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แผนยุทธศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พ.ศ. 2560 - 2564 
(ฉบับทบทวน พ.ศ. 2563) ฉบับนี้ จัดท าขึ้นตามนัยแห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร 
กิจการ บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ก าหนดให้ส่วนราชการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ให้สอดคล้องกับแผนการบริหาร
ราชการแผ่นดิน และจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และใช้เป็นแนวทาง
ในการจัดท าค าของบประมาณประจ าปี โดยมีเนื้อหาสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
(พ.ศ. 2560 - 2564) แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 - 2574) แผนพัฒนาอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 3  
(พ.ศ. 2560 - 2574)  

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้ก าหนดแนวทางเพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติ
ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์อย่างชัดเจน สามารถใช้เป็นกรอบแนวทางที่แสดงถึงยุทธศาสตร์   
และกลยุทธ์ต่าง ๆ เพ่ือพัฒนาคณะท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องของสังคมโลกและสังคมไทย  
จากการศึกษาแนวโน้มและความท้าทายในอนาคต ซึ่งการจัดท าแผนยุทธศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ที่จัดท าขึ้นในครั้ งนี้  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ได้วิ เคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมและศักยภาพ  
(SWOT Analysis) ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในปัจจุบันและมีรูปแบบการใช้กระบวนการมีส่วนร่วม
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยการประชาคม การระดมความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะกรรมการบริหารคณะฯ คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ผ่านการประชุมสัมมนา
เชิงปฏิบัติการในระดับต่าง ๆ โดยให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน อีกทั้งเป็นยุทธศาสตร์ของคณะฯ 
เพ่ือเป็นเครื่องมือส าหรับการบูรณาการและการแปลงแผนสู่การปฏิบัติที่ชัดเจนและผลักดันให้การด าเนินการ 
ในภารกิจต่าง ๆ ของทุกภาคส่วนเกิดผลสัมฤทธิ์บรรลุตามนโยบายและขับเคลื่อน ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
วัตถุประสงค์ ค่านิยมหลัก เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ ของคณะคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สามารถตอบสนอง
เป้าหมาย และแสดงผลสัมฤทธิ์ ตามยุทธศาสตร์ได้อย่างเป็นรูปธรรม  
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ส่วนที่ 1 
ข้อมูลพื้นฐำนและประวัติควำมเป็นมำของคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ 
 
1.1  ประวัติควำมเป็นมำและพัฒนำกำร 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จัดตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2518            
โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งคณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยครูนครสวรรค์ คือ 
 1. ให้การศึกษาขั้นพ้ืนฐานหมวดศิลปศาสตร์และวัฒนธรรมแก่นักศึกษาของสถาบัน เพ่ือให้ได้บัณฑิต       
ที่มีคุณสมบัติที่สังคมพึงประสงค ์
 2. ผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาสังกัดคณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในระดับอนุปริญญาและ   
ปริญญาตรี เพ่ือสนองตอบความต้องการก าลังคนในสังคม และเพ่ือเสริมสร้างคุณค่าของมนุษย์ให้สูงส่ง               
ในการด าเนินชีวิต และสร้างความเจริญให้แก่สังคมท่ีอาศัย 
 3. เป็นแหล่งในการค้นคว้าวิจัย และพัฒนาวิชาการด้านมนุษยศาสตร์เชิงวิชาการให้แก่ชุมชนในเขต
จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดอุทัยธานี จังหวัดและชัยนาท (สถาบันราชภัฏนครสวรรค์, 2536 : 25) 
  การพัฒนาของคณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มุ่งเน้นใน 3 ประเด็น คือ “พัฒนาคน พัฒนา
วิชาการ และพัฒนากายภาพ” 
 1. การพัฒนาคน หมายถึง การพัฒนาคณาจารย์ เจ้าหน้าที่บุคลากร และนักศึกษาให้มีศักยภาพ          
ตามแนวทางและหน้าที่ของตน 
 2. การพัฒนาวิชาการ ได้แก่ การพัฒนาหลักสูตร การพัฒนางานวิจัย การสร้างผลงานทางวิชาการ     
รวมถึงการบริการวิชาการแก่ชุมชน และงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 3. การพัฒนากายภาพ หมายถึง การจัดหาอาคารสถานที่ และเครื่องมือประกอบการปฏิบัติการของ          
ทุกสาขาวิชาให้เพียงพอ  
 งบประมาณและกิจกรรมในแต่ละปีการศึกษาได้ถูกก าหนดโดยแนวทางข้างต้น เพ่ือให้เกิดการพัฒนา     
ทุกด้านในสัดส่วนที่เหมาะสม ทั้งนี้ เพ่ือให้ผู้ที่เรียนจบจากคณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นผู้ที่คิดเป็น 
ท าเป็น แก้ปัญหาเป็น และมีคุณธรรมประกอบกันโดยมีภูมิหลัง ดังนี้ 
 

พุทธศักรำช กำรด ำเนินกำร 
พ.ศ. 2518 เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2518 
พ.ศ. 2521 เปิดสอนโครงการอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาประจ าการ (อ.ค.ป) 
พ.ศ. 2525 มีการแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2518 คือ พระราชบัญญัติวิทยาลัย

ครู (ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2527) ประเด็นส าคัญในการเปลี่ยนแปลง คือ ให้การศึกษาวิชาการใน
สาขาวิชาต่าง ๆ ซึ่งท าให้คณะวิชาผลิตบัณฑิตถึงระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาต่าง ๆ 
นอกเหนือจากปริญญาตรีครุศาสตร์ ที่เปิดสอนมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2518 



2 
 

 

พ.ศ. 2527 เปิดรับนักศึกษาระดับอนุปริญญาตรีศิลปศาสตร์ (อ.ศศ.) วิชาดนตรี 
พ.ศ. 2528 เปิดรับนักศึกษาภาคปกติ สาขาครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.4 ปี) วิชาเอกสังคมศึกษา 

ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย นาฏศิลป์ ศิลปะ และภูมิศาสตร์ตามล าดับ เปิดรับนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี 2 ปีหลังโดยรับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ ป.กศ. 

พ.ศ. 2529 เปิดรับนักศึกษาในโครงการจัดการศึกษา ส าหรับบุคลากร ประจ าการ (กศ.บป.)     
ในระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์  และศิลปศาสตร์ โดยเปิดรับ
นักศึกษาในโปรแกรมวิชาการพัฒนาชุมชน 

พ.ศ. 2531 เปิดรับนักศึกษาในโปรแกรมวิชาดนตรี ภาษาอังกฤษธุรกิจและวัฒนธรรมศึกษา      
ในสาขาศิลปศาสตร์ระดับ อ.ศศ. และ ศศ.บ. ในส่วนสาขาครุศาสตร์ยังคงเปิดรับ
นักศึกษาในวิชาเอกต่าง ๆ เหมือนเดิม 

พ.ศ. 2538 ประกาศใช้พระราชบัญญัติ สถาบันราชภัฏ เมื่อวันที่ 24 ม.ค. พ.ศ. 2538 มีผลให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงการบริหารงานครั้งใหญ่อีกครั้งหนึ่ง คณะวิชามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์จึงเปลี่ยนชื่อเป็น "คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์"  และผู้ด ารง
ต าแหน่งบริหารคณะ ให้ใช้ค าว่า "คณบดี" เมื่อวันที่ 25 ม.ค. พ.ศ. 2538  

พ.ศ. 2543 เปิดรับนักศึกษาในโครงการ การศึกษาส าหรับเยาวชน (กศ.ยช) 
พ.ศ. 2544 เปิดรับนักศึกษาโปรแกรมวิชาศิลปกรรม (ออกแบบประยุกต์ศิลป์) สาขาศิลปศาสตร์ 

และเปิดรับนักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาศิลปศาสตร์ 
พ.ศ. 2545 เปิดรับนักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาไทย สาขาวิชาศิลปศาสตร์ 
พ.ศ. 2546 เปิดรับนักศึกษาโปรแกรมวิชานิติศาสตร์ 
พ.ศ. 2548 เปลี่ยนสถานภาพจากสถาบันราชภัฏนครสวรรค์ เป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  

มีการปรับโครงสร้างการบริหารคณะ 
พ.ศ. 2549 เปิดรับนักศึกษาจากสาธารณรัฐประชาชนจีน โปรแกรมวิชาภาษาไทย ตามโครงการ

ความร่วมมือกับวิทยาลัยการอาชีพและเทคโนโลยีหนานหนิง 
พ.ศ. 2552 เปิดรับนักศึกษาจากสาธารณรัฐประชาชนจีน โปรแกรมวิชาภาษาไทย ตามโครงการ

ความร่วมมือกับวิทยาลัยนานาชาติทาเลนต์ กวางสี 
พ.ศ. 2552 เปิดรับนักศึกษาสาขาวิชาภูมิศาสตร์ สาขาวิชาภูมิสารสนเทศเพ่ือการพัฒนา 
พ.ศ. 2554 เปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหาร 

เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
พ.ศ. 2556 เปิดรับนักศึกษาสาขาวิชาประวัติศาสตร์ สาขาวิชาศิลปกรรม 
พ.ศ. 2562 เปิดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา และสาขาวิชาศิลปศึกษา 
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 ผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ตั้งแต่ พ.ศ. 2519 - ปัจจุบัน 
จ านวนทั้งหมด 13 ท่าน ตามล าดับ ดังนี้ 

 

 

คณบดีทั้งหมดได้รับการคัดเลือกมาจากคณาจารย์ประจ าในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   
ให้ท าหน้าที่เป็นผู้บริหารคณะวิชา จึงมีหน้าที่ทั้งการบริหารงานทั่วไปและงานบริหารวิชาการ จึงมีหน้าที่ทั้งการ
บริหารงานทั่วไปและงานบริหารวิชาการ ตอบสนองนโยบาย พันธกิจของมหาวิทยาลัย และเอกลักษณ์ของคณะ
น าพาองค์กรไปสู่ความมั่นคงและก้าวหน้า 
 

1.2  โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนภำยในคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 
การบริหารงานภายในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์นั้น มี “คณบดี” เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ  

มีรองคณบดี หัวหน้าส านักงาน หัวหน้าสาขาวิชา ซึ่งมีทั้งหมด 12 สาขาวิชา 1 โครงการจัดการศึกษา และศูนย์ภาษา 
แบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มภาษา กลุ่มมนุษย์ กลุ่มสังคม และโครงการจัดการศึกษา ดังนี้ 

1. กลุ่มภาษา มี 2 สาขาวิชา 1 โครงการจัดการศึกษา คือ สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ สาขาวิชาภาษาไทย 
และโครงการจัดการศึกษาหลักสูตรนานาชาติ 

2. กลุ่มมนุษย์ มี 5 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา สาขาวิชาศิลปกรรม สาขาวิชาดนตรี 
สาขาวิชานาฏศิลป์และการละคร และสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  

3. กลุ่มสังคม มี 5 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาสังคมวิทยา สาขาวิชาภูมิศาสตร์และสารสนเทศเพ่ือการพัฒนา 
สาขาวิชาประวัติศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ และสาขาวิชานิติศาสตร์ 

ล ำดับ ชื่อ – นำมสกุล ระยะเวลำ 
1.  อาจารย์วิเชียร  อชิโนบุญวัฒน์ ด ารงต าแหน่งระหว่าง พ.ศ. 2519 - 2523 
2.  อาจารย์สมเจต  อ่ ารอด  

 (อาจารย์ณัฐพงศ์  อ่ ารอดจตุทิพย์) 
ด ารงต าแหน่งระหว่าง พ.ศ. 2523 - 2525 

3.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสวก  ใจสะอาด    ด ารงต าแหน่งระหว่าง พ.ศ. 2525 - 2528 
4.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสนอ  บุตรประดิษฐ์   ด ารงต าแหน่งระหว่าง พ.ศ. 2528 - 2532 
5.  รองศาสตราจารย์บุญเรือง  อินทวรันต์ ด ารงต าแหน่งระหว่าง พ.ศ. 2532 - 2536 
6.  รองศาสตราจารย์(พิเศษ) ดร.ไพศาล  สรรสรวิสุทธ์ ด ารงต าแหน่งระหว่าง พ.ศ. 2536 - 2538 
7.  อาจารย์สมศักดิ์  ขวัญเมือง ด ารงต าแหน่งระหว่าง พ.ศ. 2538 - 2541 
8.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสรี  ซาเหลา ด ารงต าแหน่งระหว่าง พ.ศ. 2541 - 2544 
9.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสรี  ซาเหลา ด ารงต าแหน่งระหว่าง พ.ศ. 2545 - 2547 
10.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสาวดี  ธนวิภาคะนนท์ ด ารงต าแหน่งระหว่าง พ.ศ. 2547 - 2551 
11.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประจักร ์ รอดอาวุธ ด ารงต าแหน่งระหว่าง พ.ศ. 2552 - 2555 
12.  ดร.พิสิษฐ์  จอมบุญเรือง ด ารงต าแหน่งระหว่าง พ.ศ. 2556 - 2560 
13.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภิญโญ  ภู่เทศ   ด ารงต าแหน่งระหว่าง พ.ศ. 2560 - ปัจจุบัน 
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กลุ่มงำนบริหำรทั่วไป 
- งานธุรการ 
- งานการเงินและการคลัง 
- งานนโยบายและแผน 

 
กลุ่มงำนส่งเสริมวิชำกำร 
- งานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
- งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
- งานมาตรฐานและประกันคุณภาพ 

กลุ่มงำนพัฒนำนักศึกษำ 
- งานกิจการนักศึกษา 
- งานศิลปวัฒนธรรม 

 กลุ่มงำนเลขำนุกำรคณะกรรมกำรสำขำวิชำ 
- งานเลขานุการการประชุม 
- งานธุรการ 

 

กลุ่มงำนบริหำรศูนย์ภำษำ 
- งานบริหารทั่วไป 
- งานจัดการศึกษานานาชาติ 

 
กลุม่งำนวิจยัและบริกำรวชิำกำร 
- งานวิจัยและบริการวิชาการด้านภาษา

แก่บุคคลภายในและภายนอก 

 

คณบดี 

กลุ่มงำนประกันคุณภำพภำษำ 

 

โครงสร้ำงกำรบริหำร 

คณะกรรมกำรสำขำวิชำ รองคณบดี/ผู้ช่วยคณบดี/หัวหน้ำส ำนักงำนคณบดี 

สาขาวิชาภาษาไทย 

สาขาวิชาภูมิศาสตร์ 

สาขาวิชาศิลปกรรม 

สาขาวิชานิติศาสตร์ 

สาขาวิชานาฏศิลป์และการละคร 

สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา 

สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ 

สาขาวิชาสังคมวิทยา 

สาขาวิชาดนตรี 

สาขาวิชาประวัติศาสตร์ 

สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ฯ 

สาขาวิชารัฐศาสตร์ 

โครงการจัดการศึกษาหลักสูตรนานาชาติ 

ศูนย์ภำษำ ส ำนักงำนคณบดี สำขำวิชำ 

คณะกรรมกำรประจ ำคณะ 
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1.3  คณะกรรมกำรบริหำรคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 
1.   คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
2.   รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
3.   รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
4.   รองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ 
5.   รักษาการในต าแหน่งหัวหน้าส านักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
      และด ารงต าแหน่งผู้ช่วยคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
6.   หัวหน้าสาขาวิชาภาษาไทย 
7.   หัวหน้าสาขาวิชาภาษาต่างประเทศ 
8.   หัวหน้าสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
9.   หัวหน้าสาขาวิชาศิลปกรรม 
10. หัวหน้าสาขาวิชาดนตรี 
11. หัวหน้าสาขาวิชานาฏศิลป์และการละคร 
12. หัวหน้าสาขาวิชาปรัชญาและศาสนา 
13. หัวหน้าสาขาวิชาสังคมวิทยา 
14. หัวหน้าสาขาวิชาประวัติศาสตร์ 
15. หัวหน้าสาขาวิชาภูมิศาสตร์และสารสนเทศเพ่ือการพัฒนา 
16. หัวหน้าสาขาวิชารัฐศาสตร์ 
17. หัวหน้าสาขาวิชานิติศาสตร์ 
18. ผู้ประสานงานโครงการจัดการศึกษาหลักสูตรนานาชาติ 
19. หัวหน้าศูนย์ภาษา 
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ส่วนที่ 2 
กำรวิเครำะห์ปัจจัยภำยในและปัจจัยภำยนอก 

 
การทบทวนแผนยุทธศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  

พ.ศ. 2560 – 2564 (ฉบับทบทวน พ.ศ. 2563) เป็นการด าเนินการในลักษณะการพัฒนาที่ต่อเนื่ อง  
โดยการด าเนินการในครั้งนี้  ได้ระดมความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะกรรมการบริหารคณะฯ คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ผ่านการประชุมสัมมนา
เชิงปฏิบัติการในระดับต่าง ๆ เพ่ือท าการวิเคราะห์ผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ผ่านมา พร้อมทั้งการประเมิน
สภาพการณ์ของบริบทคณะ และวิเคราะห์สถานการณ์ของการพัฒนาการศึกษา และความต้องการของประเทศ 
ที่เปลี่ยนแปลงไป เพ่ือก าหนดทิศทางการด าเนินงานทางยุทธศาสตร์ให้มีความสัมพันธ์กับการด าเนินงาน 
แบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ เพ่ือให้ผู้ที่เกี่ยวข้องน าไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ของคณะ โดยวิเคราะห์สภาพแวดล้อมจากจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ผลการวิเคราะห์ในแต่ละด้าน 
ดังต่อไปนี้ 

 
2.1  ผลกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อม  (SWOT) 
 

2.1.1  ผลกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยใน 
 

จุดแข็ง (Strength) 

1.   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีศาสตร์ที่หลากหลาย 
2.   บัณฑิตมีศักยภาพตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย และสามารถน าความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพได้ 
3.   นักศึกษาของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีศักยภาพตามศาสตร์ของสาขาวิชาที่ตนเองถนัด 
4.   นักศึกษามีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรม เช่น พิธีกร ผู้ด าเนินรายการ วิทยากร ผู้น ากิจกรรม บริการชุมชน 
5.   มีทุนสนับสนุนการศึกษา  
6.   มีนักศึกษาที่ได้รับรางวัลในระดับชาติและนานาชาติและอยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล 
7.   นักศึกษารุ่นพี่มีภาพลักษณ์ท่ีสร้างแรงบันดาลใจให้นักเรียนในชุมชนสนใจ 
8.   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีความพร้อมด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 
9.   บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และทักษะในการปฏิบัติงาน 
10.  ผลงานวิจัยของคณาจารย์มีคุณภาพได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ 
11. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและการบริการวิชาการ
อย่างต่อเนื่อง 
12. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีคณาจารย์ที่มีคุณสมบัติที่ตรงตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
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จุดแข็ง (Strength) 

13. มีระบบการบริหารที่มีประสิทธิภาพ มีธรรมาภิบาล และมีระบบกลไกในการบริหารจัดการที่ดีในการส่งเสริม
พัฒนาบุคลากรสายวิชาการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ 
14. มีระบบประชาสัมพันธ์เชิงรุกท่ีมีประสิทธิภาพสามารถสร้างภาพลักษณ์ขององค์กร 

 

จุดอ่อน (Weakness) 

1.   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีจ านวนนักศึกษาลดลง และบางหลักสูตรไม่มีนักศึกษา 
2.   บุคลากรขาดทักษะด้านภาษาต่างประเทศ 
3.   นักศึกษาที่เรียน ณ ศูนย์การศึกษาย่านมัทรี มีต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านการเดินทางมากกว่านักศึกษาที่เรียนศูนย์เดิม 
4.   ข้อจ ากัดด้านกระบวนการเบิกจ่ายงบประมาณของมหาวิทยาลัย 
5.   ขาดการบูรณาการตามศาสตร์ระหว่างคณะในมหาวิทยาลัย เพื่อประยุกต์ และพัฒนาองค์ความรู้ 
6.   ระบบฐานข้อมูลเกี่ยวกับผลงานของอาจารย์ และข้อมูลของศิษย์เก่ายังไม่สมบูรณ์ 
7.   อาจารย์ในมหาวิทยาลัยถูกมองข้ามในเรื่องของการเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
8.   บณัฑิตส่วนใหญ่ขาดทักษะการสื่อสารทางด้านการพูดในที่สาธารณะและสังคม ซึ่งมีความจ าเป็นมากในการท างาน 
9.   ปฏิทินด้านกิจกรรมไม่ชัดเจน ท าให้มีผลกระทบต่อการเรียนการสอน 

 
2.1.2  ผลกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยนอก 

 

โอกำส (Opportunities) 

1.   นโยบายในการพัฒนาการศึกษาเปิดโอกาสให้คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สามารถพัฒนาหลักสูตร 
ที่หลากหลายตอบสนองความต้องการของสังคม และชุมชน 
2.   การเพ่ิมหลักสูตร/งานสร้างสรรค์ โดยเพ่ิมอยู่ในหลักสูตรท้องถิ่นสู่ชุมชน 
3.   พันธกิจใหม่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ สามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น โดยเฉพาะ
ประเด็นการการพัฒนาท้องถิ่น ผลิตบัณฑิต และพัฒนาครู และยกระดับคุณภาพการศึกษา 
4.   นโยบายของภาครัฐ ยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏระยะ 20 ปี มุ่งเน้นการบริหารจัดการพัฒนา
องค์กรให้มีคุณภาพสู่การเป็นเลิศ 
5.   มีภาคีเครือข่ายท้องถิ่นทั้งองค์กรชุมชน องค์กรปกครองท้องถิ่น องค์กรพัฒนาเอกชน และหน่วยงาน
ราชการให้ความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ิมข้ึน  
6.   มีเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรทั้งภายในและภายนอกทางด้านสถาบันการศึกษา  
7.   รัฐบาลมีนโยบายพัฒนาท้องถิ่น ด้วยการกระจายโครงการ งบประมาณต่าง ๆ ลงสู่ท้องถิ่น เช่น โครงการตาม
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ฯลฯ 
8.   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 
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โอกำส (Opportunities) 

9.   นโยบายรัฐกระจายความเจริญและการลงทุนออกมายังส่วนภูมิภาคมากขึ้น รวมทั้งนโยบายกระจาย
อ านาจสู่ท้องถิ่นมากข้ึน 

 

อุปสรรค (Threat) 

1.   ผลกระทบทางเศรษฐกิจตกต่ า เป็นผลให้จ านวนนักศึกษาลดลง เนื่องจากมีปัญหาทางด้านการเงิน 
ส่งผลให้มหาวิทยาลัยเกิดการแข่งขันในการแย่งกลุ่มประชากรการศึกษา และส่งผลกระทบต่องบประมาณที่
จะได้รับจัดสรร 
2.   สถานการณ์โรคระบาดที่รุนแรง ส่งผลให้เกิดความเหลื่อมล้ าของการเข้าถึงทรัพยากรทางการศึกษา 
รวมถึงผลลัพธ์ของการเรียนรู้แบบออนไลน์ 
3.   ระบบการคัดเลือกไม่เอ้ืออ านวยให้มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ได้นักศึกษาตามที่ต้องการ 
4.   รัฐมีนโยบายส่งเสริมการศึกษาต่อในสายอาชีพมากขึ้น   
5.   ชุมชนขาดการพึ่งพาตนเอง 

 
2.2  แนวทำงกำรพัฒนำ 

1.  พัฒนาหลักสูตรด้วยการบูรณาการศาสตร์สาขาต่าง ๆ ไปสู่หลักสูตรใหม ่เช่น การพัฒนาหลักสูตร คบ. 
หรือโครงการใหม่ที่ตอบสนองความต้องการของสังคม เช่น จัดโครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้นตามความต้องการ
ของชุมชนท้องถิ่น 

2.  จัดสรรงบประมาณโครงการอบรมเพ่ิมความรู้และทักษะภาษาต่างประเทศให้กับบุคลากรในคณะ 
3.  พัฒนาระบบฐานข้อมูลเกี่ยวกับงานวิจัย งานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรม และฐานข้อมูลศิษย์เก่า 
4.  สร้างความเชื่อมโยงระหว่างมหาวิทยาลัยกับท้องถิ่น หรือหน่วยงานองค์กรภายนอก เพ่ือน าไปสู่ 

การยอมรับในแวดวงวิชาการและการพัฒนาท้องถิ่น 
5.  การสร้างสรรค์นวัตกรรมและพันธกิจสัมพันธ์เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน  
6.  จัดสรรงบประมาณโครงการอบรมเพ่ิมความรู้และทักษะด้านบุคลิกภาพและการสื่อสารให้แก่นักศึกษา 
7.  ส่งเสริมให้หลักสูตรบูรณาการเรียนการสอนกับการวิจัยการบริการวิชาการการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
8.  มีปฏิทินในการปฏิบัติงาน ความชัดเจนในการบริหารจัดการกิจกรรมของนักศึกษาที่ชัดเจน  

 9.  สร้างความเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเพ่ือบูรณาการความรู้ร่วมกันหรือเป็นการ
ประยุกต์และพัฒนาองค์ความรู้ตามศักยภาพศาสตร์ของตนเอง 
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ส่วนที่ 3 
แผนยุทธศำสตร์คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ พ.ศ. 2560 – 2564 (ฉบบัทบทวน พ.ศ. 2563) 
 
3.1  นโยบำย 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีภารกิจในการขับเคลื่อนปรัชญา วิสัยทัศน์ และพันธกิจให้ลุล่วง  
ไปได้ด้วยดีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีมาตรฐานภายใต้นโยบาย ดังต่อไปนี้ 

1.  นโยบำยด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน  :  ส่งเสริมให้มีบรรยากาศการเรียนการสอนหรือสิ่งแวดล้อม
ในการเรียนรู้ของนักศึกษา ความพร้อมของห้องเรียน หลักสูตรมีความทันสมัยเข้ากับสภาวการณ์ปัจจุบัน  
สนับสนุนกิจกรรมและบริการแก่ผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ โดยน ากระบวนการประกันคุณภาพ
การศึกษาเป็นกลไกในการบริหารที่เอ้ือประโยชน์ต่อการพัฒนาการเรียนการสอน ส่งเสริมการใช้เทคนิคการสอน 
ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (Active Learning) มีการบูรณาการศิลปวัฒนธรรม งานวิจัย และการบริการ
วิชาการสู่การเรียนการสอน 

2. นโยบำยด้ำนกิจกรรมกำรพัฒนำนักศึกษำ  :  ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมช่วยเสริมทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพ่ือสร้างประสบการณ์และพัฒนาให้นักศึกษามีความพร้อมด้วยคุณลักษณะ 
ของบัณฑิตที่พึงประสงค์ โดยบูรณาการศิลปวัฒนธรรมกับกิจกรรมนักศึกษา ส่งเสริมการสร้างเครือข่าย 
ในการท ากิจกรรมทางวิชาการให้กับนักศึกษา ทั้งภายในสถาบันและระหว่างสถาบัน และส่งเสริมการจัดกิจกรรม
ให้บริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่นักศึกษาและศิษย์เก่า 

3. นโยบำยด้ำนกำรวิจัย  :  ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการวิจัย และสืบสาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ โดยสนับสนุนทุนวิจัย ส าหรับนักวิจัยรุ่นใหม่ และพัฒนาศักยภาพนักวิจัย
ให้ได้รับทุนวิจัยจากแหล่งทุนวิจัยภายนอกสถาบัน และมีความสามารถท าวิจัยที่มีผลกระทบและประโยชน์แก่สังคม 
ตลอดจนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่สาธารณชน รวมถึงปริมาณผลงานวิจัย การอ้างอิงผลงานวิจัย 
รายได้จากการวิจัย และชื่อเสียงของคณะ ซึ่งประกอบด้วย ชื่อเสียงด้านการวิจัย จ านวนผลงานตีพิมพ์ต่ออาจารย์
และนักศึกษา 

4. นโยบำยด้ำนกำรบริกำรวิชำกำรสู่สังคม  :  ส่งเสริมการบริการทางวิชาการ การถ่ายทอดองค์
ความรู้สู่ชุมชนสังคมที่ตอบสนองความต้องการของสังคม และส่งเสริ มการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ 
กับหน่วยงานภายนอก ในการจัดท าบริการวิชาการแก่สังคม เพ่ือให้ก่อเกิดรายได้ของคณะที่ได้รับการสนับสนุน   
ทุนวิจัย และทุนการบริการวิชาการจากหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก   

5. นโยบำยด้ำนกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม  :  ส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบสาน ศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมการพัฒนาศิลปวัฒนธรรมบนพ้ืนฐานภูมิปัญญาไทยสู่การสร้างนวัตกรรม  
ด้านศิลปวัฒนธรรมที่ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและสังคม และส่งเสริมการเผยแพร่ศิลปวัฒธรรม  
ต่อสาธารณชน 
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6. นโยบำยด้ำนกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกร   :  ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาคุณภาพมาตรฐาน
อาจารย์และบุคคลากรให้ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ มีศักยภาพทางด้านวิชาชีพและต าแหน่ง
ทางวิชาการ และมีสมรรถนะได้มาตรฐานวิชาชีพตามสายงาน 

7. นโยบำยด้ำนกำรบริหำร  :  มีการสร้างวัฒนธรรมองค์กรการจัดระบบการบริหารที่ดี ให้มีคุณภาพ
ได้มาตรฐาน โปร่งใส มีแนวทางการบริหารงานที่ชัดเจน มีความเป็นธรรมาภิบาล มีการจัดการความรู้เพ่ือพัฒนา
องค์กร และด าเนินงานโดยการมุ่งเน้นประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ให้ความส าคัญกับผลประโยชน์ของส่วนรวม 

8. นโยบำยด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ  :  ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาให้บุคลากรและนักศึกษา
มีศักยภาพทั้งตระหนักถึงความส าคัญ และมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษา  
สร้างวัฒนธรรมคุณภาพให้เป็นวัฒนธรรมขององค์กร 

 
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้ก าหนดปรัชญา วิสัยทัศน์ 
พันธกิจ วัตถุประสงค์ ค่านิยมหลัก เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์   
ดังต่อไปนี้ 
 
3.2  ปรัชญำ 
     ผลิตบัณฑิตให้มีปัญญา สร้างคุณภาพคู่คุณธรรม น าวิชาการสู่การพัฒนาท้องถิ่น 
 
3.3  วิสัยทัศน์ 

เป็นผู้น าทางวิชาการ มุ่งเน้นให้การบริการการศึกษาที่หลากหลาย โดยน าองค์ความรู้ทางวิชาการงานวิจัย 
การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น สู่การบูรณาการการเรียนการสอน เพ่ือสร้างความเข้มแข็งของ
สังคมชุมชนอย่างยั่งยืน และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล 
 
3.4  พันธกิจ 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีพันธกิจในการพัฒนาคณะ ดังนี้ 
1.  ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ ที่สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น 

การเปลี่ยนแปลงทางสังคม ประเทศชาติและประชาคมอาเซียน 
2.  สร้างงานวิจัยที่มีคุณภาพ เสริมสร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรมสู่ความเป็นผู้น าในการพัฒนาท้องถิ่น 

ให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืนและได้มาตรฐานระดับสากล 
3.  บริการวิชาการ ถ่ายทอดนวัตกรรมและเทคโนโลยี และสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

สู่ท้องถิ่นและสังคม 
4.  ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปัญญาของท้องถิ่นและสร้างองค์ความรู้ทางวัฒนธรรมสู่ระดับชาติ

และนานาชาติ 
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5.  พัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ให้มีคุณภาพมาตรฐานวิชาชีพและยกระดับคณะฯ ให้เป็นผู้น าด้านพัฒนา
คุณภาพบุคลากรทางการศึกษาสู่การปฏิบัติงานระดับสากล 

6.  พัฒนาระบบคุณภาพ และมาตรฐานการบริหารจัดการคณะฯ โดยมุ่งสู่ความเป็นเลิศโปร่งใสด้วยหลัก
ธรรมาภิบาล และเป็นองค์กรแห่งความสุข 
 
3.5  วัตถุประสงค ์

1.  เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ ที่สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น 
การเปลี่ยนแปลงทางสังคม ประเทศชาติและประชาคมอาเซียน 

2.  เพ่ือสร้างงานวิจัยที่มีคุณภาพ เสริมสร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรมสู่ความเป็นผู้น าในการพัฒนา
ท้องถิ่นให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืนและเป็นที่ยอมรับระดับสากล 

3.  เพ่ือบริการวิชาการ ถ่ายทอดนวัตกรรมและเทคโนโลยี และสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ
ที่ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและสังคม 

4.  เพ่ือท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปัญญาของท้องถิ่นและสร้างองค์ความรู้ทางวัฒนธรรมสู่ระดับชาติ
และนานาชาต ิ

5.  เพ่ือพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ให้มีคุณภาพมาตรฐานวิชาชีพและยกระดับคณะฯ ให้เป็นผู้น าด้าน
พัฒนาคุณภาพบุคลากรทางการศึกษาสู่การปฏิบัติงานระดับสากล 

6.  เพ่ือพัฒนาระบบคุณภาพ และมาตรฐานการบริหารจัดการคณะฯ โดยมุ่งสู่ความเป็นเลิศโปร่งใสด้วย
หลักธรรมาภิบาล และเป็นองค์กรแห่งความสุข 
 
3.6  ค่ำนิยมหลัก 
 HSS : Humanities and Social Sciences  
 H : Heedfully Learning   = รู้     คือ  การเรียนรู้อย่างตั้งใจ   
 S : Skill Development    = เป็น  คือ  การพัฒนาทักษะวิชาชีพ   
 S : Smart  Practice        = เก่ง  คือ  การปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ  

 
3.7  เอกลักษณ์ 

โดดเด่นด้านภาษา สร้างคุณค่าทางวัฒนธรรม น าวิชาการสู่ชุมชน 
 โดดเด่นด้านภาษา  หมายถึง  การให้ความส าคัญกับการผลิตบัณฑิตที่ม ี
       คุณภาพและการด าเนินการตามพันธกิจของ 
       มหาวิทยาลัย โดยมีสาขาภาษาไทยและ 
       สาขาภาษาต่างประเทศ เป็นกลไกในการ 

ขับเคลื่อน 
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สร้างคุณค่าทางวัฒนธรรม    หมายถึง  การให้ความส าคัญกับการผลิตบัณฑิตที่มี 
       คุณภาพและการด าเนินการตามพันธกิจของ 
       มหาวิทยาลัย โดยมีสาขาที่เกี่ยวข้องกับ 
       วัฒนธรรม เช่น สาขาวิชาศิลปกรรม สาขาวิชา 
       ประวัติศาสตร์ สาขาวิชานาฏศิลป์และการละคร  
       และสาขาวิชาปรัชญาและศาสนา เป็นกลไกใน 
       การขับเคลื่อนและส่งเสริมการเผยแพร่ 
       วัฒนธรรมต่อสาธารณชน   

 น าวิชาการสู่ชุมชน  หมายถึง   การให้ความส าคัญกับการผลิตบัณฑิตที่มี 
       คุณภาพ และการด าเนินการตามพันธกิจของ 
       มหาวิทยาลัย โดยมีสาขาวิชาสังคมวิทยา   
       สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์   
       สาขาวิชาภูมิศาสตร์ฯ และสาขาวิชา 
       บรรณารักษศาสตร์ฯ เป็นกลไกขับเคลื่อนน า
       วิชาการสู่การพัฒนาชุมชน เพื่อตอบสนอง 
       ความต้องการของชุมชนท้องถิ่นหรือสังคม 
 
3.8  อัตลักษณ์ 

เรียนรู้ชุมชนเป็นฐาน  สืบสานวัฒนธรรม  สร้างสรรค์ผลงานสู่สังคม 
 เรียนรู้ชุมชนเป็นฐาน   หมายถึง  มีองค์ความรู้ทางวิชาการและเป็นผู้มี 

ประสบการณ์ในศาสตร์สาขาวิชาและหลักสูตร 
ที่ตนเองศึกษาโดยใช้ชุมชนเป็นฐานการเรียนรู้
และบูรณาการกับท้องถิ่นและสังคม 

 สืบสานวัฒนธรรม    หมายถึง  มีความรู้ ความเข้าใจทุกมิติความหลากหลายของ 
       วัฒนธรรมต่าง ๆ และสามารถเรียนรู้วัฒนธรรม 

องค์กรสมัยใหม่ทั้งระดับชาติและสากล  

 สร้างสรรค์ผลงานสู่สังคม  หมายถึง  มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ในการ 
ท างานร่วมกับชุมชนและสังคมได้เป็นอย่างดีมี 
ความพร้อมในการท างานในสภาพแวดล้อมที่มี
การเปลี่ยนแปลงทุกพ้ืนที่ของสังคม 
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3.9  ประเด็นยุทธศำสตร์ (Strategic Issues)  
1. การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตบัณฑิตแบบการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing 

Universities) ให้มีคุณภาพสร้างสรรค์สังคมและประเทศชาติ  
2. การสร้างสรรค์การวิจัยเชิงพาณิชย์พัฒนานวัตกรรมและพันธกิจสัมพันธ์เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน  
3. การยกระดับมาตรฐานการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
4. การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการให้เป็นมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น

สู่มาตรฐานสากล 
5. การยกระดับและการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing Universities) ให้เป็นมหาวิทยาลัย 

เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นสู่มาตรฐานสากล 
 

3.10  เป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร์ (Strategic Goals)  
1. บัณฑิตมีศักยภาพและทักษะการท างานในอนาคตที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นและสามารถ

สร้างสรรค์สังคมและประเทศชาติ  
2. ชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็งและมีศักยภาพในการปรับตัวได้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก  
3. บัณฑิตครู และบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพ และมีสมรรถนะตามมาตรฐานสากลสู่ศตวรรษที่ 21  
4. ปฏิรูประบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลที่ส่งเสริมต่อการเป็น

มหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นสู่มาตรฐานสากล  
5. มหาวิทยาลัยมีคุณภาพสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาและแนวนโยบายแห่งรัฐและมีศักยภาพ 

ในการแข่งขันเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ 

 
 

 
ดอกแคแสด เครื่องหมายการค้าสัญลักษณ์ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ลักษณะของดอก

แคแสด เมื่อบานชูช่อดอกตั้งตรง กลีบดอกติดกันเป็นรูประฆัง สีแสดสวยงามโดดเด่นเสมือนความเจริญก้าวหน้า
และการการพัฒนาด้านวิชาการของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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3.11  ควำมเชื่อมโยงเป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร์ ประเด็นยุทธศำสตร์ และกลยุทธ์ 
 

เป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร์ ประเด็นยุทธศำสตร์ กลยุทธ์ 
1. บัณฑิตมีศักยภาพและทักษะ 
การท างานในอนาคตที่สอดคล้อง
กับการพัฒนาท้องถิ่นและสามารถ
สร้างสรรคส์ังคมและประเทศชาต ิ

1. การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตบณัฑิต
แบบการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing 
Universities) ให้มีคณุภาพสร้างสรรคส์ังคม  
และประเทศชาต ิ

1. ปรับปรุงและพัฒนาหลักสตูรการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing Universities) 
ให้ทันสมัยและตอบสนองต่อการพฒันาชุมชนท้องถิ่นและประเทศชาติ  
2. พัฒนาหลักสูตรแบบการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing Universities) เพื่อสร้าง
ทางเลือกของชุมชนท้องถิ่น และตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศ และการเปลีย่นแปลง 
ของสังคมโลก  
3. พัฒนาสมรรถนะของบัณฑิตใหต้อบสนองต่องานในอนาคต ความต้องการของท้องถิ่น 
และการพัฒนาประเทศ  
4. พัฒนาอาจารย์ให้มีสมรรถนะทีต่อบสนองต่อการพัฒนาประเทศและได้มาตรฐานสากล  
5. สร้างและบรูณาการระบบการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ (Experience) และการแก้ปญัหา
ตามสภาพจริง (Hand-on)  
6. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานให้เอื้อต่อการพัฒนาคณุภาพของบณัฑิต  
7. สร้างโอกาสทางการศึกษาและพัฒนากลไกกระบวนการรับนักศึกษาใหม่ 

2. ชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง
และมีศักยภาพในการปรับตัว 
ได้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
ของสังคมโลก 

2. การสร้างสรรค์การวิจัยเชิงพาณิชย์ พัฒนานวัตกรรม 
และพันธกิจสมัพันธ์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

1. ยกระดับคณุภาพงานวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อสร้างขีดความสามารถของท้องถิ่น 
และขับเคลื่อนการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ  
2. พัฒนาขีดความสามารถทางด้านการวิจัยของคณาจารย์ใหม้ีศักยภาพเพิ่มสูงขึ้น  
3. ยกระดับคณุภาพการบริการวิชาการ และการถ่ายทอดเทคโนโลย ีโดยการน้อมน า 
แนวพระราชด าริไปใช้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน  
4. ส่งเสรมิและพัฒนามรดกทางวฒันธรรมอย่างสร้างสรรคเ์พื่อประโยชน์แก่ชุมชนท้องถิ่น 
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เป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร์ ประเด็นยุทธศำสตร์ กลยุทธ์ 
3. บัณฑิตครู ครูและบุคลากร
ทางการศึกษามีคุณภาพ  
และมสีมรรถนะตามมาตรฐานสากล 
สู่ศตวรรษที ่21 

3. การยกระดับมาตรฐาน การผลติและพัฒนาครู 
และบุคลากรทางการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

1. พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการผลิตครูให้มีคณุภาพและสมรรถนะตามมาตรฐานสากล
หลังสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา่ 2019  
2. ยกระดับคณุภาพการผลิตบณัฑติครสูู่ศตวรรษที่ 21  
3. สร้างระบบการพัฒนาครูและบคุลากรทางการศึกษา  
4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อพัฒนานวัตกรรมการผลิตและพัฒนาครูให้สอดคล้อง 
กับการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติ 

4. ปฏิรูประบบบริหารจัดการให้มี
ประสิทธิภาพและเป็นไปตามหลัก
ธรรมาภิบาลทีส่่งเสริมต่อการเป็น
มหาวิทยาลยัแห่งนวัตกรรมเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่นสู่มาตรฐานสากล  
 

4. การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการ 
ให้เป็นมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
สู่มาตรฐานสากล 

1. พัฒนาระบบและกลไกการบรหิารจัดการเชิงรุกตามหลักธรรมาภบิาล  
2. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและจัดเส้นทางการท างานใหม่เพือ่ส่งเสรมิให้มสีมรรถนะ
การปฏิบัติงานอยา่งมีประสิทธิภาพ  
3. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพ และพัฒนากระบวนการท างานให้เป็นดิจิทลั 
ที่เหมาะสมในการท างาน  
4. พัฒนาระบบการบรหิารจดัการเพื่อเป็นองค์กรแห่งการเรียนรูส้ร้างสรรค์นวตักรรม 
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 

5. มหาวิทยาลัยมีคุณภาพ 
สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนา 
และแนวนโยบายแห่งรัฐ 
และมีศักยภาพในการแข่งขัน 
เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาต ิ

5. การยกระดับและการพลิกโฉมมหาวิทยาลยั 
(Reinventing Universities) ให้เป็นมหาวิทยาลยั 
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่มาตรฐานสากล 

1. สร้างภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยให้มีช่ือเสยีงเป็นท่ียอมรบัท้ังในระดับท้องถิ่น 
ระดับประเทศ และนานาชาติ  
2. วางรากฐานการพัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อเตรยีมพร้อมสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรม
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่มาตรฐานสากล  
3. การสร้างเครือข่ายพันธมิตรความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยองค์กรในระดับชาติ  
และนานาชาตเิพื่อยกระดับคณุภาพของมหาวิทยาลัยสูม่าตรฐานสากล 
4. พัฒนามหาวิทยาลัยทางกายภาพและสิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์คณุภาพในระดับนานาชาต ิ
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ส่วนที่ 4 
รำยละเอียดแต่ละประเด็นยุทธศำสตร์ 

 
4.1  สำระส ำคัญในส่วนนี้แสดงรำยละเอียดแนวทำงปฏิบัติของแต่ละประเด็นยุทธศำสตร์ ดังนี้ 
 

ประเด็นยุทธศำสตร์ 
จ ำนวน 

กลยุทธ์ มำตรกำร ตัวช้ีวัด กิจกรรม 
 1. การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิต
บัณฑิตแบบการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing 
Universities) ให้มีคุณภาพสร้างสรรค์สังคม 
และประเทศชาติ 

7 23 11 128 

2. การสร้างสรรค์การวิจัยเชิงพาณิชย์พัฒนานวัตกรรม
และพันธกิจสัมพันธ์เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

4 
 

27 11 21 

3. การยกระดับมาตรฐานการผลิตและพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

4 26 9 8 

4. การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการ 
ให้เป็นมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
สู่มาตรฐานสากล 

4 16 7 18 

5. การยกระดับและการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย 
(Reinventing Universities) ให้เป็นมหาวิทยาลัย 
เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นสู่มาตรฐานสากล 

4 20 8 15 
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4.2  เป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร์ ประเด็นยุทธศำสตร์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์ และมำตรกำร 
 
เป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร์  

บัณฑิตมีศักยภาพและทักษะการท างานในอนาคตที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นและสามารถ
สร้างสรรค์สังคมและประเทศชาติ 

 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตบัณฑิตแบบการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย 
(Reinventing Universities) ให้มีคุณภาพสร้างสรรค์สังคมและประเทศชาติ 
  
เป้ำประสงค์  

1. บัณฑิตเป็นคนดีมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย  
2. บัณฑิตมีความรู้ความสามารถ และทักษะตามมาตรฐานคุณวุฒิ/วิชาชีพ สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 

และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล  
3. บัณฑิตมีสมรรถนะในการท างานในอนาคตและสื่อสารทั้งภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ  

และสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
 
ตัวช้ีวัดเป้ำประสงค์  

1. ร้อยละของบัณฑิตที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย  
2. ร้อยละของบัณฑิตที่มีศักยภาพตามมาตรฐานคุณวุฒิ/วิชาชีพ และมีสมรรถนะส าคัญในศตวรรษที่ 21  

 
กลยุทธ์  

1. ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing Universities) ให้ทันสมัย
และตอบสนองต่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและประเทศชาติ  

2. พัฒนาหลักสูตรแบบการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing Universities) เพ่ือสร้างทางเลือก
ของชุมชนท้องถิ่น และตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศ และการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก  

3. พัฒนาสมรรถนะของบัณฑิตให้ตอบสนองต่องานในอนาคต ความต้องการของท้องถิ่น และการพัฒนาประเทศ  
4. พัฒนาอาจารย์ให้มีสมรรถนะที่ตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศและได้มาตรฐานสากล  
5. สร้างและบูรณาการระบบการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ (Experience) และการแก้ปัญหาตามสภาพจริง 

(Hand-on)  
6. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานให้เอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพของบัณฑิต  
7. สร้างโอกาสทางการศึกษาและพัฒนากลไกกระบวนการรับนักศึกษาใหม่ 
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4.3  ตำรำงเชื่อมโยงเป้ำประสงค์/ตัวชี้วัดเป้ำประสงค์/กลยุทธ์/ตัวช้ีวัดกลยุทธ์/มำตรกำร 
 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 
กำรยกระดับคุณภำพและมำตรฐำนกำรผลิตบัณฑิตแบบกำรพลิกโฉมมหำวิทยำลัย (Reinventing Universities) ให้มีคุณภำพสร้ำงสรรค์สังคมและประเทศชำติ 

เป้ำประสงค์  :  1. บัณฑิตเป็นคนดีมีคณุลักษณะที่พึงประสงค์ตามอตัลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
                    2. บัณฑิตมีความรู้ความสามารถ และทักษะตามมาตรฐานคณุวุฒิ/วิชาชีพ สอดคล้องกับศตวรรษท่ี 21 และเป็นทีย่อมรบัในระดับสากล 
                    3. บัณฑิตมีสมรรถนะในการท างานในอนาคตและสือ่สารทั้งภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ และสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  

เป้ำประสงค์ ตัวชี้วัดเป้ำประสงค์ กลยุทธ ์ ตัวชี้วัดกลยุทธ ์ มำตรกำร 
1. บัณฑิตเป็นคนดีมี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์
ตามอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลยั 
 

1. ร้อยละของบัณฑติที่มี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์
ตามอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลยั 

1. ปรับปรุงและพัฒนา 
หลักสูตรการพลิกโฉม 
มหาวิทยาลัย (Reinventing  
Universities) ให้ทันสมัย 
และตอบสนองต่อการ 
พัฒนาชุมชนท้องถิ่น 
และประเทศชาติ 

1.1 จ านวนหลักสูตร 
ที่ได้รับการปรับปรุงพัฒนา
ให้ตอบสนองต่อการพัฒนา
ชุมชนท้องถิ่นและ
ประเทศชาติ และผ่าน
เกณฑร์ับรองมาตรฐาน 
ในระดับดมีาก  

1.1.1 พัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพ  
        1.1.1.1 จัดกลุ่มหลักสูตรให้ตอบสนองต่อการพัฒนา  
โดยแบ่งเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ 
        1) กลุ่มหลักสูตรที่มีความเสี่ยงสูง หมายถึง หลักสูตร 
ที่มีแนวโน้มไปในทิศทางที่มีความเสี่ยงหลายประการ โดยเฉพาะความ
สนใจในการเข้าศึกษาต่อของนักศึกษา ดังนั้น การพัฒนาหลักสูตรต้องมี
การปรับเปลี่ยนเนื้อหาสาระให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของ
เศรษฐกิจและสังคม และสอดรับกับความต้องการของชุมชนท้องถิ่น
และผู้ที่จะเข้าศึกษาต่อ 
        2) กลุ่มหลักสูตรที่มีการแข่งขันสูง หมายถึง หลักสูตร 
ที่มีการจัดการศึกษาอยู่ในสถาบันอุดมศึกษาหลายแห่งเหมือนๆกัน 
ดังนั้น การพัฒนาหลักสูตรต้องเน้นความแตกต่าง หลากหลาย  
และอัตลักษณ์ของหลักสูตรและสถาบัน 
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ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 
กำรยกระดับคุณภำพและมำตรฐำนกำรผลิตบัณฑิตแบบกำรพลิกโฉมมหำวิทยำลัย (Reinventing Universities) ให้มีคุณภำพสร้ำงสรรค์สังคมและประเทศชำติ 

เป้ำประสงค์  :  1. บัณฑิตเป็นคนดีมีคณุลักษณะที่พึงประสงค์ตามอตัลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
                    2. บัณฑิตมีความรู้ความสามารถ และทักษะตามมาตรฐานคณุวุฒิ/วิชาชีพ สอดคล้องกับศตวรรษท่ี 21 และเป็นท่ียอมรบัในระดับสากล 
                    3. บัณฑิตมีสมรรถนะในการท างานในอนาคตและสือ่สารทั้งภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ และสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

เป้ำประสงค์ ตัวชี้วัดเป้ำประสงค์ กลยุทธ ์ ตัวชี้วัดกลยุทธ ์ มำตรกำร 

            3) กลุ่มหลักสูตรที่เป็นอัตลักษณ์ หมายถึง หลักสูตรที่แสดง
ถึงความเชี่ยวชาญของสถาบันท่ีมีอยู่แล้วบัณฑิตจบแล้วมีงานท า และเป็นที่
ยอมรับของสังคม ดังนั้น หลักสูตรกลุ่มนี้ต้องพัฒนาให้มีความทันสมัย 
และมุ่งสู่ความเป็นเลิศของคณะและสถาบัน 
        4) กลุ่มหลักสูตรที่ตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศ หมายถึง 
หลักสูตรที่ต้องมีการพัฒนาขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดแรงงาน และทิศทางการพัฒนาประเทศ อาจเป็นหลักสูตรเดิมที่ต้องมี
การปรับปรุงให้ทันสมัยหรือหลักสูตรที่ต้องพัฒนาขึ้นใหม่เพื่อตอบโจทย์ของ
การพัฒนาประเทศ  
1.1.2 ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย ตอบสนองต่อการพัฒนา-ชุมชน
ท้องถิ่นและประเทศชาติและมีคุณภาพได้มาตรฐานสากล  
        1) ทบทวนหลักสูตรที่มีการเปิดการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิมให้มี 
การบูรณาการข้ามศาสตร์และสร้างเป็นหลักสตูรใหม่ อาทิ หลักสูตร ดิจิทัล
แอนด์กราฟิกดีไซด์ เพื่อการจัดการส าหรับผู้ประกอบการยุคใหม่ และ
หลักสูตรการท่องเที่ยวเชิงเกษตร เชิงวัฒนธรรม เป็นต้น  
        2) ส่งเสริมให้ทุกหลักสูตร ก าหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ (Learning 
Outcome) และก าหนดแนวทางการประเมินผลของแต่ละสูตรให้ชัดเจน 
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ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 
กำรยกระดับคุณภำพและมำตรฐำนกำรผลิตบัณฑิตแบบกำรพลิกโฉมมหำวิทยำลัย (Reinventing Universities) ให้มีคุณภำพสร้ำงสรรค์สังคมและประเทศชำติ 

เป้ำประสงค์  :  1. บัณฑิตเป็นคนดีมีคณุลักษณะที่พึงประสงค์ตามอตัลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
                    2. บัณฑิตมีความรู้ความสามารถ และทักษะตามมาตรฐานคณุวุฒิ/วิชาชีพ สอดคล้องกับศตวรรษท่ี 21 และเป็นท่ียอมรบัในระดับสากล 
                    3. บัณฑิตมีสมรรถนะในการท างานในอนาคตและสือ่สารทั้งภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ และสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

เป้ำประสงค์ ตัวชี้วัดเป้ำประสงค์ กลยุทธ ์ ตัวชี้วัดกลยุทธ ์ มำตรกำร 

    1.1.3 ส่งเสริมให้ทุกหลักสูตรในมหาวิทยาลัย มีรายวิชาที่ออกแบบให้ 
นักศึกษาฝึกปฏิบัติในชุมชน ท้องถิ่น โดยใช้โจทย์ท้องถิ่นเป็นฐาน  
1.1.4 ส่งเสริมการผลิตต าราและพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
เพื่อการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและปริมาณที่เพียงพอ 

2. พัฒนาหลักสูตรแบบ 
การพลิกโฉมมหาวิทยาลัย  
(Reinventing Universities)  
เพื่อสร้างทางเลอืกของชุมชน 
ท้องถิ่น และตอบสนองตอ่ 
การพัฒนาประเทศ  
และการเปลีย่นแปลงของ 
สังคมโลก 

2.1 จ านวนหลักสูตรใหม่ที่ 
สอดคล้องกับตลาดแรงงาน
และการเปลีย่นแปลงของ
สังคมเกิดจากความร่วมมือ
กับองค์กร ท้ังภาครัฐและ
เอกชนท้ังใน และ 
ต่างประเทศ 

2.1.1 พัฒนาหลักสูตรใหม่ที่เน้นการบูรณาการเพื่อสร้างอาชีพท่ี สอดคล้อง
กับตลาดแรงงานและตอบสนองต่อการเปลี่ ยนแปลงของสั งคม  
และยุทธศาสตร์ชาติ อาทิ  
        2.1.1.1 หลักสูตรวิทยาศาสตร์สุขภาพและการกีฬา  
        2.1.1.2 หลักสูตรการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจเกษตรหรือเกษตร 
อัจฉริยะ หลักสูตรแพทย์แผนไทยและการดูแลผู้สูงวัย  
        2.1.1.3 หลักสูตรภูมิโลจิสติกส์  
        2.1.1.4 หลักสูตรนวัตกรรมการท่องเที่ยว  
        2.1.1.5 หลักสูตรครุศาสตร์นานาชาติ 
        2.1.1.6 หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรม  
        2.1.1.7 หลักสูตรการศิลปกรรมการออกแบบแฟช่ันเป็นต้น 
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ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 
กำรยกระดับคุณภำพและมำตรฐำนกำรผลิตบัณฑิตแบบกำรพลิกโฉมมหำวิทยำลัย (Reinventing Universities) ให้มีคุณภำพสร้ำงสรรค์สังคมและประเทศชำติ 

เป้ำประสงค์  :  1. บัณฑิตเป็นคนดีมีคณุลักษณะที่พึงประสงค์ตามอตัลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
                    2. บัณฑิตมีความรู้ความสามารถ และทักษะตามมาตรฐานคณุวุฒิ/วิชาชีพ สอดคล้องกับศตวรรษท่ี 21 และเป็นทีย่อมรบัในระดับสากล 
                    3. บัณฑิตมีสมรรถนะในการท างานในอนาคตและสือ่สารทั้งภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ และสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

เป้ำประสงค์ ตัวชี้วัดเป้ำประสงค์ กลยุทธ ์ ตัวชี้วัดกลยุทธ ์ มำตรกำร 

    2.1.2 พัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มของสังคม อาทิ  
        2.1.2.1 หลักสูตรวิทยาการจัดการเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้  
        (Digital & Management & Education)  
        2.1.2.2 วิทยาการจัดการทรัพยากรท้องถิ่น  
        (Resources Preservation & Management)  
        2.1.2.3 วิทยาการดูแลสุขภาพและการแพทย์พ้ืนบ้าน  
        2.1.2.4 วิศวกรรมการแปรรูปอาหารและผลผลิต เป็นต้น  
2.1.3 พัฒนาหลักสูตรระยะสั้น อาทิ เวชศาสตร์ฟื้นฟูเวชศาสตร์ชะลอวัย 
การดูแลผู้สูงอายุ การจัดการภัยพิบัติ เป็นต้น 

2. บัณฑิตมีความรู้ 
ความสามารถ และทักษะ 
ตามมาตรฐานคณุวุฒิ/ 
วิชาชีพ สอดคล้องกับ 
ศตวรรษที่ 21 และเป็นที่ 
ยอมรับในระดับสากล 

2. ร้อยละของบัณฑติที่มี 
ศักยภาพตามมาตรฐาน 
คุณวุฒิ/วิชาชีพและมี 
สมรรถนะส าคัญในศตวรรษ 
ที่ 21 

3. พัฒนาสมรรถนะของ 
บัณฑิตให้ตอบสนองต่องาน 
ในอนาคต ความต้องการ 
ของท้องถิ่น และการพัฒนา 
ประเทศ 

3.1 ร้อยละของบัณฑติที่
ได้รับการประเมินคุณภาพ
จากผู้ใช้บัณฑติตามกรอบ
มาตรฐาน คณุวุฒิในระดับ
ดมีาก  
หมำยเหตุ (ใช้ผลคะแนน
ประกันคณุภาพระดับ
หลักสตูร ตัวบ่งช้ีที่ 2.1) 

3.1.1 ส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรม พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 
ระเบียบวินัย และความรับผิดชอบแก่นักศึกษา  
3.1.2 ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนกับการท างานในสภาพจริง 
เพื่อการประกอบอาชีพ  
3.1.3 พัฒนาคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการใหม่ให้กับนักศึกษา 
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ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 
กำรยกระดับคุณภำพและมำตรฐำนกำรผลิตบัณฑิตแบบกำรพลิกโฉมมหำวิทยำลัย (Reinventing Universities) ให้มีคุณภำพสร้ำงสรรค์สังคมและประเทศชำติ 

เป้ำประสงค์  :  1. บัณฑิตเป็นคนดีมีคณุลักษณะที่พึงประสงค์ตามอตัลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
                    2. บัณฑิตมีความรู้ความสามารถ และทักษะตามมาตรฐานคณุวุฒิ/วิชาชีพ สอดคล้องกับศตวรรษท่ี 21 และเป็นท่ียอมรบัในระดับสากล 
                    3. บัณฑิตมีสมรรถนะในการท างานในอนาคตและสือ่สารทั้งภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ และสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

เป้ำประสงค์ ตัวชี้วัดเป้ำประสงค์ กลยุทธ ์ ตัวชี้วัดกลยุทธ ์ มำตรกำร 
  4. พัฒนาอาจารย์ให้ม ี

สมรรถนะที่ตอบสนองต่อ 
การพัฒนาประเทศและได ้
มาตรฐานสากล 

4.1 ร้อยละของคณาจารย์ 
ที่มีคุณวุฒิระดับปรญิญาเอก 

4.1.1 ส่งเสริมให้คณาจารย์มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกและมีความก้าวหน้า
ในต าแหน่งทางวิชาการ 

4.2 ร้อยละของคณาจารย์ 
ที่ได้รับต าแหน่งทางวิชาการ 
4.3 ร้อยละของคณาจารย์ 
ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ 
ด้านการจดัการเรียนรู้
ทักษะวิชาชีพ และ
เทคโนโลยีชั้นสูงและการ
สื่อสารภาษาตา่งประเทศ 

4.3.1 สร้างความร่วมมือกับสถาบันหรือองค์กรภายนอก ทั้งในและ 
ต่างประเทศ เพื่อพัฒนาศักยภาพคณาจารย์ให้มีความรู้และทักษะในเรื่อง 
ต่อไปนี้  
        4.3.1.1 ทักษะในการจัดกระบวนการเรียนการสอนตามแนวคิดใหม่          
        4.3.1.2 ทักษะวิชาชีพและเทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อรองรับการผลิต 
และพัฒนาก าลังคนตามยุทธศาสตร์ชาติ  
        4.3.1.3 ทักษะการสื่อสารภาษาต่างประเทศ  
4.3.2 ส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรม พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 
แก่อาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัย 

4.4 ร้อยละของคณาจารย์ 
ที่ท างานร่วมกับชุมชนหรือ 
องค์กรภายนอก (Talent 
Mobility) 

4.4.1 ส่งเสริมให้คณาจารย์มีประสบการณ์ในการท า งานกับชุมชน 
และองค์กรภายนอกหรือสถานประกอบการ (Talent Mobility) 



 
 

 23 

 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 
กำรยกระดับคุณภำพและมำตรฐำนกำรผลิตบัณฑิตแบบกำรพลิกโฉมมหำวิทยำลัย (Reinventing Universities) ให้มีคุณภำพสร้ำงสรรค์สังคมและประเทศชำติ 

เป้ำประสงค์  :  1. บัณฑิตเป็นคนดีมีคณุลักษณะที่พึงประสงค์ตามอตัลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
                    2. บัณฑิตมีความรู้ความสามารถ และทักษะตามมาตรฐานคณุวุฒิ/วิชาชีพ สอดคล้องกับศตวรรษท่ี 21 และเป็นท่ียอมรบัในระดับสากล 
                    3. บัณฑิตมีสมรรถนะในการท างานในอนาคตและสือ่สารทั้งภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ และสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

เป้ำประสงค์ ตัวชี้วัดเป้ำประสงค์ กลยุทธ ์ ตัวชี้วัดกลยุทธ ์ มำตรกำร 
3. บัณฑิตมสีมรรถนะใน 
การสื่อสารทั้งภาษาไทย 
และภาษาต่างประเทศ 
และสามารถใช้เทคโนโลยี 
สารสนเทศ 

 5. สร้างและบรูณาการระบบ
การเรยีนรู้เชิงประสบการณ์ 
(Experience) และการ
แก้ปัญหาตามสภาพจริง 
(Hand-on) 

5.1 ร้อยละของหลักสูตรที่
ใช้นวัตกรรมในการจดัการ
เรียนการสอน 

5.1.1 ส่งเสริมให้นักศึกษาทุกระดับสามารถเข้าถึง Academic Resources  
ได้ง่ายและเร็วยิ่งขึ้นด้วยนวัตกรรมทางเทคโนโลยี เช่น MOOC : Massively 
Open Online Course 

5.2 จ านวนกิจกรรมกับภาคี 
เครือข่าย ความร่วมมือกับ
ภาครัฐและเอกชน ในการ
จัดการเรียนการสอนทั้งใน
และ/หรือ ต่างประเทศ 

5.2.1 สร้างความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชนในการจัดการศึกษา โดยเฉพาะ
องค์กรที่มีความก้าวหน้าทางด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาทักษะ 
ที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 ให้กับนักศึกษา 

6. พัฒนาระบบโครงสร้าง
พื้นฐานให้เอื้อต่อการ
พัฒนาคุณภาพของบัณฑติ 

6.1 ระดับความพึงพอใจ
ของนักศึกษาท่ีมีต่อระบบ
สารสนเทศ และโครงสร้าง
พื้นฐานท่ีเอื้อต่อการเรยีนรู้  
หมำยเหตุ (ผลการ
ประเมินจากคณะกรรม
ติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลมหาวิทยาลัย) 

6.1.1 พัฒนาระบบสารสนเทศและโครงสร้างพื้นฐานของมหาวิทยาลัย  
ให้ เป็นพื้นที่ เรียนรู้  (Learning Space) ที่ เอื้อต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
(Lifelong learning) ของผู้เรียน  
6.1.2 จัดสถานที่  และงบประมาณ เพื่ อพัฒนานักศึ กษาให้ฝึ กเป็น 
ผู้ประกอบการจากความรู้ที่ได้รับ (Start Up)  
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กำรยกระดับคุณภำพและมำตรฐำนกำรผลิตบัณฑิตแบบกำรพลิกโฉมมหำวิทยำลัย (Reinventing Universities) ให้มีคุณภำพสร้ำงสรรค์สังคมและประเทศชำติ 

เป้ำประสงค์  :  1. บัณฑิตเป็นคนดีมีคณุลักษณะที่พึงประสงค์ตามอตัลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
                    2. บัณฑิตมีความรู้ความสามารถ และทักษะตามมาตรฐานคณุวุฒิ/วิชาชีพ สอดคล้องกับศตวรรษท่ี 21 และเป็นท่ียอมรบัในระดับสากล 
                    3. บัณฑิตมีสมรรถนะในการท างานในอนาคตและสือ่สารทั้งภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ และสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

เป้ำประสงค์ ตัวชี้วัดเป้ำประสงค์ กลยุทธ ์ ตัวชี้วัดกลยุทธ ์ มำตรกำร 
    6.1.3 จัดสถานที่ สิ่งอ านวยความสะดวก และความปลอดภัย เพื่อให้นักศึกษา

มีความสุขในการเรียนรู้ เช่น สนามกีฬาที่มีมาตรฐาน ร้านอาหาร กล้อง CCTV 
ระบบการคมนาคม เป็นต้น  
6.1.4 เพิ่มสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีในปัจจุบัน 

7. สร้างโอกาสทาง
การศึกษาและพัฒนากลไก
กระบวนการรับนักศึกษาใหม ่

7.1 ร้อยละของผู้เข้าเรียน
ระดับอุดมศึกษาทางด้าน
อุดมศึกษาเพิ่มขึ้น 

7.1.1 พัฒนากระบวนการรับนักศึกษาให้สอดคล้องและเหมาะสมในแต่ละ
หลักสูตร  
7.1.2 สนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยี และสาขาท่ีเป็นความต้องการของประเทศชาติ  
7.1.3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในการสนับสนุน 
ทุนการศึกษา เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดี และสร้างความเช่ือมั่นแก่ชุมชน
ท้องถิ่น 
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ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 
กำรยกระดับคุณภำพและมำตรฐำนกำรผลิตบัณฑิตแบบกำรพลิกโฉมมหำวิทยำลัย (Reinventing Universities) ให้มีคุณภำพสร้ำงสรรค์สังคมและประเทศชำติ 

เป้ำประสงค์  :  1. บัณฑิตเป็นคนดีมีคณุลักษณะที่พึงประสงค์ตามอตัลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
                    2. บัณฑิตมีความรู้ความสามารถ และทักษะตามมาตรฐานคณุวุฒิ/วิชาชีพ สอดคล้องกับศตวรรษท่ี 21 และเป็นท่ียอมรบัในระดับสากล 
                    3. บัณฑิตมีสมรรถนะในการท างานในอนาคตและสือ่สารทั้งภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ และสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ค่ำเป้ำหมำย ผู้ก ำกับดูแลตัวชี้วัด/

ผู้รับผิดชอบ 61 62 63 64 
1. ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรการพลิกโฉม 

มหาวิทยาลัย (Reinventing Universities)  
ให้ทันสมัยและตอบสนองต่อการพัฒนา 
ชุมชนท้องถิ่นและประเทศชาติ 

1.1 จ านวนหลักสตูรทีไ่ด้รบัการปรับปรุงพัฒนาให้
ตอบสนองต่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 
และประเทศชาติ และผา่นเกณฑ์รบัรองมาตรฐาน 
ในระดับดมีาก 

ร้อยละ 80 80 85 90 รองคณบดฝี่ายวิชาการ 

2. พัฒนาหลักสตูรแบบการพลิกโฉม 
มหาวิทยาลยั (Reinventing  
Universities) เพื่อสรา้งทางเลือก 
ของชุมชนท้องถิ่น และตอบสนองตอ่ 
การพัฒนาประเทศ และการ 
เปลี่ยนแปลงของสังคมโลก 

2.1 จ านวนหลักสตูรใหม่ที่ สอดคล้องกับตลาดแรงงาน
และการเปลีย่นแปลงของสังคมเกดิจากความ
ร่วมมือกับองค์กร ท้ังภาครัฐและเอกชนท้ังใน  
และ ต่างประเทศ 

จ านวน 1 1 1 1 รองคณบดฝี่ายวิชาการ 

3. พัฒนาสมรรถนะของบัณฑิตให ้
ตอบสนองต่องานในอนาคต ความ 
ต้องการของท้องถิ่น และการพัฒนา 
ประเทศ 

3.1 ร้อยละของบณัฑิตทีไ่ด้รับการประเมินคุณภาพจาก
ผู้ใช้บัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน คณุวุฒิในระดับ 
ดมีาก  
หมำยเหตุ (ใช้ผลคะแนนประกันคณุภาพระดับ
หลักสตูร ตัวบ่งช้ีที่ 2.1) 

ร้อยละ 85 90 95 100 รองคณบดฝี่ายวิชาการ 
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ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 
กำรยกระดับคุณภำพและมำตรฐำนกำรผลิตบัณฑิตแบบกำรพลิกโฉมมหำวิทยำลัย (Reinventing Universities) ให้มีคุณภำพสร้ำงสรรค์สังคมและประเทศชำติ 

เป้ำประสงค์  :  1. บัณฑิตเป็นคนดีมีคณุลักษณะที่พึงประสงค์ตามอตัลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
                    2. บัณฑิตมีความรู้ความสามารถ และทักษะตามมาตรฐานคณุวุฒิ/วิชาชีพ สอดคล้องกับศตวรรษท่ี 21 และเป็นท่ียอมรบัในระดับสากล 
                    3. บัณฑิตมีสมรรถนะในการท างานในอนาคตและสือ่สารทั้งภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ และสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ค่ำเป้ำหมำย ผู้ก ำกับดูแลตัวชี้วัด/

ผู้รับผิดชอบ 61 62 63 64 
4. พัฒนาอาจารย์ให้มสีมรรถนะที ่

ตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศ 
และได้มาตรฐานสากล 

4.1 ร้อยละของคณาจารย์ที่มีคณุวุฒิระดับปริญญาเอก ร้อยละ 10 15 20 25 รองคณบดฝี่ายวิชาการ 

4.2 ร้อยละของคณาจารย์ที่ได้รับต าแหน่งทางวิชาการ 
อาจารย์ : ผศ. : รศ. 

ร้อยละ 15 20 25 30 
 

รองคณบดฝี่ายวิชาการ 

4.3 ร้อยละของคณาจารย์ ท่ีไดร้ับการพัฒนาศักยภาพ 
ด้านการจดัการเรียนรู้ทักษะวิชาชีพ และ
เทคโนโลยีชั้นสูงและการสื่อสารภาษาต่างประเทศ 

ร้อยละ 85 90 95 100 รองคณบดฝี่ายวิชาการ 

4.4 ร้อยละของคณาจารย์ ท่ีท างานร่วมกับชุมชนหรือ 
องค์กรภายนอก (Talent Mobility) 

ร้อยละ 20 30 40 50 รองคณบดฝี่ายวิชาการ 

5. สร้างและบูรณาการระบบการเรียนรูเ้ชิง
ประสบการณ์ (Experience) และการ
แก้ปัญหาตามสภาพจริง (Hand-on) 

5.1 ร้อยละของหลักสูตรที่ใช้นวัตกรรมในการจัดการ
เรียนการสอน 

ร้อยละ 50 55 60 65 รองคณบดฝี่ายวิชาการ 

5.2 จ านวนกิจกรรมกับภาคี เครือข่าย ความร่วมมือกับ
ภาครัฐและเอกชน ในการจัดการเรียนการสอนทั้งใน
และ/หรือ ต่างประเทศ  
หมำยเหตุ (เปรียบเทียบกับจ านวนกิจกรรม 
ที่จัดให้กับนักศึกษา) 

จ านวน 5 10 15 20 รองคณบดฝี่ายวิชาการ 
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ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 
กำรยกระดับคุณภำพและมำตรฐำนกำรผลิตบัณฑิตแบบกำรพลิกโฉมมหำวิทยำลัย (Reinventing Universities) ให้มีคุณภำพสร้ำงสรรค์สังคมและประเทศชำติ 

เป้ำประสงค์  :  1. บัณฑิตเป็นคนดีมีคณุลักษณะที่พึงประสงค์ตามอตัลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
                    2. บัณฑิตมีความรู้ความสามารถ และทักษะตามมาตรฐานคณุวุฒิ/วิชาชีพ สอดคล้องกับศตวรรษท่ี 21 และเป็นท่ียอมรบัในระดับสากล 
                    3. บัณฑิตมีสมรรถนะในการท างานในอนาคตและสือ่สารทั้งภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ และสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ค่ำเป้ำหมำย ผู้ก ำกับดูแลตัวชี้วัด/

ผู้รับผิดชอบ 61 62 63 64 
6. พัฒนาระบบโครงสรา้งพื้นฐาน 

ให้เอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพของ
บัณฑิต 

6.1 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อระบบ
สารสนเทศ และโครงสร้างพื้นฐานที่เอื้อต่อการ
เรียนรู้  
หมำยเหตุ (ผลการประเมินจากคณะกรรมติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลมหาวิทยาลัย) 

ระดับ 4 4 4.5 
 

4.5 รองคณบดฝี่ายวิชาการ 

7. สร้างโอกาสทางการศึกษา 
และพัฒนากลไกกระบวนการรับ
นักศึกษาใหม่ 

7.1 ร้อยละของผูเ้ข้าเรียนระดับอุดมศกึษาทางด้าน
อุดมศึกษาเพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 5 5 5 5 รองคณบดฝี่ายวิชาการ 
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เป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร์ 
ชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็งและมีศักยภาพในการปรับตัวได้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก 
 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 การสร้างสรรค์การวิจัยเชิงพาณิชย์ พัฒนานวัตกรรม และพันธกิจสัมพันธ์เพ่ือการพัฒนา
ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
 
เป้ำประสงค์  

1. ผลงานวิจัยและนวัตกรรมสามารถแก้ปัญหาและพัฒนาท้องถิ่นรวมทั้งสร้างมูลค่าเพ่ิมแก่ชุมชนท้องถิ่น  
2. ผลงานวิจัยของคณาจารย์มีคุณภาพได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ  
3. ชุมชนท้องถิ่นมีศักยภาพในการพึ่งพาตนเอง  
4. ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านศิลปะและวัฒนธรรมได้รับการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรม  
 

ตัวช้ีวัดเป้ำประสงค์  
1. จ านวนผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์และสร้างมูลค่าเพ่ิม  
2. ร้อยละผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ในวารสารระดับชาติและนานาชาติที่ปรากฏใน 

ฐานข้อมูลที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน  
3. จ านวนชุมชนที่สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์  
4. จ านวนองค์ความรู้เกี่ยวกับศิลปะและวัฒนธรรมที่ได้รับการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรม

และเกิดมูลค่าเพ่ิม  
 

กลยุทธ์  
1. ยกระดับคุณภาพงานวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพ่ือสร้างขีดความสามารถของท้องถิ่นและขับเคลื่อน

การพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ 
2. พัฒนาขีดความสามารถทางด้านการวิจัยของคณาจารย์ให้มีศักยภาพเพ่ิมสูงขึ้น  
3. ยกระดับคุณภาพการบริการวิชาการ และการถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยการน้อมน าแนวพระราชด าริ

ไปใช้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน  
4. ส่งเสริมและพัฒนามรดกทางวัฒนธรรมอย่างสร้างสรรค์เพ่ือประโยชน์แก่ชุมชนท้องถิ่น
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ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2  
กำรสร้ำงสรรค์กำรวิจัยเชิงพำณิชย์ พัฒนำนวัตกรรม และพันธกิจสัมพันธ์เพ่ือกำรพัฒนำท้องถิ่นอย่ำงยั่งยืน 

เป้ำประสงค์  :  1. ผลงานวิจัยและนวัตกรรมสามารถแก้ปญัหาและพัฒนาท้องถิ่นรวมทั้งสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ชุมชนท้องถิ่น  
         2. ผลงานวิจัยของคณาจารย์มีคุณภาพได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ  
         3. ชุมชนท้องถิ่นมีศักยภาพในการพึ่งพาตนเอง  
                    4. ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านศิลปะและวัฒนธรรมได้รบัการอนุรักษ์ฟื้นฟูให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรม 

เป้ำประสงค์ ตัวชี้วัดเป้ำประสงค์ กลยุทธ ์ ตัวชี้วัดกลยุทธ ์ มำตรกำร 
1. ผลงานวิจัยและ
นวัตกรรม สามารถ
แก้ปัญหาและพัฒนา 
ท้องถิ่นรวมทั้งสร้าง
มูลค่าเพิม่แก่ชุมชนท้องถิ่น 

1. จ านวนผลงานวิจัยและ 
นวัตกรรมทีส่ามารถ
น าไปใช้ประโยชน์และ
สร้างมลูค่าเพิ่ม 

1. ยกระดับคณุภาพ
งานวิจัยและสร้าง
นวัตกรรมเพื่อสรา้งขีด
ความสามารถของท้องถิ่น
และขับเคลื่อนการพัฒนา
ตามยุทธศาสตร์ชาต ิ

1.1 จ านวนผลงานวิจัย
และนวัตกรรมทีส่ามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ต่อการ
พัฒนาชุมชนท้องถิ่น 

1.1.1 พัฒนาศูนย์วิจัยแห่งความเป็นเลิศ (COE) เพื่อขับเคลื่อนงานวิจัย 
ที่ตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติ  
1.1.2 พัฒนาระบบการบริหารจัดการงานวิจัยและนวัตกรรมแบบครบวงจร  
1.1.3 ส่งเสริมการท าวิจัยแบบมีส่วนร่วม และการวิจัยเชิงบูรณาการ 
เพื่อพัฒนาท้องถิ่นแบบยั่งยืน 

1.2 จ านวนผลงานวิจัย
และนวัตกรรมที่ถูกน าไปใช้ 
ประโยชน์เชิงพาณิชย ์

1.2.1 พัฒนาคุณภาพงานวิจัยและนวัตกรรมให้สามารถน าไปสร้าง
มูลค่าเพิ่มและต่อยอดเชิงพาณิชย์ได้ Value Creation  
1.2.2 ส่งเสริมให้มีการท าวิจัยและการพัฒนานวัตกรรม และการต่อยอด
ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อน าไปสู่การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา และ
การผลิตเชิงพาณิชย์ 

1.3 จ านวนผลงานวิจัย
และนวัตกรรมทีม่ี
ผลกระทบสูงและ 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ในระดับจังหวัด กลุ่ม
จังหวัด และระดับชาต ิ

1.3.1 แสวงหาและพัฒนาแหล่งทนุเพื่อสนับสนุนการวิจัย และการพัฒนา
นวัตกรรม 
1.3.2 ส่งเสริมการผลิตผลงานวิจัยท่ีช่วยยกระดับคุณภาพของมหาวิทยาลยั 
โดยยึดศาสตร์ของพระราชา และสามารถพัฒนาเป็นนวัตกรรมและ
ตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ  
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                    4. ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านศิลปะและวัฒนธรรมได้รบัการอนุรักษ์ฟื้นฟูให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรม 
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    1.3.3 บูรณาการการวิจัยกับการเรียนการสอนและการบริการวิชาการ

ตอบสนองยุทธศาสตร์งานสร้างสรรค์ในระดับกลุ่มจังหวัดและระดับชาติ 
1.4 จ านวนเครือข่ายการ
วิจัย ทั้งภายในและ
ต่างประเทศ 

1.4.1 สร้างเครือข่ายเพื่อพัฒนางานวิจัยและผลิตผลงานวิจัยที่มีผลกระทบสูง
ร่วมกับภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มบน
ฐานนวัตกรรมที่ใช้ทรัพยากรในชุมชนท้องถิ่น  
1.4.2 ด าเนินการวิจัยและสร้างเครือข่ายวิจัยร่วมกับองค์กรภาครัฐและ
เอกชนท้ังในและต่างประเทศ 

2. ผลงานวิจัยของ
คณาจารย์ มีคณุภาพไดร้ับ
การเผยแพร่ในระดับชาติ
และนานาชาต ิ

2. ร้อยละผลงานวิจัยท่ี
ได้รับการตีพิมพเ์ผยแพร่ 
ในวารสารระดับชาติและ
นานาชาติที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูลที่ไดร้ับการ
รับรองมาตรฐาน 

2. พัฒนาขีดความสามารถ
ทางด้านการวิจัยของ
คณาจารย์ให้มีศักยภาพ
เพิ่มสูงขึ้น 

2.1 จ านวนผลงานวิจัยท่ี
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
และงานสร้างสรรค ์
ทีต่ีพิมพ์เผยแพร่ใน 
ระดับชาตหิรือนานาชาต ิ

2.1.1 สร้างเครือข่ายการพัฒนาสมรรถนะทางด้านการวิจัยให้กับอาจารย์
เพื่อสร้างสรรค์ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพโดยร่วมกับองค์กรทั้งภาครัฐและ
เอกชนท้ังในและต่างประเทศ  
2.1.2 ยกระดับวารสารวิชาการและงานวิจัยของมหาวิทยาลัยให้ได้รับการ
เผยแพร่ในวารสารวิชาการ ท้ังในระดับชาติและนานาชาติ  
2.1.3 ส่งเสริมและสนับสนุนทุนวิจัย เพื่อการตีพิมพ์และเผยแพร่ผลงานวิจัย
และงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ  
2.1.4 ส่งเสริมการพัฒนาศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยและ
งานสร้างสรรค์สู่ชุมชน 
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   2.2 จ านวนผลงานวิจัย

และนวัตกรรม หรืองาน
สร้างสรรค์ทีไ่ดร้ับการจด
สิทธิบัตร และ/หรืออนุ
สิทธิบัตร 

2.2.1 ส่งเสริมให้คณาจารย์บรูณาการการวิจัยร่วมกัน เพื่อแก้ปัญหาให้
ท้องถิ่นและสามารถเผยแพรไ่ด้ในระดับนานาชาต ิ

3. ชุมชนท้องถิ่นมีศักยภาพ
ในการพึ่งพาตนเอง 

3. จ านวนชุมชนที่สามารถ 
พัฒนาผลิตภัณฑ์และ 
นวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย ์

3. ยกระดับคณุภาพ 
การบริการวิชาการ และ
การถ่ายทอดเทคโนโลยี 
โดยการน้อมน าแนว
พระราชด าริไปใช้เพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

3.1 จ านวนชุมชนที่ได้รับ
การพัฒนาเป็นชุมชน
ต้นแบบหรือเป็นศูนย์การ
เรียนรู้ของมหาวิทยาลัย 

3.1.1 พัฒนาระบบฐานข้อมูลและเครือข่ายฐานความรู้ด้านภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและฐานความรู้ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อน าไปใช้ในการ
บริการวิชาการบนพื้นฐานความพอเพียง  
3.1.2 พัฒนาศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชด าริระหว่างมหาวิทยาลัยร่วมกับ
ชุมชนเพื่อขยายฐานการบริการวิชาการให้มีประสิทธิภาพและสนอง 
พระราโชบาย  
3.1.3 จัดท าระบบสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริการของท้องถิ่น 
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         2. ผลงานวิจัยของคณาจารย์มีคุณภาพได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ  
         3. ชุมชนท้องถิ่นมีศักยภาพในการพึ่งพาตนเอง  
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   3.2 จ านวนนวัตกรรมหรือ 

ผลิตภณัฑ์ของชุมชนที่
สามารถสรา้งมูลค่าเพิ่ม
และรายได้ให้แก่ชุมชน/
มหาวิทยาลยั 

3.2.1 สนับสนุนและสร้างสรรค์งานบริการวิชาการที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่ม
และรายได้ให้กับชุมชน/มหาวิทยาลัย  
3.2.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งหน่วยวิจัยเทคโนโลยี และพัฒนาการ
เกษตรและอุตสาหกรรม  
3.2.3 สร้างองค์ความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีและน ามาประยุกต์ใช้ให้ 
มีความสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการในการพัฒนาของท้องถิ่น
และประเทศและสามารถต่อยอดเชิงพาณิชย์ได้ 

3.3 จ านวนกิจกรรมการ
บริการวิชาการทีส่ามารถ
สร้างรายได้ ให้แก่
มหาวิทยาลยั 

3.3.1 สร้างความเป็นเลิศทางด้านการบริการวิชาการให้สามารถช้ีน าสังคม
และส่งผลกระทบเชิงนโยบาย  
3.3.2 พัฒนาองค์ความรู้ให้สามารถน าไปประยุกต์ใช้เพื่อแก้ปัญหาของ
ท้องถิ่นและสามารถต่อยอดได้ในเชิงพาณิชย์ 



 
 

 33 

 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2  
กำรสร้ำงสรรค์กำรวิจัยเชิงพำณิชย์ พัฒนำนวัตกรรม และพันธกิจสัมพันธ์เพ่ือกำรพัฒนำท้องถิ่นอย่ำงยั่งยืน 

เป้ำประสงค์  :  1. ผลงานวิจัยและนวัตกรรมสามารถแก้ปญัหาและพัฒนาท้องถิ่นรวมทั้งสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ชุมชนท้องถิ่น  
         2. ผลงานวิจัยของคณาจารย์มีคุณภาพได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ  
         3. ชุมชนท้องถิ่นมีศักยภาพในการพึ่งพาตนเอง  
                    4. ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านศิลปะและวัฒนธรรมได้รบัการอนุรักษ์ฟื้นฟูให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรม 

เป้ำประสงค์ ตัวชี้วัดเป้ำประสงค์ กลยุทธ ์ ตัวชี้วัดกลยุทธ ์ มำตรกำร 
4. ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้าน
ศิลปะและวัฒนธรรมได้รับ
การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูให้เป็น
มรดกทางวัฒนธรรม 

4. จ านวนองค์ความรู้
เกี่ยวกับศิลปะและ
วัฒนธรรมที่ได้รับการ
อนุรักษ์ฟ้ืนฟูให้เป็นมรดก 
ทางวัฒนธรรมและเกิด
มูลค่าเพิม่ 

4. ส่งเสรมิและพัฒนา
มรดกทางวัฒนธรรมอย่าง
สร้างสรรคเ์พื่อประโยชน์
แก่ชุมชนท้องถิ่น 

4.1. จ านวนกิจกรรมที่
เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ท่ีสร้าง
องค์ความรู้ และน าไป
ถ่ายทอดหรือสามารถสร้าง
คุณค่าต่อสังคมชุมชน 

4.1.1 พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ 
ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรม และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น  
4.1.2 ส่งเสริมบทความทางวิชาการ งานวิจัย/งานสร้างสรรค์ ด้านศิลปะ
และวัฒนธรรม เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและขับเคลื่อนการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ  
4.1.3 สร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น
และพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเพื่อรักษาสืบทอดวัฒนธรรม
อย่างยั่งยืน 

4.2 จ านวนผลนงาน
นวัตกรรมทีส่ามารถสร้าง
รายได้ให้แก่ชุมชนและ
มหาวิทยาลยัอันเกิดจาก
การน าศิลปวัฒนธรรมสร้าง
มูลค่าเพิม่ 

4.2.1 แสวงหาแนวทางการสร้างมูลค่าเพิ่มและรายได้ให้กับชุมชนท้องถิ่น
และมหาวิทยาลัยบนฐานการใช้ภูมิปัญญาทางด้านศิลปวัฒนธรรม 
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ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2  
กำรสร้ำงสรรค์กำรวิจัยเชิงพำณิชย์ พัฒนำนวัตกรรม และพันธกิจสัมพันธ์เพ่ือกำรพัฒนำท้องถิ่นอย่ำงยั่งยืน 

เป้ำประสงค์  :  1. ผลงานวิจัยและนวัตกรรมสามารถแก้ปญัหาและพัฒนาท้องถิ่นรวมทั้งสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ชุมชนท้องถิ่น  
         2. ผลงานวิจัยของคณาจารย์มีคุณภาพได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ  
         3. ชุมชนท้องถิ่นมีศักยภาพในการพึ่งพาตนเอง  
                    4. ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านศิลปะและวัฒนธรรมได้รบัการอนุรักษ์ฟื้นฟูให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรม 

กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ค่ำเป้ำหมำย ผู้ก ำกับดูแลตัวชี้วัด/

ผู้รับผิดชอบ 61 62 63 64 
1. ยกระดับคุณภาพงานวิจัยและสร้าง

นวัตกรรมเพื่อสรา้งขีดความสามารถ
ของท้องถิ่นและขับเคลื่อนการ
พัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาต ิ

1.1 จ านวนผลงานวิจัยและนวตักรรมที่สามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 

จ านวน 10 15 20 25 รองคณบดฝี่ายวางแผน
และประกันคณุภาพ 

1.2 จ านวนผลงานวิจัยและนวตักรรมที่ถูกน าไปใช้
ประโยชน์เชิงพาณิชย ์

จ านวน 1 1 1 1 รองคณบดฝี่ายวางแผน
และประกันคณุภาพ 

1.3 จ านวนผลงานวิจัยและนวตักรรมที่มีผลกระทบสูง
และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ในระดับจังหวัด  
กลุ่มจังหวัด และระดับชาต ิ

จ านวน 2 2 2 3 รองคณบดฝี่ายวางแผน
และประกันคณุภาพ 

1.4 จ านวนเครือข่ายการวิจัยทั้งภายใน และ/หรือ
ต่างประเทศ 

จ านวน ≤1 ≤1 ≤1 ≤1 รองคณบดฝี่ายวางแผน
และประกันคณุภาพ 

2. พัฒนาขีดความสามารถทางด้านการ
วิจัยของคณาจารย์ให้มีศักยภาพเพิ่ม
สูงขึ้น 

2.1 จ านวนผลงานวิจัยท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการและ
งานสร้างสรรค์ทีตีพมิพ์เผยแพร่ในระดับชาตหิรือ
นานาชาติ 

ร้อยละ 10 15 20 25 รองคณบดฝี่ายวางแผน
และประกันคณุภาพ 

2.2 จ านวนผลงานวิจัยและนวตักรรม หรืองาน
สร้างสรรค์ทีไ่ดร้ับการจดสิทธิบัตร และ/หรือ 
อนุสิทธิบัตร 

ร้อยละ 2 2 2 2 รองคณบดฝี่ายวางแผน
และประกันคณุภาพ 
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ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2  
กำรสร้ำงสรรค์กำรวิจัยเชิงพำณิชย์ พัฒนำนวัตกรรม และพันธกิจสัมพันธ์เพ่ือกำรพัฒนำท้องถิ่นอย่ำงยั่งยืน 

เป้ำประสงค์  :  1. ผลงานวิจัยและนวัตกรรมสามารถแก้ปญัหาและพัฒนาท้องถิ่นรวมทั้งสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ชุมชนท้องถิ่น  
         2. ผลงานวิจัยของคณาจารย์มีคุณภาพได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ  
         3. ชุมชนท้องถิ่นมีศักยภาพในการพึ่งพาตนเอง  
                    4. ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านศิลปะและวัฒนธรรมได้รบัการอนุรักษ์ฟื้นฟูให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรม 

กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ค่ำเป้ำหมำย ผู้ก ำกับดูแลตัวชี้วัด/

ผู้รับผิดชอบ 61 62 63 64 
3. ยกระดับคุณภาพการบริการวิชาการ 

และการถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยการ
น้อมน าแนวพระราชด ารไิปใช้เพื่อ
การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

3.1 จ านวนชุมชนที่ได้รับการพัฒนาเปน็ชุมชนต้นแบบ
หรือเป็นศูนย์การเรียนรู้ของมหาวทิยาลัย 

จ านวน 5 10 15 20 รองคณบดฝี่ายวางแผน
และประกันคณุภาพ 

3.2 จ านวนนวัตกรรมหรือผลติภณัฑ์ของชุมชน 
ที่สามารถสร้างมลูค่าเพิ่มและรายได้ให้แก่ชุมชน/
มหาวิทยาลยั 

จ านวน 2 2 2 2 รองคณบดฝี่ายวางแผน
และประกันคณุภาพ 

3.3 จ านวนกิจกรรมการบริการวิชาการที่สามารถสร้าง
รายได้ให้แก่มหาวิทยาลัย 

จ านวน ≤1 ≤1 ≤1 ≤1 รองคณบดฝี่ายวางแผน
และประกันคณุภาพ 

4. ส่งเสริมและพัฒนามรดกทาง
วัฒนธรรมอย่างสร้างสรรค ์
เพื่อประโยชน์แก่ชุมชนท้องถิ่น 

4.1 จ านวนกิจกรรมที่เกี่ยวกับศลิปวัฒนธรรม  
ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สร้างองค์ความรู้ และน าไป
ถ่ายทอด หรือสามารถสร้างคณุค่าต่อสังคมชุมชน 

จ านวน 5 5 10 15 รองคณบดฝี่ายวางแผน
และประกันคณุภาพ 

4.2 จ านวนผลงานนวัตกรรมท่ีสามารถสร้างรายได้
ให้แก่ชุมชนและมหาวิทยาลัยอันเกิดจากการ 
น าศิลปวัฒนธรรมมาสร้างมลูค่าเพิ่ม 

จ านวน ≤1 ≤1 ≤1 ≤1 รองคณบดฝี่ายวางแผน
และประกันคณุภาพ 
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เป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร์ 
บัณฑิตครู ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพ และมีสมรรถนะตามมาตรฐานสากลสู่ศตวรรษที่ 21 
 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3 การยกระดับมาตรฐาน การผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือการเรียนรู้
ตลอดชีวิต 
 
เป้ำประสงค์  

1. บัณฑิตครูมีคุณภาพและสมรรถนะตามมาตรฐานสากล  
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะตามมาตรฐานสากลสู่ศตวรรษที ่21  
3. มีเครือข่ายการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพ  

 
ตัวช้ีวัดเป้ำประสงค์  

1. ร้อยละของบัณฑิตครูที่ได้รับการบรรจุเข้าท างาน ทั้งภาครัฐและเอกชน  
2. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาในท้องถิ่นที่ได้รับการพัฒนาจากมหาวิทยาลัย และเป็นต้นแบบ

ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพที่ได้รับการยอมรับ  
3. จ านวนเครือข่ายการผลิตครูและพัฒนาครูทั้งในประเทศและต่างประเทศ  

 
กลยุทธ์  

1. พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการผลิตครูให้มีคุณภาพและสมรรถนะตามมาตรฐานสากลหลัง
สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019  

2. ยกระดับคุณภาพการผลิตบัณฑิตครูสู่ศตวรรษที่ 21  
3. สร้างระบบการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  
4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือพัฒนานวัตกรรมการผลิตและพัฒนาครูให้สอดคล้องกับการพัฒนา

ท้องถิ่นและประเทศชาติ 
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ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3  
กำรยกระดับมำตรฐำน กำรผลิตและพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำเพ่ือกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต 

เป้ำประสงค์  :  1. บัณฑิตครูมคีณุภาพและสมรรถนะตามมาตรฐานสากล  
 2. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะตามมาตรฐานสากลสูศ่ตวรรษที่ 21 
 3. มีเครือข่ายการผลิตและพัฒนาครูที่มีคณุภาพ 

เป้ำประสงค์ ตัวชี้วัดเป้ำประสงค์ กลยุทธ ์ ตัวชี้วัดกลยุทธ ์ มำตรกำร 
1. บัณฑิตครูมีคณุภาพและ 
สมรรถนะตามมาตรฐานสากล 

1. ร้อยละของบัณฑติครูที่ 
ได้รับการบรรจุเข้าท างาน 
ทั้งภาครัฐและเอกชน 

1. พัฒนาหลักสูตร 
และกระบวนการผลติคร ู
ให้มีคุณภาพและสมรรถนะ
ตามมาตรฐานสากล 
หลังสถานการณ์การ
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสั
โคโรน่า 2019 

1.1 จ านวนหลักสูตรการ
ผลิตครูที่ผา่นเกณฑ์รับรอง
มาตรฐานในระดับชาติ/
นานาชาติ 

1.1.1 พัฒนาหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องและตลอดชีวิต (Continuing and 
Lifelong Learning) ที่ทันสมัยในการผลิต และพัฒนาครูที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของท้องถิ่นและประเทศชาติ  
1.1.2 พัฒนาครูวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้มีคุณภาพและได้  
มาตรฐานสากล  
1.1.3 สร้างหลักสูตรการผลิตครูแบบใหม่โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน  
1.1.4 ส่งเสริมการจัดท าหลกัสูตรการผลติคร ู(หลักสูตรนานาชาติ) หรือ 10 
ภาษา (อาเซี่ยน)  
1.1.5 ส่งเสริมหลักสูตรการผลิตครูสาขาขาดแคลน  
1.1.6 จัดท าหลักสูตรการผลิตร่วมกับต่างประเทศ 

1.2 ร้อยละของบัณฑติครู
ที่ผ่านการประเมิน
สมรรถนะมาตรฐานสากล 

1.2.1 พัฒนาระบบและกลไกในการผลิตบัณฑิตครูให้เป็นที่ยอมรับของสากล  
1.2.2 เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดระบบการจัดการเรียนการสอนแบบเน้น
สมรรถนะสู่ครูคุณภาพเป็นเลิศอิงสมรรถนะ (High Performance Teacher) 
และคุณลักษณะบัณฑิตครูที่พึงประสงค์  
1.2.3 จัดท าระบบและกลไกในการน าผลการประเมินมาปรับปรุงแก้ไขและ
พัฒนา เพื่อให้บัณฑิตเป็นท่ียอมรับของท้องถิ่นและประเทศชาติ 
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ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3  
กำรยกระดับมำตรฐำน กำรผลิตและพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำเพ่ือกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต 

เป้ำประสงค์  :  1. บัณฑิตครูมคีณุภาพและสมรรถนะตามมาตรฐานสากล  
 2. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะตามมาตรฐานสากลสูศ่ตวรรษที่ 21 
 3. มีเครือข่ายการผลิตและพัฒนาครูที่มีคณุภาพ 

เป้ำประสงค์ ตัวชี้วัดเป้ำประสงค์ กลยุทธ ์ ตัวชี้วัดกลยุทธ ์ มำตรกำร 
   1.3 จ านวนหน่วยงาน/ 

โรงเรียน/โรงเรียนสาธิต 
ที่เป็นต้นแบบของการผลิต
คร ู

1.3.1 พัฒนาหน่วยงานและโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ให้เป็นต้นแบบการผลิตครู และพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานด้วย
ระบบ Coaching and Mentoring และ Professional Learning Community  
1.3.2 พัฒนาโรงเรียนต้นแบบ และโรงเรียนสาธิตให้มีศักยภาพด้านการจัด
การศกึษา  
1.3.3 พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่
ตอบสนองและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง  
1.3.4 จัดท าแผนการพัฒนาโรงเรียนสาธิตอย่างชัดเจนทั้งด้านวิชาการ 
บุคลากร งบประมาณ โครงสร้างพื้นฐาน  
1.3.5 สร้างและพัฒนาหลักเกณฑ์โรงเรียนต้นแบบให้ชัดเจน โดยใช้อัตลักษณ์
ของศักยภาพโรงเรียนของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

2. ยกระดับคุณภาพการผลิต
บัณฑิตครูสู่ศตวรรษที่ 21 

2.1 จ านวนผลงาน/ 
นวัตกรรมของนักศึกษาท่ี 
เผยแพร่ในระดับชาติหรือ 
นานาชาติ 

2.1.1 พัฒนาศูนย์วิจัย ชุมชนท้องถิ่น และพัฒนาวิชาชีพครูให้มีศักยภาพ 
ในการพัฒนาสมรรถนะครูให้เป็นท่ียอมรับในระดับชาติและนานาชาติ  
2.1.2 พัฒนาระบบและประเมินคุณภาพการพัฒนานักศึกษาครูก่อนส าเร็จ
การศึกษา  
2.1.3 พัฒนาครูวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล  
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ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3  
กำรยกระดับมำตรฐำน กำรผลิตและพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำเพ่ือกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต 

เป้ำประสงค์  :  1. บัณฑิตครูมคีณุภาพและสมรรถนะตามมาตรฐานสากล  
 2. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะตามมาตรฐานสากลสูศ่ตวรรษที่ 21 
 3. มีเครือข่ายการผลิตและพัฒนาครูที่มีคณุภาพ 

เป้ำประสงค์ ตัวชี้วัดเป้ำประสงค์ กลยุทธ ์ ตัวชี้วัดกลยุทธ ์ มำตรกำร 
    2.1.4 พัฒนาศักยภาพคณาจารย์มหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาครู

และบุคลากรทางการศึกษา  
2.1.5 พัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมการพัฒนาคณาจารย์ 

2.2 จ านวนกิจกรรมที่มี
การแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ กับองค์กร
หรือสถาบันการผลิตครูใน
ระดับชาตหิรือนานาชาต ิ

2.2.1 ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของคณาจารย์ และนักศึกษา
กับองค์กร/สถาบัน และชุมชนท้องถิ่นเกี่ยวกับการผลิตครูในระดับชาติหรอื
นานาชาติ 

2.3 จ านวนกิจกรรม/
โครงการ ท่ีส่งเสรมิ 
การผลิตบณัฑิต  
ตามมาตรฐานสากล 
(ปรับปรุงเพิ่มตัวช้ีวัด 
2563) 
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ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3  
กำรยกระดับมำตรฐำน กำรผลิตและพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำเพ่ือกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต 

เป้ำประสงค์  :  1. บัณฑิตครูมคีณุภาพและสมรรถนะตามมาตรฐานสากล  
 2. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะตามมาตรฐานสากลสูศ่ตวรรษที่ 21 
 3. มีเครือข่ายการผลิตและพัฒนาครูที่มีคณุภาพ 

เป้ำประสงค์ ตัวชี้วัดเป้ำประสงค์ กลยุทธ ์ ตัวชี้วัดกลยุทธ ์ มำตรกำร 
2. ครูและบุคลากรทางการ 
ศึกษามสีมรรถนะตาม 
มาตรฐานสากลสู่ศตวรรษ 
ที่ 21 

2. ร้อยละของครูและ
บุคลากรทางการศึกษาใน
ท้องถิ่นที่ได้รับการพัฒนา
จากมหาวิทยาลัย และเป็น 
ต้นแบบความเชี่ยวชาญใน 
วิชาชีพท่ีได้รับการยอมรับ 

3. สร้างระบบการพัฒนา
ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 

3.1 จ านวนหลักสูตร/ 
โครงการที่พัฒนาครูและ 
บุคลากรทางการศึกษา 

3.1.1 พัฒนาหลักสูตรเชิงสหวิทยาการในการให้บริการวิชาการส าหรบัครู
และบุคลากรทางการศึกษาในท้องถิ่น 

3.2 จ านวนครูและบุคลากร 
ทางการศึกษาที่ได้รับการ 
พัฒนาสมรรถนะด้านการ 
จัดการเรียนรู้ การวิจัย 
และ/หรือการพัฒนา
นวัตกรรม 

3.2.1 บูรณาการวิจัย บริการวิชาการ และนวตักรรมการศึกษากับการเรียน
การสอนเพื่อพัฒนาโรงเรียนในท้องถิ่น  
3.2.2 การเพิ่มขีดความสามารถด้านการวิจัย และพัฒนานวัตกรรมทาง
การศึกษาให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษา 

3. มีเครือข่ายการผลิตและ 
พัฒนาครูที่มีคุณภาพ 

3. จ านวนเครือข่ายการ 
ผลิตครูและพัฒนาครูทั้งใน 
ประเทศและตา่งประเทศ 

4. สร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือเพื่อพัฒนา
นวัตกรรมการผลิตและ
พัฒนาครูให้สอดคล้องกับ
การพัฒนาท้องถิ่นและ
ประเทศชาต ิ

4.1 จ านวนเครือข่ายความ 
ร่วมมือในการพัฒนา
นวัตกรรม การผลิตและ
พัฒนาครู 

4.1.1 สร้างเครือข่ายความร่วมมือการผลิตและพัฒนาครูกับชุมชนทอ้งถิ่น
รวมถึงหน่วยงานภายในและภายนอกทั้งในระดับชาติและนานาชาติ  
4.1.2 เพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายการผลิตพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา  
4.1.3 สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาเครือข่ายโดยใช้วิจัยเป็นฐาน 
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ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3  
กำรยกระดับมำตรฐำน กำรผลิตและพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำเพ่ือกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต 

เป้ำประสงค์  :  1. บัณฑิตครูมคีณุภาพและสมรรถนะตามมาตรฐานสากล  
 2. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะตามมาตรฐานสากลสูศ่ตวรรษที่ 21 
 3. มีเครือข่ายการผลิตและพัฒนาครูที่มีคณุภาพ 

กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ค่ำเป้ำหมำย ผู้ก ำกับดูแลตัวชี้วัด/

ผู้รับผิดชอบ 61 62 63 64 
1. พัฒนาหลักสตูรและกระบวนการ

ผลิตครูให้มีคณุภาพและสมรรถนะ
ตามมาตรฐานสากลหลังสถานการณ์
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรน่า 2019 

1.1 จ านวนหลักสตูรการผลิตครูที่ผ่านเกณฑร์ับรอง
มาตรฐานในระดับชาติ/นานาชาต ิ

ร้อยละ 70 80 80 90 รองคณบดฝี่ายวิชาการ 

1.2 ร้อยละของบณัฑิตครูที่ผ่านการประเมินสมรรถนะ
ตามมาตรฐานสากล 

ร้อยละ 70 80 80 90 รองคณบดฝี่ายวิชาการ 

1.3 จ านวนหน่วยงาน/โรงเรียน/โรงเรยีนสาธิตที่เป็น
ต้นแบบของการผลิตคร ู

จ านวน ≤5 ≤5 ≤5 ≤5 รองคณบดฝี่ายวิชาการ 

2. ยกระดับคุณภาพการผลติบัณฑิตครู
สู่ศตวรรษที่ 21 

2.1 จ านวนผลงาน/นวัตกรรมของนักศกึษาที่เผยแพร่
ในระดับชาติหรือนานาชาต ิ

จ านวน ≤5 ≤5 ≤5 ≤5 รองคณบดฝี่ายวิชาการ 

2.2 จ านวนกิจกรรมที่มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์
กับองค์กร หรือสถาบันการผลิตครใูนระดับชาติ
หรือนานาชาต ิ

จ านวน ≤5 ≤5 ≤5 ≤5 รองคณบดฝี่ายวิชาการ 

2.3 จ านวนโครงการ/กิจกรรม ท่ีส่งเสริมการผลติ
บัณฑิตตามมาตรฐานสากล (ปรับปรุงเพิ่มตัวช้ีวัด 
2563) 

จ านวน - - ≤5 ≤5 รองคณบดฝี่ายวิชาการ 

3. สร้างระบบการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

3.1 จ านวนหลักสตูร/โครงการที่พัฒนาครู  
และบุคลากรทางการศึกษา 

จ านวน 
ไม่นับซ้ า 

≤5 ≤5 ≤5 ≤5 รองคณบดฝี่ายวิชาการ 
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ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3  
กำรยกระดับมำตรฐำน กำรผลิตและพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำเพ่ือกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต 

เป้ำประสงค์  :  1. บัณฑิตครูมคีณุภาพและสมรรถนะตามมาตรฐานสากล  
 2. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะตามมาตรฐานสากลสูศ่ตวรรษที่ 21 
 3. มีเครือข่ายการผลิตและพัฒนาครูที่มีคณุภาพ 

กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ค่ำเป้ำหมำย ผู้ก ำกับดูแลตัวชี้วัด/

ผู้รับผิดชอบ 61 62 63 64 
  3.2 จ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีได้รับการ

พัฒนาสมรรถนะด้านการจัดการเรยีนรู้ การวิจัย 
และ/หรือการพัฒนานวัตกรรม 

ร้อยละ 10 15 20 25 รองคณบดฝี่ายวิชาการ 

4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อ
พัฒนานวัตกรรมการผลิตและพัฒนา
ครูให้สอดคล้องกับการพัฒนา
ท้องถิ่นและประเทศชาต ิ

4.1 จ านวนเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนา
นวัตกรรมการผลิตและพัฒนาคร ู

จ านวน 
ไม่นับซ้ า 

≤5 ≤5 ≤5 ≤5 รองคณบดฝี่ายวิชาการ 
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เป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร์  
ปฏิรูประบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลที่ส่งเสริมต่อการเป็น

มหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นสู่มาตรฐานสากล  
 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการให้เป็นมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรม
เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นสู่มาตรฐานสากล 
 
เป้ำประสงค์  

1. มีรูปแบบ/ระบบการบริหารจัดการที่ได้มาตรฐานเกณฑ์คุณภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล และมีการใช้
ทรัพยากรร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ  

2. บุคลากรมีสมรรถนะความรู้ ทักษะใหม่ (New skills) และมีความสามารถในการปฏิบัติงาน ตามเกณฑ์
มาตรฐาน และท างานอย่างมีความสุข  

3. มหาวิทยาลัยเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ สร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  
 
ตัวช้ีวัดเป้ำประสงค์  

1. ระดับความส าเร็จของการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยได้รับการประเมินและรับรองจากสถาบัน  
หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

2. ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาบุคลากร  
3. ระดับความส าเร็จของการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้ที่สามารถน าไปใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น  

 
กลยุทธ์  

1. พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการเชิงรุกตามหลักธรรมาภิบาล  
2. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและจัดเส้นทางการท างานใหม่เพ่ือส่งเสริมให้มีสมรรถนะการปฏิบัติงาน

อย่างมีประสิทธิภาพ  
3. พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานทางกายภาพ และพัฒนากระบวนการท างานให้เป็นดิจิทัลที่เหมาะสม 

ในการท างาน  
4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการเพ่ือเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สร้างสรรค์นวัตกรรมเพ่ือการพัฒนา

ท้องถิ่น 
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ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4  
กำรพัฒนำประสิทธิภำพของระบบบริหำรจัดกำรให้เป็นมหำวิทยำลัยแห่งนวัตกรรมเพ่ือกำรพัฒนำท้องถิ่นสู่มำตรฐำนสำกล 

เป้ำประสงค์  :  1. มีรูปแบบ/ระบบการบริหารจัดการที่ได้มาตรฐานเกณฑ์คณุภาพ โดยยดึหลักธรรมาภิบาล และมีการใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ  
         2. บุคลากรมีสมรรถนะความรู้ ทักษะใหม่ (New skills) และมีความสามารถในการปฏิบตัิงาน ตามเกณฑ์มาตรฐาน และท างานอย่างมีความสุข  
         3. มหาวิทยาลัยเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สร้างสรรค์นวตักรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 

เป้ำประสงค์ ตัวชี้วัดเป้ำประสงค์ กลยุทธ ์ ตัวชี้วัดกลยุทธ ์ มำตรกำร 
1. มีรูปแบบ/ระบบการ
บริหารจดัการทีไ่ด้
มาตรฐานเกณฑ์คุณภาพ 
โดยยดึหลักธรรมาภิบาล 
และมีการใช้ทรัพยากร
ร่วมกนัอยา่งมีประสิทธภิาพ 

1. ระดับความส าเร็จของ
การบริหารจัดการ
มหาวิทยาลยั ไดร้ับการ
ประเมินและรับรองจาก
สถาบันหรือหน่วยงานท่ี 
เกี่ยวข้อง 

1. พัฒนาระบบและกลไก
การบริหารจัดการเชิงรุก
ตามหลักธรรมาภิบาล 

1.1 ร้อยละความส าเร็จ
ของการบรรลเุป้าหมาย
ตามตัวบ่งช้ีการประกัน
คุณภาพ ด้านการบริหาร 
จัดการองค์กร (ตัวช้ีวัด 5.2
ระดับมหาวิทยาลัย) 

1.1.1 พัฒนาระบบและกลไกในการประเมินตนเองของมหาวิทยาลัยให้เปน็
ที่ยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ  
1.1.2 สร้างระบบและกลไกประกันคุณภาพการศึกษาที่ได้มาตรฐาน  
และมีกระบวนการประเมินท่ีมีประสิทธิภาพ 

1.2 ระดับความพึงพอใจ
ของคณาจารย์และ
บุคลากรต่อการบริหาร
จัดการของมหาวิทยาลัย 

1.2.1 ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารจัดการองค์กรให้มีความยึดหยุ่น 
เพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง  
1.2.2 กระจายอ านาจการบริหารจัดการไปสู่หน่วยงานระดับสาขาวิชา, หลักสตูร 
อย่างเป็นระบบ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของคณาจารย์ และนักศึกษา 
1.2.3 พัฒนาระบบระบบบริหารจัดการ จัดท าแผนแม่บท รวมถึงการจัดท า
ข้อตกลงแลกเปลี่ยนทรัพยากรการศึกษา ด้านการเงิน การคลัง และพัสดุ  
1.2.4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการความเสีย่งของมหาวิทยาลัยอย่างเปน็
รูปธรรมและมีประสิทธิภาพ 
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ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4  
กำรพัฒนำประสิทธิภำพของระบบบริหำรจัดกำรให้เป็นมหำวิทยำลัยแห่งนวัตกรรมเพ่ือกำรพัฒนำท้องถิ่นสู่มำตรฐำนสำกล 

เป้ำประสงค์  :  1. มีรูปแบบ/ระบบการบริหารจัดการที่ได้มาตรฐานเกณฑ์คณุภาพ โดยยดึหลักธรรมาภิบาล และมีการใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ  
         2. บุคลากรมีสมรรถนะความรู้ ทักษะใหม่ (New skills) และมีความสามารถในการปฏิบตัิงาน ตามเกณฑ์มาตรฐาน และท างานอย่างมีความสุข  
         3. มหาวิทยาลัยเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สร้างสรรค์นวตักรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 

เป้ำประสงค์ ตัวชี้วัดเป้ำประสงค์ กลยุทธ ์ ตัวชี้วัดกลยุทธ ์ มำตรกำร 
   1.3 ระดับคะแนนการ

ประเมินความโปร่งใสฯ 
และธรรมาภิบาลในองค์กร 
(ตัวบ่งช้ี ITA) 

1.3.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ และสร้างธรรมาภิบาล  
เพื่อสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมในการปฏิบัติงาน 
1.3.2 การสร้างความเข้าใจให้กับบุคลากร เรื่องการประเมินคุณธรรม  
และความโปร่งใสในการด าเนินงานการประเมินความโป่งใสในมหาวิทยาลัย 
(ตัวบ่งช้ี ITA) 

2. บุคลากรมสีมรรถนะ
ความรู้ ทักษะใหม่ (New 
skills) และมีความสามารถ
ในการปฏิบัติงานตาม
เกณฑ์มาตรฐาน และ
ท างาน อย่างมีความสุข 

2. ร้อยละความส าเร็จของ 
การด าเนินงานตามแผน 
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา 
บุคลากร 

2. พัฒนาระบบบริหารงาน
บุคคลและจัดเส้นทางการ
ท างานใหม่เพื่อส่งเสริมให้มี
สมรรถนะการปฏิบัติงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ 

2.1 จ านวนบุคลากรที่
ได้รับการพัฒนา/เลื่อน
ระดับตามสายงาน 

2.1.1 พัฒนาระบบและกลไก การส่งเสริม ก ากับ ติดตาม บุคลากรในมหาวิทยาลยั
ให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน  
2.1.2 พัฒนาระบบบริหารค่าตอบแทนและสวัสดิการให้สอดคล้องกับภาวะ
เศรษฐกิจและหน้าที่ความรับผิดชอบ โดยมุ่งเน้นผลการปฏิบัติงานตาม
สมรรถนะของบุคคล  
2.1.3 พัฒนาระบบประเมินผลการปฏบิัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม 

3. พัฒนาระบบโครงสร้าง
พื้นฐานทางกายภาพ และ
พัฒนากระบวนการท างาน
ให้เป็นดิจิทัลที่เหมาะสม 
ในการท างาน 

3.1 ระดับความพึงพอใจใน 
การปฏิบัติงานของบุคลากร 
(คณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผล
งานมหาวิทยาลัย) 

3.1.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพที่สร้างระบบนิเวศให้เอื้อต่อ
การบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย 
3.1.2 สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่นกับองค์กรชุมชน 
องค์กรท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐ และเครือข่ายมหาวิทยาลัย  
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ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4  
กำรพัฒนำประสิทธิภำพของระบบบริหำรจัดกำรให้เป็นมหำวิทยำลัยแห่งนวัตกรรมเพ่ือกำรพัฒนำท้องถิ่นสู่มำตรฐำนสำกล 

เป้ำประสงค์  :  1. มีรูปแบบ/ระบบการบริหารจัดการที่ได้มาตรฐานเกณฑ์คณุภาพ โดยยดึหลักธรรมาภิบาล และมีการใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ  
         2. บุคลากรมีสมรรถนะความรู้ ทักษะใหม่ (New skills) และมีความสามารถในการปฏิบตัิงาน ตามเกณฑ์มาตรฐาน และท างานอย่างมีความสุข  
         3. มหาวิทยาลัยเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สร้างสรรค์นวตักรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 

เป้ำประสงค์ ตัวชี้วัดเป้ำประสงค์ กลยุทธ ์ ตัวชี้วัดกลยุทธ ์ มำตรกำร 
   3.2 มีระบบโครงสร้าง

พื้นฐานทางเทคโนโลยี
สารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ
ในการบริหารจัดการ  
(จากคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผล
งานมหาวิทยาลัยประเมิน) 

3.2.1 พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้เช่ือมโยง
ข้อมูลกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง จัดท าระบบฐานข้อมูล เพื่อสนับสนุน 
การบริการฐานข้อมูลทางด้านวิชาการ ฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้  
เพื่อเป็นศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ  

3. มหาวิทยาลัยเป็นองค์กร 
แห่งการเรียนรู้สร้างสรรค์ 
นวัตกรรมเพื่อการพัฒนา 
ท้องถิ่น 

3. ระดับความส าเร็จของ 
การเป็นมหาวิทยาลัยแห่ง
การเรยีนรู้ที่สามารถ
น าไปใช้ในการพัฒนา
ท้องถิ่น 

4. พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการเพื่อเป็นองค์กร 
แห่งการเรียนรู้สร้างสรรค์
นวัตกรรมเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่น 
 

4.1 จ านวนกิจกรรม/
ผลงานหรือนวัตกรรมใน
การพัฒนาท้องถิ่นอันเกิด
จากการสร้างสรรค์ของ
มหาวิทยาลยัที่แสดงถึงการ 
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู ้

4.1.1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการความรู้ในองค์กร เพื่อสร้างศักยภาพ
บุคลากรให้เป็นผู้น าทางปัญญา มีจิตส านึกในการรับใช้และรับผิดชอบต่อ
ชุมชนท้องถิ่น  
4.1.2 สร้างเครือข่ายความร่วมมือระดับชุมชน องค์กรท้องถิ่น หน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน องค์กรการศึกษา ด้านการพัฒนาองค์กร และด้านการ
สร้างสรรค์นวัตกรรมสู่การเป็นมหาวิทยาลัยคุณภาพแห่ง ความเป็นเลิศ 
(Smart University) 
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ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4  
กำรพัฒนำประสิทธิภำพของระบบบริหำรจัดกำรให้เป็นมหำวิทยำลัยแห่งนวัตกรรมเพ่ือกำรพัฒนำท้องถิ่นสู่มำตรฐำนสำกล 

เป้ำประสงค์  :  1. มีรูปแบบ/ระบบการบริหารจัดการที่ได้มาตรฐานเกณฑ์คณุภาพ โดยยดึหลักธรรมาภิบาล และมีการใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ  
         2. บุคลากรมีสมรรถนะความรู้ ทักษะใหม่ (New skills) และมีความสามารถในการปฏิบตัิงาน ตามเกณฑ์มาตรฐาน และท างานอย่างมีความสุข  
         3. มหาวิทยาลัยเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สร้างสรรค์นวตักรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 

กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ค่ำเป้ำหมำย ผู้ก ำกับดูแลตัวชี้วัด/

ผู้รับผิดชอบ 61 62 63 64 
1. พัฒนาระบบและกลไกการบริหาร

จัดการเชิงรุกตามหลักธรรมาภิบาล 
1.1 ร้อยละความส าเรจ็ของการบรรลุเป้าหมายตาม 

ตัวบ่งช้ีการประกันคณุภาพ ดา้นการบริหารจัดการ
องค์กร (ตัวช้ีวัด 5.2 ระดับมหาวิทยาลัย) 

ร้อยละ 3 3 3 3 รองคณบดฝี่ายบริหาร 

1.2 ระดับความพึงพอใจของคณาจารย์และบุคลากร 
ต่อการบริหารจดัการของมหาวิทยาลัย 

ระดับ 4 4 4.5 4.5 รองคณบดฝี่ายบริหาร 

1.3 ระดับคะแนนความประเมินความโปร่งใสฯ  
และธรรมาภิบาลในองค์กร (ตัวบ่งช้ีที่ ITA) 

คะแนน 
ความโปร่งใส 

70 75 80 85 รองคณบดฝี่ายบริหาร 

2. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคล 
และจัดเส้นทางการท างานใหม่ 
เพื่อส่งเสริมให้มีสมรรถนะการ
ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

2.1 จ านวนบุคลากรที่ไดร้ับการพัฒนา/เลื่อนระดับตาม 
สายงาน 

จ านวน 5 10 15 20 รองคณบดฝี่ายบริหาร 

3. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานทาง
กายภาพ และพัฒนากระบวนการ
ท างานให้เป็นดิจิทัลที่เหมาะสม 
ในการท างาน 

3.1 ระดับความพึงพอใจในการปฏิบัตงิานของบุคลากร 
(คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
งานมหาวิทยาลัย) 

ระดับ 4 4 4.5 4.5 รองคณบดฝี่ายบริหาร 
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ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4  
กำรพัฒนำประสิทธิภำพของระบบบริหำรจัดกำรให้เป็นมหำวิทยำลัยแห่งนวัตกรรมเพ่ือกำรพัฒนำท้องถิ่นสู่มำตรฐำนสำกล 

เป้ำประสงค์  :  1. มีรูปแบบ/ระบบการบริหารจัดการที่ได้มาตรฐานเกณฑ์คณุภาพ โดยยดึหลักธรรมาภิบาล และมีการใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ  
         2. บุคลากรมีสมรรถนะความรู้ ทักษะใหม่ (New skills) และมีความสามารถในการปฏิบตัิงาน ตามเกณฑ์มาตรฐาน และท างานอย่างมีความสุข  
         3. มหาวิทยาลัยเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สร้างสรรค์นวตักรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 

กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ค่ำเป้ำหมำย ผู้ก ำกับดูแลตัวชี้วัด/

ผู้รับผิดชอบ 61 62 63 64 
  3.2 มีระบบโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยี

สารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ 
(คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ  
และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยประเมิน) 

ระดับ 4 4 5 5 รองคณบดฝี่ายบริหาร 

4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
เพื่อเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
สร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่น 

4.1 จ านวนกิจกรรม/ผลงาน หรือนวัตกรรม 

ในการพัฒนาท้องถิ่นอันเกิดจากการสร้างสรรค์
ของมหาวิทยาลัยที่แสดงถึงการเปน็องค์กร 

แห่งการเรียนรู ้

จ านวน 
กิจกรรม 

4 4 5 5 รองคณบดฝี่ายวิชาการ 
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เป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร์  
มหาวิทยาลัยมีคุณภาพสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาและแนวนโยบายแห่งรัฐและมีศักยภาพ 

ในการแข่งขันเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ 
 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 5 การยกระดับและการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing Universities) ให้เป็น
มหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นสู่มาตรฐานสากล 
 
เป้ำประสงค์  

1. มหาวิทยาลัยมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และนานาชาติ  
2. มหาวิทยาลัยมีความพร้อมในการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นสู่มาตรฐานสากล  
3. มีเครือข่ายกับองค์กรในระดับชาติและนานาชาติ  
4. มหาวิทยาลัยได้รับการจัดอันดับคุณภาพในระดับนานาชาติ  

 
ตัวช้ีวัดเป้ำประสงค์  

1. จ านวนผลงานของบุคลากรและนักศึกษาที่ได้รับรางวัลในระดับชาติและนานาชาติและอยู่ในฐานข้อมูล 
ที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล  

2. มีระบบและกลไกการบริหารจัดการเพ่ือเตรียมความพร้อมในการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรม  
3. จ านวนเครือข่ายกับองค์กรในระดับชาติและนานาชาติ  
4. ผลการจัดอันดับคุณภาพของมหาวิทยาลัยในระดับนานาชาติ Webometrics, Green University, 

Eco University, Community Engagement University  
 
กลยุทธ์  

1. สร้างภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยให้มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ  
และนานาชาติ  

2. วางรากฐานการพัฒนามหาวิทยาลัยเพ่ือเตรียมพร้อมสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรม 
เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นสู่มาตรฐานสากล  

3. การสร้างเครือข่ายพันธมิตรความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยองค์กรในระดับชาติ และนานาชาติ 
เพ่ือยกระดับคุณภาพของมหาวิทยาลัยสู่มาตรฐานสากล 

4. พัฒนามหาวิทยาลัยทางกายภาพและสิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์คุณภาพในระดับนานาชาติ
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ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 5  
กำรยกระดับและกำรพลิกโฉมมหำวิทยำลัย (Reinventing Universities) ให้เป็นมหำวิทยำลัยเพ่ือกำรพัฒนำท้องถิ่นสู่มำตรฐำนสำกล 

เป้ำประสงค์  :  1. มหาวิทยาลัยมีชื่อเสียงเป็นท่ียอมรับทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติและนานาชาติ  
         2. มหาวิทยาลัยมีความพรอ้มในการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่มาตรฐานสากล  
         3. มีเครือข่ายกับองค์กรในระดับชาติและนานาชาติ  
         4. มหาวิทยาลัยได้รับการจดัอันดับคุณภาพในระดับนานาชาติ 

เป้ำประสงค์ ตัวชี้วัดเป้ำประสงค์ กลยุทธ ์ ตัวชี้วัดกลยุทธ ์ มำตรกำร 
1. มหาวิทยาลัยมีชื่อเสียง
เป็นที่ยอมรับท้ังในระดับ
ท้องถิ่น ระดับชาติและ
นานาชาติ 

1. จ านวนผลงานของ
บุคลากร และนักศึกษาที่
ได้รับรางวัลในระดับชาติ
และนานาชาติและอยู่ใน
ฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับ 
ในระดับสากล 
 

1. สร้างภาพลักษณ์ของ 
มหาวิทยาลยัให้มีช่ือเสียง
เป็นที่ยอมรับท้ังในระดับ
ท้องถิ่น ระดับประเทศและ
นานาชาติ 

1.1 จ านวนผลงานของ
บุคลากร และนักศึกษาที่
ได้รับรางวัลในระดับชาติ
และนานาชาติและ/หรือ
อยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นท่ี 
ยอมรับในระดับสากล 

1.1.1 ส่งเสริมให้นักศึกษา บุคลากรเข้าแข่งขันทางวิชาการในระดับชาติ
และนานาชาติ  
1.1.2 สนับสนุนให้บุคลากรและนักศึกษาเผยแพร่ผลงานวิจัย ผลงานทาง
วิชาการ และนวัตกรรมทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 

1.2 ระบบประชาสัมพันธ์
เชิงรุกที่มีประสิทธิภาพ
สามารถสรา้งภาพลักษณ์
องค์กรสู่นานาชาต ิ

1.2.1 พัฒนาระบบการประชาสัมพันธ์เชิงรุก เผื่อเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร 
และสร้างภาพลักษณ์ความเป็นสากลของมหาวิทยาลัยสู่นานาชาติ  
1.2.2 จัดท าแผนแม่บทการพัฒนาภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยให้เป็นที่
ยอมรับท้ังในระดับชาติและนานาชาติ 

1.3 จ านวนกิจกรรมหรือ
โครงการทีส่่งเสริมความ
เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความ
เชี่ยวชาญเฉพาะตาม 
เอกลักษณ ์

1.3.1 จัดกิจกรรมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งในระดับท้องถิ่นระดับชาติ
และนานาชาติอย่างสม่ าเสมอ  
1.3.2 สนับสนุนโครงการกิจกรรมที่แสดงถึงการเป็นมหาวิทยาลัยที่เช่ียวชาญ
เฉพาะ 
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ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 5  
กำรยกระดับและกำรพลิกโฉมมหำวิทยำลัย (Reinventing Universities) ให้เป็นมหำวิทยำลัยเพ่ือกำรพัฒนำท้องถิ่นสู่มำตรฐำนสำกล 

เป้ำประสงค์  :  1. มหาวิทยาลัยมีชื่อเสียงเป็นท่ียอมรับทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติและนานาชาติ  
         2. มหาวิทยาลัยมีความพรอ้มในการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่มาตรฐานสากล  
         3. มีเครือข่ายกับองค์กรในระดับชาติและนานาชาติ  
         4. มหาวิทยาลัยได้รับการจดัอันดับคุณภาพในระดับนานาชาติ 

เป้ำประสงค์ ตัวชี้วัดเป้ำประสงค์ กลยุทธ ์ ตัวชี้วัดกลยุทธ ์ มำตรกำร 
2. มหาวิทยาลัยมีความ
พร้อมในการเป็น
มหาวิทยาลยัแห่ง 
นวัตกรรม เพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่นสู่มาตรฐานสากล 

2. มีระบบและกลไกการ 
บริหารจดัการ เพื่อเตรยีม
ความพร้อมในการเป็น
มหาวิทยาลยัแห่ง
นวัตกรรม 

2. วางรากฐานการพัฒนา 
มหาวิทยาลยัเพื่อเตรียม 
พร้อมสู่การเป็น
มหาวิทยาลยัแห่ง
นวัตกรรม เพื่อการพัฒนา 
ท้องถิ่นสู่มาตรฐานสากล 

2.1 จ านวนบุคลากรที่มี
สมรรถนะในระดับชาติและ
นานาชาติ 

2.1.1 สนับสนุนบุคลากรที่มีสมรรถนะให้มีโอกาสท างานร่วมกับหน่วยงาน
ระดับชาติและนานาชาติ (Talent mobility) 
2.1.2 สนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนาสมรรถนะให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

2.2 มีระบบการบริหาร
จัดการ สินทรัพย์ทีมี
ประสิทธิภาพ สามารถสร้าง
รายได้ให้แก่ มหาวิทยาลัย  
หมำยเหตุ รายได้จากการ
บริหารทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัย 

2.2.1 สร้างระบบและกลไกการบริหารจัดการสินทรัพย์ของมหาวิทยาลัย
เพื่อการแสวงหาได้ เพื่อเตรียมพร้อมในการพึ่งพาตนเอง  
2.2.2 จัดท าแผนแม่บทในการบริหารจัดการสินทรัพย์ของมหาวิทยาลัย
เพื่อการสร้างรายได้ให้แก่มหาวิทยาลัย 
2.2.3 พัฒนาหลักสูตรสอนออนไลน์ 
2.2.4 โครงการจัดหารายได้และสร้างความร่วมมือกับท้องถิ่น  

2.3 มีการเตรยีมความ
พร้อมสู่การเป็น
มหาวิทยาลยัในก ากับ 

2.3.1 ปรับระบบการบริหารจัดการให้มีความยดืหยุ่น โดยใช้แนวคิดที่
ทันสมัยให้เอื้อต่อการเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับ (Autonomous University)  
2.3.2 จัดท าแผนแม่บทในการเตรยีมพร้อมสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับ 
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ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 5  
กำรยกระดับและกำรพลิกโฉมมหำวิทยำลัย (Reinventing Universities) ให้เป็นมหำวิทยำลัยเพ่ือกำรพัฒนำท้องถิ่นสู่มำตรฐำนสำกล 

เป้ำประสงค์  :  1. มหาวิทยาลัยมีชื่อเสียงเป็นท่ียอมรับทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติและนานาชาติ  
         2. มหาวิทยาลัยมีความพรอ้มในการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่มาตรฐานสากล  
         3. มีเครือข่ายกับองค์กรในระดับชาติและนานาชาติ  
         4. มหาวิทยาลัยได้รับการจดัอันดับคุณภาพในระดับนานาชาติ 

เป้ำประสงค์ ตัวชี้วัดเป้ำประสงค์ กลยุทธ ์ ตัวชี้วัดกลยุทธ ์ มำตรกำร 
3. มีเครือข่ายกับองค์กรใน 
ระดับชาติและนานาชาต ิ

3. จ านวนเครือข่ายกับ
องค์กรในระดับชาติและ
นานาชาติ 

3. การสร้างเครือข่ายกับ 
มหาวิทยาลยัและองค์กร
ในระดับชาติและ
นานาชาติ เพื่อยกระดับ
คุณภาพของมหาวิทยาลัย 
สู่มาตรฐานสากล 

3.1 จ านวนองค์กรหรือ
สถาบันที่เป็นเครือข่ายกับ
มหาวิทยาลยั ท้ังในและ
ต่างประเทศ 

3.1.1 ส่งเสริมบุคลากรให้สามารถท างานร่วมกับเครือข่ายในระดับชาติ
และนานาชาติ 
3.1.2 การแสวงหาภาคีเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศในการท ากิจกรรม
ทางวิชาการ การพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และร่วม
ลงทุนในกิจการต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย (PublicPrivate Partnership) 
เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่มาตรฐานสากล 
3.1.3 จัดกิจกรรมแข่งขันทางวิชาการตามอัตลักษณ์ของคณะฯ  

4. มหาวิทยาลัยไดร้ับการ
จัดอันดับคณุภาพในระดับ
นานาชาติ 

4. ผลการจดัอันดับคณุภาพ 
ของมหาวิทยาลัยในระดับ 
นานาชาติWebometrics, 
Green University, Eco 
University, Community 
Engagement University 

4. พัฒนามหาวิทยาลัย 
ด้านกายภาพและ
สิ่งแวดล้อม ตามเกณฑ์
คุณภาพในระดับ 
นานาชาติ 

4.1 ระดับการเตรยีมการเข้า
สู่การจดัอันดับมหาวิทยาลัยสู ่
มาตรฐานสากล (Green 
University/Engagement 
University /Community 
University) 

4.1.1 จัดท าแผนแม่บทในการก้าวเข้าสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในระดับ
นานาชาติ  
4.1.2 สร้างความตระหนักให้แก่คณาจารย์บุคลากรและนักศึกษา ในการ
มีส่วนการเป็นมหาวิทยาลัยนานาชาติ  
4.1.3 จัดท าแผนแม่บทในการพัฒนามหาวิทยาลัยส่วนย่านมัทรีให้มี
ศักยภาพในการจัดการศึกษาอย่างเต็มรูปแบบ 
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ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 5  
กำรยกระดับและกำรพลิกโฉมมหำวิทยำลัย (Reinventing Universities) ให้เป็นมหำวิทยำลัยเพ่ือกำรพัฒนำท้องถิ่นสู่มำตรฐำนสำกล 

เป้ำประสงค์  :  1. มหาวิทยาลัยมีชื่อเสียงเป็นท่ียอมรับทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติและนานาชาติ  
         2. มหาวิทยาลัยมีความพรอ้มในการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่มาตรฐานสากล  
         3. มีเครือข่ายกับองค์กรในระดับชาติและนานาชาติ  
         4. มหาวิทยาลัยได้รับการจดัอันดับคุณภาพในระดับนานาชาติ 

กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ค่ำเป้ำหมำย ผู้ก ำกับดูแลตัวชี้วัด/

ผู้รับผิดชอบ 61 62 63 64 
1. สร้างภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

ให้มีช่ือเสียงเป็นท่ียอมรับ 
ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ
และนานาชาต ิ

1.1 จ านวนผลงานของบุคลากร และนกัศึกษาที่ได้รับ 
รางวัลในระดับชาติและนานาชาตแิละ/หรืออยู่ใน 
ฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล 

จ านวน 1 1 1 1 รองคณบดฝี่ายวิชาการ
และรองคณบดีฝ่าบริหาร 

1.2 มีระบบประชาสมัพันธ์เชิงรุกที่มีประสิทธิภาพ 
สามารถสรา้งภาพลักษณ์องค์กรสูน่านาชาติ  
เกณฑ์กำรให้คะแนน  
1. มีระบบประชาสัมพันธ์ สามารถสร้าง
ภาพลักษณ์องค์กรในระดบัท้องถิ่น  
2. ระบบประชาสัมพันธ์ สามารถสร้างภาพลักษณ์ 
องค์กรในระดับชาติ  
3. ระบบประชาสัมพันธ์ สามารถสร้างภาพลักษณ์ 
องค์กรในระดับนานาชาต ิ

ระดับ 1 1 2 2 รองคณบดีฝ่าบริหาร 

1.3 จ านวนกิจกรรมหรือโครงการทีส่่งเสริมความเป็น
มหาวิทยาลยัที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะตาม 
เอกลักษณ ์

จ านวน 5 5 5 5 รองคณบดีฝ่าบริหาร 
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ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 5  
กำรยกระดับและกำรพลิกโฉมมหำวิทยำลัย (Reinventing Universities) ให้เป็นมหำวิทยำลัยเพ่ือกำรพัฒนำท้องถิ่นสู่มำตรฐำนสำกล 

เป้ำประสงค์  :  1. มหาวิทยาลัยมีชื่อเสียงเป็นท่ียอมรับทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติและนานาชาติ  
         2. มหาวิทยาลัยมีความพรอ้มในการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่มาตรฐานสากล  
         3. มีเครือข่ายกับองค์กรในระดับชาติและนานาชาติ  
         4. มหาวิทยาลัยได้รับการจดัอันดับคุณภาพในระดับนานาชาติ 

กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ค่ำเป้ำหมำย ผู้ก ำกับดูแลตัวชี้วัด/

ผู้รับผิดชอบ 61 62 63 64 
2. วางรากฐานการพัฒนามหาวิทยาลยั

เพื่อเตรียมพร้อมสู่การเป็น
มหาวิทยาลยั แห่งนวัตกรรมเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่นสู่มาตรฐานสากล 

2.1 จ านวนบุคลากรที่มีสมรรถนะในระดับชาติและ 
นานาชาติ 

จ านวน 5 5 5 5 รองคณบดีฝ่าบริหาร 

2.2 มีระบบการบริหารจดัการสินทรัพย์ 
ทีมีประสิทธิภาพ สามารถสร้างรายได้ให้แก่
มหาวิทยาลยั 
หมำยเหตุ รายได้จากการบริหารทรัพย์สินของ 
มหาวิทยาลยั 

ร้อยละ 1 1 1 1 รองคณบดีฝ่าบริหาร 

2.3 มีการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นมหาวิทยาลยั 
ในก ากับ  
เกณฑ์กำรให้คะแนน  
1. รับฟังความคิดเห็นจากบุคลากร  
2. มีแผนแม่บทในการเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับ  
3. มีการเตรียมความพร้อมด้านบคุลากร  
4. มีการเตรียมความพร้อมด้านทรพัยากร 

ระดับ 1 2 3 4 รองคณบดีฝ่าบริหาร 
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ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 5  
กำรยกระดับและกำรพลิกโฉมมหำวิทยำลัย (Reinventing Universities) ให้เป็นมหำวิทยำลัยเพ่ือกำรพัฒนำท้องถิ่นสู่มำตรฐำนสำกล 

เป้ำประสงค์  :  1. มหาวิทยาลัยมีชื่อเสียงเป็นท่ียอมรับทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติและนานาชาติ  
         2. มหาวิทยาลัยมีความพรอ้มในการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่มาตรฐานสากล  
         3. มีเครือข่ายกับองค์กรในระดับชาติและนานาชาติ  
         4. มหาวิทยาลัยได้รับการจดัอันดับคุณภาพในระดับนานาชาติ 

กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ค่ำเป้ำหมำย ผู้ก ำกับดูแลตัวชี้วัด/

ผู้รับผิดชอบ 61 62 63 64 
3. การสร้างเครือข่ายกับมหาวิทยาลยั

และองค์กรในระดับชาติและ
นานาชาติ เพื่อกระดับคุณภาพของ
มหาวิทยาลยัสู่มาตรฐานสากล 

3.1 จ านวนองค์กรหรือสถาบันท่ีเป็นเครือข่าย 
กับมหาวิทยาลยัทั้งในและต่างประเทศ 

จ านวน 
เครือข่าย 

4 4 4 4 รองคณบดีฝ่าบริหาร 

4. พัฒนามหาวิทยาลัยด้านกายภาพ
และสิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์คณุภาพ
ในระดับนานาชาต ิ

4.1 ระดับการเตรียมการเข้าสู่การจัดอนัดับ
มหาวิทยาลยัสู่มาตรฐานสากล (Green 
University/ Engagement University 
/Community University) 
เกณฑ์กำรให้คะแนน  
1. เตรียมการด้านองค์ความรู้  
2. เตรียมการด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อม  
3. เตรียมการด้านบคุลากร 
4. เตรียมการด้านการบรหิารจดัการ 

ระดับ 1 2 3 4 รองคณบดีฝ่าบริหาร 
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ส่วนที่ 5 
กำรน ำแผนยุทธศำสตร์คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์สู่กำรปฏิบัติ 

  
จากประเด็นยุทธศาสตร์ที่น าเสนอในส่วนที่ 4 โดยวางกรอบยุทธศาสตร์หลัก 5 ประเด็นยุทธศาสตร์  

การน ายุทธศาสตร์ไปปฏิบัติ โดยผ่านกลยุทธ์ 23 กลยุทธ์ เป้าประสงค์ 17 เป้าประสงค์ และการก ากับติดตามความส าเร็จ
ผ่านตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 16 ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดกลยุทธ์ 46 ตัวชี้วัด นั้น เพ่ือให้การน ายุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ  
มีแนวทางในการด าเนินงานที่ชัดเจน จึงได้ก าหนดแนวทางการน ายุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ไว้ ดังนี้ 
 
5.1  แนวทำงกำรน ำแผนไปสู่กำรปฏิบัติ 
 การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติงานของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
ไปสู่ความเป็นเลิศจะเกิดผลสัมฤทธิ์ได้จะต้องประกอบด้วยกลไกการด าเนินงานหลายส่วน การสร้างการยอมรับ 
และการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกระดับในคณะเป็นสิ่งส าคัญ เพราะจะเป็นกลไกที่ร่วมกันขับเคลื่อน  
น าแนวทางการพัฒนาคณะไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม ควบคู่กับการวางแผนพัฒนาก าลังคนให้มีสมรรถนะ
ตามหน้าที่ และความรับผิดชอบ การวางระบบกลไกการจัดสรรทรัพยากร การบริหารความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ 
ตลอดจนการพัฒนาระบบก ากับ ติดตาม และประเมินผลให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น ในการแปลงหรือน าแผนยุทธศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พ.ศ. 2560 - 2564 (ฉบับทบทวน  
พ.ศ. 2563) ไปสู่การปฏิบัติ นั้น เน้นการน าแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยไปปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี 
และแผนปฏิบัติการประจ าปี โดยถ่ายทอดนโยบาย ผลผลิต ผลลัพธ์ และค่าเป้าหมายให้แก่สาขาวิชา  
และหน่วยงานต่าง ๆ ภายในคณะ เพ่ือใช้เป็นแนวปฏิบัติส าหรับคณะ สาขาวิชา และหน่วยงานต่าง ๆ ให้เป็น 
ไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีแนวปฏิบัติต่าง ๆ ดังนี้ 

1. เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกระดับ โดยประชุมเพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจร่วมกัน
เกี่ยวกับแผน และกลวิธีน าแผนลงสู่ระดับหน่วยงาน และบุคคล เพ่ือให้บุคลากรทุกระดับได้รับทราบและเกิดทักษะ 
ในการน าไปปฏิบัติ 

2. การถ่ายทอดยุทธศาสตร์คณะสู่สาขาวิชาและหน่วยงานต่าง ๆ โดยการชี้แจงท าความเข้าใจในแต่ละ
ประเด็น จัดประชุม เพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติการ ก าหนดค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ โครงการ กิจกรรม ตลอดจน
ทรัพยากรที่ต้องการส าหรับจัดท างบประมาณประจ าปีและการก ากับผลปฏิบัติงานต่อไป 

3. สนับสนุนให้ระดับคณะ สาขาวิชา และหน่วยงานต่าง ๆ ชี้แจง ท าความเข้าใจ และความชัดเจน 
 ในแต่ละประเด็นที่หน่วยงานตัวเองรับผิดชอบสู่ระดับหน่วยงานย่อยและบุคลากรในสังกัดในรูปแบบต่าง ๆ 
เช่น การประชุม ประชาสัมพันธ์ 

4. พิจารณาสนับสนุนเพ่ือให้โครงการที่ก าหนดไว้สามารถด าเนินไปได้ ทั้งนี้ มหาวิทยาลัย/หน่วยงาน/
ระดับคณะ/สาขาวิชาและหน่วยงานต่าง ๆ ต้องให้การสนับสนุนในด้านการปรับโครงสร้างระบบงาน 
หรือระเบียบการจัดบุคลากร การจัดสรรหรือจัดหางบประมาณ การสนับสนุนสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ 
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5. การสร้างพลังและความร่วมมือเพ่ือน าไปสู่ผลที่ตั้งเป้าหมายไว้ ตามแผนงานและโครงการเรื่องท่ียาก
ที่สุด คือ การเปลี่ยนแปลง และการให้บุคลากรยอมรับการเปลี่ยนแปลง ดังนั้น วิธีการที่จะน ามาใช้ประกอบการ
พัฒนาศักยภาพ และภาวะผู้น าของผู้บริหารระดับต่าง ๆ การมีส่วนร่วม การท างานเป็นทีม ความผูกพัน  
และการยอมรับ การจูงใจ 

6. คณะจะจัดระบบการสื่อสารองค์กรอย่างทั่วถึงและต่อเนื่องแก่สาธารณะและบุคลากรในทุกระดับ  
การวางระบบสนับสนุนต่าง ๆ เช่น การบริหาร การเปลี่ยนแปลง การพัฒนาบุคลากร การบริหารแบบมีส่วนร่วม 
การจัดการความรู้ การบริหารความเสี่ยงด้านต่าง ๆ ตลอดจนการก าหนดนโยบาย แนวปฏิบัติเพ่ือถ่ายทอดวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ และค่าเป้าหมายที่ส าคัญให้แก่คณะ/หน่วยงานระดับคณะสาขาวิชา ตลอดจนภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
โดยพัฒนาระบบการสื่อสารในคณะ เพ่ือประชาสัมพันธ์แผนให้บุคลากรได้รับทราบโดยทั่วกันในรูปแบบ 
ที่หลากหลาย ได้แก ่ทางเว็บไซต ์สื่อสารสังคมออนไลน์ ป้ายประชาสัมพันธ์ และสื่อแผ่นพับ เป็นต้น 

7. การบริหารแผนการปฏิบัติการ คณะจัดระบบการบริหารแผนการปฏิบัติการ ให้มีกลไกเพ่ือเฝ้าระวัง
และตรวจสอบแผนการด าเนินงานที่มีความคลาดเคลื่อนจากแผน เพ่ือประกอบการตัดสินใจว่าจะต้องมีการแก้ไข
อย่างไร โดยให้มีการรายงานผลตามล าดับขั้นของความรับผิดชอบเป็นรายเดือนหรือรายไตรมาส 

8. การประเมินผลการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรมและความส าเร็จของหน่วยงาน คณะจัดให้มีกลไก 
เพ่ือควบคุมการปฏิบัติงานตามกลยุทธ์และก่อให้เกิดการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนการเรียนรู้ 
ในหน่วยงาน โดยด าเนินการเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานที่ได้จริงกับเป้าหมายที่ก าหนดไว้ทั้งในรูปผลผลิต 
(output) และผลลัพธ์ (outcome) ภายใต้การบูรณาการ ระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรอง
การปฏิบัติราชการของ ก.พ.ร. สมศ. สกอ. และหน่วยงานต่าง ๆ ภายนอก 

 
5.2  กำรถ่ำยทอดเป้ำประสงค์และตัวชี้วัดจำกระดับคณะสู่หน่วยงำน 
 เพ่ือให้การด าเนินงานของคณะไปในทิศทางเดียวกันและสอดคล้องกัน จึงได้มีการถ่ายทอด
เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ของคณะสู่สาขาวิชาต่าง  ๆ โดยการจัดท าค ารับรอง 
การปฏิบัติราชการระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานระดับคณะหรือเทียบเท่า และค ารับรองการปฏิบัติ
ราชการระหว่างคณะกับสาขาวิชา โดยการก าหนดเป้าประสงค์ ตัวชี้ วัด และค่าเป้าหมายที่ส าคัญให้สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ของคณะ อีกท้ังเพ่ือเป็นกลไกให้การด าเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ ได้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ของคณะ 
 
5.3  กำรสื่อสำรและถ่ำยทอดยุทธศำสตร์สู่ประชำคมคณะ 
 เพ่ือให้บุคลากรและนักศึกษาของคณะ ได้ตระหนักและรับรู้ถึงยุทธศาสตร์ของคณะ จึงจัดให้มีกิจกรรมต่าง  ๆ
เพ่ือสื่อสารและถ่ายทอดยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยให้บุคลากรและนักศึกษาได้รับรู้และเข้าใจ  ทั้งในการท า
ประชาสัมพันธ์ และการสื่อสารผ่านช่องทางต่าง ๆ  ที่คณะจัดเตรียมไว้ เช่น การประชุมชี้แจงการสื่อสารผ่านเว็บไซต์ 
สื่อสังคมออนไลน์ เอกสารและแผ่นพับ เป็นต้น
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ส่วนที่ 6 
กำรควบคุม ติดตำมประเมินผลและก ำกับให้เป็นไปตำมแผนยุทธศำสตร์ 

 

 
 

 

 

 

กำรก ำกับติดตำมและประเมินผลกำรพัฒนำตำมยุทธศำสตร์ 

กำ
รป

ระ
เม

ินผ
ล 

(E
va

lu
at

io
n)

 
กำ

รก
 ำก

ับต
ิดต

ำม
 (M

on
ito

rin
g)

 รำยงำนด้ำนงบประมำณ 

ผู้บริหำรคณะ 

รำยไตรมำส 

รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน รำยงำนกำรศึกษำตนเอง รำยงำนกำรประเมินตนเอง 

คณะกรรมกำรบริหำรคณะ/
คณะกรรมกำรประจ ำคณะ 

คณะกรรมกำรติดตำม 
ตรวจสอบ และประเมินผล

ของคณะ 

คณะกรรมกำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำภำยใน 

รำยไตรมำส/ปี ปีงบประมำณ ปีกำรศึกษำ 

ตัวชี้วัดเป้ำประสงค์ 
และ 

ตัวชี้วัดกลยุทธ ์

ปัจจยัน ำเข้ำ 
(Inputs) 

นโยบาย/แผนงาน 
โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 

กระบวนกำร  
(Process)  
มาตรการ/ 

วิธีการด าเนินงาน  
ปัญหา/อุปสรรค
ในการด าเนินงาน 

ผลผลิต (Outputs)  
- เชิงงบประมาณ  
- เชิงเวลา  
- เชิงปริมาณ  
- เชิงคุณภาพ 
 

ผลลัพธ์ (Outcome)  
- เป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้หรือไม่  
- เกิดผลลัพธ์ท่ีไม่ได้คาดการณ์
ล่วงหน้าไว้อย่างไร  
- มีประโยชน์ต่อกลุ่มเป้าหมาย
อย่างไร  
- มีส่วนสนับสนุนความส าเร็จของ
เป้าหมายในระดับขึ้นอย่างไร 

ผลกระทบ  
- เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ 
หรือไม่  
- มีผลกระทบที่ไม่คาดการณ์ไว้
เกินขึ้นหรือไม่  
- ผลกระที่เกิดขึ้นสอดคล้อง
กับทิศทางการพัฒนา 
มหาวิทยาลัยอย่างไร  
- กลุ่มเป้าหมายที่ได้ผลกระทบ 

ประสิทธิผล (Effectiveness) ประสิทธิภำพ (Efficiency) 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภำคผนวก 

 

 

 

 

  



 
 

  

 

 

 
 
 
 
 

 
ภำคผนวก ก  

กระบวนกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร ์
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  

กระบวนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  
พ.ศ. 2560 - 2564 (ฉบับทบทวน พ.ศ. 2563)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เริ่มต้น 
 

จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทบทวนแผนยุทธศาสตร์คณะฯ 
 

 
รวบรวมข้อมูล เอกสาร หลักฐาน  

เพ่ือใช้ประกอบการวิเคราะห์จัดท าแผนยุทธศาสตร์คณะฯ 
 

วิเคราะห์/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดมความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
และใหข้้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์คณะฯ 

เพ่ือร่วมกันวิเคราะห์สภาพแวดล้อมท้ังภายใน และภายนอกของคณะฯ (SWOT) 

จัดท า (ร่าง) แผนยุทธศาสตร ์
 

เสนอเข้าท่ีประชุม
คณะกรรมการบริหารคณะฯ 

พิจารณา 
 

จัดท าแผนยุทธศาสตร์ฉบับสมบูรณ์ 
 

เผยแพร่ให้แก่หน่วยงานอื่น ๆ ภายในคณะ  
เพ่ือใช้เป็นแนวปฏิบัติงานตามภารกิจด้านต่าง ๆ ของคณะ 

และเผยแพร่ลงบนเว็บไซต์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 

 
จบ 

 

มีข้อแก้ไข 

เห็นชอบ 



 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภำคผนวก ข 

ค ำสั่งแต่งตัง้คณะกรรมกำรทบทวนแผนยุทธศำสตร์คณะฯ 
 



 
 

 



 
 

  



 
 

  



 
 

  

 

 

 




