ (Strengths)  
   1) มกีลไกใหทุกหลักสูตรมีสวนรวมในการทํานุบํารุงศลิปวัฒนธรรมอยางตอเนื่อง  
   2) ชุมชนทองถ่ินมีศิลปะและวัฒนธรรมที่เปนเอกลักษณเฉพาะ 
   3) อาจารยมีความตระหนัก และใหความสําคญัในการทํานุบํารุงศลิปวัฒนธรรม  
   4) มีงบประมาณสนับสนุนในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
   จุดออน (Weaknesses)  
   1) อาจารยยังขาดการบูรณาการการทํานุบํารุงศลิปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน งานวิจัย งาน 
      บริการวิชาการอยางเปนรูปธรรม  
2. ปจจัยภายนอก  
   2.1 ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ  
   โอกาส (Opportunities)  
   1) มีระบบเครือขายสนับสนุนตอการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร  
   2) มีแหลงเงนิทุนหลากหลาย  
   อุปสรรค (Threats)  
   1) รัฐบาลมีนโยบายยุบอัตรากําลังขาราชการทําใหบุคลากรขาดความมั่นคง  
   2) ขาดวัสดุอุปกรณ เทคโนโลยีที่ทันสมัย  
 
 
 



 

 

 
    

   2.2 ดานการเมืองและการปกครอง  
   โอกาส (Opportunities)  
   1) มหาวิทยาลัยราชภัฏมีหนาที่สนองพระราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ในการพัฒนา 

ทองถิ่นใหมีความมั่นคง เขมแข็ง และยั่งยืน ตามศาสตรพระราชา 
   2) การเปดกวางทางการศึกษาในการพัฒนาคุณภาพการศกึษา การพัฒนากําลังคน และสถาบัน

ความรู ตามนโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ สําหรับการเตรียมคนไทยในศตวรรษที่ 
21  

   3) ทิศทางการสงเสริมใหบัณฑิตมีงานทําโดยการจัดการเรียนการสอนดานสหกิจศึกษา และการจัด
การศกึษาเชิงบูรณาการกับการทํางาน (CWIE)  

   อุปสรรค (Threats)  
   1) อาจารยขาดความเขาใจในระบบการจัดการศกึษาเชิงบูรณาการกับการทํางาน (CWIE)  
   2) การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองการปกครองทําใหนโยบายดานการศึกษาเกิดการเปลี่ยนแปลง 

และขาดความตอเนื่องในการปฏิบัติ  
   2.3 ดานเศรษฐกิจ  
   โอกาส (Opportunities)  
 1) คาครองชีพในพ้ืนที่จังหวัดอุตรดิตถอยูในระดับปานกลาง ไมสูงมาก มีโอกาสที่นักเรียนในเขต

พ้ืนที่จังหวัดอุตรดิตถและพื้นที่ใกลเคยีงเลือกเขาศึกษาตอ เมื่อเทียบอัตราคาครองชีพในจังหวัด
อ่ืนๆ ที่มหาวิทยาลัย  

   2) ประชาชนในจังหวัดอุตรดิตถและจังหวัดใกลเคยีง ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ซึ่งมีรายได 
      เพียงพอ สามารถสงเสียบุตรหลานใหศึกษาตอได 
   3) นักศึกษามีโอกาสหารายไดระหวางเรียน  
   อุปสรรค (Threats) 
   1) สภาวะเศรษฐกิจถดถอย ทําใหไดรับงบประมาณสนับสนุนลดนอยลง  
   2) การเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดสรรงบประมาณ ระเบียบการเงนิ การคลัง และพัสดุ  
   2.4 ดานสังคม/สภาพแวดลอม  
   โอกาส (Opportunities)  
   1) ประชาชนในพ้ืนที่และจังหวัดใกลเคียงสวนใหญสนับสนุนใหลูกหลานเรียนตอระดับปริญญาตรี  
   2) ที่ตั้งของมหาวิทยาลัยอยูในยุทธศาสตรท่ีสามารถรับนักศึกษาไดจากหลายจังหวัด 
   3) จังหวัดอุตรดิตถเปนเมืองนาอยู มีวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่เรียบงายและมีความเปนอยูอยาง

พอเพียง   
   4) มีความสัมพันธอันดีกับหนวยงานราชการ เอกชน และรัฐวิสาหกิจในเขตพ้ืนท่ี 
   5) เปนพื้นที่ที่เหมาะแกการศึกษาวิจัยในดานตางๆ เชน ภาษา ชาติพันธุ ศิลปวัฒนธรรม 

สิ่งแวดลอมและการทองเที่ยว  
   6) สถานท่ีตั้งงายตอการคมนาคม และเปนจุดศูนยกลางของจังหวัดใกลเคียง 
   อุปสรรค (Threats)  
   1) นักศึกษาสวนใหญมีคานิยมในการไปศึกษาตอตางจังหวัด  
 
 



 

 

 
    

   2.5 ดานการแขงขัน  
   โอกาส (Opportunities)  
   1) ในเขตพ้ืนที่จังหวัดอุตรดิตถ ไมมีมหาวิทยาลัยระดับอุดมศึกษาอื่น 
   2) เปนมหาวิทยาลัยเพ่ือพัฒนาทองถิ่น สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนได และ

ตอบสนองความตองการดานการศกึษาในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบและจังหวัดใกลเคยีงไดทั่วถึง 
   3) นักศึกษาที่สําเร็จการศกึษาแลว ประสบความสําเร็จในการทํางานทั้งงานราชการ เอกชน 

รัฐวิสาหกิจ รวมถึงประกอบอาชีพสวนตัว  
   อุปสรรค (Threats)  
   1) ตนทุนและศักยภาพของนักศึกษาสวนใหญไมสามารถแขงขันกับมหาวิทยาลัยชั้นนําได  
   



 
 

แผนกลยุทธคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ประจําปพ.ศ. 2563-2567 
 

ปรัชญา 
“พัฒนาคน  พัฒนาทองถ่ิน ดวยศาสตรและศิลปสูความเปนเลิศ”  

 
วิสัยทัศน  

“องคกรคุณภาพเพื่อการพัฒนาสูความเลิศทางวิชาการ ศิลปะ วัฒนธรรม และนวัตกรรม
สังคมของภาคเหนือ” 

 
พันธกิจ 
 1.  ผลิตบัณฑติใหมีความรูความสามารถ มีสมรรถนะ มคีวามเปนเลิศทางวิชาการ วิชาชีพ 
และมีคุณธรรมและจริยธรรม สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงของสังคม 

2.  พัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนใหมีศักยภาพ มีความเชี่ยวชาญ สามารถ
เขาสูตําแหนงทางวิชาการและตําแหนงระดับชํานาญการ 
 3.  พัฒนาและบูรณาการงานวิจัย และพันธกิจสัมพันธ ดานมนุษยศาสตร สังคมศาสตร 
ศิลปะ และวัฒนธรรม  

4.  สงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิตดานมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร 
 5.  สงเสริมและสนับสนุนการทํานุบํารุงศลิปวัฒนธรรม ปลูกฝงใหอาจารยและนักศึกษามี  
จิตอาสา นอมนําและถายทอดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสูชุมชนทองถิ่น 

6.  พัฒนาองคกรใหเปนองคกรคณุภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
 
กลยุทธ  
 1.  พัฒนาบัณฑิตสูความเปนเลิศทางวิชาการ 
 2.  สงเสริมงานวิจัย พันธกิจสัมพันธ และบริการวิชาการ  

3.  พัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการใหเปนอาจารยมืออาชีพ 
4.  พัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนใหมีความเชี่ยวชาญและเปนมืออาชีพ  

 5.  สงเสริมและยกระดับชุมชนทองถิ่นสูความเปนเลิศ 
6.  บริหารจัดองคกรสูเพ่ือความเปนเลิศโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

 
กลยุทธที่  1  พัฒนาบัณฑิตสูความเปนเลิศทางวิชาการ 
 
เปาหมายและตัวชี้วัด 

เปาหมาย 
1.  มีหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตรระยะสั้น และหลักสูตรการเรียนรูตลอดชีวิตที่

หลากหลายและสนองตอบตอความตองการของทองถิ่น 



 
 

 
 

2.  นักศึกษาหรือผูเรียนมีความรู ความสามารถ มสีมรรถนะ มีความเปนเลิศทางวิชาการ 
วิชาชีพ และมคีุณธรรมและจริยธรรม สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงของสังคม 

3.  นักศึกษาสามารถสรางสรรคผลงานหรือสรางนวัตกรรมสังคม 
ตัวชี้วัด  
1.  จํานวนหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตรระยะสั้นและหลักสูตรการเรียนรูตลอดชีวิตที่

หลากหลายและสนองตอบตอความตองการของทองถิ่น 
2.  รอยละของนักศึกษาที่มีความรู มีสมรรถนะทางดานการวิชาชีพ และมคีุณธรรมและ

จริยธรรม สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงของสังคมฃ 
3.  รอยละของนักศึกษาที่สามารถสรางสรรคผลงานหรือนวัตกรรมสังคมได 

 
กลวิธี  
 กลวิธีที่ 1 ออกแบบและพัฒนาหลักสูตรระดับอุดมศึกษา และหลักสูตรสหวิทยาการที่มีความ
หลากหลาย ทันสมัย และสอดคลองกับความตองการของทองถิ่น เชน หลักสูตรระยะสั้น (Short 
Course)  หลักสูตรการเรียนรูตลอดชีวิต  
 กลวิธีที ่2 สงเสริม และสนับสนุนการจัดการเรียนรูโดยบูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการ
สอน บริการวิชาการ และพันธกิจสัมพันธ เนนการปฏิบัติจริงและเรียนรูรวมกับชุมชน  
 กลวิธีที่ 3 พัฒนานักศึกษาใหมีทักษะทางดานวิชาการและทักษะวิชาชีพ มีความคิด
สรางสรรค สามารถปรับตัวและแกไขปญหาไดเปนอยางดี เนนการจัดการรูแบบบูรณาการกับการ
ทํางานในรูปแบบสหกิจศึกษาและการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางาน (CWIE) 
 กลวิธีที่ 4 พัฒนา สงเสริม และสนับสนุนใหนักศึกษาสามารถสรางสรรคผลงานหรือ
นวัตกรรมสังคม  
 กลวิธีที่ 5 พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา 

กลวิธีที่ 6 พัฒนานักศึกษาใหมีทัศนคติที่ดี มีคุณธรรมและจริยธรรม มีทักษะทางสังคม และมี
ทักษะทางการสื่อสาร สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีประสิทธิภาพ และเพ่ือรองรับการการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม 
 
แผนงานท่ีรองรับ 
 1.  พัฒนานักศึกษาสูความเปนเลิศทางวิชาชีพดานสังคมศาสตร มนุษยศาสตร ศิลปะและ
วัฒนธรรม เพ่ือการแขงขันในระดับตาง ๆ  

2.  สงเสริมและพัฒนาสมรรถนะทักษะดานภาษาอังกฤษ และทักษะดานดิจิตอล เพื่อรองรับ
การการเปลี่ยนแปลงของสังคม 

3.  ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรบูรณาการกับการทํางาน (CWIE)  
4.  พัฒนาหลักสูตรสหวิทยาการ หลักสูตรระยะสั้น และหลักสูตรการเรียนรูตลอดชีวิต 
5.  พัฒนาและสงเสริมอาชีพท่ีสองของนักศึกษาเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของสังคม 

 6.  สนับสนุนใหมีการจัดตั้งโรงเรียนภาคพลเมืองทองถิ่น  
 



 
 

 
 

กลยุทธที่    2  สงเสริมงานวิจัย พันธกิจสัมพันธ และบริการวิชาการ 
  
เปาหมายและตัวชี้วัด 

เปาหมาย 
1.  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรเปนผูนําทางวิชาการดานมนุษยศาสตร สังคมศาสตร 

ศิลปะ และวัฒนธรรมทองถ่ิน 
2.  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมรีวมมือกับภาคีเครือขายทั้งภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัย  
3.  บูรณาการองคความรูดานเทคโนโลยี และนวัตกรรมชุมชน สูการใชประโยชนเชิงนโยบาย 

และเชิงพานิช  
4.  พัฒนาคนในทองถ่ินใหมีความเขมแข็งสามารถพ่ึงพาตนเองไดอยางมีประสิทธิภาพตาม

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
5.  บูรณาการการเรียนการสอนกับงานวิจัย บริการวิชาการ พันธกิจสัมพันธ และทํานุบํารุง

ศิลปะและวัฒนธรรม 
ตัวชี้วัด (KPI)  
1.  จํานวนผลงานของอาจารย นักศึกษา ดานมนุษยศาสตร สังคมศาสตร ศิลปะ และ

วัฒนธรรมทองถ่ินที่ไดรับการยอมรับ เผยแพร และถูกนําไปใชประโยชน  
2.  จํานวนภาคีเครือขายทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ที่ไดลงนามขอตกลงรวมมือกับ

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  
3.  จํานวนของผลงานของอาจารยและนักศึกษา ทีบู่รณาการองคความรูดานเทคโนโลยี และ

นวัตกรรมชุมชน สูการใชประโยชนเชิงนโยบาย และเชิงพานิช  
4.  จํานวนโครงการท่ีดําเนินการพัฒนาคนในทองถ่ินที่ไดรับการเพ่ิมศกัยภาพเกิดความ

เขมแข็งสามารถพึ่งพาตนเองไดอยางมีประสิทธิภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
5.  รอยละของอาจารยท่ีมีการบูรณาการการเรียนการสอนกับงานวิจัย บริการวิชาการ    

พันธกิจสัมพันธ และทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 
 
 
กลวิธี  

กลวิธีที ่1  สงเสริมและสนับสนุนใหอาจารยมีผลงานวิจัย นวัตกรรม ผลงานสรางสรรค 
บทความวิจัย หรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพเผยแพรทั้งในระดับชาติและนานาชาติ  
 กลวิธีที ่2  พัฒนาเครือขายและสรางความรวมมือทางการวิจัยการบริการวิชาการ การ
ถายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมสูทองถิ่นใหเกิดความเขมแข็ง และสามารถพึ่งพาตนเองไดอยางมี
ประสิทธิภาพโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 กลวิธีที่ 3  สงเสริมการบูรณาการองคความรูดานเทคโนโลยี และนวัตกรรมชุมชน สูการใช
ประโยชนเชิงนโยบายและเชิงพานิช 



 
 

 
 

กลวิธีที่ 4  สงเสริมและทองถิ่นใหมีความเขมแข็งสามารถพึ่งพาตนเองไดอยางมี
ประสิทธิภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

กลวิธีที่ 5  สงเสริมการบูรณาการการวิจัย การบริการวิชาการ และพันธกิจสัมพันธกับการ
เรียนการสอนดานศิลปะและวัฒนธรรมทองถ่ิน เพ่ือจัดเก็บและจัดทําฐานขอมูลทองถิ่น  
 
แผนงานท่ีรองรับ 

1.  พัฒนาและสงเสริมดานวิจัย มนุษยศาสตร สังคมศาสตร ศิลปะ วัฒนธรรม และนวัตกรรม
สังคม  

2.  พัฒนาและสงเสริมดานการเขียนความวิจัย นวัตกรรม บทความวิชาการ ผลงาน
สรางสรรค เพ่ือตีพิมพเผยแพรในระดับชาติและนานาชาติ  

3.  การบูรณาการองคความรูดานเทคโนโลยี และนวัตกรรมชุมชน สูการใชประโยชนเชิง
นโยบาย และเชิงพานิช 
 4.  พัฒนาเครอืขายและสรางความรวมมือทางการวิจัยการ บริการวิชาการ การถายทอด
เทคโนโลยีและนวัตกรรมสูทองถิ่นโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

5.  บูรณาการการวิจัย บริการวิชาการ และพันธกิจสัมพันธกับการเรียนการสอนดานศิลปะ
และวัฒนธรรมทองถิ่น เพ่ือจัดทําฐานขอมูลทองถิ่น 
 
กลยุทธที่    3  พัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการใหเปนอาจารยมืออาชีพ 
 
เปาหมายและตัวชี้วัด 

เปาหมาย 
1.  สงเสริมและพัฒนาศักยภาพอาจารยใหเปนอาจารยและนักวิจัยมืออาชีพ ดาน

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  
 2.  พัฒนาระบบและกลไกและพัฒนาศักยภาพอาจารยดานการทําผลงานทางวิชาการ เพ่ือ
เขาสูตําแหนงทางวิชาการ 

3.  สงเสริมและพัฒนาศักยภาพอาจารยใหมีความเชี่ยวชาญดานบูรณการการเรียนการสอน
กับการวิจัย การบริการวิชาการ ทํานุบํารุงศลิปะและวัฒนธรรม 

ตัวชี้วัด 
1.  รอยละของอาจารยท่ีไดรับการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพอาจารยใหเปนอาจารยและ

นักวิจัยมืออาชีพ ดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  
 2.  จํานวนกลไกและรอยละของอาจารยที่ไดรับการพัฒนาศักยภาพดานการทําผลงานทาง
วิชาการ เพ่ือเขาสูตําแหนงทางวิชาการ 

3.  รอยละของอาจารยท่ีไดรับการพัฒนาศกัยภาพใหมีความเชี่ยวชาญดานบูรณการการเรียน
การสอนกับการวิจัย การบริการวิชาการ ทํานุบํารุงศลิปะและวัฒนธรรม 

กลวิธี 



 
 

 
 

กลวิธีที่ 1 สงเสริมและพัฒนาศักยภาพอาจารยใหเปนอาจารยและนักวิจัยมืออาชีพ ดาน
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  
 กลวิธีที ่2  พัฒนาระบบและกลไกการทําผลงานทางวิชาการ เพ่ือเขาสูตําแหนงทางวิชาการ
ของอาจารยคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

กลวิธีที ่3  สงเสริมและพัฒนาอาจารยดานการวิจัย ผลงานวิชาการรับใชสังคม บทความ 
ตํารา ผลงานสรางสรรคดานสุนทรียะ ศิลปะ และเอกสารประกอบการสอน เพ่ือขอกําหนดตําแหนง
ทางวิชาการ 

กลวิธีที ่4  สงเสริมและพัฒนาศักยภาพอาจารยใหมีความเชี่ยวชาญดานบูรณการการเรียน
การสอนกับการวิจัย การบริการวิชาการ ทํานุบํารุงศลิปะและวัฒนธรรม 
 
แผนงานท่ีรองรับ 

1.  พัฒนาศักยภาพอาจารยสูการเปนอาจารยและนักวิจัยมืออาชีพ ดานมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร  
 2.  พัฒนาระบบและกลไกการทําผลงานทางวิชาการ เพื่อเขาสูตําแหนงทางวิชาการของ
อาจารยคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

3.  พัฒนาศักยภาพอาจารยดานการทําผลงานทางวิชาการ ดานการวิจัย ผลงานวิชาการรับ
ใชสังคม บทความ ตํารา ผลงานสรางสรรคดานสุนทรียะ ศิลปะ และเอกสารประกอบการสอน เพ่ือ
ขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ 

4.  พัฒนาศักยภาพอาจารยดานบูรณการการเรียนการสอนกับการวิจัย การบริการวิชาการ 
ทํานุบํารุงศลิปะและวัฒนธรรม 
 
กลยุทธที่    4  พัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนใหมีความเชี่ยวชาญและเปนมืออาชีพ 
 
เปาหมายและตัวชี้วัด 

เปาหมาย 
1.  สงเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนใหเปนมืออาชีพตามกรอบภาระงาน

ของตน  
 2.  พัฒนาระบบกลไก และกําหนดกรอบภาระงานของบุคลาการสายสนับสนุนเพ่ือเขาสู
ตําแหนงระดับชํานาญการ 

3.  สงเสริมและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนดานการวิจัย และเทคนิคการปฏิบัติงานอยางมี
ประสิทธิภาพ  

4.  พัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนดานเทคนิคการเตรียมเอกสารเพ่ือเขาสูตําแหนง
ระดับชํานาญการ 

  
ตัวชี้วัด 



 
 

 
 

1.  รอยละของบุคลากรสายสนับสนุนท่ีไดรับการพัฒนาใหเปนบุคลกรมืออาชีพตามกรอบ
ภาระงานของตน  
 2.  จํานวนระบบกลไกและกรอบภาระงานของบุคลาการสายสนับสนุนที่สอดคลองกับการขอ
กําหนดตําแหนงระดับชํานาญการ 

3.  รอยละของบุคลากรสายสนับสนุนท่ีไดรับการสงเสริมและพัฒนาใหทํางานวิจัย และ
พัฒนาเทคนิคการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ  

4.  รอยละของบุคลากรสายสนับสนุนท่ีไดรับการสงเสริมดานเทคนิคการเตรียมเอกสารเพ่ือ
เขาสูตําแหนงระดับชํานาญการ 
 

กลวิธี 
กลวิธีที่ 1  สงเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนใหเปนมืออาชีพตามกรอบ

ภาระงานของตน  
 กลวิธีที่ 2  พัฒนาระบบกลไก และกําหนดกรอบภาระงานของบุคลาการสายสนับสนุนท่ี
สอดคลองกับหนาที่และภาระงานที่ไดรับมอบหมาย 

กลวิธีที่ 3  สงเสริมและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนดานการวิจัย และเทคนิคการปฏิบัติงาน
อยางมีประสิทธิภาพ  

กลวิธีที่ 4  พัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนดานเทคนิคการเตรียมเอกสารเพ่ือเขาสู
ตําแหนงระดับชํานาญการ 
 
แผนงานท่ีรองรับ 

1.  พัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนใหเปนมืออาชีพตามกรอบภาระงานของตน  
 2.  พัฒนาระบบกลไกและกําหนดกรอบภาระงานของบุคลาการสายสนับสนุน เพ่ือเขาสู
ตําแหนงระดับชํานาญการ 

3.  พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนดานการวิจัย และเทคนิคการปฏิบัติงานอยางมี
ประสิทธิภาพ  

4.  พัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนดานเทคนิคการเตรียมเอกสารเพ่ือเขาสูตําแหนง
ระดับชํานาญการ 
 
กลยุทธท่ี    5  สงเสริมและยกระดับชุมชนทองถิ่นสูความเปนเลิศ 
 
เปาหมายและตัวชี้วัด 
 เปาหมาย 

1.  สงเสริมการปฏิบัติงานตามโครงการพระดําริ เพื่อการพัฒนาและตอยอดสูการยกระดับ
ชุมชนทองถ่ิน 

2.  สงเสริมการบูรณาการโครงการตามแนวพระราชดํารริวมกับการเรียนการสอนและการ
บริการวิชาการ เพ่ือการพัฒนาและตอยอดสูการยกระดับชุมชนทองถ่ิน 



 
 

 
 

 
ตัวชี้วัด 
1.  จํานวนโครงการท่ีสงเสริมใหมีการปฏิบัติงานตามโครงการพระดําริ เพื่อการพัฒนาและ

ตอยอดสูการยกระดับชุมชนทองถ่ิน 
2.  จํานวนรายวิชาที่บูรณาการโครงการตามแนวพระราชดํารริวมกับการเรียนการสอนและ

การบริการวิชาการ  
3.  จํานวนชุมชนที่ไดรับการบริการวิชาการเพื่อการตอยอดสูการยกระดับทองถ่ินโครงการ

ตามแนวพระราชดําริ 
 
กลวิธี 

กลวิธีที่ 1  สงเสริมใหอาจารย บุคลากร และนักศึกษาดําเนินการปฏิบัติงานตามโครงการ
พระดําริ เพื่อการพัฒนาและตอยอดสูการยกระดับชุมชนทองถิ่น 

กลวิธีที่ 2  สงเสริมใหอาจารยบูรณาการการเรียนการสอน และการบริการวิชาการรวมกับ
โครงการตามแนวพระราชดําร ิ 

กลวิธีที่ 3  สงเสริมใหอาจารย นักศึกษาออกแบบและนําโครงการตามแนวพระราชดําริบริการ
วิชาการสูชุมชน เพ่ือการตอยอดสูการยกระดับทองถิ่น 
 
แผนงานท่ีรองรับ 

1.  สงเสริมและดําเนินการปฏิบัติงานตามโครงการพระดําริ เพ่ือการพัฒนาและตอยอดสูการ
ยกระดับชุมชนทองถ่ิน 

2.  บูรณาการการเรียนการสอน และการบริการวิชาการรวมกับโครงการตามแนวพระราชดําริ  
 
 
 
 
 
 
กลยุทธที่  6  บริหารจัดองคกรสูเพื่อความเปนเลิศโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
 
เปาหมายและตัวชี้วัด 
 เปาหมาย 
 1.  พัฒนาระบบการบริหารจัดการองคกรใหเปนองคกรท่ีดี มีประสิทธิภาพ มีความโปรงใส
ตรวจสอบไดยึดถือความถูกตองดีงามเปนหลัก  

2.  สงเสริมใหบุคลากรมีสวนรวมในการพัฒนาคณะ เกิดความมั่นคง มีความสามัคค ีเสียสละ 
โดยเปนไปตามหลักนิติธรรมในการบริหารองคกร  

3.  สงเสริมการใชสิ่งสนับสนุนใหเกิดประโยชนสูงสุด เสริมสรางสมรรถนะใหกับบุคลากร 



 
 

 
 

4.  ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานในทุกระดับ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล  
ตัวชี้วัด 
1.  จํานวนระบบดานการบริหารจัดการองคกรที่ดี มีประสิทธิภาพ มีความโปรงใสตรวจสอบ

ไดยึดถือความถูกตองดีงามเปนหลัก  
2.  รอยละของบุคลากรทีม่ีสวนรวมในการพัฒนาคณะ เกิดความมั่นคง มีความสามัคค ี

เสียสละ โดยเปนไปตามหลักนิติธรรมในการบริหารองคกร  
3.  รอยละของบุคลากรที่ไดรับการสงเสริมใหใชสิ่งสนับสนุนใหเกิดประโยชนสูงสุด 

เสริมสรางสมรรถนะใหกับบุคลากร 
4.  รอยละของบุคลากรทุกระดับที่ไดรับการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานโดยยึด

หลักธรรมาภิบาล  
 
กลวิธี 
 กลวิธี 1 สรางทัศนคติที่ดีใหกับบุคลากรโดยเนนการมีสวนรวมในการทํางาน เสริมสราง
สมรรถนะใหกับบุคลากรภายในคณะ เพ่ือสรางความมั่นคง และทุมเทใหองคกรอยางเต็ม
ความสามารถ 
 กลวิธี 2 พัฒนาระบบการบริหารงานองคกรใหเกิดประสิทธิภาพ เกิดผลสัมฤทธิ์ที่ดี และเปน
ประโยชนตอองคกร โดยยึดหลักธรรมาภิบาล  
 กลวิธี 3 เนนการใชทรัพยากรบุคคลและสิ่งสนับสนุนใหเกิดประโยชนสูงสุดเสริมสราง
สมรรถนะใหกับบุคลากรภายในคณะอยางสรางสรรค ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานในทุก
ระดับ 
 กลวิธี 4 พัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกระดับ เพื่อสรางการรับรู
รวมกันเก่ียวกับการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพใหเปนไปตามหลักนิติธรรม 
 กลวิธี 5  พัฒนาระบบการใหบริการ การเงิน การคลัง และพัสดุ ใหมีความทันสมัย เปนไป
ตามระเบียบ 
 
แผนงานท่ีรองรับ 

1.  พัฒนาระบบการบริหารจัดการองคกรใหเปนองคกรท่ีดี มีประสิทธิภาพ มีความโปรงใส
ตรวจสอบได โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

2.  สงเสริมบุคลากรใหมีสวนรวมในการพัฒนาคณะ เกิดความมั่นคง มีความสามัคค ีเสียสละ 
โดยเปนไปตามหลักนิติธรรม  

3.  สงเสริมการใชสิ่งสนับสนุนใหเกิดประโยชนสูงสุด เสริมสรางสมรรถนะใหกับบุคลากร 
4.  การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานทุกระดับโดยยึดหลักธรรมาภิบาล


