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ค ำน ำ 
 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ นอกจากพันธกิจในการ
จัดการเรียนการสอน และท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมแล้ว ยังมีพันธกิจด้านการวิจัย และการบริการ
ทางวิชาการ ในการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยที่ผ่านมานับได้ว่าเป็นสภาบันหนึ่งในการร่วมพัฒนาท้องถิ่น
ชุมชน ให้มีศักยภาพในการด ารงชีวิตด้านเศรษฐกิจด้านสังคม และด้านการเมืองที่ดี  

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้จัดท าแผนวิจัยและ
บริการวิชาการ ตามปรัชญาของมหาวิทยาลัย “เป็นมหาวิทยาลัยของแผ่นดิน ในการพัฒนาท้องถิ่น” 
เพราะตระหนักถึงความส าคัญของงานวิจัย และการให้บริการวิชาการแก่สังคม โดยกระบวนการมีส่วนร่วม
ของภาคประชาชน ภาคเอกชน และภาครัฐ และยังให้บริการฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ และเทคโนโลยีตาม
ความต้องการให้แก่สังคมอันเป็นวัตถุประสงค์หนึ่งในการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยฯ ทั้งนี้มีการมุ่งเน้น
ให้หน่วยงาน มีความเชื่อมโยงการวิจัย การให้บริการวิชาการระหว่างกัน เพ่ือให้งานวิจัยและการบริการ
วิชาการที่หลากหลายรูปแบบสอดคล้องกับความต้องการของสังคม เชื่อมโยงสู่การพัฒนาอย่างยั่ง ยืน  
ในด้านของคุณภาพชีวิตของประชาชน การฟ้ืนฟูอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

 
     คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
        มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
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บทที่ 1 
ส่วนน ำ 

 

ประวัติควำมเป็นมำ 
ชื่อคณะ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
ที่ตั้ง  398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 
สีประจ ำคณะ  ส้ม – แสด 
ดอกไม้ประจ ำคณะ     แคแสด 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จัดตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2518 โดยมี
วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งคณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยครูนครสวรรค์ คือ 

1. ให้การศึกษาขั้นพ้ืนฐานหมวดศิลปศาสตร์และวัฒนธรรมแก่นักศึกษาของสถาบัน เพ่ือให้ได้บัณฑิต  
ที่มีคุณสมบัติที่สังคมพึงประสงค ์

2. ผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาสังกัดคณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในระดับอนุปริญญาและ
ปริญญาตรี เพ่ือสนองตอบความต้องการก าลังคนในสังคม และเพ่ือเสริมสร้างคุณค่าของมนุษย์ให้สูงส่ง ในการ
ด าเนินชีวิต และสร้างความเจริญให้แก่สังคมที่อาศัย 

3. เป็นแหล่งในการค้นคว้าวิจัย และพัฒนาวิชาการด้านมนุษยศาสตร์เชิงวิชาการให้แก่ชุมชน ในเขต
จังหวัดนครสวรรค์ อุทัยธานี และชัยนาท (สถาบันราชภัฏนครสวรรค์, 2536 : 25) 

การพัฒนาของคณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มุ่งเน้นใน 3 ประเด็น คือ “พัฒนาคน พัฒนา
วิชาการ และพัฒนากายภาพ” 

1. การพัฒนาคน หมายถึง การพัฒนาคณาจารย์ เจ้าหน้าที่บุคลากร และนักศึกษาให้มีศักยภาพตาม
แนวทางและหน้าที่ของตน 

2. การพัฒนาวิชาการ ได้แก่ การพัฒนาหลักสูตร การพัฒนางานวิจัย การสร้างผลงานทางวิชาการ 
รวมถึงการบริการวิชาการแก่ชุมชน และงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

3. การพัฒนากายภาพ หมายถึง การจัดหาอาคารสถานที่  และเครื่องมือประกอบการปฏิบัติการของ
ทุกสาขาวิชาให้เพียงพอ  

งบประมาณและกิจกรรมในแต่ละปีการศึกษาได้ถูกก าหนดโดยแนวทางข้างต้น เพ่ือให้เกิดการพัฒนา
ทุกด้านในสัดส่วนที่เหมาะสม ทั้งนี้เพ่ือให้ผู้ที่เรียนจบจากคณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นผู้ที่คิดเป็น 
ท าเป็น แก้ปัญหาเป็น และมีคุณธรรมประกอบกันโดยมีภูมิหลัง ดังนี้ 
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พุทธศักรำช กำรด ำเนินกำร 

พ.ศ.2518 เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ.2518 

พ.ศ.2521 เปิดสอนโครงการอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาประจ าการ (อ.ค.ป) 

พ.ศ.2528 เปิดรับนักศึกษาภาคปกติ สาขาครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.4 ปี) วิชาเอกสังคมศึกษา 
ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย นาฏศิลป์ ศิลปะ และภูมิศาสตร์ตามล าดับ เปิดรับ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี 2 ปีหลังโดยรับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ ป.กศ. 

พ.ศ.2525 มีการแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ.2518 คือ 
พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู (ฉบับที่ 2 พ.ศ.2527 ) ประเด็นส าคัญในการ
เปลี่ยนแปลงคือให้การศึกษาวิชาการในสาขาวิชาต่าง ๆ ซึ่งท าให้คณะวิชา
ผลิตบัณฑิตถึงระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาต่าง ๆ นอกเหนือจากปริญญาตรี 
ครุศาสตร์ที่เปิดสอน มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2518 

พ.ศ.2527 เปิดรับนักศึกษาระดับอนุปริญญาตรีศิลปศาสตร์ (อ.ศศ.) วิชาดนตรี 

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

พ.ศ.2531 เปิดรับนักศึกษาในโปรแกรมวิชาดนตรี ภาษาอังกฤษธุรกิจและวัฒนธรรม
ศึกษาในสาขาศิลปศาสตร์ระดับ อ.ศศ. และ ศศ.บ. ในส่วนสาขาครุศาสตร์
ยังคงเปิดรับนักศึกษาในวิชาเอกต่าง ๆ เหมือนเดิม 

พ.ศ.2538 ประกาศใช้พระราชบัญญัติ สถาบันราชภัฏ เมื่อวันที่ 24 ม.ค. 2538 มีผลให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงการบริหารงานครั้งใหญ่อีกครั้งหนึ่ง คณะวิชา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จึงเปลี่ยนชื่อเป็น "คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์"  และผู้ด ารงต าแหน่งบริหารคณะ ให้ใช้ค าว่า "คณบดี"  
เมื่อวันที่ 25 ม.ค. 2538  

พ.ศ.2543 เปิดรับนักศึกษาในโครงการ การศึกษาส าหรับเยาวชน (กศ.ยช) 

พ.ศ.2544 เปิดรับนักศึกษาโปรแกรมวิชาศิลปกรรม (ออกแบบประยุกต์ศิลป์) สาขา     
ศิลปศาสตร์ และเปิดรับนักศึกษา โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร
ทางธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) สาขาวิชาศิลปศาสตร์ 
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พุทธศักรำช กำรด ำเนินกำร 

พ.ศ.2545 เปิดรับนักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาไทย สาขาวิชาศิลปศาสตร์ 

พ.ศ.2546 เปิดรับนักศึกษาโปรแกรมวิชานิติศาสตร์ 

พ.ศ.2548 เปลี่ยนสถานภาพจากสถาบันราชภัฏนครสวรรค์ เป็นมหาวทิยาลัย            
ราชภัฏนครสวรรค์ มีการปรับโครงสร้างการบริหารคณะ 

พ.ศ.2549 เปิดรับนักศึกษาจากสาธารณรัฐประชาชนจีน โปรแกรมวิชาภาษาไทย         
ตามโครงการความร่วมมือกับวิทยาลัยการอาชีพและเทคโนโลยีหนานหนิง 

พ.ศ.2552 เปิดรับนักศึกษาจากสาธารณรัฐประชาชนจีน โปรแกรมวิชาภาษาไทย         
ตามโครงการความร่วมมือกับวิทยาลัยนานาชาติทาเลนต์ กวางสี 

พ.ศ.2552 เปิดรับนักศึกษาสาขาวิชาภูมิศาสตร์ สาขาวิชาภูมิสารสนเทศเพ่ือการพัฒนา 

พ.ศ.2554 เปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาการบริหารเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 

พ.ศ.2556 เปิดรับนักศึกษาสาขาวิชาประวัติศาสตร์ สาขาวิชาศิลปกรรม 

พ.ศ.2562 เปิดหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา และสาขาวิชา
ศิลปศึกษา 

 

ปรัชญำ 
      ผลิตบัณฑิตให้มีปัญญา สร้างคุณภาพคู่คุณธรรม น าวิชาการสู่การพัฒนาท้องถิ่น 
 

วิสัยทัศน์ 
เป็นผู้น าทางวิชาการ มุ่งเน้นให้การบริการการศึกษาที่หลากหลาย โดยน าองค์ความรู้ทางวิชาการงานวิจัย 

การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น สู่การบูรณาการการเรียนการสอนเพ่ือสร้างความเข้มแข็งของสังคม
ชุมชนอย่างยั่งยืน และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล 

 

พันธกิจ 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีพันธกิจในการพัฒนาคณะในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
1. ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ ที่สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น 

การเปลี่ยนแปลงทางสังคม ประเทศชาติและประชาคมอาเซียน 
2. สร้างงานวิจัยที่มีคุณภาพ เสริมสร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรมสู่ความเป็นผู้น าในการพัฒนาท้องถิ่น 

ให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืนและได้มาตรฐานระดับสากล 
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3. บริการวิชาการ ถ่ายทอดนวัตกรรมและเทคโนโลยี และสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
สู่ท้องถิ่นและสังคม 

4. ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปัญญาของท้องถิ่นและสร้างองค์ความรู้ทางวัฒนธรรมสู่ระดับชาติ
และนานาชาติ 

5. พัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ให้มีคุณภาพมาตรฐานวิชาชีพและยกระดับคณะฯ ให้เป็นผู้น าด้านพัฒนา
คุณภาพบุคลากรทางการศึกษาสู่การปฏิบัติงานระดับสากล 

6. พัฒนาระบบคุณภาพ และมาตรฐานการบริหารจัดการคณะฯ โดยมุ่งสู่ความเป็นเลิศโปร่งใสด้วย  
หลักธรรมาภิบาล และเป็นองค์กรแห่งความสุข  

 

ท ำเนียบผู้บริหำร/คณะกรรมกำรประจ ำคณะ 
ผู้บริหำรคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์  
ตั้งแต่ พ.ศ.2519-ปัจจุบัน จ านวนทั้งหมด 13 ท่าน ตามล าดับ ดังนี้ 
รายชื่อผู้บริหารคณะตั้งแต่อดีต-ปัจจุบัน 
 

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.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล  สรรสรวสิุทธ์ 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.  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 

 
คณบดีทั้งหมดได้รับการคัดเลือกมาจากคณาจารย์ประจ าในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้ท า

หน้าที่เป็นผู้บริหารคณะวิชา จึงมีหน้าที่ทั้งการบริหารงานทั่วไปและงานบริหารวิชาการ ตอบสนองนโยบาย  
พันธกิจของมหาวิทยาลัย และเอกลักษณ์ของคณะน าพาองค์กรไปสู่ความมั่นคงและก้าวหน้า 
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โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนภำยในคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 
การบริหารงานภายในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์นั้น มี “คณบดี” เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ  

มีรองคณบดี หัวหน้าส านักงาน หัวหน้าสาขาวิชา ซึ่งมีทั้งหมด 12 สาขาวิชา และ 1 หลักสูตรวิชา และศูนย์ภาษา 
แบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มภาษา กลุ่มมนุษย์ กลุ่มสังคม และหลักสูตรวิชา 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 
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กลุ่มงำนบริหำรทั่วไป 
- งานธรุการ 
- งานบุคคล 
- งานการเงินและการคลัง 
- งานนโยบายและแผน 
- งานประชาสัมพนัธ ์
- งานเลขานกุาร 

 
 

กลุ่มงำนส่งเสริมวิชำกำรและงำนวิจัย 
- งานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
- งานหลกัสูตรและแผนการเรียน 
- งานติดตามวัดผลประเมินผล 
- งานสนับสนุนและพัฒนางานวิจัย 
- งานพัฒนาการสร้างนวัตกรรม 
- งานถ่ายทอดและบรกิารวิชาการ 
- งานวารสารวิชาการ 

กลุ่มงำนพัฒนำนักศึกษำและส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม 
- งานกิจกรรมนกัศกึษา 
- งานสวัสดิการนกัศึกษา 
- งานวิชาการและวินัยนกัศึกษา 
- งานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
- งานสร้างสรรค์และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม 

 
กลุ่มงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
- งานระบบและแผนการประกนั                      

คุณภาพการศกึษา 
- งานติดตามควบคุมและประเมนิคุณภาพ

การศกึษา 
- งานระบบและเทคโนโลยีสารสนเทศการประกนั

คุณภาพการศกึษา 

 

กลุ่มงำนบริหำรศูนย์ภำษำ 
- งานบริหารทั่วไป 
- งานจัดการศึกษานานาชาต ิ

 

 

กลุม่งำนวิจยัและบริกำรวชิำกำร 
- งานวจิัยและบรกิารวิชาการแก่บุคคล

ภายในและภายนอก 

 

 

กลุ่มงำนประกันคุณภำพภำษำ 

 

 

คณบดี 

รองคณบดี/ผู้ช่วยคณบดี/หัวหน้ำส ำนักงำนคณบดี 

คณะกรรมกำรประจ ำคณะ 

ส ำนักงำนคณบดี สำขำวิชำ ศูนย์ภำษำ 

สาขาวิชาภาษาไทย 

สาขาวิชาภูมิศาสตร ์

สาขาวิชาศิลปกรรม 

สาขาวิชานิติศาสตร ์

สาขาวิชานาฏศลิป์และการละคร 

สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา 

สาขาวิชาภาษาตา่งประเทศ 

สาขาวิชาสังคมวิทยา 

สาขาวิชาดนตร ี

สาขาวิชาประวตัิศาสตร ์

สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ฯ 

สาขาวิชารัฐศาสตร ์

โครงการจดัการศึกษาหลักสูตรนานาชาติ 

 

โครงสร้ำงกำรบริหำร 
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คณะกรรมกำรประจ ำคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 
 

ล ำดับที่ ชื่อ-นำมสกุล ต ำแหน่ง 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภิญโญ  ภู่เทศ ประธานกรรมการ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนิกา  พรหมมาศ รองประธานกรรมการ 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรทัย  อินต๊ะไชยวงค์ กรรมการ 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไชยา  อู๋ชนะภัย กรรมการ 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรภพ  วงค์รอด กรรมการผู้แทนคณาจารย์ 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนาภัสสร ์ สนธิรักษ์ กรรมการผู้แทนคณาจารย์ 
7. นายปิยชาติ  อ้นสุวรรณ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
8. ศาสตราจารย์.ดร.ณรงค์ชัย  ปิฎกรัชต์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
9. นายเอกราช  เอ่ียมเอ้ือยุทธ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

10. นางสาวปัทมา  ด าประสิทธิ์ กรรมการและเลขานุการ 
 
คณะผู้บริหำรคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 
 

ล ำดับที่ ชื่อ-นำมสกุล ต ำแหน่ง 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภิญโญ  ภู่เทศ คณบดี 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนิกา  พรหมมาศ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรทัย  อินต๊ะไชยวงค์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไชยา   อู๋ชนะภัย รองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ 
5. นางสาวปัทมา   ด าประสิทธิ์ รักษาการในต าแหน่งหัวหน้าส านักงานคณบดี

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และ 
ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยคณบดีคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ 
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นโยบำย 
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีภารกิจในการขับเคลื่อนปรัชญา วิสัยทัศน์ และพันธกิจให้ลุล่วง  
ไปได้ด้วยดีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีมาตรฐานภายใต้นโยบาย ดังต่อไปนี้ 
 1. นโยบำยด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน :  ส่งเสริมให้มีบรรยากาศการเรียนการสอน หรือ
สิ่งแวดล้อมในการเรียนรู้ของนักศึกษา ความพร้อมของห้องเรียน หลักสูตรมีความทันสมัยเข้ากับสภาวการณ์
ปัจจุบัน สนับสนุนกิจกรรมและบริการแก่ผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ โดยน ากระบวนการประกันคุณภาพ
การศึกษาเป็นกลไกในการบริหารที่เอ้ือประโยชน์ต่อการพัฒนาการเรียนการสอนส่งเสริม การใช้เทคนิคการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (Active Learning) มีการบูรณาการศิลปวัฒนธรรม งานวิจัย และการบริการวิชาการสู่ 
การเรียนการสอน 
 2. นโยบำยด้ำนกิจกรรมกำรพัฒนำนักศึกษำ : ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรม ช่วยเสริม
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพ่ือสร้างประสบการณ์และพัฒนาให้นักศึกษามีความพร้อมด้วยคุณลักษณะของ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ โดยบูรณาการศิลปวัฒนธรรมกับกิจกรรมนักศึกษา ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายในการท า
กิจกรรมทางวิชาการให้กับนักศึกษาทั้งภายในสถาบันและระหว่างสถาบัน และส่งเสริมการจัดกิจกรรมให้บริการ
ข้อมูลข่าวสาร ที่เป็นประโยชน์แก่นักศึกษาและศิษย์เก่า 
 3. นโยบำยด้ำนกำรวิจัย : ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการวิจัย และสืบสาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ โดยสนับสนุนทุนวิจัย ส าหรับนักวิจัยรุ่นใหม่ และพัฒนาศักยภาพนักวิจัย
ให้ได้รับทุนวิจัยจากแหล่งทุนวิจัยภายนอกสถาบัน และมีความสามารถท าวิจัยที่มีผลกระทบและประโยชน์  
แก่สังคมตลอดจนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่สาธารณชน รวมถึงปริมาณผลงานวิจัยการอ้างอิงผลงานวิจัย 
รายได้จากการวิจัย และชื่อเสียงของคณะ ซึ่งประกอบด้วย ชื่อเสียงด้านการวิจัย จ านวนผลงานตีพิมพ์ต่ออาจารย์
และนักศึกษา 
 4. นโยบำยด้ำนกำรบริกำรวิชำกำรสู่สังคม : ส่งเสริมการบริการทางวิชาการ การถ่ายทอดองค์
ความรู้สู่ชุมชนสังคมที่ตอบสนองความต้องการของสังคม และส่งเสริมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับ
หน่วยงานภายนอกในการจัดท าบริการวิชาการแก่สังคม เพ่ือให้ก่อเกิดรายได้ของคณะที่ได้รับการสนับสนุนทุน
วิจัย และทุนการบริการวิชาการจากหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก   
 5. นโยบำยด้ำนกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม : ส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบสาน ศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมการพัฒนาศิลปวัฒนธรรมบนพ้ืนฐานภูมิปัญญาไทยสู่การสร้างนวัตกรรมด้าน
ศิลปวัฒนธรรมที่ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและสังคม และส่งเสริมการเผยแพร่ ศิลปวัฒธรรมต่อ
สาธารณชน 
 6. นโยบำยด้ำนกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกร : ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาคุณภาพมาตรฐาน
อาจารย์และบุคคลากรให้ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ มีศักยภาพทางด้านวิชาชีพและต าแหน่ง
ทางวิชาการ และมีสมรรถนะได้มาตรฐานวิชาชีพตามสายงาน 
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 7. นโยบำยด้ำนกำรบริหำร : มีการสร้างวัฒนธรรมองค์กรการจัดระบบการบริหารที่ดีให้มีคุณภาพ
ได้มาตรฐาน  โปร่งใส มีแนวทางการบริหารงานที่ชัดเจน มีความเป็นธรรมาภิบาล มีการจัดการความรู้เพ่ือพัฒนา
องค์กร และด าเนินงานโดยการมุ่งเน้นประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ให้ความส าคัญกับผลประโยชน์ของส่วนรวม 
 8.  นโยบำยด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ : ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาให้บุคลากรและ
นักศึกษามีศักยภาพทั้งตระหนักถึงความส าคัญ และมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษา  
สร้างวัฒนธรรมคุณภาพให้เป็นวัฒนธรรมขององค์กร 
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ ที่สอดคล้องกับความต้องการของ
ท้องถิ่น การเปลี่ยนแปลงทางสังคม ประเทศชาติและประชาคมอาเซียน 

2. เพ่ือสร้างงานวิจัยที่มีคุณภาพ เสริมสร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรมสู่ความเป็นผู้น าในการพัฒนาท้องถิ่น
ให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืนและเป็นที่ยอมรับระดับสากล 

3. เพ่ือบริการวิชาการ ถ่ายทอดนวัตกรรมและเทคโนโลยี และสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ
ที่ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและสังคม 

4. เพ่ือท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปัญญาของท้องถิ่นและสร้างองค์ความรู้ทางวัฒนธรรมสู่
ระดับชาติและนานาชาติ 

5. เพ่ือพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ให้มีคุณภาพมาตรฐานวิชาชีพและยกระดับคณะฯ ให้เป็นผู้น า
ด้านพัฒนาคุณภาพบุคลากรทางการศึกษาสู่การปฏิบัติงานระดับสากล 

6. เพ่ือพัฒนาระบบคุณภาพ และมาตรฐานการบริหารจัดการคณะฯ โดยมุ่งสู่ความเป็นเลิศโปร่งใส
ด้วยหลักธรรมาภิบาล และเป็นองค์กรแห่งความสุข 

 
ค่ำนิยมหลัก 
 HSS : Humanities and Social Sciences  
 H : Heedfully Learning   = รู้     คือ  การเรียนรู้อย่างตั้งใจ   
 S : Skill Development    = เป็น  คือ  การพัฒนาทักษะวิชาชีพ   
 S : Smart  Practice        = เก่ง  คือ  การปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ  
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เอกลักษณ์ 
โดดเด่นด้านภาษา สร้างคุณค่าทางวัฒนธรรม น าวิชาการสู่ชุมชน 
 โดดเด่นด้านภาษา  หมายถึง  การให้ความส าคัญกับการผลิตบัณฑิตที่มี 
       คุณภาพและการด าเนินการตามพันธกิจของ 
       มหาวิทยาลัย โดยมีสาขาภาษาไทยและ 
       สาขาภาษาต่างประเทศ เป็นกลไกในการ 

ขับเคลื่อน 
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 
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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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ส่วนที่ 2 
ประเด็นยุทธศำสตร์และกำรเช่ือมโยงประเด็นยุทธศำสตร์ 

 
ประเด็นยุทธศำสตร์ (Strategic Issues)  

1. การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตบัณฑิตแบบการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing 
Universities) ให้มีคุณภาพสร้างสรรค์สังคมและประเทศชาติ  

2. การสร้างสรรค์การวิจัยเชิงพาณิชย์พัฒนานวัตกรรมและพันธกิจสัมพันธ์เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน  
3. การยกระดับมาตรฐานการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
4. การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการให้เป็นมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น

สู่มาตรฐานสากล 
5. การยกระดับและการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing Universities) ให้เป็นมหาวิทยาลัย 

เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นสู่มาตรฐานสากล 
 

เป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร์ (Strategic Goals)  
1. บัณฑิตมีศักยภาพและทักษะการท างานในอนาคตที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นและสามารถ

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

มหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นสู่มาตรฐานสากล  
5. มหาวิทยาลัยมีคุณภาพสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาและแนวนโยบายแห่งรัฐและมีศักยภาพ 

ในการแข่งขันเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ 
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แสดงควำมเชื่อมโยงระหว่ำงเป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร์ ประเด็นยุทธศำสตร์ และกลยุทธ์ 
 

เป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร์ (Strategic Goals) 
1. บัณฑิตมีศักยภาพและทกัษะการท างานในอนาคตที่สอดคลอ้งกับการพัฒนาท้องถิน่และสามารถสร้างสรรค์สังคมและประเทศชาติ 
2. ชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็งและมีศกัยภาพในการปรับตัวได้เท่าทนัตอ่การเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก 
3. บัณฑิตครู ครแูละบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพ และมีสมรรถนะตามมาตรฐานสากล สู่ศตวรรษที่ 21 
4. ปฏิรูประบบบริหารจดัการให้มีประสทิธภิาพและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลที่ส่งเสริมตอ่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิน่สู่มาตรฐานสากล  
5. มหาวิทยาลัยมีคุณภาพ สอดคลอ้งกับทิศทางการพัฒนาและแนวนโยบายแห่งรฐัและมีศักยภาพในการแข่งขนัเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ 

ประเด็นยุทธศำสตร์ (Strategic Issues) 
1. การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการ
ผลิตบัณฑิตแบบการพลกิโฉมมหาวทิยาลัย 
(Reinventing Universities) ให้มีคุณภาพ
สร้างสรรค์สังคม และประเทศชาต ิ

2. การสร้างสรรคก์ารวจิัยเชิงพาณิชย์ พัฒนา
นวัตกรรม และพันธกจิสัมพนัธ์เพือ่การพัฒนา
ท้องถิ่นอย่างย่ังยืน 

3. การยกระดับมาตรฐาน การผลิตและพัฒนา
ครูและบุคลากรทางการศกึษาเพื่อการเรียนรู้
ตลอดชีวติ 

4. การพฒันาประสิทธิภาพของระบบบริหาร
จัดการให้เป็นมหาวทิยาลัยแห่งนวัตกรรม  
เพื่อการพัฒนาทอ้งถิน่สู่มาตรฐานสากล 

5. การยกระดับและการพลกิโฉมมหาวทิยาลัย 
(Reinventing Universities) ให้เป็น
มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
สู่มาตรฐานสากล 

กลยุทธ ์(Strategies) 
1. ปรับปรุงและพฒันาหลกัสูตรการพลิกโฉม
มหาวิทยาลัย (Reinventing Universities) 
ให้ทันสมัยและตอบสนองตอ่การพัฒนาชุมชน
ท้องถิ่นและประเทศชาติ  
2. พัฒนาหลักสูตรแบบการพลิกโฉม
มหาวิทยาลัย (Reinventing Universities)  
เพื่อสร้างทางเลือกของชุมชนท้องถิ่น  
และตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศ  
และการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก  
3. พัฒนาสมรรถนะของบัณฑิตให้ตอบสนอง
ต่องานในอนาคต ความต้องการของท้องถิ่น 
และการพัฒนาประเทศ  
4. พัฒนาอาจารย์ให้มีสมรรถนะที่ตอบสนอง
ต่อการพัฒนาประเทศและได้มาตรฐานสากล  

1. ยกระดับคุณภาพงานวจิัยและสร้าง
นวัตกรรมเพือ่สร้างขีดความสามารถ 
ของท้องถิน่และขับเคลือ่นการพฒันา 
ตามยุทธศาสตร์ชาติ  
2. พัฒนาขีดความสามารถทางด้านการวจิัย
ของคณาจารย์ให้มีศักยภาพเพิม่สูงขึน้  
3. ยกระดับคุณภาพการบริการวิชาการ  
และการถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยการน้อมน า
แนวพระราชด าริไปใช้เพือ่การพัฒนาทอ้งถิน่
อย่างย่ังยืน  
4. ส่งเสรมิและพฒันามรดกทางวัฒนธรรม
อย่างสร้างสรรค์เพือ่ประโยชน์แก่ชุมชน
ท้องถิ่น 

1. พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการผลิตครใูห้
มีคุณภาพและสมรรถนะตามมาตรฐานสากล
หลังสถานการณก์ารระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรน่า 2019  
2. ยกระดับคุณภาพการผลิตบัณฑิตคร ู
สู่ศตวรรษที่ 21  
3. สร้างระบบการพัฒนาครแูละบุคลากร
ทางการศึกษา  
4. สร้างเครือข่ายความรว่มมอืเพือ่พัฒนา 
นวัตกรรมการผลิตและพัฒนาครูให้ 
สอดคล้องกับการพัฒนาทอ้งถิน่และ
ประเทศชาต ิ

1. พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการ
เชิงรกุตามหลกัธรรมาภิบาล  
2. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและจดั
เส้นทางการท างานใหม่เพือ่ส่งเสริมให้มี
สมรรถนะการปฏิบัติงานอย่างมีประสทิธิภาพ  
3. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานทาง
กายภาพ และพฒันากระบวนการท างานให้
เป็นดิจทิัลทีเ่หมาะสมในการท างาน  
4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการเพือ่เป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้สร้างสรรคน์วัตกรรม
เพื่อการพัฒนาทอ้งถิน่ 

1. สร้างภาพลกัษณ์ของมหาวทิยาลัยให้มี
ชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับทอ้งถิ่น 
ระดับประเทศ และนานาชาติ  
2. วางรากฐานการพัฒนามหาวทิยาลัย 
เพื่อเตรียมพรอ้มสูก่ารเป็นมหาวิทยาลัยแห่ง
นวัตกรรมเพือ่การพัฒนาทอ้งถิน่สู่
มาตรฐานสากล  
3. การสร้างเครือข่ายพันธมติรความร่วมมอื
กับมหาวิทยาลัยองคก์รในระดับชาติ และ
นานาชาตเิพื่อยกระดับคุณภาพของ
มหาวิทยาลัยสู่มาตรฐานสากล 
4. พัฒนามหาวทิยาลัยทางกายภาพและ
สิ่งแวดลอ้มตามเกณฑ์คุณภาพในระดับ
นานาชาต ิ
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กลยุทธ ์(Strategies) 

5. สร้างและบูรณาการระบบการเรียนรู ้
เชิงประสบการณ ์(Experience)  
และการแก้ปัญหาตามสภาพจริง (Hand-on)  
6. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานให้เอื้อ 
ต่อการพัฒนาคุณภาพของบัณฑิต  
7. สร้างโอกาสทางการศกึษาและพฒันา 
กลไกกระบวนการรับนักศกึษาใหม่ 
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ส่วนที่ 3 
แผนกำรวิจัย 

 
เป้ำประสงค์ 

1. สร้างความสามารถในการวิจัย การสร้างนวัตกรรมให้แก่คณาจารย์บุคลากรและนักศึกษา 
2. วิจัยสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมสู่การตีพิมพ์ในระดับชาติและนานาชาติ เพ่ือการต่อยอดภูมิปัญญา

ท้องถิ่น 
 
กลยุทธ์ 

1. สร้างและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ในด้านการเรียนการสอนและถ่ายทอด
เทคโนโลยีสู่ท้องถิ่น 

2. การเพ่ิมขีดความสามารถด้านการวิจัย 
3. พัฒนางานวิจัยที่สามารถแก้ปัญหาชี้น าและตอบสนองการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
4. พัฒนาระบบและกลไกการเผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ 
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ตำรำงแสดงช่วงระยะเวลำกำรจัดโครงกำร/กิจกรรมด้ำนกำรวิจัย ประจ ำปีงบประมำณ 2564 
 

โครงกำร/กิจกรรม 
ไตรมำสที่ 1 ไตรมำสที่ 2 ไตรมำสที่ 3 ไตรมำสที่ 4 

ผู้รับผิดชอบ ต.ค.
63 

พ.ย.
63 

ธ.ค.
63 

ม.ค.
64 

ก.พ.
64 

มี.ค.
64 

เม.ย.
64 

พ.ค.
64 

มิ.ย.
64 

ก.ค.
64 

ส.ค.
64 

ก.ย.
64 

1 กิจกรรมการบูรณาการเรียนการสอนกับการวิจัย              สาขาวิชาภาษาไทย 
2 กิจกรรมการบูรณาการเรียนการสอนกับการวิจัย              สาขาวิชา

ภาษาต่างประเทศ 
3 กิจกรรมการประกวดแข่งขันผลงานสื่อนวัตกรรม

สร้างสรรค์ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
เพ่ือพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นจาก 11 หลักสูตร  

            ส านักงานคณบดี 

4 กิจกรรมการประชุมวิชาการ ด้านมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 2 “การวิจัย
และนวัตกรรมสร้างสรรค์ชุมชนท้องถิ่น”  

            ส านักงานคณบดี 
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ตำรำงแสดงงบประมำณ และเป้ำหมำย/ตัวชี้วัด ของโครงกำร/กิจกรรมด้ำนกำรวิจัย 
คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ ประจ ำปีงบประมำณ 2564 

 

โครงกำร/กิจกรรม 
งบประมำณ 

(บำท) 
ระยะด ำเนินกำร เป้ำหมำย/ตัวชี้วัด 

1 กิจกรรมการบูรณาการเรียนการสอนกับการวิจัย  27,900 ธันวาคม 2563 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนนกัศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการ 50 คน 
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
ร้อยละ 80 

2 กิจกรรมการบูรณาการเรียนการสอนกับการวิจัย  23,056 มกราคม 2564 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนผูเ้ข้าร่วมกิจกรรม 100 คน 
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
ร้อยละ 80 

3 กิจกรรมการประกวดแข่งขันผลงานสื่อนวัตกรรมสร้างสรรค์ 
ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เพ่ือพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น 
จาก 11 หลักสูตร  

112,800 พฤษภาคม 2564 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนหลักสูตรที่เข้าร่วมแข่งขัน 11 
หลักสูตร 
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละผลส าเร็จของการแข่งขัน 
สื่อนวัตกรรมสร้างสรรค์ ร้อยละ 80 

4 กิจกรรมการประชุมวิชาการ ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ระดับชาติ ครั้งที่ 2 “การวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ชุมชนท้องถิ่น”  

205,000 สิงหาคม 2564 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนผูเ้ข้าร่วมกิจกรรม 500 คน 
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
ร้อยละ 80 
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ส่วนที่ 4 
แผนกำรบริกำรวิชำกำร 

 
เป้ำประสงค์ 

1. มีระบบการบริหารจัดการเรียนการสอน การวิจัยสู่การพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะอาชีพเพ่ือให้การ
บริการวิชาการท่ีดีแก่ชุมชนและท้องถิ่น 

2. สร้างความร่วมมือในการบริการวิชาการและน้อมน าแนวพระราชด าริให้ตอบสนองความต้องการ
ของท้องถิ่นและสังคม 
 
กลยุทธ์ 

1. บริการวิชาการที่ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น และสร้างความเข้มแข็ง เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ
ของชุมชน 

2. พัฒนาศูนย์การเรียนรู้และถ่ายทอดความรู้ต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น 
3. ส่งเสริมและสืบสานการเรียนรู้ตามแนวพระราชด าริ 
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 ตำรำงแสดงช่วงระยะเวลำกำรจัดโครงกำร/กิจกรรมด้ำนกำรบริกำรวิชำกำร ประจ ำปีงบประมำณ 2564 
 

โครงกำร/กิจกรรม 
ไตรมำสที่ 1 ไตรมำสที่ 2 ไตรมำสที่ 3 ไตรมำสที่ 4 

ผู้รับผิดชอบ ต.ค.
63 

พ.ย.
63 

ธ.ค.
63 

ม.ค.
64 

ก.พ.
64 

มี.ค.
64 

เม.ย.
64 

พ.ค.
64 

มิ.ย.
64 

ก.ค.
64 

ส.ค.
64 

ก.ย.
64 

1 กิจกรรมยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นตามพระบรมราโชบาย  
เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นและการยกระดับคุณภาพ
การศึกษาตามศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์  

            ส านักงานคณบดี 

2 กิจกรรมส่งเสริมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
ตามพระบรมราโชบาย ในหลวงรัชกาลที่ 10 
(สร้างฝายชะลอน้ า)  

            ส านักงานคณบดี 

3 กิจกรรมบูรณาการการเรียนการสอนกับการ
บริการวิชาการ  

            สาขาวิชา
ภาษาต่างประเทศ 
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ตำรำงแสดงงบประมำณ และเป้ำหมำย/ตัวชี้วัด ของโครงกำร/กิจกรรมด้ำนกำรบริกำรวิชำกำร  
คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ ประจ ำปีงบประมำณ 2564 

 

โครงกำร/กิจกรรม 
งบประมำณ 

(บำท) 
ระยะด ำเนินกำร เป้ำหมำย/ตัวชี้วัด 

1 กิจกรรมยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น
ตามพระบรมราโชบาย เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นและการยกระดับคุณภาพ
การศึกษาตามศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

500,000 ตุลาคม 2563  
และ 

มกราคม 2564 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนผูเ้ข้าร่วมโครงการ 1,400 คน 
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความต้องการของชุมชน ร้อยละ 80 

2 กิจกรรมส่งเสริมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ตามพระบรมราโชบาย 
ในหลวงรัชกาลที่ 10 (สร้างฝายชะลอน้ า)  

80,000 ตุลาคม 2563 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนผูเ้ข้าร่วมกิจกรรม 40 คน 
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความส าเร็จของกิจกรรม ร้อยละ 80 

3 กิจกรรมบูรณาการการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ  51,252 ตุลาคม 2563 – 
พฤศจิกายน 2563 

และ 
พฤษภาคม 2564 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 80 
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
ร้อยละ 80 

 

 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 

ภำคผนวก 
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