คำนำ
คณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ นครราชสี ม า ได้ จั ด ท าแผน
ยุทธศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พ.ศ. 2562-2566 โดยให้ความสาคัญกับ ความ
เชื่อมโยงกับ ยุ ทธศาสตร์ ช าติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ช าติ แผนปฏิรูปประเทศ แผนพัฒ นา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อ
การพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ระยะ 20 ปี (2560-2579) ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาจั ง หวั ด นครราชสี ม า
(พ.ศ.2561-2565) เพื่อใช้เป็นแนวทางและเป็นกรอบในการดาเนินงานของคณะให้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกับมหาวิทยาลัยและบรรลุตามเป้าหมายที่กาหนดไว้โดยเฉพาะการตอบสนองการพัฒนาชุมชน
ท้องถิ่น
อย่างไรก็ตามในช่วงปี พ.ศ.2563 ที่ผ่านมา สถานการณ์ต่างๆ ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม
การเมือง มีความเปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างมากและรวดเร็วโดยเฉพาะสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
เชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ COVID-19 ซึ่งส่งผลกระทบต่อการดาเนินงานตามภารกิจทุกด้านของ
มหาวิ ท ยาลั ย จึ ง มี ค วามจ าเป็ น ต้อ งมี ก ารปรั บ เปลี่ ย นรู ป แบบวิ ธีก ารด าเนิ น งานให้ ส อดคล้ อ งกั บ
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป มหาวิทยาลัยจึงได้ดาเนินการทบทวนปรับปรุงยุทธศาสตร์โดยการ
มี ส่ ว นร่ ว มของทุ ก ภาคส่ ว นที่ เ กี่ ย วข้ อ งและมี ก ารประกาศใช้ ยุ ท ธศาสตร์ ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
นครราชสีมา (พ.ศ.2562 – 2565) ฉบับปรับปรุง สิงหาคม พ.ศ.2563 เมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ.2563
เป็นต้นมา
คณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์ เ ป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของมหาวิ ท ยาลั ย คณะจึ ง ได้ มี ก าร
ดาเนินการทบทวนและปรับยุทธศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (พ.ศ.2562 – 2566 )
เพื่ อ ให้ มี ค วามสอดคล้ อ งกั บ ยุ ท ธศาสตร์ ฉ บั บ ใหม่ ข องมหาวิ ท ยาลั ย ฉบั บ ใหม่ ได้ มี ก ารเสนอต่ อ
คณะกรรมการประจาคณะเพื่อพิจารณาอนุมัติและถ่ายทอดสู่การปฏิบัติในระดับหลักสูตรเพื่อนาไป
เป็นแนวทางในการจัดทาแผนงานและโครงการต่อไป

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
กุมภาพันธ์ 2564

สำรบัญ
เรื่อง

หน้ำ
คำนำ
สำรบัญ

ส่วนที่ 1

ควำมเป็นมำกำรปรับปรุงยุทธศำสตร์คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
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ส่วนที่ 2

ยุทธศำสตร์คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ (พ.ศ.2562-2566)
ฉบับปรับปรุงเดือนกุมภำพันธ์ พ.ศ.2564
1.1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายผลสัมฤทธิ์และประเด็นยุทธศาสตร์
1.2 รายละเอียดยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาที่มีสมรรถนะสูง
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ นวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาประสิทธิภาพระบบการจัดการ
และส่งเสริมสมรรถนะบุคลากรสู่การเป็นองค์กรที่ทันสมัย
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบูรณาการองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มด้านภูมิปัญญา ศิลปวัฒนธรรม
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

7

ส่วนที่ 3

กำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์สู่กำรปฏิบัติ

24

ระบบและกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ
ส่วนที่ 4

ภำคผนวก

กำรกระจำยตัวชี้วัด แผนปฏิบัติรำชกำรและตัวชี้วัดสู่หลักสูตร
4.1 การกระจายตัวชี้วัด แผนปฏิบัติราชการ
4.2 ตัวชี้วัด
บริบทของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

28
39
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ส่วนที่ 1 ความเป็นมาการปรับปรุงยุทธศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
(พ.ศ.2562 -2566) ฉบับปรับปรุง กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564
1.1 ข้อเท็จจริง /ความเป็นมา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลั ยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดทาแผนยุทธศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พ.ศ. 2562-2566 โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากร คณะกรรมการ
ประจาคณะฯ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ซึง่ ในการจัดทายุทธศาสตร์ของคณะได้มีการวิเคราะห์ถึงความเชื่อมโยงกับ
ยุ ทธศาสตร์ ช าติ แผนแม่บ ทภายใต้ยุ ทธศาสตร์ช าติ แผนปฏิรู ปประเทศ แผนพัฒ นาเศรษฐกิจและสั งคม
แห่ ง ชาติ ฉบั บ ที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) แผนยุ ท ธศาสตร์ ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เพื่ อ การพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น
ระยะ 20 ปี (2560-2579) ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา (พ.ศ.2561-2565) เพื่อใช้เป็นกรอบ
และแนวทางในการดาเนินงานของหลักสูตรและคณะให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย
การพัฒนาที่กาหนดไว้และตอบสนองการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น และสอดคล้องกับอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ 4 ยุทธศาสตร์ 13 เป้าประสงค์ 14 กลยุทธ์ เริ่มมีการดาเนินงาน
ตามแผนยุทธศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (พ.ศ.2562-2566) นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2562 เป็นต้น
มา
มีรายละเอียดดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่
1. การพัฒนาท้องถิ่น

1.

2.
3.
4. การผลิตบัณฑิต

4.
5.

6.

13 เป้าประสงค์
ท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง สามารถพึ่งพา
ตน เ อง ไ ด้ มี กา ร อนุ รั กษ์ ฟื้ น ฟู
ภูมิปัญญา ศิลปวัฒนธรรม
อัต
ลักษณ์ของท้องถิ่น และมีแหล่งเรียนรู้
ตลอดชีวิต
ท้องถิ่น ได้รับ การส่งเสริมการเรียนรู้
พหุภาษา
ท้องถิ่นได้รับประโยชน์จาก การบูรณา
การงานวิจัย การเรียนการสอน และ
การบริการวิชาการ
บัณฑิตสามารถสื่อสารได้อย่างมี
ประสิทธิภาพเพื่อตอบสนอง
ตลาดแรงงาน
บัณฑิตสามารถใช้เทคโนโลยีในการ
ประกอบวิชาชีพได้อย่างมี
ประสิทธิภาพพร้อมรองรับบริบท
ที่เปลี่ยนแปลง
บั ณ ฑิ ต สามารถพั ฒ นาตนเองทาง

กลยุทธ์
-กา รพั ฒน า ชุ ม ช น แ ละ สั ง ค ม
เข้มแข็งอย่างยั่งยืน

-การพัฒนาการเรียนรู้พหุภาษา
-การบูรณาการงานวิจัย การเรียน
การสอน และการบริการวิชาการ
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
-ความสามารถในการสื่อสารได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
-สามารถบูรณาการใช้เทคโนโลยี
ในการประกอบวิชาชีพ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
-การพัฒนาตนและศาสตร์ทาง

ยุทธศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พ.ศ. 2562 -2566
ฉบับปรับปรุง กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
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ยุทธศาสตร์ที่

1. ศิลปวัฒนธรรม

4.การบริหารจัดการ

13 เป้าประสงค์
วิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7. บั ณ ฑิ ต มี คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม เข้ า ใจ
วั ฒ นธรรมที่ แ ตกต่ า งและท างาน
ร่วมกับผู้อื่นได้
8. มีศูน ย์ กลางการเรียนรู้และถ่ายทอด
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
9. เป็ น ศู น ย์ ก ลางการบริ ก ารทางด้ า น
ศิลปะและวัฒนธรรม
10. บุคลากรทั้งสายสอนและสนับสนุนมี
ศักยภาพในการปฏิบัติงาน
11.คณะมีการบริหารจัดการงบประมาณ
อย่างมีประสิทธิภาพ
12.คณะมี ก ารบริ ห ารจั ด การตามหลั ก
ธรรมาภิบาล
13. สร้ า งแรงจู ง ใจเพื่ อ พั ฒ นาศั ก ยภาพ
บุคลากร

กลยุทธ์
วิชาชีพ
-การมีคุณธรรมจริยธรรม เข้าใจ
วัฒนธรรมที่แตกต่างและทางาน
ร่วมกับผู้อื่นได้
-การมีคุณธรรมจริยธรรม เข้าใจ
วัฒนธรรมที่แตกต่างและทางาน
ร่วมกับผู้อื่นได้
-การส่งเสริมการเรียนรู้และ
ถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น
-การส่งเสริมการให้บริการ
ทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมกับ
ชุมชนท้องถิ่น
-สร้างแรงจูงใจเพื่อพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร
-การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการ
-การบริหารจัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาล
-สนับสนุนสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อ
การทางาน

ยุทธศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พ.ศ. 2562 -2566
ฉบับปรับปรุง กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
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1.2 การทบทวนยุทธศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (พ.ศ.2562-2566)
ในช่ ว งปี พ.ศ.2563 สถานการณ์ ท างด้ า นต่ า งๆ ทั้ ง ทางด้ า น เศรษฐกิ จ สั ง คม การเมื อ ง
เกิด เปลี่ ย นแปลงไปค่อนข้างมากและรวดเร็ว โดยเฉพาะการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ
COVID-19 ซึ่งส่งผลกระทบต่อการดาเนินงานตามภารกิจ ทุกด้านของมหาวิทยาลัยที่ต้องมีการปรับเปลี่ยน
รูปแบบวิธีการให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ ยนแปลงไป มหาวิทยาลัยได้มีการทบทวนยุทธศาสตร์ฉบับ
เดิมของมหาวิทยาลัยราชภัฏ (พ.ศ.2562 -2565) และจัดทาแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
(พ.ศ.2562-2565) ฉบั บ ปรั บ ปรุ ง สิ งหาคม พ.ศ.2563 และประกาศใช้ ตั้ งแต่ เดือ นสิ ง หาคม พ.ศ.2563
เป็นต้นมา
ดังนั้นเพื่อให้ยุทธศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (พ.ศ.2562 – 2566) มีความสอดคล้อง
และเป็ น ไปในทิ ศ ทางเดี ย วกั บ แผนยุ ท ธศาสตร์ ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ นครราชสี ม า (พ.ศ.2562 -2565)
ฉบั บ ปรั บ ปรุ ง สิ งหาคม พ.ศ.2563 คณะจึ งได้มี การดาเนิ น การทบทวนและปรับปรุ งยุท ธศาสตร์เ พื่อให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ฉบับใหม่ของมหาวิทยาลัย และได้ เสนอต่อคณะกรรมการประจาคณะให้ความเห็น
และอนุมัติเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา หลังจากนั้นคณะจะได้ดาเนินการเผยแพร่และสร้างความเข้าใจ
อันนาไปสู่การปฏิบัติในระดับหลักสูตร สรุปภาพรวมขั้นตอนการทบทวนยุทธศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ดังนี้
วัน เดือน ปี
31 ก.ค. 2563

ก.ค.- ส.ค. 2563

กิจกรรม

ผลลัพธ์

ประชุมร่วมกับกองนโยบายและแผน
เรื่องการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยและความ
คุ้มค่าในการบริหารหลักสูตร ปีการศึกษา 2562

การวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยและ
ความคุ้มค่าในการบริหารหลักสูตร
ของคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ส่งให้กองแผนงาน
และนโยบายเพื่อนาไปเป็นแนว
ทางการในการจัดสรรงบประมาณ
ให้กับคณะมนุษยศาสตร์ฯ
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา (พ.ศ.2562 – 2565 )
ฉบับปรับปรุง สิงหาคม พ.ศ.2563
ได้แนวทางในการปรับปรุง
ยุทธศาสตร์ของคณะให้มีความ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัยฉบับใหม่

มหาวิทยาลัยดาเนินการปรับปรุงยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (พ.ศ.2562 –
2565 ) ฉบับปรับปรุง สิงหาคม พ.ศ.2563
17-18 ส.ค. 2563 คณะจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการการทบทวนแผน
ยุทธศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
พ.ศ.2562-2566 ณ โรงแรมเขาใหญ่คีรีธารทิพย์
รี ส อร์ ท จ ากั ด อ าเภอปากช่ อ ง จั ง หวั ด
นครราชสีมา
1 ก.ย. 2563
ก อ ง น โ ย บ า ย แ ล ะ แ ผ น น า เ ส น อ ค า ข อ ตั้ ง รอบงบประมาณในการจัดสรรให้
งบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี พ.ศ. 2564 แต่ละคณะฯ
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฏ น ค ร ร า ช สี ม า ต่ อ
ยุทธศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พ.ศ. 2562 -2566
ฉบับปรับปรุง กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
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วัน เดือน ปี
17 ก.ย. 2563

17 – 24 ก.ย. 63
18 ก.ย. 2563

24 ก.ย. 2563

25 ก.ย. 2563
28 ก.ย. 2563
28-30 ก.ย. 2563

6 ต.ค. 2563

กิจกรรม

ผลลัพธ์

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
คณะฯ ประชุ ม ร่ ว มกั บ ประธานหลั ก สู ต รเพื่ อ
ชี้แจงการทาแผนงานงบประมาณประจาปี 2564
ครั้งที่ 1
 25 ก.ย. 63 หลั ก สู ต รส่ ง แผนงานให้
คณะฯ
 30 ก.ย. 63 คณะส่ ง แผนงานให้ ก อง
นโยบายและแผนเพื่อตรวจสอบแผนงาน
 6 ต.ค. 63 คณะกรรมการบริ ห าร
วิทยาลัยพิจารณา
คณะฯ มีการทบทวนการจัดสรรงบประมาณเพื่อ
จัดทากรอบงบประมาณให้แต่ละหลักสูตร
กองแผนงานและนโยบายมีบันทึกข้อความแจ้ง
กรอบงบประมาณให้ กั บ คณะและให้ ค ณะส่ ง
แผนปฏิบัติราชการและแผนปฏิบัติงานประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 ภายในวั น ที่ 23
กันยายน 2563
คณะฯ ประชุมร่วมกับกองนโยบายและแผนงาน
อบรมเชิงปฏิบั ติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภ าพการ
บริหารงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2564

พิจารณากรอบงบประมาณเบื้องต้น
และการจัดทาแผนงานและ
โครงการของแต่ละหลักสูตร

กรอบงบประมาณประจาปี 2564

กองนโยบายและแผนชี้แจงกรอบ
งบประมาณและแนวทางในการจัด
แผนปฏิบัติราชการและแผนปฏิบัติ
งานประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย (ฉบับปรับปรุง
สิงหาคม 2563)
ค ณ ะ ฯ ป ร ะ ชุ ม ชี้ แ จ ง ก ร อ บ ก า ร จั ด ส ร ร กรอบการจัดสรรงบประมาณของ
งบประมาณร่วมกับหลักสูตร ครั้งที่ 2
แต่ละหลักสูตรของคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะรวบรวมแผนงานโครงการประจ าปี
งบประมาณ 2564 แต่ละหลักสูตร
คณะฯ จัดทาแผนปฏิบัติราชการและแผนปฏิบัติ คณะฯ รวบรวมแผนงาน โครงการ
งานประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
เพื่อทาแผนงานระดับคณะส่งให้
กองนโยบายและแผนงานตรวจก่อน
ส่งให้ กบ.พิจารณา
กองนโยบายและแผนน าเสนอแผนปฏิ บั ติ อนุมัติแผนงบประมาณประจาปี
ยุทธศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พ.ศ. 2562 -2566
ฉบับปรับปรุง กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
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วัน เดือน ปี

7 ต.ค. 2563
ต.ค. 2563

พ.ย. 2563

27 ม.ค. 2564
11 ก.พ. 2564
23 ก.พ. 2564
มี.ค. 2564
9-10 มิ.ย. 2564

กิจกรรม

ผลลัพธ์

ราชการและแผนปฏิบัติงานประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2564 ต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
กองนโยบายและแผนงานประชุ ม ชี้ แ จงและ
กระจายตั ว ชี้ วั ด ตามยุ ท ธศาสตร์ ม หาวิ ท ยาลั ย
ให้กับคณะและการรายงานผลการปฏิบัติงาน
คณะฯ จั ด ท ารู ป เล่ ม แผนปฏิ บั ติ ร าชการและ
แผนปฏิบัติงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
รายหลักสูตร

พ.ศ.2564
กระจายตัวชี้วัดยุทธศาสตร์มหาลัย
สู่หน่วยงานต่างๆของมหาวิทยาลัย
รูปเล่มแผนปฏิบัติราชการและ
แผนปฏิบัติงานประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2564
- ระดับคณะ
- ระดับหลักสูตร

ประชุมชี้แจงทาความเข้าใจแผนปฏิบัติราชการ
และแผนปฏิ บั ติ ง านประจ าปี ง บประมาณ
พ.ศ.2564 การกระจายตั ว ชี้ วั ด ยุ ท ธศาสตร์
มหาลัยสู่หลักสูตร
นาเสนอต่อคณะผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์ฯ
ทีมผู้บริหารร่วมกันพิจารณาและ
ปรับให้สอดคล้องกับบริบทของ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
งานแผนงานและงบประมาณของคณะนาเสนอ ปรับปรุงตามความเห็นองทีม
ต่อผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
น าเสนอต่ อ คณะกรรมการประจ าคณะเพื่ อ ปรับปรุงตามความเห็นของ
พิจารณา
คณะกรรมการประจาคณะ
จัดทารู ปเล่มเพื่อ เผยแพร่และสร้างความเข้าใจ รูปเล่มยุทธศาสตร์ของคณะ
ร่ ว ม กั น ภ า ย ใ น ค ณ ะ ม นุ ษ ย ศ า ส ต ร์ แ ล ะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สังคมศาสตร์
ชี้ แ จงท าความเข้ า ใจร่ ว มกั น ภายในส านั ก งาน การวางระบบการขับเคลื่อนและ
คณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์ (ร่ ว มกั น ระบบการสนับสนุนการขับเคลื่อน
ออกแบบกลไกและการสนับสนุนการขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ของคณะ)

1.3 สรุปประเด็นที่มีการปรับปรุง ยุทธศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (พ.ศ.2562 -2566)
ยุทธศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พ.ศ. 2562 -2566
ฉบับปรับปรุง กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
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ฉบับปรับปรุง กุมภาพันธ์ 2564
การดาเนินการปรับปรุงยุทธศาสตร์คณะมนุษย์ศาสตร์สังคมศาสตร์ ฉบับปรับปรุง กุมภาพันธ์ 2564
มีการปรั บ ปรุ งดั งต่ อไปนี้ ยุ ทธศาสตร์ เป้ าประสงค์ กลยุท ธ์ และตัว ชี้วัด ซึ่งมี รายละเอี ยดการปรับ ปรุ ง
ดังต่อไปนี้
ตารางที่ 1 แสดงการปรับปรุงยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด
ประเด็นการปรับปรุง

ยุทธศาสตร์คณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
(พ.ศ.2562 -2566)
4 ยุทธศาสตร์
13 เป้าประสงค์
14 กลยุทธ์
51 ตัวชีว้ ัด

ยุทธศาสตร์
เป้าประสงค์
กลยุทธ์
ตัวชี้วัด

ยุทธศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์
(พ.ศ.2562 -2566)
ฉบับปรับปรุง กุมภาพันธ์ 2564
6 ยุทธศาสตร์
9 เป้าประสงค์
27 กลยุทธ์
25 ตัวชีว้ ัด

ตารางที่ 2 แสดงการปรับปรุงยุทธศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ ฉบับปรับปรุง กุมภาพันธ์ 2564
ยุทธศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ (พ.ศ.2562 -2566)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตบัณฑิต
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ศิลปวัฒนธรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการ
ยุทธศาสตร์ที่ 5

-

ยุทธศาสตร์ที่ 6

-

ยุทธศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
(พ.ศ.2562 -2566) ฉบับปรับปรุง กุมภาพันธ์ 2564
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการจัด
การศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาบุคลากรทาง
การศึกษาที่มีสมรรถนะสูง
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์
นวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาประสิทธิภาพระบบการ
บริหารจัดการ ส่งเสริมสมรรถนะ
บุคลากรสู่การเป็นองค์กรที่ทันสมัย
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบูรณาการองค์ความรู้เพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การส่งเสริมการสร้างมูลค่าด้าน
ภูมิปัญญา ศิลปวัฒนธรรม
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ยุทธศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พ.ศ. 2562 -2566
ฉบับปรับปรุง กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
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กับยุทธศาสตร์คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ (พ.ศ.2562-2565) ฉบับปรับปรุง กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (2562-2565)
ยุทธศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (พ.ศ.2562 -2566)
ฉบับปรับปรุง สิงหาคม 2563
ฉบับปรับปรุง กุมภาพันธ์ 2564
ยุทธศาสตร์ที่ 1
การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 1
การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 2
การผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มี ยุทธศาสตร์ที่ 2
การผลิตและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาที่มีสมรรถนะสูง
สมรรถนะสูง
ยุทธศาสตร์ที่ 3
การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของคนใน
ยุทธศาสตร์ที่ 3
การสร้างผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์
ท้องถิ่น และประเทศ
นวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ที่ 4
การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มี สมรรถนะสูง มี
ยุทธศาสตร์ที่ 4
การพัฒนาประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการ
ธรรมาภิบาลและมีความเป็นสากล
ส่งเสริมสมรรถนะบุคลากรสู่การเป็นองค์กรที่ทันสมัย
ยุทธศาสตร์ที่ 5
การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม ยุทธศาสตร์ที่ 5
การบูรณาการองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
กันทางสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 6
การสร้างมูลค่าเพิ่มจากภูมิปัญญาท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ที่ 6
การส่งเสรอมการสร้างมูลค่าด้านภูมิปัญญา ศิลปวัฒนธรรม
ศิลปวัฒนธรรมทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นมิตรกับ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
สิ่งแวดล้อม-

ยุทธศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พ.ศ. 2562 -2566
ฉบับปรับปรุง กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
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ตารางที่ 3 แสดงการปรับปรุงเป้าประสงค์ยุทธศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ ฉบับปรับปรุง กุมภาพันธ์ 2564
เป้าประสงค์
เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ยุทธศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (พ.ศ.2562 -2566)
(พ.ศ.2562 -2566) ฉบับปรับปรุง กุมภาพันธ์ 2564
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น 1. ท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง สามารถ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพ
1.1 บัณฑิตมีคุณภาพ มีงานทา
พึ่งพาตนเองได้ มีการอนุรักษ์
มาตรฐานการจัดการศึกษา
พร้อมสาหรับวิถีชีวิตใน
ฟื้นฟูภูมิปัญญา ศิลปวัฒนธรรม
ศตวรรษ ที่ 21
อัตลักษณ์ของท้องถิ่น และมีแหล่ง
1.2 ประชาชนในท้องถิ่นได้รับ
เรียนรู้ตลอดชีวิต
การพัฒนาทักษะในทางาน
2. ท้องถิ่นได้รับ การส่งเสริมการเรียนรู้
พหุภาษา
3. ท้องถิ่นได้รับประโยชน์จาก
การบูรณาการงานวิจัย การเรียน
การสอนและการบริการวิชาการ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตบัณฑิต
1. บัณฑิตสามารถสื่อสารได้อย่างมี
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนา
2.1 สร้างบุคลากรทางการศึกษา
ประสิทธิภาพเพื่อตอบสนอง
บุคลากรทางการศึกษาที่มี
ที่เก่งวิชาการ
ตลาดแรงงาน
สมรรถนะสูง
2. บัณฑิตสามารถใช้เทคโนโลยีในการ
ประกอบวิชาชีพได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ พร้อมรองรับบริบท ที่
เปลี่ยนแปลง
3. บัณฑิตสามารถพัฒนาตนเองทาง
วิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พ.ศ. 2562 -2566
ฉบับปรับปรุง กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
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เป้าประสงค์
ยุทธศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (พ.ศ.2562 -2566)
4. บัณฑิตมีคุณธรรมจริยธรรม เข้าใจ
วัฒนธรรมที่แตกต่างและทางาน
ร่วมกับผู้อื่นได้
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ศิลปวัฒนธรรม
1. มีศูนย์กลางการเรียนรู้และถ่ายทอด
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
2. เป็นศูนย์กลางการบริการทางด้าน
ศิลปะและวัฒนธรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการ

1. บุคลากรทั้งสายสอนและสนับสนุน

มีศักยภาพในการปฏิบัติงาน
2. คณะมีการบริหารจัดการ
งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ
3. คณะมีการบริหารจัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาล
4. สร้างแรงจูงใจเพื่อพัฒนาศักยภาพ

เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
(พ.ศ.2562 -2566) ฉบับปรับปรุง กุมภาพันธ์ 2564

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างผลงานวิจัย งาน 3.1 คณะมนุษยศาสตร์และ
สร้างสรรค์ นวัตกรรมเพื่อ
สังคมศาสตร์มีองค์ความรู้
พัฒนาท้องถิ่น
จากการวิจัยและการสร้าง
นวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถของคนใน
ท้องถิ่น
3.2 ชุมชนท้องถิน่ มี
ขีดความสามารถในการ
แข่งขันเพิ่มขึ้น
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาประสิทธิภาพ 4.1 คณะมนุษยศาสตร์และ
ระบบการบริหารจัดการ
สังคมศาสตร์มีระบบการ
ส่งเสริมสมรรถนะบุคลากร
บริหารจัดการที่มี
สู่การเป็นองค์กรที่ทันสมัย
ประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พ.ศ. 2562 -2566
ฉบับปรับปรุง กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
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เป้าประสงค์
ยุทธศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (พ.ศ.2562 -2566)
บุคลากร
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ที่ 6 -

เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
(พ.ศ.2562 -2566) ฉบับปรับปรุง กุมภาพันธ์ 2564
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบูรณาการองค์ความรู้
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

5.1 ประชาชนในพื้นที่เป้าหมาย
ได้รับการสนับสนุนให้เรียนรู้
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การส่งเสริมการสร้างมูลค่า 6.1 การสร้างมูลค่าด้าน
ด้านภูมิปัญญา
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ศิลปวัฒนธรรม
ศิลปวัฒนธรรม
ทรัพยากรธรรมชาติและ 6.2 ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนา
สิ่งแวดล้อมได้รับการอนุรักษ์
ที่ยั่งยืน
อย่างสร้างสรรค์

ยุทธศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พ.ศ. 2562 -2566
ฉบับปรับปรุง กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
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ตารางที่ 4 แสดงการปรับปรุงกลยุทธ์ยุทธศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ ฉบับปรับปรุง กุมภาพันธ์ 2564
กลยุทธ์
กลยุทธ์ยุทธศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ยุทธศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (พ.ศ.2562 -2566)
(พ.ศ.2562 -2566) ฉบับปรับปรุง กุมภาพันธ์ 2564
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น 1. การพัฒนาชุมชนและสังคมเข้มแข็ง ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพ
เป้าประสงค์ที่ 1
อย่างยั่งยืน
มาตรฐานการจัด
S1.1.1 พัฒนาหลักสูตรที่ตอบสนอง
2. การพัฒนาการเรียนรู้พหุภาษา
การศึกษา
การสร้างขีดความสามารถในการ
3. การบูรณาการงานวิจัย การเรียนการ
แข่งขันของประเทศ
สอน และการบริการวิชาการเพื่อการ
S1.1.2 พัฒนาสื่อการเรียนการสอน
พัฒนาท้องถิ่น
และแพลตฟอร์มการเรียนรู้ที่
ส่งเสริมการเรียนรู้ยุคใหม่
S1.1.3 พัฒนาสภาพแวดล้อมและ
สิ่งอานวยความสะดวกต่อการเรียนรู้
ที่เหมาะสมและทันสมัย
S1.1.4 พัฒนาสมรรถนะด้านการ
จัดการเรียนรู้ของอาจารย์ตาม
แนวทางที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
S1.1.5. สร้างความร่วมมือกับสถาน
ประกอบการ และสถาบันการศึกษา
ในการผลิตบัณฑิต
S1.1.6 พัฒนาเสริมศักยภาพ
บัณฑิตทางด้านคุณธรรม จริยธรรม
ภาษา เทคโนโลยี
ยุทธศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พ.ศ. 2562 -2566
ฉบับปรับปรุง กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
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กลยุทธ์
ยุทธศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (พ.ศ.2562 -2566)

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตบัณฑิต

1. ความสามารถในการสื่อสารได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
2. สามารถบูรณาการใช้เทคโนโลยีใน
การประกอบวิชาชีพ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
3. การพัฒนาตนและศาสตร์ทางวิชาชีพ
4. การมีคุณธรรมจริยธรรม เข้าใจ

กลยุทธ์ยุทธศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
(พ.ศ.2562 -2566) ฉบับปรับปรุง กุมภาพันธ์ 2564
S1.1.7 พัฒนาพื้นที่สร้างสรรค์เพื่อ
การเรียนรู้และจิตอาสา
S1.1.8 พัฒนากระบวนการเรียนรู้
ทางด้านภาษาด้วยวิธีการที่
หลากหลาย
เป้าประสงค์ที่ 1.2
S1.2.1 ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตร
ระยะสั้นที่ตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนในท้องถิ่น
S1.2.2 สร้างความร่วมมือกับสถาน
ประกอบการและหน่วยงาน
ภายนอก ในการพัฒนาทักษะการ
ทางานของประชาชน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนา
S2.1.1 พัฒนาหลักสูตรเพื่อ
บุคลากรทางการศึกษาที่ เสริมสร้างสมรรถนะตามความ
มีสมรรถนะสูง
ต้องการจาเป็นของครูและบุคลากร
ทางการศึกษา

ยุทธศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พ.ศ. 2562 -2566
ฉบับปรับปรุง กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
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กลยุทธ์
ยุทธศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (พ.ศ.2562 -2566)
วัฒนธรรมที่แตกต่างและทางาน
ร่วมกับผู้อื่นได้
5. การมีคุณธรรมจริยธรรม เข้าใจ
วัฒนธรรมที่แตกต่างและทางาน
ร่วมกับผู้อื่นได้
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ศิลปวัฒนธรรม

1. การส่งเสริมการเรียนรู้และถ่ายทอด

ภูมิปัญญาท้องถิ่น
2. การส่งเสริมการให้บริการทางด้าน
ศิลปะและวัฒนธรรมกับชุมชน
ท้องถิ่น

กลยุทธ์ยุทธศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
(พ.ศ.2562 -2566) ฉบับปรับปรุง กุมภาพันธ์ 2564

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างผลงานวิจัย
งานสร้างสรรค์
นวัตกรรมเพื่อพัฒนา
ท้องถิ่น

เป้าประสงค์ที่ 3.1
S3.1.1 ส่งเสริมให้อาจารย์สร้าง
ผลงานวิชาการและงานวิจัยที่เกิด
Impact สูง และต่อยอด
สู่เชิงพาณิชย์
S3.1.2 ส่งเสริมการวิจัยเพื่อแก้ไข
ปัญหาให้กับชุมชนและการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชนใน
ท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่น
S3.1.3 ส่งเสริมการตีพิมพ์เผยแพร่
และการนาเสนอผลงานวิชาการและ

ยุทธศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พ.ศ. 2562 -2566
ฉบับปรับปรุง กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
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กลยุทธ์
ยุทธศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (พ.ศ.2562 -2566)

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการ

1. สร้างแรงจูงใจเพื่อพัฒนาศักยภาพ

บุคลากร
2. การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการ

กลยุทธ์ยุทธศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
(พ.ศ.2562 -2566) ฉบับปรับปรุง กุมภาพันธ์ 2564
งานวิจัยทั้งในระดับชาติและ
นานาชาติ
S3.1.4 บูรณาการการวิจัย การเรียน
การสอน และการบริการวิชาการ
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
เป้าประสงค์ที่ 3.2
S3.2.1 พัฒนาระบบและกลไกการ
บริการวิชาการ ถ่ายทอดองค์ความรู้
และเทคโนโลยีสู่ชุมชน
S3.2.2พัฒนาเครือข่ายความ
ร่วมมือด้านการวิจัยและการบริการ
วิชาการกับหน่วยงานภายนอก
ทัง้ ภาครัฐ เอกชน และชุมชน
ท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาประสิทธิภาพ
ระบบการบริหารจัดการ
ส่งเสริมสมรรถนะ
บุคลากรสู่การเป็น

S4.1.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการ
ให้มีความคล่องตัว มีประสิทธิภาพ
และมีธรรมาภิบาล
S4.1.2 นาเทคโนโลยีมาเป็น

ยุทธศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พ.ศ. 2562 -2566
ฉบับปรับปรุง กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
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กลยุทธ์
ยุทธศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (พ.ศ.2562 -2566)
3. การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิ
บาล
4. สนับสนุนสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อ
การทางาน
ยุทธศาสตร์ที่ 5 -

ยุทธศาสตร์ที่ 6 -

กลยุทธ์ยุทธศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
(พ.ศ.2562 -2566) ฉบับปรับปรุง กุมภาพันธ์ 2564
องค์กรที่ทันสมัย
เครื่องมือในการปฏิบัติงานและ
พัฒนาระบบงานให้มีประสิทธิภาพ
สูง
S4.1.3 ปรับโครงสร้างองค์กรและ
ระบบบริหารงานบุคคลเพื่อเป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบูรณาการองค์
S5.1.1พัฒนานวัตกรรมและการ
ความรู้เพื่อการพัฒนา
ให้บริการของคณะมนุษศาสตร์และ
ท้องถิ่น
สังคมศาสตร์ ที่เอื้อต่อคน
ทุกวัย รวมถึงผู้ด้อยโอกาส ทาง
สังคม
S5.1.2 พัฒนาเครือข่ายความ
ร่วมมือการบริการวิชาการทั้งภายใน
และนอกมหาวิทยาลัย
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การส่งเสริมการสร้าง
เป้าประสงค์ที่ 6.1
มูลค่าด้านภูมิปัญญา
S6.1.1 ส่งเสริมการวิจัยเพื่อสร้าง
ศิลปวัฒนธรรม
มูลค่าเพิ่มจากภูมิปัญญาและ
ทรัพยากรธรรมชาติและ ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น
สิ่งแวดล้อมเพื่อการ
S6.1.2 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ทาง
พัฒนาที่ยั่งยืน
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พ.ศ. 2562 -2566
ฉบับปรับปรุง กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
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กลยุทธ์
ยุทธศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (พ.ศ.2562 -2566)

กลยุทธ์ยุทธศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
(พ.ศ.2562 -2566) ฉบับปรับปรุง กุมภาพันธ์ 2564
เป้าประสงค์ที่ 6.2
S 6.2.1 ส่งเสริมการอนุรักษ์ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พ.ศ. 2562 -2566
ฉบับปรับปรุง กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
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ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (พ.ศ. 2562-2566)
ฉบับปรับปรุง กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564
วิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา
“เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนาของประเทศด้านการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น”
พันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
1. ผลิตบัณฑิตให้มีทักษะการดารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 และฐานวิถีชีวิตใหม่ (New normal)
2. วิจัยสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่มีผลกระทบต่อท้องถิ่น สังคม และประเทศ
3. สร้างต้นแบบการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับทุกภาคส่วน
5. บริหารจัดการความเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล
เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
“ที่พึ่งของท้องถิ่น”
เอกลักษณ์ของบัณฑิตของมหาวิทยาลัย
“สานึกดี มีความรู้ พร้อมสู้งาน”
สานึกดี

หมายถึง

มีความรู้

หมายถึง

พร้อมสู้งาน

หมายถึง

มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสานึกและตระหนักในความสาคัญของ
จรรยาบรรณวิชาชีพ มีสานึกในความเป็นไทยและมีความรักและความ
ผูกพันต่อท้องถิ่น
มีความรู้ ความสามารถทางวิชาการและวิชาชีพ มีทักษะทางปัญญา
การคิดวิเคราะห์ การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ อุทิศเวลาให้กับงาน มีภาวะผู้นาในการแก้ไข
ปัญหา มีความคิดริเริ่มและให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาและมีการ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

ยุทธศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (พ.ศ. 2562 -2566)
ฉบับปรับปรุง กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
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ปรัชญาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สร้างคุณค่าความเป็นมนุษย์ เพื่อความเจริญสูงสุดของสังคม
Create the worthy human – being for the utmost social civilization
วิสัยทัศน์ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
เป็นแหล่งพึ่งพาทางวิชาการของท้องถิ่นด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
พันธกิจของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1. ผลิตบัณฑิตให้มีทักษะการดารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 และฐานวิถีชีวิตใหม่ (New normal)
2. วิจัยสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่มีผลกระทบต่อชุมชนท้องถิ่น
3. สร้างต้นแบบการพัฒนาท้องถิ่นด้านเศรษฐกิจ สังคม ศิลปวัฒนธรรม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับทุกภาคส่วน
5. บริหารจัดการมีประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล
เป้าหมายของการพัฒนาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
เป็นศูนย์กลางการบริการวิชาด้านมนุษยศาสตร์และด้านสังคมศาสตร์
ยุทธศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (พ.ศ. 2562-2566 ) ปรับปรุง กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564
ยุทธศาสตร์ที่ 1
ยุทธศาสตร์ที่ 2
ยุทธศาสตร์ที่ 3
ยุทธศาสตร์ที่ 4
ยุทธศาสตร์ที่ 5
ยุทธศาสตร์ที่ 6
6 ยุทธศาสตร์

2 เป้าประสงค์
1 เป้าประสงค์
2 เป้าประสงค์
1 เป้าประสงค์
1 เป้าประสงค์
2 เป้าประสงค์
9 เป้าประสงค์

10 กลยุทธ์
1 กลยุทธ์
8 กลยุทธ์
3 กลยุทธ์
2 กลยุทธ์
3 กลยุทธ์
27 กลยุทธ์

9 ตัวชีว้ ัด
2 ตัวชีว้ ัด
4 ตัวชีว้ ัด
3 ตัวชีว้ ัด
3 ตัวชีว้ ัด
4 ตัวชี้วัด
25 ตัวชี้วัด

มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ยุทธศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (พ.ศ. 2562 -2566)
ฉบับปรับปรุง กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
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ยุทธศาสตร์ที่ 1
สรุปภาพรวม

การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษา
2 เป้าประสงค์ 10 กลยุทธ์ 9 ตัวชี้วัด

คาอธิบาย
เพื่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้เหมาะสมกับยุคสมัย สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงภายใต้
บริ บ ทการเรี ย นรู้ ส มั ย ใหม่ และบั ณ ฑิ ต ที่ ใ ฝ่ รู้ การเรี ย นรู้ ที่ มี คุ ณ ภาพทั้ ง ทางด้ า นวิ ช าการและวิ ช าชี พ
มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
ความสอดคล้องกับ
ยุททธศาสตร์ที่ 1
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษา
ความสอดคล้องกับ
องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต
ประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา
องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ความสอดคล้องกับ
องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
ประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ
เป้าประสงค์ที่ 1.1 บัณฑิตมีคุณภาพ มีงานทา พร้อมสาหรับวิถีชีวิตในศตวรรษ ที่ 21
1. ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ที่ 1.1
1.1.1 ร้อยละของนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีสุดท้ายที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบทักษะ
ภาษาอังกฤษ ของมหาวิทยาลัย
1.1.2 ร้อยละของนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีสุดท้ายที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบ
ด้านดิจิทัลของมหาวิทยาลัย
1.1.3 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระ
1.1.4 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตด้านทักษะความรู้ การคิดวิเคราะห์ และคุณธรรมจริยธรรม
1.1.5 จานวนผลงานของนักศึกษาหรือศิษย์เก่าที่ได้รับรางวัลในระดับชาติหรือนานาชาติ
2. กลยุทธ์/แนวทางสาคัญ
S1.1.1 พัฒนาหลักสูตรที่ตอบสนองการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
S1.1.2 พัฒนาสื่อการเรียนการสอนและแพลตฟอร์มการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ยุคใหม่
S1.1.3 พัฒนาสภาพแวดล้อมและสิ่งอานวยความสะดวกต่อการเรียนรู้ที่เหมาะสมและทันสมัย
S1.1.4 พัฒนาสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้ของอาจารย์ตามแนวทางที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
S1.1.5. สร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการ และสถาบันการศึกษาในการผลิตบัณฑิต
S1.1.6 พัฒนาเสริมศักยภาพบัณฑิตทางด้านคุณธรรม จริยธรรม ภาษา เทคโนโลยี
ยุทธศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (พ.ศ. 2562 -2566)
ฉบับปรับปรุง กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
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S1.1.7 พัฒนาพื้นที่สร้างสรรค์เพื่อการเรียนรู้และจิตอาสา
S1.1.8 พัฒนากระบวนการเรียนรู้ทางด้านภาษาด้วยวิธีการที่หลากหลาย
3. เป้าหมายตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ที่ 1.1
1.1.1 ร้อยละของนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีสุดท้ายที่
สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ ของ
มหาวิทยาลัย
1.1.2 ร้อยละของนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีสุดท้ายที่
สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบด้านดิจิทัลของ
มหาวิทยาลัย
1.1.3 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทาหรือ
ประกอบอาชีพอิสระ
1.1.4 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตด้านทักษะความรู้
การคิดวิเคราะห์ และคุณธรรมจริยธรรม
1.1.5 จานวนผลงานของนักศึกษาหรือศิษย์เก่าที่ได้รับรางวัล
ในระดับชาติหรือนานาชาติ

เป้าหมายตัวชี้วัด
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4. ตัวอย่างโครงการสาคัญ (Flagship Project) ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4.1 โครงการระดับคณะ
1) โครงการอบรมทักษะภาษาอังกฤษและดิจิทัล
2) โครงการพัฒนาทักษะทางวิชาการวิชาชีพ และคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 ให้กับนักศึกษา
3) โครงการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน
4) โครงการส่งเสริมศักยภาพการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
5) วันวิชาการคณะมนุษยศาสตร์
4.2 โครงการระดับหลักสูตร
1) โครงการส่งเสริมและพัฒนาบัณฑิตด้านมนุษยศาสตร์ให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ จิตอาสา
มีความรู้พร้อมสู้งาน
2) โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา
3) โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อทางานเมื่อสาเร็จการศึกษา
4) โครงการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพแต่ละหลักสูตร
5) โครงการอบรมทางด้านเทคโนโลยีเพื่อการประกอบอาชีพ
ยุทธศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (พ.ศ. 2562 -2566)
ฉบับปรับปรุง กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
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6) โครงการพัฒนาสื่อและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
7) โครงการศึกษาดูงานสร้างเสริมประสบการณ์ของแต่ละหลักสูตร
8) โครงการเสริมศักยภาพเพื่อการแข่งขันของนักศึกษาแต่ละหลักสูตร
9) โครงการค่ายอาสาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
10) โครงการจัดหาวัสดุ และสื่อการเรียนการสอน
เป้าประสงค์ที่ 1.2 ประชาชนในท้องถิ่นได้รับการพัฒนาทักษะในทางาน
1. ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ที่ 1.2
1.2.1 จานวนหลักสูตรที่มกี ารพัฒนายกระดับทักษะเดิมให้ดีขึ้นเพื่อรองรับการเติบโตในอนาคต
( Up Skills) มีการพัฒนาหรือปรับปรุงและเปิดดาเนินการ
1.2.2 จานวนหลักสูตรสร้างทักษะใหม่ที่จาเป็นในการทางานสอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดแรงงาน (Re Skills) ที่มีการพัฒนาหรือปรับปรุงและเปิดดาเนินการ
1.2.3 จานวนหน่วยงานภายนอกที่มีความร่วมมือดาเนินการ
1.2.4 ระดับความพึงพอใจของประชาชนในท้องถิ่นที่ได้รับการพัฒนาทักษะการทางาน
2. กลยุทธ์/แนวทางสาคัญ
S1.2.1 ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น
S1.2.2 สร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการและหน่วยงานภายนอก ในการพัฒนาทักษะการ
ทางานของประชาชน
3. เป้าหมายตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ที่ 1.2
เป้าหมายตัวชี้วัด
2564
2565
2566
1.2.1 จานวนหลักสูตรที่มกี ารพัฒนายกระดับทักษะเดิมให้ดี
5
7
9
ขึ้นเพื่อรองรับการเติบโตในอนาคต ( Up Skills) มีการ
พัฒนาหรือปรับปรุงและเปิดดาเนินการ
1.2.2 จานวนหลักสูตรสร้างทักษะใหม่ที่จาเป็นในการทางาน
2
5
7
สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
(Re Skills) มีการพัฒนาหรือปรับปรุงและเปิด
ดาเนินการ
1.2.3 จานวนหน่วยงานภายนอกที่มีความร่วมมือดาเนินการ
2
3
4
หลักสูตร
1.2.4 ระดับความพึงพอใจของประชาชนในท้องถิ่นที่ได้รับการ
3.75
4
4
พัฒนาทักษะการทางาน
ยุทธศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (พ.ศ. 2562 -2566)
ฉบับปรับปรุง กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
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4. ตัวอย่างโครงการสาคัญ (Flagship Project) ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4.1 โครงการระดับคณะ
1) โครงการศึกษาความต้องการและพัฒนาระบบฐานข้อมูลแรงงาน
2) โครงการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น เพื่อยกระดับฝีมือแรงงานในท้องถิ่น (Up Skills/Re Skills)
3) โครงการบริหารจัดการหลักสูตร Up Skills/Re Skills
4.2 โครงการระดับหลักสูตร
1) โครงการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น เพื่อยกระดับฝีมือแรงงานในท้องถิ่น (Up Skills/Re Skills)

ยุทธศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (พ.ศ. 2562 -2566)
ฉบับปรับปรุง กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
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ยุทธศาสตร์ที่ 2
สรุปภาพรวม

การผลิตและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาที่มีสมรรถนะสูง
1 เป้าประสงค์ 1 กลยุทธ์ 2 ตัวชี้วัด

เป้าประสงค์ที่ 2.1 สร้างบุคลากรทางการศึกษาที่เก่งวิชาการ
คาอธิบาย
เพื่อผลิตและพัฒนาบุคลากรทางด้านการศึกษาที่มีสมรรถนะเป็นเลิศ ทั้งทางวิชาการ วิชาชีพครู
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลกสมัยใหม่
ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ความสอดคล้องกับ
ประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร
ความสอดคล้องกับ
ประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ

ยุทธศาสตร์ที่ 2
การผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีสมรรถนะสูง
องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต
องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา
องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต

1. ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ที่ 2.1
2.1.1 จานวนนวัตกรรมเพื่อการเสริมสร้างคุณลักษณะครูของพระราชา
2.1.2 ร้อยละของอาจารย์ที่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะให้สอดคล้องกับยุคดิจิทัล
2. กลยุทธ์/แนวทางสาคัญ (อยู่ระหว่างการประมวลโครงการจากแต่ละหลักสูตร)
S2.1.1 พัฒนาหลักสูตรเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะตามความต้องการจาเป็นของครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
3. เป้าหมายตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ที่ 2.2
เป้าหมายตัวชี้วัด
2564
2565
2566
2.1.1 จานวนนวัตกรรมเพื่อการเสริมสร้างคุณลักษณะครูของ
2
2
2
พระราชา
2.1.2 ร้อยละของอาจารย์ที่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะให้
80
85
90
สอดคล้องกับยุคดิจิทัล

ยุทธศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (พ.ศ. 2562 -2566)
ฉบับปรับปรุง กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
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4. ตัวอย่างโครงการสาคัญ (Flagship Project) ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4.1 โครงการระดับคณะ
1) โครงการพัฒนาบัณฑิตมีจิตวิญญาณความเป็นครู มีความรอบรู้ในสหวิทยาการ และวิชาชีพเพื่อ
พัฒนาท้องถิ่น
4.2 โครงการระดับหลักสูตร
1) โครงการส่งเสริมการสร้างครูตามแนวศาสตร์ของพระราชา

ยุทธศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (พ.ศ. 2562 -2566)
ฉบับปรับปรุง กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
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ยุทธศาสตร์ที่ 3
สรุปภาพรวม

การสร้างผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ นวัตกรรม เพื่อพัฒนาท้องถิ่น
2 เป้าประสงค์ 8 กลยุทธ์ 4 ตัวชี้วัด

คาอธิบาย
เพื่อผลิตผลงานทางวิชาการและงานวิจัยที่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีความเชี่ยวชาญ
ก่อให้เกิดนวัตกรรมที่สอดคล้องกับทิศทางและเป้าหมายยุทธศาสตร์การพัฒนา สร้างศักยภาพการแข่งขัน
ให้กับชุมชนท้องถิ่น ตลอดจนเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนและสังคม สามารถ
พึ่ ง พาและได้ รั บ ประโยชน์ จ ากศั ก ยภาพและองค์ ค วามรู้ ท างวิ ช าการ วิ ช าชี พและผลงานวิ จั ย ของ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ที่ 3
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของคนในท้องถิ่น
และประเทศ
ความสอดคล้องกับ
องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์
ประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร
ความสอดคล้องกับ
องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย
ประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ
เป้าประสงค์ที่ 3.1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีองค์ความรู้จากการวิจัยและการสร้าง
นวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของคนในท้องถิ่น
1. ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ที่ 3.1
3.1.1 ร้อยละของผลงานวิจัยและนวัตกรรมทีน่ าไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์หรือจดทะเบียนทรัพย์สิน
ทางปัญญา
3.1.2 ร้อยละของผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ
2. กลยุทธ์/แนวทางสาคัญ
S3.1.1 ส่งเสริมให้อาจารย์สร้างผลงานวิชาการและงานวิจัยที่เกิด Impact สูง และต่อยอด
สู่เชิงพาณิชย์
S3.1.2 ส่งเสริมการวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับชุมชนและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนใน
ท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
S3.1.3 ส่งเสริมการตีพิมพ์เผยแพร่ และการนาเสนอผลงานวิชาการและงานวิจัยทั้งในระดับชาติและ
นานาชาติ
S3.1.4 บูรณาการการวิจัย การเรียนการสอน และการบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (พ.ศ. 2562 -2566)
ฉบับปรับปรุง กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
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3. เป้าหมายตัวชี้วัดที่ 3.1
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ที่ 3.1

เป้าหมายตัวชี้วัด
2564
2565
2566
50
55
60

3.1.1 ร้อยละของผลงานวิจัยและนวัตกรรมทีน่ าไปใช้
ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์หรือจดทะเบียนทรัพย์สินทาง
ปัญญา
3.1.2 ร้อยละของผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ใน
50
55
ระดับชาติและนานาชาติ
4. ตัวอย่างโครงการสาคัญ (Flagship Project) ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4.1 โครงการระดับคณะ
1) โครงการส่งเสริมการทาวิจัย (อุดหนุน)
2) โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพนักวิจัยแก่คณาจารย์และบุคากรในคณะ
3) โครงการอุดหนุนทุนวิจัยนักศึกษา

60

4.2 โครงการระดับหลักสูตร
1) โครงการวิจัยในชั้นเรียน
2) โครงการบูรณาการสอนด้านการวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
3) อื่นๆ

เป้าประสงค์ที่ 3.2 ชุมชนท้องถิ่นมีขีดความสามารถในการแข่งขันเพิ่มขึ้น
1. ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ที่ 3.2
3.2.1 ระดับความสาเร็จของการนาองค์ความรู้ไปใช้ในการเพิ่มขีดความสามารถของคนในชุมชน
3.2.2 จานวนชุมชนที่ได้รับการพัฒนาและมีการใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้ของคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์อย่างต่อเนื่อง
2. กลยุทธ์/แนวทางสาคัญ (อยู่ระหว่างการประมวลโครงการจากแต่ละหลักสูตร)
S3.2.1 พัฒนาระบบและกลไกการบริการวิชาการ ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีสู่ชุมชน
S3.2.2 พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยและการบริการวิชาการกับหน่วยงานภายนอก
ทั้งภาครัฐ เอกชน และชุมชนท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (พ.ศ. 2562 -2566)
ฉบับปรับปรุง กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
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S3.2.3 บูรณาการงานวิจัยและนวัตกรรม ที่เป็นสหวิทยาการ เพื่อนาไปสู่การใช้ประโยชน์
เชิงพาณิชย์และมุ่งแก้ไขปัญหาของสังคม
S3.2.4 สร้างความร่วมมือด้านการวิจัยและบริการวิชาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นกับสถาบันการศึกษา
และหน่วยงานภายนอก
3. เป้าหมายตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ที่ 3.2
เป้าหมายตัวชี้วัด
2564
2565
2566
3.1.1 ระดับความสาเร็จของการนาองค์ความรู้ไปใช้ในการ
4
4
4
เพิ่มขีดความสามารถของคนในชุมชน
3.1.2 จานวนชุมชนที่ได้รับการพัฒนาและมีการใช้ประโยชน์
1
2
3
จากองค์ความรู้ของคณะอย่างต่อเนื่อง
4. ตัวอย่างโครงการสาคัญ (Flagship Project) ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4.1 โครงการระดับคณะ
1) โครงการพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของชุมชน ท้องถิ่น
4.2 โครงการระดับหลักสูตร
1) โครงการการส่งเสริมองค์ความรู้และการบูรณาการ การเรียนการสอนเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (พ.ศ. 2562 -2566)
ฉบับปรับปรุง กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
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ยุทธศาสตร์ที่ 4
สรุปภาพรวม

การพัฒนาประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการ ส่งเสริมสมรรถนะบุคลากร
สู่การเป็นองค์กรที่ทันสมัย
1 เป้าประสงค์ 3 กลยุทธ์ 3 ตัวชี้วัด

คาอธิบาย
เพื่อการพัฒนาระบบการบริหารจัดการของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้มีสมรรถนะสูง
มีธรรมภิบาล สามารถพัฒนา สนับสนุน เอื้ออานวยต่อการปฏิบัติงานของคณาจารย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เป็นองค์กรที่ทันสมัยและเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
ความสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย

ยุทธศาสตร์ที่ 4
การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีสมรรถนะสูง
มีธรรมาภิบาลและมีความเป็นสากล
องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์ (แผนพัฒนาอาจารย์)

ความสอดคล้องกับ
ประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร
ความสอดคล้องกับ
องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ

เป้าประสงค์ที่ 4.1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
1. ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ที่ 4.1
4.1.1 ระดับความสาเร็จของแผนพัฒนาบุคลากร
4.1.2 ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4.1.3 ร้อยละความสาเร็จของแผนปฏิบัติราชการในระดับคณะ
2. กลยุทธ์/แนวทางสาคัญ
S4.1.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีความคล่องตัว มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล
S4.1.2 นาเทคโนโลยีมาเป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงานและพัฒนาระบบงานให้มีประสิทธิภาพสูง
S4.1.3 ปรับโครงสร้างองค์กรและระบบบริหารงานบุคคลเพื่อเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

ยุทธศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (พ.ศ. 2562 -2566)
ฉบับปรับปรุง กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
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3. เป้าหมายตัวชี้วัดที่ 4.1
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ที่ 3.1

เป้าหมายตัวชี้วัด
2564
2565
2566
4
4
4
80
85
90

4.1.1 ระดับความสาเร็จของแผนพัฒนาบุคลากร
4.1.2 ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินในคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4.1.3 ร้อยละความสาเร็จของแผนปฏิบัติราชการในระดับคณะ

80

85

90

4. ตัวอย่างโครงการสาคัญ (Flagship Project) ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4.1 โครงการระดับคณะ
1) โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการปฏิบัติงาน
2) กิจกรรมติดตามผลการเบิกจ่ายรายไตรมาส
3) กิจกรรมติดตามผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการในระดับคณะ
4) โครงการจัดการความรู้คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5) โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนงานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ประจาปี
4.2 โครงการระดับหลักสูตร
----------- ไม่มีโครงการระดับหลักสูตร-------------

ยุทธศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (พ.ศ. 2562 -2566)
ฉบับปรับปรุง กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
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ยุทธศาสตร์ที่ 5
สรุปภาพรวม

การบูรณาการองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
1 เป้าประสงค์ 2 กลยุทธ์ 3 ตัวชี้วัด

คาอธิบาย
เพื่อการพัฒนายกระดับงานบริการวิชาการของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้สามารถนาองค์
ความรู้ นวัตกรรมการพัฒนาสู่ชุมชน และการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ ที่ส่งผลต่อการพัฒนายกระดับ
คุณภาพชีวิตของคนในชุมชนท้องถิ่นเพื่อให้บรรลุตามวิสัยทัศน์คือการเป็นแหล่งพึ่งพาทางวิชาการของท้องถิ่นด้าน
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ความสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ความสอดคล้องกับประกันคุณภาพ
การศึกษา SAR ระดับหลักสูตร
ความสอดคล้องกับประกันคุณภาพ
การศึกษา SAR ระดับคณะ

ยุทธศาสตร์ที่ 5
การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมกันทางสังคม
องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา (บริการวิชาการของหลักสูตร)
องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ

เป้าประสงค์ที่ 5.1 ประชาชนในพื้นที่เป้าหมายได้รับการสนับสนุนให้เรียนรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
1. ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ที่ 5.1
5.1.1 จานวนโครงการบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่มีความต่อเนื่องมุ่งสู่ความยั่งยืน
5.1.2 จานวนเครือข่ายความร่วมมือในการขับเคลื่อนการสร้างโอกาสความเสมอภาค และความเท่า
เทียมกันทางสังคม
5.1.3 ระดับความพึงพอใจของประชาชนในพื้นที่เป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา
ให้เรียนรู้
2. กลยุทธ์/แนวทางสาคัญ (อยู่ระหว่างการประมวลโครงการจากแต่ละหลักสูตร)
S5.1.1 พัฒนานวัตกรรมและการให้บริการของคณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่เอื้อต่อคน
ทุกวัย รวมถึงผู้ด้อยโอกาส ทางสังคม
S5.1.2 พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือการบริการวิชาการทั้งภายในและนอกมหาวิทยาลัย

ยุทธศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (พ.ศ. 2562 -2566)
ฉบับปรับปรุง กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
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3. เป้าหมายตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ที่ 5.1
5.1.1 จานวนโครงการบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่
มีความต่อเนื่องมุ่งสู่ความยั่งยืน
5.1.2 จานวนเครือข่ายความร่วมมือในการขับเคลื่อนการสร้าง
โอกาสความเสมอภาค และความเท่าเทียมกันทางสังคม
5.1.3 ระดับความพึงพอใจของประชาชนในพื้นที่เป้าหมายที่
ได้รับการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา ให้เรียนรู้

เป้าหมายตัวชี้วัด
2564
2565
2566
1
2
3
2

3

4

4

4

4

4. ตัวอย่างโครงการสาคัญ (Flagship Project) ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3.1 โครงการระดับคณะ
1) โครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
2) โครงการพัฒนาชุมชนและสังคมเข้มแข็งอย่างยั่งยืน
3) โครงการค่ายบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นระดับคณะ
4) โครงการฝึกอบรมหลักสูตรรระยะสั้น
3.2 โครงการระดับหลักสูตร
1) โครงการบูรณาการการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการระดับหลักสูตร
2) โครงการค่ายบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นระดับหลักสูตร
3) โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการระยะสั้นของแต่ละหลักสูตร
4) โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ 6

การส่งเสริมการสร้างมูลค่าด้านภูมิปัญญา ศิลปวัฒนธรรม
ยุทธศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (พ.ศ. 2562 -2566)
ฉบับปรับปรุง กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
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สรุปภาพรวม

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
2 เป้าประสงค์ 3 กลยุทธ์ 4 ตัวชี้วัด

คาอธิบาย
เพื่อให้คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีบทบาทในการการส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดการอนุรักษ์
ฟื้นฟู และการสร้างมูลค่าด้านภูมิปัญญา ศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน ท้องถิ่น
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
ความสอดคล้อง
ยุทธศาสตร์ที่ 6
กับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
การสร้างมูลค่าเพิ่มจากภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรม
ทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ความสอดคล้องกับประกันคุณภาพ องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา
การศึกษา ระดับหลักสูตร
องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์
ความสอดคล้องกับประกันคุณภาพ องค์ประกอบที่ 4 ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย
การศึกษา ระดับคณะ
เป้าประสงค์ที่ 6.1 การสร้างมูลค่าด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรม
1. ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ที่ 6.1
6.1.1 จานวนโครงการการสร้างมูลค่าด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรม
6.1.2 ระดั บ ความส าเร็ จ ของการพั ฒ นาแหล่ ง เรี ย นรู้ ภู มิ ปั ญ ญาและศิ ล ปวั ฒ นธรรมท้ อ งถิ่ น
ให้มีศักยภาพต่อการให้บริการทั้งในมิติวิชาการและการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
6.1.3 ระดับความพึงพอใจของประชาชนในพื้นที่เป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริม สนับสนุนการสร้างมูลค่า
ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรมและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2. กลยุทธ์/แนวทางสาคัญ
S6.1.1 ส่งเสริมการวิจัยเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มจากภูมิปัญญาและศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น
S6.1.2 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

3. เป้าหมายตัวชี้วัดที่ 6.1
ยุทธศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (พ.ศ. 2562 -2566)
ฉบับปรับปรุง กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
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ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ที่ 6
6.1.1 จานวนโครงการการสร้างมูลค่าด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น
ศิลปวัฒนธรรม
6.1.2 ระดับความสาเร็จของการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญา
และศิ ล ปวั ฒ นธรรมท้ อ งถิ่ น ให้ มี ศั ก ยภาพต่ อ การ
ให้ บ ริ ก ารทั้ ง ในมิ ติ วิ ช าการและการท่ อ งเที่ ย วเชิ ง
วัฒนธรรม
6.1.3 ระดับความพึงพอใจของประชาชนในพื้นที่เป้าหมายที่
ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนการสร้างมูลค่าด้าน
ภูมิปัญญาท้องถิ่นศิลปวัฒนธรรมและ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เป้าหมายตัวชี้วัด
2564
2565
2566
1
2
3
3

4

4

3.5

4

4

4. ตัวอย่างโครงการสาคัญ (Flagship Project) ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4.1 โครงการระดับคณะ
1) โครงการส่งเสริมงานศิลปวัฒนธรรมและถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น
2) โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการสร้างมูลค่าจากภูมิปัญญาท้องถิ่น
3) โครงการส่งเสริมให้บริการทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมกับชุมชนท้องถิ่น
4) โครงการมนุษยศาสตร์กับวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น
5) โครงการจัดแหล่งเรียนรู้และการถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรม
6) โครงการมนุษยศาสตร์อนุรักษ์เอกลักษณ์ชุมชนท้องถิ่น
4.2 โครงการระดับหลักสูตร
1) โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมบูรณาการสู่ท้องถิ่น
2) โครงการส่งเสริมจริยธรรมและจิตอาสา
3) โครงการบูรณาการศิลปวัฒนธรรม การเรียนการสอน และการบริการวิชาการ
4) โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมบูรณาการสู่ท้องถิ่น
5) โครงการไหว้ครู

เป้าประสงค์ที่ 6.2 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการอนุรักษ์อย่างสร้างสรรค์
ยุทธศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (พ.ศ. 2562 -2566)
ฉบับปรับปรุง กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
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1. ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ที่ 6.2
6.2.1 จานวนโครงการการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการอนุรักษ์อย่างสร้างสรรค์
2. กลยุทธ์/แนวทางสาคัญ
S 6.2.1 ส่งเสริมการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3. ตัวชี้วัดค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ที่ 6
6.2.1 จานวนโครงการการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมได้รับการอนุรักษ์อย่างสร้างสรรค์สมดุลและ
ยั่งยืน

เป้าหมายตัวชี้วัด
2564
2565
2566
1
1
1

4. โครงการสาคัญ (Flagship Project) ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4.1 โครงการระดับคณะ
1) กิจกรรมมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University : 5 ส /ลดขยะ/ประหยัดน้า ไฟฟ้า)
ระดับคณะ
4.2 โครงการระดับหลักสูตร
1) กิจกรรมมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University : 5 ส /ลดขยะ/ประหยัดน้า ไฟฟ้า)
ระดับหลักสูตร

ยุทธศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (พ.ศ. 2562 -2566)
ฉบับปรับปรุง กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
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ส่วนที่ 3 การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล
การปรับปรุงยุทธศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (พ.ศ. 2562-2566) ฉบับปรับปรุง
กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 ในครั้งนี้เป็นการปรับเพื่อให้ยุทธศาสตร์ของคณะเพื่อให้มีความสอดคล้องและมีความ
เชื่ อ มโยงกั บ ยุ ท ธศาสตร์ ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ นครราชสี ม า (พ.ศ.2562-2565) ฉบั บ ปรั บ ปรุ ง สิ ง หาคม
พ.ศ.2563 คณะจึงได้ดาเนินการทบทวนและปรับยุทธศาสตร์ของคณะฯ โดยมีประเด็นการปรั บปรุงได้แก่
ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ผลการปรับปรุงยุทธศาสตร์ของคณะ
ส่งผลให้ยุทธศาสตร์คณะประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ 9 เป้าประสงค์ 27 กลยุทธ์ 25 ตัวชี้วัด
1. แนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์คณะไปสู่การปฏิบัติ
เพื่ อ ให้ ก ารขั บ เคลื่ อ นยุ ท ธศาสตร์ สู่ ก ารปฏิ บั ติ แ ละการติ ด ตามประเมิ น ผลของยุ ท ธศาสตร์ ค ณะ
มนุ ษยศาสตร์ และสั งคมศาสตร์ (พ.ศ.2562-2566) ฉบับปรับปรุง กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ คณะจึงได้มีการกาหนดระบบและกลไกการดาเนินงานโดยการยึดหลักการสร้างการยอมรับและ
การมีส่ว นร่ วมของบุ คลากรทั้งสายวิช าการและสายสนับสนุนของคณะฯ เป็นส าคัญ ดังนั้นเพื่อให้ การ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ เป็นไปในทิศทางเดียวกันและบรรลุเป้าหมายตามที่กาหนดไว้คณะจึงมีการกาหนดแนว
ปฏิบัติ ดังนี้
1.1 การแต่งตั้งคณะทางานจัดทายุทธศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1.2 สร้างการมีส่วนร่วมระดับหลักสูตรโดยแต่ละหลักสูตรมีส่วนร่วมในการการทบทวน และวิเคราะห์
SWOT ยุทธศาสตร์ของคณะ 4 ยุทธศาสตร์ เพื่อนมาเป็นแนวทางในการปรับปรุงยุทธศาสตร์ให้ตรงกับบริบท
การเปลี่ยนแปลงของแต่ละหลักสูตร
1.3 สร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากรในคณะโดยมีการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนยุทธศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (พ.ศ.2562-2566) เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และเพื่อให้บุคลากร
คณะฯ ได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเพื่อประโยชน์ต่อการปรับปรุงยุทธศาสตร์
1.4 จัดทาร่างยุท ธศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (พ.ศ.2562-2566) ฉบับปรับปรุง
กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 และมีการเสนอต่อคณะผู้บริหารและคณะกรรมการประจาคณะ เพื่อร่วมกันพิจารณาให้
ข้อคิดเห็นและอนุมัตเิ มื่อ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564
1.5 สร้างความรู้ ความเข้าใจและการถ่ายทอดยุทธศาสตร์ฉบับปรับปรุง ให้กับคณะผู้บริหารคณะและ
ทีมสนับสนุนสานักงานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป้าหมายเพื่อร่วมกันออกแบบระบบกลไกการ
ทางาน การสนั บ สนุ น และการจัดทาฐานข้อมูล อันจะส่ งผลให้ สามารถขับเคลื่ อนยุทธศาสตร์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (พ.ศ. 2562 -2566)
ฉบับปรับปรุงเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2563
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
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1.7 ถ่ายทอดยุทธศาสตร์ของคณะฯ สู่หลักสูตรวิชาและหน่วยงานสายสนับสนุน โดยมีผู้บริหารที่
รับผิดชอบทาการชี้แจ้ง ทาความเข้าใจในแต่ละประเด็นเกี่ยวกับ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์
โครงการ/กิจกรรม และตัวชี้วัด ตลอดจนทรัพยากรที่ต้องการสาหรับจัดงบประมาณประจาปีและการกากับ
ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานต่อไป
1.8 สนับสนุนให้ประธานหลักสู ตรวิชาและหน่วยงานสายสนับสนุน ได้มีการชี้แจงทาความเข้าใจ
ในแต่ละประเด็นที่หลักสูตรวิชาที่ต้องรับผิดชอบผ่านการประชุม และการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ
ในระดับหลักสูตรและหน่วยงานสายสนับสนุน
1.9 คณะมี ก ารจั ด ระบบการสื่ อ สารองค์ ก รอย่ า งทั่ ว ถึ ง และวางระบบการสนั บ สนุ น ต่ า งๆ
เช่น การบริหารความเสี่ยง การจัดการความรู้ การพัฒนาบุคลากร ฯลฯ โดยมีการพัฒนาระบบการสื่อสาร
ภายในคณะฯ เพื่อประชาสัมพันธ์แผนยุทธศาสตร์ให้บุคลากรทุกระดับได้รับทราบโดยทั่วไป ผ่านรูปแบบที่
หลากหลาย ได้แก่ ทางเว็ปไซด์ สื่อออนไลน์ ประกาศ เป็นต้น
1.10 มีการจัดระบบและกลไกการกากับ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม
เพื่อควบคุมการปฏิบั ติงานตามกลยุ ทธ์ และการปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อเนื่อง โดยมีการตั้งคณะกรรมการ
ดาเนินงานอย่างเป็นทางการ อีกทั้งมีการเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานที่ได้จริงกับเป้าหมายที่กาหนดไว้ทั้งรูป
ของผลผลิต (Output) และ ผลลัพธ์ (Outcome)
2. การถ่ายทอดเป้าประสงค์ กลยุทธ์และตัวชี้วัดจากระดับคณะสู่หน่วยงาน
เพื่อให้การดาเนินงานของคณะฯ ไปในทิศทางเดียวกัน จึงได้การกระจายเป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด
และโครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร์ของคณะฯ สู่หลักสูตรวิชาต่าง ๆ โดยการจัดทาคารับรองการปฏิบัติ
ราชการระหว่างมหาวิทยาลัย กับหน่ วยงานระดับคณะ และคารับรองการปฏิบัติราชการระหว่างคณะกับ
หลั กสู ตรวิช า โดยการกาหนดเป้ าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดที่สาคัญให้ สอดคล้ องกับยุทธศาสตร์ของคณะ
อีกทั้งเพื่อเป็นกลไกการดาเนินงานของหน่วยงานสายสนับสนุน ให้สอคคล้องกับยุทธศาสตร์ของคณะ
3. การกากับ ติดตามและประเมินผล
การติดตามประเมินผลของยุทธศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (พ.ศ.2562-2566) ฉบับ
ปรับปรุง กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 ดาเนินการดังนี้
1. แต่งตั้งคณะกรรมการกากับ ติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ

ยุทธศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (พ.ศ. 2562 -2566)
ฉบับปรับปรุงเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2563
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
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2. กาหนดให้มีการคณะกรรมการกากับ ติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
คณะฯ อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และรายงานต่อคณะกรรมการประจาคณะฯ
3. พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อใช้ในการจัดเก็บข้อมูล การประมวลผล รายงานผลการดาเนินงานที่
สะดวกในการสืบค้น
4. จัดรายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ทุกรอบ 6 เดือน
ระบบและกลไกการนายุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

คณบดี

ฃ

คณะกรรมการ
ประจาคณะ
คณะกรรมการ
จัดทายุทธศาสตร์
คณะกรรมการติดตาม
ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

งานแผนงานงบประมาณ

แผนปฏิบัติราชการระดับคณะ

จัดทารายงาน
ระบบข้อมูล

แผนปฏิบัติราชการระดับหลักสูตร

รายงานผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด

การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ







ทบทวนยุทธศาสตร์
ปรับปรุงยุทธศาสตร์
ถ่ายทอดยุทธศาสตร์
กระจายตัวชีว้ ัดสู่ระดับ
หลักสูตร
ติดตามผลการดาเนินงาน
รายไตรมาส

ยุทธศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (พ.ศ. 2562 -2566)
ฉบับปรับปรุงเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2563
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
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ผังภาพแสดงระบบและกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
อธิการบดี
กองยโยบายและแผน

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
(พ.ศ.2562-2565)
ฉบับปรับปรุง สิงหาคม พ.ศ.2563

คารับรองการปฏิบัตริ าชการ
ตามแผนปฏิบัตริ าชการ
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา
ประจาปีงบประมาณ 2564-65
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

งานแผนงาน
และงบประมาณ

ยุทธศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
(พ.ศ.2562-2566)
ฉบับปรับปรุง กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564

แผนปฏิบัตริ าชการ
ประจาปีงบประมาณ 2564 -65
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณบดี

โครงการ/กิจกรรมระดับคณะ

ประธานหลักสูตร
โครงการ/กิจกรรมระดับ
หลักสูตร

แผนปฏิบัตริ าชการ
ประจาปีงบประมาณ 2564 -65
ระดับหลักสูตร

ประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรและระดับคณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์

ยุทธศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (พ.ศ. 2562 -2566)
ฉบับปรับปรุงเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2563
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
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ผังภาพแสดงความสัมพันธ์ยทุ ธศาสตร์มหาวิ ทยาลัย ยุทธศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และหลักสูตร
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครราชสีมา
(2562-2565)
ฉบับปรับปรุง
สิงหาคม 2563

ยุทธศาสตร์ที่ 1

ยุทธศาสตร์ที่ 2

การยกระดับ
คุณภาพและ
มาตรฐานการจัด
การศึกษา

การผลิตและพัฒนา
ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาที่มี
สมรรถนะสูง

ยุทธศาสตร์ที่ 3
การเพิ่มขีด
ความสามารถในการ
แข่งขันของคนใน
ท้องถิ่น และ
ประเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ 4
การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการให้มี
สมรรถนะสูง
มีธรรมาภิบาลและ
มีความเป็นสากล

ยุทธศาสตร์ที่ 5

ยุทธศาสตร์ที่ 6

การสร้างโอกาส
ความเสมอภาค และ
ความเท่าเทียมกัน
ทางสังคม

การสร้างมูลค่าเพิ่มจาก
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ศิลปวัฒนธรรม
ทรัพยากรธรรมชาติที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

แผนปฏิบตั ิราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสี มา ประจาปี งบประมาณ ........

ยุทธศาสตร์คณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
(พ.ศ.2562 -2566)
ฉบับปรับปรุง
กุมภาพันธ์ 2564

ยุทธศาสตร์ที่ 1

ยุทธศาสตร์ที่ 2

ยุทธศาสตร์ที่ 3

ยุทธศาสตร์ที่ 4

ยุทธศาสตร์ที่ 5

ยุทธศาสตร์ที่ 6

การพัฒนาคุณภาพ
มาตรฐานการจัด
การศึกษา

การผลิตและพัฒนา
บุคลากรทาง
การศึกษาที่มี
สมรรถนะสูง

การสร้างผลงานวิจยั
งานสร้างสรรค์
นวัตกรรมเพื่อพัฒนา
ท้องถิ่น

การพัฒนาประสิทธิภาพ
ระบบการบริหารจัดการ
ส่งเสริมสมรรถนะ
บุคลากรสู่การเป็น
องค์กรที่ทันสมัย

การบูรณาการองค์
ความรู้เพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่น

การส่งเสริมการสร้างมูลค่า
ด้าน ภูมิปัญญา
ศิลปวัฒนธรรม
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนา
ที่ยั่งยืน

ร์
แผนปฏิบตั ริ าชการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจาปี งบประมาณ ........

หลักสูตร

แผนงาน/โครงการ

แผนงาน/โครงการ

แผนงาน/โครงการ

แผนงาน/โครงการ

แผนงาน/โครงการ

แผนงาน/โครงการ

ยุทธศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (พ.ศ. 2562 -2566)
ฉบับปรับปรุงเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2563
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

การประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร 7 องค์ประกอบ

29

ยุทธศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (พ.ศ. 2562 -2566)
ฉบับปรับปรุงเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2563
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
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ส่วนที่ 4 การกระจายตัวชี้วัด แผนปฏิบัติราชการ และตัวชี้วัดสู่หลักสูตร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
การกระจายตัวชี้วัด แผนปฏิบัติราชการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ยุทธศาสตร์ที่ การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษา
1) เป้าหมาย “คณะมนุษยศาสตร์ฯ ผลิตบัณฑิตด้านมนุษยศาสตร์ให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์มจี ิตสานึกที่ดี ให้มีความรู้ พร้อมสู้งาน”
2) ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
หลักสูตร
FR.

B.Ed

คท.

BD.

สค.

ดต.

นศ.

ศปศ

อบ.

ทศ.

พค.

รป.บ

นบ.

สบศ

รบ.

BE.

BA.

JP.

ผู้กากับดูแล
Chi

ค่า
เป้า
หมาย
ปี 64

ทตช.

ตัวชี้วัด

ข้อมูล
ปีฐาน

TH.

หน่วยนับ

เป้าประสงค์ที่ 1.1 บัณฑิตมีคุณภาพ มีงานทา พร้อมสาหรับวิถีชีวิตในศตวรรษ ที่ 21
KPI. 1.1.1 จานวนหลักสูตรใหม่ที่ตอบสนอง
ประชาชนให้มีความสามารถในการแข่งขัน

หลักสูตร

n/a

1

รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ

KPI 1.1.2 ร้อยละของนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้น
ปีสุดท้ายที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบทักษะ
ภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย
KPI 1.1.3 ร้อยละของนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้น
ปีสุดท้ายที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบด้านดิจิทัล
ของมหาวิทยาลัย
KPI 1.1.4 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้
งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระ

ร้อยละ

68.8
4

50

50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ

52.9
3

50

50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ

80

80

81.6
3

80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ

KPI 1.1.5 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตด้าน
ทักษะความรู้ การคิดวิเคราะห์ และคุณธรรม
จริยธรรม

คะแนน

4.20

4

4

5
50
ร้อยละ
50
ร้อยละ

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

ยุทธศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (พ.ศ. 2562 -2566)
ฉบับปรับปรุงเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

4

รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ
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KPI 1.1.6 จานวนผลงานของนักศึกษาหรือศิษย์เก่า
ที่ได้รับรางวัลในระดับชาติหรือนานาชาติ

ผลงาน 20

FR.

B.Ed

คท.

BD.

สค.

ดต.

นศ.

ศปศ

อบ.

ทศ.

พค.

รป.บ

นบ.

สบศ

รบ.

BE.

BA.

4

ผู้กากับดูแล
JP.

60

หลักสูตร
Chi

ค่า
เป้า
หมาย
ปี 64

ทตช.

ตัวชี้วัด

ข้อมูล
ปีฐาน

TH.

หน่วยนับ

1. รอง
คณบดีฝ่าย
วิชาการ
2. รอง
คณบดีฝ่าย
กิจการ
นักศึกษา

เป้าประสงค์ที่ 1.2 ประชาชนในท้องถิ่นได้รับการพัฒนาทักษะในทางาน
KPI 1.2.1 จานวนหลักสูตร Up Skills ที่มีการ
พัฒนาหรือปรับปรุงและเปิดดาเนินการ

หลักสูตร
50

50

5

รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ

KPI 1.2.2 จานวนหลักสูตรสร้างทักษะใหม่ที่จาเป็น
ในการทางานสอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดแรงงาน (Re Skills) มีการพัฒนาหรือ
ปรับปรุงและเปิดดาเนินการ
KPI 1.2.3 จานวนหน่วยงานภายนอกทีม่ ีความ
ร่วมมือดาเนินการ หลักสูตร Up Skills/Re Skills

หลักสูตร
50

50

2

รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ

หน่วยงาน

n/a

2

รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ

n/a

3.75

รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ

KPI 1.2.4 ระดับความพึงพอใจของประชาชนใน
ท้องถิ่นที่ได้รับการพัฒนาทักษะการทางาน

20
คะแนน
เฉลี่ย
(เต็ม 5)
3.75

ยุทธศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (พ.ศ. 2562 -2566)
ฉบับปรับปรุงเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

30
3) กลยุทธ์ /แนวทางการพัฒนา

เป้าประสงค์ที่ 1.1 บัณฑิตมีคุณภาพ มีงานทา พร้อมสาหรับวิถีชีวิตในศตวรรษ ที่ 21
S1.1.1 พัฒนาหลักสูตรที่ตอบสนองการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
S1.1.2 พัฒนาสื่อการเรียนการสอนและแพลตฟอร์มการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ยุคใหม่
S1.1.3 พัฒนาสภาพแวดล้อมและสิ่งอานวยความสะดวกต่อการเรียนรู้ที่เหมาะสมและทันสมัย
S1.1.4 พัฒนาสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้ของอาจารย์ตามแนวทางที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
S1.1.5. สร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการ และสถาบันการศึกษาในการผลิตบัณฑิต
S1.1.6 พัฒนาเสริมศักยภาพบัณฑิตทางด้านคุณธรรม จริยธรรม ภาษา เทคโนโลยี
S1.1.7 พัฒนาพื้นที่สร้างสรรค์เพื่อการเรียนรู้และจิตอาสา
S1.1.8 พัฒนากระบวนการเรียนรู้ทางด้านภาษาด้วยวิธีการที่หลากหลาย
เป้าประสงค์ที่ 1.2 ประชาชนในท้องถิ่นได้รับการพัฒนาทักษะในทางาน
S1.2.1 ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น
S1.2.2 สร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการและหน่วยงานภายนอก ในการพัฒนาทักษะการทางานของประชาชน

ยุทธศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (พ.ศ. 2562 -2566)
ฉบับปรับปรุงเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาที่มีสมรรถนะสูง
เป้าประสงค์ที่ 1 สร้างบุคลากรทางการศึกษาที่เก่งวิชาการ
1) เป้าหมาย คณะผลิตและพัฒนาบุคลากรทางด้านการศึกษาที่มีสมรรถนะเป็นเลิศ ทั้งทางวิชาการ วิชาชีพครู สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลกสมัยใหม่
2) ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

1

B.E
dFR.

คท.

BD.

สค.

ดต.

นศ.

ศปศ

อบ.

80

ผู้กากับดูแล
ทศ.

n/a

รป.
บพค.

ร้อยละ

นบ.

KPI2.1.6 ร้อยละของอาจารย์ที่ได้รับการพัฒนา
สมรรถนะให้สอดคล้องกับยุคดิจิทัล

1

สบศ

1

รบ.

n/a

BE.

นวัตกรรม
6

BA.

KPI2.1.4 จานวนนวัตกรรมเพื่อการเสริมสร้าง
คุณลักษณะครูของพระราชา

ตัวชี้วัด

หลักสูตร
JP.

ค่า
เป้าหมาย
ปี 64

ทตช
.
Chi

ข้อมูล
ปีฐาน

TH.

หน่วยนับ

1

รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ
รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ

80

3) กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนา
S2.1.1 พัฒนาหลักสูตรเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะตามความต้องการจาเป็นของครูและบุคลากร ทางการศึกษา

ยุทธศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (พ.ศ. 2562 -2566)
ฉบับปรับปรุงเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ นวัตกรรม เพื่อพัฒนาท้องถิ่น
1) เป้าหมาย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีองค์ความรู้จากการวิจัยและการสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของคนในท้องถิ่น
2) ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

B.E
dFR.

คท.

BD.

สค.

ดต.

นศ.

ศปศ

อบ.

ผู้กากับดูแล
ทศ.

รป.
บพค.

นบ.

สบศ

รบ.

BE.

BA.

หลักสูตร
JP.

ค่า
เป้าหมาย
ปี 64

ทตช
.
Chi

ตัวชี้วัด

ข้อมูล
ปีฐาน

TH.

หน่วยนับ

เป้าประสงค์ที่ 3.1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีองค์ความรู้จากการวิจัยและการสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของคนในท้องถิ่น
KPI3.1.1 ร้อยละของผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่
นาไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์หรือจดทะเบียน
ทรัพย์สินทางปัญญา

ร้อยละ

KPI3.1.2 ร้อยละของผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
เผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ

ร้อยละ

37.97

50

รองคณบดีฝ่าย
วิจัยและ
มาตรฐาน
การศึกษา

45

50

รองคณบดีฝ่าย
วิจัยและ
มาตรฐาน
การศึกษา

50

50

เป้าประสงค์ที่ 3.2 ชุมชนท้องถิน่ มีขีดความสามารถในการแข่งขันเพิ่มขึ้น
KPI3.2.1 ระดับความสาเร็จของการนาองค์ความรู้
ไปใช้ในการเพิ่มขีดความสามารถของคนในชุมชน

ระดับ 1-5

KPI3.2.2 จานวนชุมชนที่ได้รับการพัฒนาและมีการ
ใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้ของมหาวิทยาลัยอย่าง
ต่อเนื่อง

ชุมชน

4

4

รองคณบดีฝ่าย
วิจัยและ
มาตรฐาน
การศึกษา

n/a

1

รองคณบดีฝ่าย
วิจัยและ
มาตรฐาน
การศึกษา

4

8

ยุทธศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (พ.ศ. 2562 -2566)
ฉบับปรับปรุงเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
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3. กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนา
เป้าประสงค์ที่ 3.1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีองค์ความรู้จากการวิจัยและการสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ของคนในท้องถิ่น
S3.1.1 ส่งเสริมให้อาจารย์สร้างผลงานวิชาการและงานวิจัยที่เกิด Impact สูง และต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์
S3.1.2 ส่งเสริมการวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับชุมชนและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
S3.1.3 ส่งเสริมการตีพิมพ์เผยแพร่ และการนาเสนอผลงานวิชาการและงานวิจัยทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
S3.1.4 บูรณาการการวิจัย การเรียนการสอน และการบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
เป้าประสงค์ที่ 3.2 ชุมชนท้องถิน่ มีขีดความสามารถในการแข่งขันเพิ่มขึ้น
S3.2.1 พัฒนาระบบและกลไกการบริการวิชาการ ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีสู่ชุมชน
S3.2.2 พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยและการบริการวิชาการกับหน่วยงานภายนอก ทั้งภาครัฐ เอกชน และชุมชนท้องถิ่น
S3.2.3 บูรณาการงานวิจัยและนวัตกรรม ที่เป็นสหวิทยาการ เพื่อนาไปสู่การใช้ประโยชน์ เชิงพาณิชย์และมุ่งแก้ไขปัญหาของสังคม
S3.2.4 สร้างความร่วมมือด้านการวิจัยและบริการวิชาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นกับสถาบันการศึกษา และหน่วยงานภายนอก

ยุทธศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (พ.ศ. 2562 -2566)
ฉบับปรับปรุงเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาประสิทธิภาพ ระบบการบริหารจัดการ ส่งเสริมสมรรถนะบุคลากรสู่การเป็นองค์กรที่ทันสมัย
1) เป้าหมาย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เป็นองค์กรมีสมรรถนะสูงมีธรรมาภิบาลและมีความเป็นสากล
2) ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
B.E
dFR.

คท.

BD.

สค.

ดต.

นศ.

ศปศ

อบ.

ผู้กากับดูแล
ทศ.

รป.
บพค.

นบ.

สบศ

รบ.

BE.

หลักสูตร
BA.

ค่า
เป้าหมาย
ปี 64

JP.

ตัวชี้วัด

ข้อมูล
ปีฐาน

TH.
ทตช
.
Chi

หน่วยนับ

เป้าประสงค์ที่ 4.1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ

4.1.1

ระดับความสาเร็จของแผนพัฒนาบุคลากร

ระดับ 1-5

1

รองคณบดี
ฝ่ายบริหาร

4

4.1.2

ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินใน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ร้อยละ

1

ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย
แผนงานและ
งบประมาณ

4.1.3

ร้อยละความสาเร็จของแผนปฏิบัติราชการ ร้อยละ
ในระดับคณะ

1

ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย
แผนงานและ
งบประมาณ

3) กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนา
S 4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีความคล่องตัว มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล
S 4.2 นาเทคโนโลยีมาเป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงานและพัฒนาระบบงานให้มีประสิทธิภาพสูง
S 4.3 ปรับโครงสร้างองค์กรและระบบบริหารงานบุคคลเพื่อเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

ยุทธศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (พ.ศ. 2562 -2566)
ฉบับปรับปรุงเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบูรณาการองค์ความรู้เพื่อพัฒนาท้องถิ่น
1) เป้าหมาย สร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้าของสังคมในพื้นที่เป้าหมายโดยการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการจัดการตนเอง
พัฒนาประชาชนในพื้นที่ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมให้เป็นคนที่มีคุณภาพสามารถพึ่งพาตนเองได้
2) ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
B.E
dFR.

คท.

BD.

สค.

ดต.

นศ.

ศปศ

อบ.

ผู้กากับดูแล
ทศ.

รป.
บพค.

นบ.

สบศ

รบ.

BE.

BA.

หลักสูตร
JP.

ค่า
เป้าหมาย
ปี 64

ทตช
.
Chi

ตัวชี้วัด

ข้อมูล
ปีฐาน

TH.

หน่วยนับ

เป้าประสงค์ที่ 5.1 ประชาชนในพื้นที่เป้าหมายได้รับการสนับสนุนให้เรียนรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
KPI5.1.1 จานวนโครงการบูรณาการเพือ่ สร้าง
โอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมกันทาง
สังคมของคนทุกช่วงวัย

โครงการ
10

1

ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายบริการ
วิชาการ

KPI5.1.2 จานวนเครือข่ายความร่วมมือในการ
ขับเคลื่อนการสร้างโอกาสความเสมอภาค และ
ความเท่าเทียมกันทางสังคม

เครือข่าย
5

1

ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายบริการ
วิชาการ

KPI5.1.3 ระดับความพึงพอใจของประชาชนในพื้นที่
เป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา
ให้เรียนรู้

ค่าเฉลี่ย
(คะแนน
เต็ม5)
3.75

3.75

ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายบริการ
วิชาการ

4.45

3) กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนา
S 5.1 พัฒนานวัตกรรมและการให้บริการของคณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่เอื้อต่อคน ทุกวัย รวมถึงผู้ด้อยโอกาส ทางสังคม
S 5.2 พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือการบริการวิชาการทั้งภายในและนอกมหาวิทยาลัย

ยุทธศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (พ.ศ. 2562 -2566)
ฉบับปรับปรุงเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

36

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การส่งเสริมการสร้างมูลค่าด้านภูมิปัญญา ศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
1) เป้าหมาย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีนวัตกรรมและมูลค่าเพิ่มจากผลการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ทรัพยากรธรรมชาติและ
ศิลปวัฒนธรรมของโคราชและอีสานใต้
2) ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

B.E
dFR.

คท.

BD.

สค.

ดต.

นศ.

ศปศ

อบ.

ผู้กากับดูแล
ทศ.

รป.
บพค.

นบ.

สบศ

รบ.

BE.

BA.

หลักสูตร
JP.

ค่า
เป้าหมาย
ปี 64

ทตช
.
Chi

ตัวชี้วัด

ข้อมูล
ปีฐาน

TH.

หน่วยนับ

เป้าประสงค์ที่ 6.1 การสร้างมูลค่าด้านภูมิปัญญาท้องถิน่ ศิลปวัฒนธรรม
6.1.1 จานวนโครงการการสร้างมูลค่าด้านภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรม

ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายบริการ
วิชาการและ
ศิลปวัฒนธรม

6.1.2 ระดับความสาเร็จของการพัฒนาแหล่งเรียนรู้
ภูมิปัญญาและศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ให้มีศักยภาพ
ต่อการให้บริการทั้งในมิติวิชาการและการท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรม
6.1.3 ระดั บ ความพึ ง พอใจของประชาชนในพื้ น ที่
เป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริม สนับสนุนการสร้างมูลค่า
ด้ า น ภู มิ ปั ญ ญ า ท้ อ ง ถิ่ น ศิ ล ป วั ฒ น ธ ร ร ม แ ล ะ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายบริการ
วิชาการและ
ศิลปวัฒนธรม
ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายบริการ
วิชาการและ
ศิลปวัฒนธรม

เป้าประสงค์ที่ 6.2 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการอนุรักษ์อย่างสร้างสรรค์
KPI6.2.1 จานวนกิจกรรม Green University

กิจกรรม
5

3

1

ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายบริการ
วิชาการและ
ศิลปวัฒนธรม

ยุทธศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (พ.ศ. 2562 -2566)
ฉบับปรับปรุงเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
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3)กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนา
เป้าประสงค์ที่ 6.1 การสร้างมูลค่าด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรม
S 6.1.1 ส่งเสริมการวิจัยเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มจากภูมิปัญญาและศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น
S 6.1.2 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
เป้าประสงค์ที่ 6.2 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการอนุรักษ์อย่างสร้างสรรค์
S 6.2.1 ส่งเสริมการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (พ.ศ. 2562 -2566)
ฉบับปรับปรุงเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
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รายละเอียดตัวชี้วัด
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการจัดการการศึกษา

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

ยุทธ์
ศาสตร์
ชาติ
3

ความเชื่อมโยงกับแผนต่างๆ
แผน
แผน
แผน
แผน
แม่บท ปฏิรูป เศรษฐกิจ จังหวัด

แผน
มรภ.

11
5,6
1
1
KPI1.1.1 จานวนหลักสูตรใหม่ หลักสูตร
ที่ตอบสนองประชาชนให้มี
ความสามารถในการแข่งขัน
คาอธิบาย
เป็นการพัฒนาหลักสูตรใหม่ทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก
โดยความร่วมมือกับ Partnership ซึ่งอาจเป็นการพัฒนาหลักสูตรขึ้นใหม่ หรือ
ยุบควบรวมหลักสูตรที่มีอยู่เดิมของมหาวิทยาลัย เพื่อปรับปรุงให้มีความทันสมัย
สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน โดยเน้นหลักสูตรสหวิทยาการ
วิธีจัดเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากรายงานผลการดาเนินงานของแต่ละหลักสูตร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ทุกหลักสูตร

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

ยุทธ์
ศาสตร์
ชาติ
3

ความเชื่อมโยงกับแผนต่างๆ
แผน
แผน
แผน
แผน
แม่บท ปฏิรูป เศรษฐกิจ จังหวัด

แผน
มรภ.

KPI1.1.2 ร้อยละของนักศึกษา ร้อยละ
12
1
ระดับปริญญาตรีชั้นปีสุดท้าย
ที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบ
ทักษะภาษาอังกฤษ
ของมหาวิทยาลัย
คาอธิบาย
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ รวมถึงแผนต่างๆที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาให้ความสาคัญกับการพัฒนาศักยภาพ
ทางด้านภาษาอังกฤษแก่นักศึกษาโดยเฉพาะทักษะด้านการสื่อสาร ทั้งนี้เพื่อเพิ่ม
ขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับบัณฑิตของมหาวิทยาลัย และประเทศชาติ
มหาวิทยาลัยจึงได้มีการกาหนดแผนการพัฒนาบัณฑิตตลอดระยะเวลาที่ศึกษา
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยมีการประเมินก่อนและหลังการพัฒนา
โดยสถาบันภาษา
สูตรการคานวณ
จานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีสุดท้ายที่ผ่านเกณฑ์
การทดสอบภาษาอังกฤษ
X 100
จานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีสุดท้ายทั้งหมด
ยุทธศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (พ.ศ. 2562 -2566)
ฉบับปรับปรุงเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
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วิธีจัดเก็บ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ตัวชี้วัด

ใช้ข้อมูลผลการทดสอบภาษาอังกฤษจากสถาบันภาษา
ทุกหลักสูตร และสถาบันภาษา

หน่วยนับ

ยุทธ์
ศาสตร์
ชาติ
3,4

ความเชื่อมโยงกับแผนต่างๆ
แผน
แผน
แผน
แผน
แม่บท ปฏิรูป เศรษฐกิจ จังหวัด

แผน
มรภ.

KPI1.1.3 ร้อยละของนักศึกษา ร้อยละ
11,12
7
8
2
1
ระดับปริญญาตรี ชั้นปีสุดท้าย
ที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบ
ด้านดิจิทัลของมหาวิทยาลัย
คาอธิบาย
ทักษะที่บุคคลทั่วไปรวมทั้งนักศึกษาจาเป็นต้องมีในยุคโลกาภิวัตน์ โดยเฉพาะ
สถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19 คือ ทักษะด้านดิจิทัล ซึ่งจะช่วยให้
สามารถใช้ประโยชน์ทั้งในการดารงชีวิตประจาวัน การศึกษาเรียนรู้ผ่านระบบ
ออนไลน์ และการทางาน มหาวิทยาลัยจึงมีรายวิชาพื้นฐานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ รวมทั้งหลักสูตรอบรมระยะสั้นแก่นักศึกษา เพื่อให้นักศึกษามีความ
เข้าใจ สามารถใช้เทคโนโลยีเบื้องต้น รวมถึงขั้นสูงในบางสาขา ดังนั้นเพื่อเป็น
การประเมินผลการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของนักศึกษาที่จะสาเร็จการศึกษา
ออกไปทางานจึงจัดให้มีการประเมินผลโดยสานักคอมพิวเตอร์
สูตรการคานวณ
จานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีสุดท้าย
ที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบด้านดิจิทัลของมหาวิทยาลัย
X 100
จานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีสุดท้ายทั้งหมด
วิธีจัดเก็บ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ใช้ผลการทดสอบด้านดิจิทัลของมหาวิทยาลัยจากสานักคอมพิวเตอร์
ทุกหลักสูตร และสานักคอมพิวเตอร์

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

KPI1.1.4 ร้อยละของบัณฑิต
ระดับปริญญาตรี ที่ได้งานทา
หรือประกอบอาชีพอิสระ
คาอธิบาย

ร้อยละ

ยุทธ์
ศาสตร์
ชาติ
2

ความเชื่อมโยงกับแผนต่างๆ
แผน
แผน
แผน
แผน
แม่บท ปฏิรูป เศรษฐกิจ จังหวัด
11

-

-

1

แผน
มรภ.
1

บั ณฑิตปริญญาตรีที่ส าเร็จการศึกษาในหลั กสู ตรภาคปกติ และภาค กศ.ปช.
ในคณะ/สาขานั้นๆที่ไดงานทา หรือมีกิจการของตนเองที่มีรายไดประจา นับจาก
วันที่สาเร็จการศึกษาเมื่อเทียบกับบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาในปนั้น การนับการมี
ยุทธศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (พ.ศ. 2562 -2566)
ฉบับปรับปรุงเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

40

สูตรการคานวณ

วิธีจัดเก็บ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ

งานท านั บ กรณี ท างานสุ จ ริ ต ทุ ก ประเภทที่ ส ามารถสร างรายได เข ามา
เปนประจาเพื่อเลี้ยงชีพตนเองได การคานวณรอยละของผู มีงานทาของผู สาเร็จ
การศึกษาภาค กศ.ปช. ใหคานวณเฉพาะผูที่เปลี่ยนงานใหมหลังสาเร็จการศึกษา
เทานั้นการประเมินตามตัวชี้วัดนี้สามารถใชขอมูลจากระบบสารวจภาวะการมี
งานทาของมหาวิทยาลัยหรือที่คณะ/หลักสูตรทาการสารวจเอง
จานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มีงานทาหรือประกอบอาชีพ
อิสระภายในระยะเวลา 1 ปี (งานใหม่)
X 100
จานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ตอบแบบสอบถาม
(ไม่นับรวมผู้ที่ศึกษาต่ออย่างเดียว อุปสมบท เกณฑ์ทหาร และมีงานทาก่อนเข้า
ศึกษาต่อ)
ใช้ข้อมูลผลการสารวจภาวะการมีงานทาจากระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย
ที่ดูแลภาพรวมโดยกองประกันคุณภาพการศึกษา และคณะ/หลักสูตรเป็น
ผู้ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล
ทุกหลักสูตร

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

KPI1.1.5 ระดับความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บัณฑิต ด้านทักษะ
ความรู้ การคิดวิเคราะห์
และคุณธรรมจริยธรรม
คาอธิบาย

ค่าเฉลี่ย
(คะแนน
เต็ม 5)

สูตรการคานวณ
วิธีจัดเก็บ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ตัวชี้วัด

ยุทธ์
ศาสตร์
ชาติ
3

ความเชื่อมโยงกับแผนต่างๆ
แผน
แผน
แผน
แผน
แม่บท ปฏิรูป เศรษฐกิจ จังหวัด
11

4

-

-

แผน
มรภ.
1

การประเมิ น ความพึ ง พอใจของผู้ ใ ช้ บั ณ ฑิ ต ระดั บ ปริ ญ ญาตรี ข องแต่ ล ะคณะ
ที่ ค รอบคลุ ม ประเด็ น ด้ า นทั ก ษะความรู้ ( ทั ก ษะทางวิ ช าการ) ทั ก ษะการคิ ด
วิเคราะห์ และคุณธรรมจริยธรรม ทั้งนี้เพื่อนาผลการประเมินและข้อเสนอจาก
ผู้ใช้บัณฑิตไปประกอบการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการผลิตบัณฑิต
ให้มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
ใช้ค่าเฉลี่ยคะแนนผลสารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต (คะแนนเต็ม 5)
รวบรวมข้อมูลจากรายงานผลการดาเนินงานของคณะและหลักสูตร
ทุกหลักสูตร

หน่วยนับ

ยุทธ์
ศาสตร์
ชาติ

ความเชื่อมโยงกับแผนต่างๆ
แผน
แผน
แผน
แผน
แม่บท ปฏิรูป เศรษฐกิจ จังหวัด

ยุทธศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (พ.ศ. 2562 -2566)
ฉบับปรับปรุงเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

แผน
มรภ.
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ตัวชี้วัด
KPI1.1.6 จานวนผลงานของ
นักศึกษาหรือศิษย์เก่าที่ได้รับ
รางวัลในระดับชาติ
หรือนานาชาติ
คาอธิบาย

วิธีจัดเก็บ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ตัวชี้วัด
KPI1.2.1 จานวนหลักสูตร
Up Skills/Re Skills
ที่มีการพัฒนาหรือปรับปรุง
และเปิดดาเนินการ
คาอธิบาย

หน่วยนับ
ผลงาน

ยุทธ์
ศาสตร์
ชาติ
3

ความเชื่อมโยงกับแผนต่างๆ
แผน
แผน
แผน
แผน
แม่บท ปฏิรูป เศรษฐกิจ จังหวัด
11

5,6

1

-

แผน
มรภ.
1

ให้ พิ จ ารณาจากจ านวนผลงานของนั ก ศึ ก ษาหรื อ ศิ ษ ย์ เ ก่ า ที่ ไ ด้ รั บ รางวั ล
ในระดับชาติหรือนานาชาติ ซึ่งจัดโดยหน่วยงานภายนอก เช่น หน่วยงานของ
ภาครั ฐ ในระดั บ กระทรวง ทบวง กรม หรื อ จั ง หวั ด หน่ ว ยงานของภาครั ฐ
และเอกชนที่เป็นองค์กรทางวิชาการ หรือองค์กรวิชาชีพ หรือหน่วยงาน/องค์กร
วิชาการ/วิชาชีพที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ เป็นต้น โดยมีลายลักษณ์
อั ก ษรปรากฏซึ่ ง แสดงถึ ง การเชิ ด ชู เ กี ย รติ ส ร้ า งชื่ อ เสี ย งให้ กั บ คณะและ
มหาวิทยาลัย
ใช้ข้อมูลจากรายงานผลการดาเนินงานของหลักสูตร / คณะ และกองพัฒนา
นักศึกษา
ทุกหลักสูตรและคณะ และกองพัฒนานักศึกษา

หน่วยนับ
หลักสูตร

ยุทธ์
ศาสตร์
ชาติ
3

ความเชื่อมโยงกับแผนต่างๆ
แผน
แผน
แผน
แผน
แม่บท ปฏิรูป เศรษฐกิจ จังหวัด
11

5,6

1

-

แผน
มรภ.
1

ตามที่ประเทศไทยได้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ประชากรวัยเรียนและวัยแรงงานลดลง
ท าให้ จ านวนนั ก ศึ ก ษาของมหาวิ ท ยาลั ย มี แ นวโน้ ม ลดลงอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
จึงจาเป็นต้องปรับบทบาทการทางาน โดยเพิ่มกลุ่มเป้าหมายในการจัดการศึกษา
โดยนอกจากจะให้ความสาคัญกับการพัฒนาบัณฑิตระดับปริญญาตรี ปริญญาโท
และปริญญาเอกแล้ว ต้องมีการสร้างหลักสูตรเพื่อยกระดับทักษะของประชากร
วัย แรงงานตามสาขาอาชีพที่มหาวิทยาลั ยมีความเชี่ยวชาญด้ว ย ทั้งนี้เพื่อให้
แรงงานเหล่านั้นสามารถปรับตัวได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของตลาดแรงงานด้วย
รวมถึงเพื่อความอยู่รอดของมหาวิทยาลัยด้วย ในการที่จะแสวงหารายได้จาก
หลักสูตรระยะสั้นเหล่านี้ จึงจาเป็นต้องมีการสารวจความต้องการในการพัฒนา
ตนเองของแรงงานและทาความร่ ว มมือ กับสถานประกอบการในการพั ฒ นา
ยุทธศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (พ.ศ. 2562 -2566)
ฉบับปรับปรุงเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
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ตัวชี้วัด
วิธีจัดเก็บ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ตัวชี้วัด
KPI1.2.2 จานวนหน่วยงาน
ภายนอก ที่มีความร่วมมือ
ดาเนินการ หลักสูตร
Up Skills/Re Skills
คาอธิบาย

วิธีจัดเก็บ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ตัวชี้วัด

ความเชื่อมโยงกับแผนต่างๆ
แผน
แผน
แผน
แผน
แม่บท ปฏิรูป เศรษฐกิจ จังหวัด

ยุทธ์
แผน
ศาสตร์
มรภ.
ชาติ
หลักสูตร Up Skills/Re Skills
เก็บรวบรวมข้อมูลจากคณะ/หลักสูตร
ทุกหลักสูตร และสถาบันวิจัยและพัฒนาโดยศูนย์ศึกษาและพัฒนาโคราช
หน่วยนับ

หน่วยนับ
หน่วยงาน

ยุทธ์
ศาสตร์
ชาติ
3

ความเชื่อมโยงกับแผนต่างๆ
แผน
แผน
แผน
แผน
แม่บท ปฏิรูป เศรษฐกิจ จังหวัด
11

5,6

1

-

แผน
มรภ.
1

เป็นการบูรณาการทางานร่วมกันกับหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน
ในการ ให้คาปรึกษา ร่ว มพัฒนาหลักสูตร Up-Skill/Re-skill แก่ประชาชนวัย
แรงงานในพื้ น ที่ ให้ ส ามารถทางานได้ อ ย่า งมี ประสิ ทธิ ภ าพสอดคล้ อ งกับ การ
เปลี่ยนแปลงของพลวัตอาชีพ
เก็บรวบรวมข้อมูลจากคณะ/หลักสูตร
ทุกหลักสูตร และสถาบันวิจัยและพัฒนาโดยศูนย์ศึกษาและพัฒนาโคราช

หน่วยนับ

ยุทธ์
ศาสตร์
ชาติ
3

ความเชื่อมโยงกับแผนต่างๆ
แผน
แผน
แผน
แผน
แม่บท ปฏิรูป เศรษฐกิจ จังหวัด

แผน
มรภ.

11
5,6
1
1
KPI1.2.3 ระดับความพึงพอใจ ระดับ
ของประชาชนในท้องถิ่นที่
ได้รับการพัฒนาทักษะการ
ทางาน
วิธีการประเมิน
ใช้ค่าเฉลี่ ยผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนในท้องถิ่นที่ได้รับการ
พัฒนาทักษะการทางาน
วิธีจัดเก็บ
เก็บรวบรวมข้อมูลจากคณะ/หลักสูตร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ทุกหลักสูตร และและสถาบันวิจัยและพัฒนาโดยศูนย์ศึกษาและพัฒนาโคราช

ยุทธศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (พ.ศ. 2562 -2566)
ฉบับปรับปรุงเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีสมรรถนะสูง
ความเชื่อมโยงกับแผนต่าง
ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

KPI2.1.1 ร้อยละของบัณฑิตที่
ผ่านเกณฑ์ประเมินได้รับเข็ม
เชิดชูเกียรติครูของพระราชา
คาอธิบาย
สูตรคานวณ

ร้อยละ

วิธีจัดเก็บ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ยุทธ
ศาสตร์
ชาติ
3

แผน
แม่บท

แผน
ปฏิรูป

แผน
เศรษฐกิจ

แผน
จังหวัด

แผน
มรภ.

12

4

-

-

2

จานวนบัณฑิตคณะครุศาสตร์ที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน
จานวนบัณฑิตคณะครุศาสตร์ทั้งหมด
คณะครุศาสตร์รวบรวมข้อมูล
คณะครุศาสตร์

X 100

ความเชื่อมโยงกับแผนต่าง
ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

ยุทธ
ศาสตร์
ชาติ
3

แผน
แม่บท

แผน
ปฏิรูป

แผน
เศรษฐกิจ

แผน
จังหวัด

แผน
มรภ.

ตัวชี้วัดที่ 2 ระดับความสาเร็จ ระดับ
12
4
5
2
ของการพัฒนาอาจารย์
(1-5)
คาอธิบาย
เกณฑ์การประเมินความสาเร็จ
ระดับที่ 1 มีการดาเนินงานบรรลุ 1 ข้อ
ระดับที่ 2 มีการดาเนินงานบรรลุ 2 ข้อ
ระดับที่ 3 มีการดาเนินงานบรรลุ 3 ข้อ
ระดับที่ 4 มีการดาเนินงานบรรลุ 4 ข้อ
ระดับที่ 5 มีการดาเนินงานบรรลุ 5 ข้อ
เกณฑ์มาตรฐาน
1. มีระบบและกลไกการพัฒนาอาจารย์อย่างเป็นรูปธรรม
2. มีแผนการดาเนินงาน กาหนดผู้รับผิดชอบ มีการกากับติดตาม และรายงานผล
ต่อผู้บริหารคณะ
3. มีจานวนผลงานวิจัยด้านการพัฒนาหลักสูตรหรือกระบวนการผลิตและพัฒนา
ครู ปีละไม่น้อยกว่า 1 ผลงาน
4. มีอาจารย์สังกัดคณะครุศาสตร์ทมี่ ีประสบการณ์สอนในโรงเรียนต่อปีการศึกษา
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10
ยุทธศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (พ.ศ. 2562 -2566)
ฉบับปรับปรุงเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
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ความเชื่อมโยงกับแผนต่าง
ตัวชี้วัด

วิธีจัดเก็บ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ยุทธ
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
ศาสตร์
แม่บท ปฏิรูป เศรษฐกิจ จังหวัด มรภ.
ชาติ
5. มีผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรมของสาขาวิชาชีพครูที่ได้รับการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งในระดับชาติหรือนานาชาติ หรือมีการนาไปใช้ประโยชน์ต่อการ
ผลิตและพัฒนาครู ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30
คณะครุศาสตร์รวบรวมข้อมูล
คณะครุศาสตร์
หน่วยนับ

ความเชื่อมโยงกับแผนต่าง
ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

ยุทธ
ศาสตร์
ชาติ
3

แผน
แม่บท

แผน
ปฏิรูป

แผน
เศรษฐกิจ

แผน
จังหวัด

แผน
มรภ.

ตัวชี้วัดที่ 3 ระดับความสาเร็จ ระดับ
12
4
1
5
2
ของการพัฒนาครูประจาการ
(1-5)
และบุคลากรทางการศึกษา
คาอธิบาย
เกณฑ์การประเมินความสาเร็จ
ระดับที่ 1 มีการดาเนินงานบรรลุ 1 ข้อ
ระดับที่ 2 มีการดาเนินงานบรรลุ 2 ข้อ
ระดับที่ 3 มีการดาเนินงานบรรลุ 3 ข้อ
ระดับที่ 4 มีการดาเนินงานบรรลุ 4 ข้อ
ระดับที่ 5 มีการดาเนินงานบรรลุ 5 ข้อ
เกณฑ์มาตรฐาน
1. มีระบบและกลไกการพัฒนาครูประจาการและบุคลากรทางการศึกษาอย่าง
เป็นรูปธรรม
2. มีแผนการดาเนินงาน กาหนดผู้รับผิดชอบ มีการกากับติดตาม และรายงานผล
ต่อผู้บริหารคณะ
3. มีการจัดกิจกรรมพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพครูให้กับครูประจาการและบุคลากร
ทางการศึกษาในโรงเรียนเครือข่ายร่วมพัฒนาวิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า 60 โรงเรียน
4. มีการประเมินความพึงพอใจต่อการพัฒนาไม่น้อยกว่า 3.51
จากคะแนนเต็ม 5
5. มีการนาผลประเมินไปปรับปรุงการจัดกิจกรรมในปีถัดไป
วิธีจัดเก็บ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ

คณะครุศาสตร์รวบรวมข้อมูล
คณะครุศาสตร์
ยุทธศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (พ.ศ. 2562 -2566)
ฉบับปรับปรุงเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
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คณะมนุษยศาสตร์ฯ
คณะวิทยาศาสตร์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของคนในท้องถิ่นและประเทศ
ความเชื่อมโยงกับแผนต่าง
ตัวชี้วัด
KPI3.1.1 ร้อยละของ
ผลงานวิจัย และนวัตกรรม
ที่นาไปใช้ประโยชน์ในเชิง
พาณิชย์หรือจดทะเบียน
ทรัพย์สินทางปัญญา
สูตรการคานวณ

วิธีจัดเก็บ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ
ร้อยละ

ยุทธ
ศาสตร์
ชาติ
4

แผน
แม่บท

แผน
ปฏิรูป

แผน
เศรษฐกิจ

แผน
จังหวัด

แผน
มรภ.

23

-

8

-

3

จานวนผลงานวิจัยที่นาไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์
หรือจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา
X 100
จานวนผลงานวิจัยทั้งหมด
เก็บรวบรวมข้อมูลจาก UBI และสถาบันวิจัยและพัฒนา
ทุกคณะ สถาบันวิจัยและพัฒนา และสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ

หน่วยนับ

ความเชื่อมโยงกับแผนต่าง

ยุทธศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (พ.ศ. 2562 -2566)
ฉบับปรับปรุงเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
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KPI3.1.2 ร้อยละของ
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
เผยแพร่ในระดับชาติ
และนานาชาติ
คาอธิบาย

สูตรการคานวณ

วิธีจัดเก็บ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ร้อยละ

ยุทธ
ศาสตร์
ชาติ
4

แผน
แม่บท

แผน
ปฏิรูป

แผน
เศรษฐกิจ

แผน
จังหวัด

แผน
มรภ.

23

-

8

-

3

งานวิจัย หมายถึง กระบวนการที่มีระเบียบแบบแผนในการค้นหาคาตอบ
ของปัญหา หรือการเสาะแสวงหาความรู้ใหม่ ตลอดจนถึงการประดิษฐ์คิดค้น
ที่ ผ่ า นกระบวนการศึ ก ษาค้ น คว้ า หรื อ ทดลองวิ เ คราะห์ แ ละตี ค วามข้ อ มู ล
ตลอดจนสรุปผลอย่างเป็นระบบ
ผลงานวิ จั ย ที่ ไ ด้ รั บ การตี พิ ม พ์ ใ นระดั บ ชาติ หมายถึ ง บทความจาก
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ที่มีชื่อปรากฏอยู่ใน
ฐานข้อมูลศูนย์ดัชนีการอ้างอิ งวารสารไทย Thai –Journal Citation Index
Centre (TCl) เฉพาะวารสารที่มีชื่ ออยู่ใ นกลุ่ มที่ 1 และกลุ่ ม ที่ 2 หรื อ
วารสารวิชาการระดับชาติตามประกาศของหน่วยงานต้นสังกัด
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง
บทความจากผลงานวิจัยที่ได้ รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ที่
ปรากฏในฐานข้ อ มู ล สากล ได้ แ ก่ ฐานข้ อ มู ล ระดั บ นานาชาติ ได้ แ ก่ ERIC,
MathSciNet, Pubmed, Scopus, Web of Science (เฉพาะในฐานข้อมูล
SCIE, SSCI และ AHCI เท่านั้น), JSTOR และ Project Muse
จานวนผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติ
และนานาชาติ
จานวนผลงานวิจัยทั้งหมด

X 100

สถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นผู้เก็บรวบรวมข้อมูลในภาพรวมของมหาวิทยาลัย
ทุกคณะ สถาบันวิจัยและพัฒนา และสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ

ความเชื่อมโยงกับแผนต่าง
ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

KPI3.1.3 จานวนเครือข่าย
ความร่วมมือในการสร้าง
ผลงานวิจัยและนวัตกรรม

เครือข่าย

ยุทธ
ศาสตร์
ชาติ
4

แผน
แม่บท

แผน
ปฏิรูป

แผน
เศรษฐกิจ

แผน
จังหวัด

แผน
มรภ.

23

-

2

1

3

ยุทธศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (พ.ศ. 2562 -2566)
ฉบับปรับปรุงเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
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ความเชื่อมโยงกับแผนต่าง
ตัวชี้วัด
ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ
คาอธิบาย

วิธีจัดเก็บ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยนับ

ยุทธ
ศาสตร์
ชาติ

แผน
แม่บท

แผน
ปฏิรูป

แผน
เศรษฐกิจ

แผน
จังหวัด

แผน
มรภ.

เครือข่ายความร่วมมือในการสร้างผลงานวิจัยและนวัตกรรมหมายถึงหน่วยงาน
หรือองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนทั้งภายในและภายนอกประเทศที่มีความร่วมมือ
การสร้างผลงานวิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยอาจในลักษณะของการให้ทุน
วิจัย ทรัพยากร/เครื่องมือ องค์ความรู้ หรืออื่นๆที่เอื้อต่อการดาเนินการวิจัยและ
สร้างนวัตกรรม
เก็บรวบรวมข้อมูลจากรายงานผลการดาเนินงานของคณะ สถาบันวิจัยและพัฒนา
และสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ
ทุกคณะ สถาบันวิจัยและพัฒนา และสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ
ความเชื่อมโยงกับแผนต่าง

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

ยุทธ
ศาสตร์
ชาติ
4

แผน
แม่บท

แผน
ปฏิรูป

แผน
เศรษฐกิจ

แผน
จังหวัด

แผน
มรภ.

KPI3.2.1 ระดับความสาเร็จ
ระดับ
23
2
2
3
ของการนาองค์ความรู้ไปใช้ใน (1-5)
การเพิ่มขีดความสามารถ
ของคนในชุมชน
เกณฑ์การประเมิน
กาหนดระดับความสาเร็จของการนาองค์ความรู้ไปใช้ในการเพิ่มขีดความสามารถ
ของคนในชุมชนไว้ดังนี้
ระดั บ 1 มี ก ารแต่ ง ตั้ ง คณะท างานหรื อ มอบหมายผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก ในการ
ขับ เคลื่ อ นการน าองค์ ค วามรู้ จ ากงานวิ จั ย ไปใช้ ใ นการเพิ่ ม ขี ด ความสามารถ
ของคนในชุมชน
ระดับ 2 มีการรวบรวมองค์ความรู้จากการวิจัยจัดทาเป็นสื่อหรือเอกสารที่เข้าใจ
ง่าย
ระดับ 3 มีการนาองค์ความรู้ไปใช้ในการพัฒนาต่อยอดเชิงพาณิชย์แก่ชุมชน
ท้องถิ่นเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
ระดับ 4 มีการประเมินผลสาเร็จจากการนาองค์ความรู้ไปใช้ในการพัฒนาต่อยอด
เชิงพาณิชย์แก่ชุมชนท้องถิ่นในการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน
ระดับ 5 มีการนาผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาการดาเนินงานในปี
ถัดไป
ยุทธศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (พ.ศ. 2562 -2566)
ฉบับปรับปรุงเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
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วิธีจัดเก็บ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ

เก็บรวบรวมข้อมูลผลการดาเนินงานจากคณะ และสถาบันวิจัยและพัฒนา
ทุกคณะ และสถาบันวิจัยและพัฒนา
ความเชื่อมโยงกับแผนต่าง

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

ยุทธ
ศาสตร์
ชาติ
4

แผน
แม่บท

แผน
ปฏิรูป

แผน
เศรษฐกิจ

แผน
จังหวัด

แผน
มรภ.

KPI3.2.2 จานวนชุมชนที่
ชุมชน
11,23
8
2
3
ได้รับการพัฒนา และมีการใช้
ประโยชน์จากองค์ความรู้
ของมหาวิทยาลัยอย่าง
ต่อเนื่อง
คาอธิบาย
ให้นับจานวนชุมชนที่ได้รับการพัฒนา และมีการใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้
ของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่องจนเกิดเป็นชุมชนเข้มแข็งอาจเป็นด้าน เศรษฐกิจ
สังคม สิ่งแวดล้อม หรือทุกด้าน
วิธีจัดเก็บ
ใช้ข้อมูลจากรายงานผลการดาเนินงานของคณะ/หน่วยงาน ซึ่งรวบรวมโดยกอง
นโยบายและแผน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ทุกคณะ และสถาบันวิจัยและพัฒนาโดยศูนย์ศึกษาและพัฒนาโคราช

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีสมรรถนะสูง มีธรรมาภิบาล
และมีความเป็นสากล
ยุทธศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (พ.ศ. 2562 -2566)
ฉบับปรับปรุงเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
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ความเชื่อมโยงกับแผนต่าง
ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

KPI4.1.1 ระดับความสาเร็จ
ของการเตรียมการเป็น
มหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ
คาอธิบาย

ระดับ
(1-5)

เกณฑ์การประเมิน

วิธีจัดเก็บ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ยุทธ
แผน
ศาสตร์
แม่บท
ชาติ
3
11

แผน
ปฏิรูป

แผน
เศรษฐกิจ

แผน
จังหวัด

แผน
มรภ.

4

1,6

5

4

สถาบันอุดมศึกษาในกากับของรัฐ (National University) หรือที่เรียกว่า
มหาวิทยาลัยนอกระบบ คือสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่มีการบริหารการจัดการ
อิสระแยกจากระบบราชการ (Autonomous University) แต่ยังได้รับเงิน
อุดหนุนทั่วไป (Block Grant) ที่รัฐจัดสรรให้เป็นรายปีโดยตรง เพื่อใช้จ่ายตาม
ความจ าเป็ น ในการด าเนิน การตามวั ต ถุป ระสงค์ ของมหาวิ ทยาลั ย และเพื่ อ
ประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับ 1 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อทาหน้าที่ศึกษาข้อมูลและจัดกิจกรรม
เกี่ยวกับการเป็นมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ
ระดับ 2 มีการจัดทาแผนการดาเนินงานของคณะกรรมการที่ครอบคลุมถึง
กิจกรรมการศึกษาผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และการจัดเวที
รับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ระดับ 3 คณะกรรมการมีการดาเนินงานตามแผนอย่างครบถ้วน
ระดับ 4 มีการยกร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ
ระดับ 5 มีการเสนอยกร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐต่อคณะ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
คณะกรรมการดาเนินงานการเป็นมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ
สานักงานอธิการบดี

ความเชื่อมโยงกับแผนต่าง
ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

ยุทธ
แผน
ศาสตร์ แม่บท

แผน
ปฏิรูป

แผน
เศรษฐกิจ

แผน
จังหวัด

ยุทธศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (พ.ศ. 2562 -2566)
ฉบับปรับปรุงเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

แผน
มรภ.
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ชาติ
KPI4.1.2 ผลคะแนนประเมิน
ITA
คาอธิบาย

วิธีจัดเก็บ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ

คะแนน
(เต็ม 100)

6

-

-

6

5

4

นโยบายรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้กาหนดไว้ใน
ข้อ 10 เรื่องการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการ
ป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบในภาครั ฐ โดย
คณะรั ฐ มนตรี ไ ด้ มี ม ติ เ มื่ อ วั น ที่ 5 มกราคม 2559 ให้ ห น่ ว ยงานของรั ฐ
ทุกหน่วยงานเข้าร่วมการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใส นอกจากนี้
ยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.
2560 - 2564) ประเด็ นยุทธศาสตร์ที่ 4 ได้ก าหนดให้ การประเมินคุ ณธรรม
และความโปร่ ง ใสเป็ น กลยุ ท ธ์ ส าคั ญ ในการป้ อ งกั น การทุ จ ริ ต เชิ ง รุ ก เพื่ อ ให้
หน่วยงานภาครัฐมีการดาเนินงานอย่างโปร่งใส มีแนวทางในการป้องกันความ
เสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต รวมทั้งสามารถยับยั้งการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นได้
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment - ITA) จึงเป็นเครื่องมือที่จะช่วย
ยกระดับธรรมาภิบาลในหน่วยงานภาครัฐอันจะเป็นการแก้ไขปัญหาการทุจริต
ที่ยั่ งยื น เพื่อให้แต่ล ะหน่ว ยงานนาข้อมูล ผลการประเมินไปช่วยในการพัฒนา
และยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการดาเนินงานของหน่วยงานตนเอง
ได้อย่างเหมาะสม รวมถึงสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการป้องกันการทุจริตของ
ประเทศในภาพรวมได้อีกด้วย
ใช้คะแนนผลการประเมิน ITA ของมหาวิทยาลัยจากกองประกันคุณภาพ
การศึกษา
ทุกหน่วยงาน
ความเชื่อมโยงกับแผนต่าง

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

ยุทธ
ศาสตร์
ชาติ
4

แผน
แม่บท

แผน
ปฏิรูป

แผน
เศรษฐกิจ

แผน
จังหวัด

แผน
มรภ.

KPI4.1.3 ระดับความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ย
23
2
2
3
ของผู้ใช้บริการระบบ
(คะแนน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เต็ม 5)
มหาวิทยาลัย
คาอธิบาย
เพื่อให้การดาเนินงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
จึงจาเป็นต้องมีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการดาเนินงาน
ทั้งการจัดการเรียนการสอน การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และการอานวยความ
ยุทธศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (พ.ศ. 2562 -2566)
ฉบับปรับปรุงเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
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วิธีจัดเก็บ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สะดวกแก่ผู้รับบริการ โดยมีหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบงานด้านการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีส ารสนเทศในภาพรวมของมหาวิท ยาลั ย 2 หน่ว ยงาน คื อ ส านั ก
คอมพิ ว เตอร์ และส านั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ ซึ่ ง ทั้ ง 2
หน่ ว ยงานมีการพัฒ นางานมาอย่างต่อเนื่อง แต่อย่า งไรก็ตามเพื่อให้ เกิดการ
พัฒ นาอย่างตรงจุดสอดคล้ องต่อการเปลี่ ยนแปลงจาเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการ
ประเมิน ความพึ งพอใจของผู้ รั บบริการซึ่ง เป็ นบุค คลทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย เพื่อนาผลประเมินและข้ อเสนอแนะไปสู่การปรับปรุงพัฒนาให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้นไป
ใช้คะแนนประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ
มหาวิทยาลัย จากสานักคอมพิวเตอร์ และสานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
สานักคอมพิวเตอร์ และสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ความเชื่อมโยงกับแผนต่าง

ตัวชี้วัด
KPI4.1.4 จานวนโครงการ
ความร่วมมือทางวิชาการ
วิชาชีพกับต่างประเทศ
คาอธิบาย

วิธีจัดเก็บ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ตัวชี้วัด

หน่วยนับ
โครงการ

ยุทธ
ศาสตร์
ชาติ
4

แผน
แม่บท

แผน
ปฏิรูป

แผน
เศรษฐกิจ

แผน
จังหวัด

แผน
มรภ.

23

-

2

2

3

โครงการความร่ว มมือทางวิชาการ หมายถึง การทาบันทึกความเข้าใจ MOU
(Memorandum Of Understanding) ในข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง
มหาวิ ท ยาลั ย กั บ หน่ ว ยงานอื่ น ระดั บ ชาติ และระดั บ นานาชาติ ทั้ ง ภาครั ฐ
และภาคเอกชน เพื่อทาให้การดาเนินงานของมหาวิทยาลัยทั้งในด้านการจัดการ
เรียนการสอนด้านการพัฒนาบุคลากรด้านงานวิจัยและพัฒนา ด้านการบริการ
วิชาการด้านทะนุบารุงศิลปวัฒนธรรม มีการพัฒนาตามวัตถุประสงค์ของความ
ร่วมมืออันจะก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการหรือวิชาชีพแก่สังคม โดยอาศัย
ความรู้และความสามารถทางวิชาการตามภารกิจหน่วยงาน โดยจะต้องมีการลง
นามความร่วมมือร่วมกันทั้ง 2 ฝ่าย หรือ มีการทาสัญญาหรือบันทึกความเข้าใจ
ในข้อตกลงที่จะให้ความช่วยเหลือด้านองค์ความรู้หรือวิชาการหรือวิชาชีพหรือ
เทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน
ใช้ข้อมูลจากรายงานผลการดาเนินงานของสถาบันภาษาและกองวิเทศสัมพันธ์
สถาบันภาษา และสานักงานอธิการบดีโดยกองวิเทศสัมพันธ์
หน่วยนับ

ความเชื่อมโยงกับแผนต่าง
ยุทธศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (พ.ศ. 2562 -2566)
ฉบับปรับปรุงเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
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ยุทธ
ศาสตร์
ชาติ
4

แผน
แม่บท

แผน
ปฏิรูป

แผน
เศรษฐกิจ

แผน
จังหวัด

แผน
มรภ.

KPI4.1.5 ผลการจัดอันดับ
อันดับ
23
2
2
3
ของ THE impact ranking
ด้านคุณภาพ การจัดการ
ศึกษา (Quality Education)
คาอธิบาย
“THE” หรือ Times Higher Education สถาบันจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนา
ของโลก จากประเทศอังกฤษ ได้จัดอันดับมหาวิทยาลัย THE Impact Ranking
2020 หรือมหาวิทยาลัยที่ดาเนินพันธกิจเพื่อสังคมและชุมชน ประกอบด้วย 17
ด้าน ด้านการศึกษาที่เท่าเทียม (Quality Education) สร้างหลักประกันว่าทุก
คนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสใน
การเรียนรู้ตลอดชีวิต และในภาพรวมเยาวชนทุกคนและผู้ใหญ่ส่วนใหญ่สามารถ
อ่ า นออกเขี ย นได้ แ ละค านวณได้ เน้ น ให้ ข จั ด ความเหลื่ อ มล้ าทางเพศ
ในการศึ ก ษา และการเข้ า ถึ ง การศึ ก ษาของผู้ พิ ก าร ชนพื้ น เมื อ ง และกลุ่ ม
เปราะบาง
วิธีจัดเก็บ
ใช้ผลการจัดอันดับของ THE impact ranking ด้านคุณภาพการจัดการศึกษา
(Quality Education) ตามปีงบประมาณที่ประเมิน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
สานักงานอธิการบดี

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมกันทางสังคม
ความเชื่อมโยงกับแผนต่าง
ตัวชี้วัด

หน่วยนับ ยุทธศา แผน
สตร์
แม่บท
ชาติ
โครงการ
4
11,12

แผน
ปฏิรูป

แผน
เศรษฐกิจ

แผน
จังหวัด

แผน
มรภ.

KPI5.1.1 จานวนโครงการ
2,3
1,2
2
5
บูรณาการเพื่อสร้างโอกาส
ความเสมอภาค และความเท่า
เทียมกันทางสังคมของ
คนทุกช่วงวัย
คาอธิบาย
ประเทศไทยนับเป็นประเทศที่ประชากรมีความเหลื่อมล้าทางสังคมสูงเมื่อเทียบ
กับหลายประเทศในแถบเอเชีย จึงได้มีการกาหนดยุทธศาสตร์ชาติในประเด็น
การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมกันทางสังคม มหาวิทยาลัย
ยุทธศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (พ.ศ. 2562 -2566)
ฉบับปรับปรุงเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
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วิธีจัดเก็บ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ราชภัฏนครราชสีมาเป็นหน่วยงานภาครัฐที่รับการสนับสนุนงบประมาณจาก
รัฐบาล และเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่เป็นหัวรถจักรในการพัฒนาประเทศ จึงถือ
เป็นกลไกสาคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ดังกล่าวให้
บรรลุผลสาเร็จ
ใช้ข้อมูลจากรายงานผลการดาเนินงานของหน่วยงาน
ทุกคณะ สานักงานอธิการบดี และสถาบันวิจัยและพัฒนาโดยศูนย์ศึกษาและ
พัฒนาโคราช
ความเชื่อมโยงกับแผนต่าง

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ ยุทธศา แผน
สตร์
แม่บท
ชาติ
เครือข่าย
4
11

แผน
ปฏิรูป

แผน
เศรษฐกิจ

แผน
จังหวัด

แผน
มรภ.

KPI5.1.2 จานวนเครือข่าย
2
2
5
ความร่วมมือในการขับเคลื่อน
การสร้างโอกาส ความเสมอ
ภาค และความเท่าเทียมกัน
ทางสังคม
คาอธิบาย
เครือข่ายความร่วมมือ หมายถึง หน่วยงาน/องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน หรือภาค
ประชาชนที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น ในด้าน ด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี นวัตกรรม ภูมิปัญญาและการศึกษา เพื่อสร้างโอกาสและ
ความเสมอภาค และความเท่าเทียมกันในสังคม
วิธีจัดเก็บ
เก็บรวบรวมข้อมูลจากรายงานผลการดาเนินงานของคณะ/หน่วยงาน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ทุกคณะ สานักศิลปะและวัฒนาธรรม สานักคอมพิวเตอร์ สถาบันวิจัยและพัฒนา
สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ และหน่วยงานอื่นที่มีผลการดาเนินงานด้านนี้
ความเชื่อมโยงกับแผนต่าง
ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

ยุทธ
ศาสตร์
ชาติ
4

แผน
แม่บท

แผน
ปฏิรูป

แผน
เศรษฐกิจ

แผน
จังหวัด

แผน
มรภ.

KPI5.1.3 ระดับความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ย
23
2
2
3
ของประชาชนในพื้นที่
(คะแนน
เป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริม
เต็ม 5)
สนับสนุน พัฒนา ให้เรียนรู้
คาอธิบาย
ใช้ค่าเฉลี่ยคะแนนประเมินความพึงพอใจของประชาชนในพื้นที่เป้าหมายที่ได้รับ
การส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา ให้เกิดการเรียนรู้ด้านการ
วิธีจัดเก็บ
ใช้คะแนนประเมินความพึงพอใจของของประชาชนในพื้นที่เป้าหมายที่ได้รับการ
ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา ให้เรียนรู้ในการพึ่งพาตนเองได้อย่างเข้มแข็ง
ยุทธศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (พ.ศ. 2562 -2566)
ฉบับปรับปรุงเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
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หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ทุกคณะ และสถาบันวิจัยและพัฒนาโดยศูนย์ศึกษาและพัฒนาโคราช

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การสร้างมูลค่าเพิ่มจากภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติ
ที่เป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม
ความเชื่อมโยงกับแผนต่าง
ตัวชี้วัด
KPI6.1.1 จานวนกิจกรรม
การสร้างมูลค่าเพิ่มจากภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น
และศิลปวัฒนธรรมทั้งใน
ระดับต้นน้า กลางน้า และ
ปลายน้า ที่นักศึกษา
บุคลากร และชุมชนมีส่วน
ร่วมในการดาเนินการ
วิธีการประเมิน
วิธีจัดเก็บ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยนับ ยุทธศาสตร์ แผน แผน
แผน
แผน แผน
ชาติ
แม่บท ปฏิรูป เศรษฐกิจ จังหวัด มรภ.
กิจกรรม
5
2
6

นับจานวนกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มจากภูมิปัญญาท้องถิ่น
และศิลปวัฒนธรรมทั้งในระดับต้นน้า กลางน้า และปลายน้า ซึง่ นักศึกษา
บุคลากร และชุมชนมีส่วนร่วมในการดาเนินการ
เก็บรวบรวมข้อมูลจากสานักศิลปะและวัฒนธรรม และคณะ/หน่วยงานอื่น
ที่ผลการดาเนินงานด้านการสร้างมูลค่าเพิ่มจากภูมิปัญญาท้องถิ่น
และศิลปวัฒนธรรม
สานักศิลปะและวัฒนธรรม
ความเชื่อมโยงกับแผนต่าง

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ ยุทธศาสตร์ แผน แผน
แผน
แผน แผน
ชาติ
แม่บท ปฏิรูป เศรษฐกิจ จังหวัด มรภ.
รายการ
5
23
4
3
6

KPI6.1.2 จานวนภูมิปัญญา
ท้องถิ่น และศิลปวัฒนธรรม
ทีไ่ ด้รับการพัฒนา
สร้างมูลค่าเพิ่ม
วิธีการประเมิน
นับจานวนภูมิปัญญาท้องถิ่น และศิลปวัฒนธรรมทีไ่ ด้รับการพัฒนา
เพื่อ สร้ างมูล ค่าเพิ่ม ที่ เกิ ดจากการดาเนิ นงานของมหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ
ยุทธศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (พ.ศ. 2562 -2566)
ฉบับปรับปรุงเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
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วิธีจัดเก็บ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ

นครราชสีมาเป็นแกนนาหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนา
เก็บรวบรวมข้อมูลจากสานักศิลปะและวัฒนธรรม และคณะ/หน่วยงานอื่น
ที่ผลการดาเนินงานด้านการสร้างมูลค่าเพิ่มจากภูมิปัญญาท้องถิ่น
และศิลปวัฒนธรรม
สานักศิลปะและวัฒนธรรม
ความเชื่อมโยงกับแผนต่าง

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ ยุทธศาสตร์ แผน แผน
แผน
แผน แผน
ชาติ
แม่บท ปฏิรูป เศรษฐกิจ จังหวัด มรภ.
ระดับ
5
23
4
3
6
(1-5)

KPI6.1.3 ระดับความสาเร็จ
ของการพัฒนาแหล่งเรียนรู้
ภูมิปัญญาและศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิน่ ให้มีศักยภาพต่อการ
ให้บริการทั้งในมิติวิชาการและ
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
เกณฑ์การประเมิน
ระดับที่ 1 มีระบบและกลไกการดาเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม
ระดับที่ 2 มีแผนการดาเนินงาน กาหนดผู้รับผิดชอบและกากับติดตาม
ระดับที่ 3 มีการดาเนินงานตามแผน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
ระดับที่ 4 มีผลการประเมินที่บรรลุเป้าหมายและเป็นไปตามแผน
ระดับที่ 5 มีการบูรณาการกับการเรียนการสอนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
ของทุกหลักสูตร
วิธีจัดเก็บ
เก็บรวบรวมข้อมูลจากสานักศิลปะและวัฒนธรรม
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
สานักศิลปะและวัฒนธรรม และทุกคณะ

ความเชื่อมโยงกับแผนต่าง
ตัวชี้วัด

หน่วยนับ ยุทธศาสตร์ แผน แผน
แผน
แผน แผน
ชาติ
แม่บท ปฏิรูป เศรษฐกิจ จังหวัด มรภ.
ยุทธศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (พ.ศ. 2562 -2566)
ฉบับปรับปรุงเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

56

KPI6.2.1 จานวนกิจกรรม
Green University
วิธีการประเมิน
วิธีจัดเก็บ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ

กิจกรรม

2,5

23

-

-

1

6

นับจานวนกิจกรรมที่เป็นการสนับสนุนส่งเสริมการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว
(Green University) ซึ่งดาเนินการโดยคณะ/หน่วยงานในมหาวิทยาลัย
เก็บรวบรวมข้อมูลจากรายงานผลการดาเนินงานคณะ/หน่วยงานใน
มหาวิทยาลัย
สานักงานอธิการบดี และทุกหน่วยงาน
ความเชื่อมโยงกับแผนต่าง

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ ยุทธศาสตร์ แผน แผน
แผน
แผน แผน
ชาติ
แม่บท ปฏิรูป เศรษฐกิจ จังหวัด มรภ.
กิจกรรม
2,5
23
1
6

KPI6.2.2 ระดับความสาเร็จ
ของการยกระดับสถาบันวิจัย
ไม้กลายเป็นหินให้เป็น
“UNESCO Global
Geopark”
เกณฑ์การประเมิน
ระดับที่ 1 มีระบบและกลไกการดาเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม
ระดับที่ 2 มีแผนการดาเนินงาน กาหนดผู้รับผิดชอบและกากับติดตาม
ระดับที่ 3 มีการดาเนินงานตามแผน ไม่ต่ากว่าร้อยละ 80
ระดับที่ 4 มีผลการประเมินที่บรรลุเป้าหมายและเป็นไปตามแผน
ระดับที่ 5 ได้รับการยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ
วิธีจัดเก็บ
เก็บรวบรวมข้อมูลจากสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ

ยุทธศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (พ.ศ. 2562 -2566)
ฉบับปรับปรุงเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

1

ส่วนที่ 4 รายละเอียดตัวชี้วัด

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษา
เป้าประสงค์ที่ 1 บัณฑิตมีคุณภาพ มีงานทา พร้อมสาหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

ยุทธ์
ศาสตร์
ชาติ
3

ความเชื่อมโยงกับแผนต่างๆ
แผน
แผน
แผน
แผน
แม่บท ปฏิรูป เศรษฐกิจ จังหวัด

แผน
มรภ.

KPI1.1.1 ร้อยละของนักศึกษา ร้อยละ
12
1
ระดับปริญญาตรีชั้นปีสุดท้ายที่
สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบ
ทักษะภาษาอังกฤษ
ของมหาวิทยาลัย
คาอธิบาย
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ รวมถึงแผนต่างๆที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาให้ความสาคัญกับการพัฒนาศักยภาพ
ทางด้านภาษาอังกฤษแก่นักศึกษาโดยเฉพาะทักษะด้านการสื่อสาร ทั้งนี้เพื่อเพิ่ม
ขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับบัณฑิตของมหาวิทยาลัย และประเทศชาติ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จึงได้มีการกาหนดแผนการพัฒนาบัณฑิต
ตลอดระยะเวลาที่ศึกษา โดยมีความเชื่อมโยงกับสถาบันภาษาและกาหนดให้
หลั ก สู ต รและคณะมี ส่ ว นร่ ว มในการจั ด ท าแผนพั ฒ นาทั ก ษะภาษาอั ง กฤษ
ของบัณฑิต
สูตรการคานวณ
วิธีจัดเก็บ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ

จานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีสุดท้ายที่ผ่านเกณฑ์
การทดสอบภาษาอังกฤษ
X 100
จานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีสุดท้ายทั้งหมดของคณะฯ
ใช้ข้อมูลผลการทดสอบภาษาอังกฤษจากสถาบันภาษา
ทุกหลักสูตร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ยุทธศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (พ.ศ. 2562 -2566)
ฉบับปรับปรุงเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

2

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

ยุทธ์
ศาสตร์
ชาติ
3,4

ความเชื่อมโยงกับแผนต่างๆ
แผน
แผน
แผน
แผน
แม่บท ปฏิรูป เศรษฐกิจ จังหวัด

แผน
มรภ.

KPI1.1.2 ร้อยละของนักศึกษา ร้อยละ
11,12
7
8
2
1
ระดับปริญญาตรี ชั้นปีสุดท้ายที่
สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบ
ด้านดิจิทัลของมหาวิทยาลัย
คาอธิบาย
ทักษะที่บุคคลทั่วไปรวมทั้งนักศึกษาจาเป็นต้องมีในยุคโลกาภิวัตน์ โดยเฉพาะ
สถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19 คือ ทักษะด้านดิจิทัล ซึ่งจะช่วยให้
สามารถใช้ประโยชน์ทั้งในการดารงชีวิตประจาวัน การศึกษาเรียนรู้ผ่านระบบ
ออนไลน์ และการทางาน มหาวิทยาลัย มีรายวิชาพื้นฐานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ รวมทั้งหลักสูตรอบรมระยะสั้นแก่นักศึกษา เพื่อให้นักศึกษามีความ
เข้าใจ สามารถใช้เทคโนโลยีเบื้องต้น รวมถึงขั้นสูงในบางสาขา ดังนั้นเพื่อเป็น
การประเมินผลการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของนักศึกษาที่จะสาเร็จการศึกษา
ออกไปทางาน ดังนั้นมหาวิทยาลัย จึงจัดให้มีการประเมินผลโดยสานัก
คอมพิวเตอร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จึงจัดทาแผนร่วมกับหลักสูตร
เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้บัณฑิตสอบผ่านเกณฑ์การทดสอบด้านดิจิทัลตาม
เกณฑ์มหาวิทยาลัย
สูตรการคานวณ
จานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีสุดท้าย
ที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบด้านดิจิทัลของมหาวิทยาลัย
X 100
จานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีสุดท้ายทั้งของคณะฯ
วิธีจัดเก็บ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ใช้ผลการทดสอบด้านดิจิทัลของมหาวิทยาลัยจากสานักคอมพิวเตอร์
ทุกหลักสูตร และสานักคอมพิวเตอร์

ยุทธศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (พ.ศ. 2562 -2566)
ฉบับปรับปรุงเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

3

ตัวชี้วัด
KPI1.1.3 ร้อยละของบัณฑิต
ระดับปริญญาตรี ที่ได้งานทา
หรือประกอบอาชีพอิสระ
คาอธิบาย

สูตรการคานวณ

วิธีจัดเก็บ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยนับ
ร้อยละ

ยุทธ์
ศาสตร์
ชาติ
2

ความเชื่อมโยงกับแผนต่างๆ
แผน
แผน
แผน
แผน
แม่บท ปฏิรูป เศรษฐกิจ จังหวัด
11

-

-

1

แผน
มรภ.
1

บั ณฑิตปริญญาตรีที่ส าเร็จ การศึกษาในหลั กสู ตรภาคปกติ และภาค กศ.ปช.
ในคณะ/สาขานั้นๆที่ไดงานทา หรือมีกิจการของตนเองที่มีรายไดประจา นับจาก
วันที่สาเร็จการศึกษาเมื่อเทียบกับบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาในปนั้น การนับการมี
งานท านั บ กรณี ท างานสุ จ ริ ต ทุ ก ประเภทที่ ส ามารถสร างรายได เข ามา
เปนประจาเพื่อเลี้ยงชีพตนเองได การคานวณรอยละของผู มีงานทาของผู สาเร็จ
การศึกษาภาค กศ.ปช. ใหคานวณเฉพาะผูที่เปลี่ยนงานใหมหลังสาเร็จการศึกษา
เทานั้นการประเมินตามตัวชี้วัดนี้สามารถใชขอมูลจากระบบสารวจภาวะการมี
งานทาของมหาวิทยาลัยหรือที่คณะ/หลักสูตรทาการสารวจเอง
จานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มีงานทาหรือประกอบอาชีพ
อิสระภายในระยะเวลา 1 ปี (งานใหม่)
X 100
จานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ตอบแบบสอบถาม
(ไม่นับรวมผู้ที่ศึกษาต่ออย่างเดียว อุปสมบท เกณฑ์ทหาร และมีงานทาก่อนเข้า
ศึกษาต่อ)
ใช้ข้อมูลผลการสารวจภาวะการมีงานทาจากระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย
ที่ดูแลภาพรวมโดยกองประกันคุณภาพการศึกษา และคณะ/หลักสูตรเป็น
ผู้ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล
ทุกหลักสูตร

ยุทธศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (พ.ศ. 2562 -2566)
ฉบับปรับปรุงเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

4

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

ยุทธ์
ศาสตร์
ชาติ
3

ความเชื่อมโยงกับแผนต่างๆ
แผน
แผน
แผน
แผน
แม่บท ปฏิรูป เศรษฐกิจ จังหวัด

แผน
มรภ.

KPI 1.1.4 ระดับความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ย
11
4
1
ของผู้ใช้บัณฑิต ด้านทักษะ
(คะแนน
ความรู้ การคิดวิเคราะห์
เต็ม 5)
และคุณธรรมจริยธรรม
คาอธิบาย
การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตระดับปริญญาตรีของแต่ละหลักสูตร
ที่ ค รอบคลุ ม ประเด็ น ด้ า นทั ก ษะความรู้ ( ทั ก ษะทางวิ ช าการ) ทั ก ษะการคิ ด
วิเคราะห์ และคุณธรรมจริยธรรม ทั้งนี้เพื่อนาผลการประเมินและข้อเสนอจาก
ผู้ใช้บัณฑิตไปประกอบการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการผลิตบัณฑิต
ให้มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
สูตรการคานวณ
ใช้ค่าเฉลี่ยคะแนนผลสารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต (คะแนนเต็ม 5)
วิธีจัดเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากรายงานผลการดาเนินงานของหลักสูตร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หลักสูตรและคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ตัวชี้วัด
KPI1.1.5 จานวนผลงานของ
นักศึกษาหรือศิษย์เก่าที่ได้รับ
รางวัลในระดับชาติ
หรือนานาชาติ
คาอธิบาย

วิธีจัดเก็บ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยนับ
ผลงาน

ยุทธ์
ศาสตร์
ชาติ
3

ความเชื่อมโยงกับแผนต่างๆ
แผน
แผน
แผน
แผน
แม่บท ปฏิรูป เศรษฐกิจ จังหวัด
11

5,6

1

-

แผน
มรภ.
1

ให้ พิ จ ารณาจากจ านวนผลงานของนั ก ศึ ก ษาหรื อ ศิ ษ ย์ เ ก่ า ที่ ไ ด้ รั บ รางวั ล
ในระดับชาติหรือนานาชาติ ซึ่งจัดโดยหน่วยงานภายนอก เช่น หน่วยงานของ
ภาครั ฐ ในระดั บ กระทรวง ทบวง กรม หรื อ จั ง หวั ด หน่ ว ยงานของภาครั ฐ
และเอกชนที่เป็นองค์กรทางวิชาการ หรือองค์กรวิชาชีพ หรือหน่วยงาน/องค์กร
วิชาการ/วิชาชีพที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ เป็นต้น โดยมีลายลักษณ์
อักษรปรากฏซึ่งแสดงถึงการเชิดชูเกียรติสร้างชื่อเสียงให้กับหลักสูตรและคณะ
ใช้ข้อมูลจากรายงานผลการดาเนินงานของหลักสูตร / คณะ
ทุกหลักสูตรและคณะ

ยุทธศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (พ.ศ. 2562 -2566)
ฉบับปรับปรุงเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

5

เป้าประสงค์ที่ 1.2 ประชาชนในท้องถิ่นได้รับการพัฒนาทักษะในการทางาน

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

ยุทธ์
ศาสตร์
ชาติ
3

ความเชื่อมโยงกับแผนต่างๆ
แผน
แผน
แผน
แผน
แม่บท ปฏิรูป เศรษฐกิจ จังหวัด

แผน
มรภ.

11
5,6
1
1
KPI 1.2.1 จานวนหลักสูตรที่มี หลักสูตร
การพัฒนายกระดับทักษะเดิม
ให้ดีขึ้นเพื่อรองรับการเติบโตใน
อนาคต Up Skills ที่มีการ
พัฒนาหรือปรับปรุงและเปิด
ดาเนินการ
คาอธิบาย
ตามทีป่ ระเทศไทยได้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ประชากรวัยเรียนและวัยแรงงานลดลง
ท าให้ จ านวนนั ก ศึ ก ษาของมหาวิ ท ยาลั ย มี แ นวโน้ ม ลดลงอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
จึงจาเป็นต้องปรับบทบาทการทางาน โดยเพิ่มกลุ่มเป้าหมายในการจัดการศึกษา
โดยนอกจากจะให้ความสาคัญกับการพัฒนาบัณฑิตระดับปริญญาตรี ปริญญาโท
และปริญญาเอกแล้ว ต้องมีการสร้างหลักสูตรเพื่อยกระดับทักษะของประชากร
วัย แรงงานตามสาขาอาชีพที่มหาวิทยาลั ยมีความเชี่ยวชาญด้ว ย ทั้งนี้เพื่อให้
แรงงานเหล่านั้นสามารถปรับตัวได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของตลาดแรงงานด้วย
รวมถึงเพื่อความอยู่รอดของมหาวิทยาลัยด้วย ในการที่จะแสวงหารายได้จาก
หลักสูตรระยะสั้นเหล่านี้ จึงจาเป็นต้องมีการสารวจความต้องการในการพัฒนา
ตนเองของแรงงานและทาความร่ ว มมือ กับสถานประกอบการในการพั ฒ นา
หลักสูตร Up Skills ดังนั้นคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ รวมทั้งหลักสูตร
ต่ า งในคณะจึ ง มี ก ารด าเนิ น งานให้ ส อดคล้ อ งและบรรลุ ต ามเป้ า หมายของ
มหาวิทยาลัย
วิธีจัดเก็บ
เก็บรวบรวมข้อมูลจากหลักสูตรและคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ทุกหลักสูตร และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

ยุทธ์
ศาสตร์
ชาติ

ความเชื่อมโยงกับแผนต่างๆ
แผน
แผน
แผน
แผน
แม่บท ปฏิรูป เศรษฐกิจ จังหวัด

ยุทธศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (พ.ศ. 2562 -2566)
ฉบับปรับปรุงเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

แผน
มรภ.

6

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

ยุทธ์
ศาสตร์
ชาติ
3

ความเชื่อมโยงกับแผนต่างๆ
แผน
แผน
แผน
แผน
แม่บท ปฏิรูป เศรษฐกิจ จังหวัด

แผน
มรภ.

11
5,6
1
1
KPI1.2.2 จานวนหลักสูตรสร้าง หลักสูตร
ทั ก ษะใหม่ ที่ จ าเป็ น ในการ
ท างานสอดคล้ อ งกั บ ความ
ต้ อ งการของตลาดแรงงาน
(Re Skill) ที่มีการพัฒนาหรือ
ปรับปรุงและเปิดดาเนินงาน
คาอธิบาย
ตามทีป่ ระเทศไทยได้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ประชากรวัยเรียนและวัยแรงงานลดลง
ท าให้ จ านวนนั ก ศึ ก ษาของมหาวิ ท ยาลั ย มี แ นวโน้ ม ลดลงอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
จึงจาเป็นต้องปรับบทบาทการทางาน โดยเพิ่มกลุ่มเป้าหมายในการจัดการศึกษา
โดยนอกจากจะให้ความสาคัญกับการพัฒนาบัณฑิตระดับปริญญาตรี ปริญญาโท
และปริญญาเอกแล้ว ต้องมีการสร้างหลักสูตรเพื่อยกระดับทักษะของประชากร
วัย แรงงานตามสาขาอาชีพที่มหาวิทยาลั ยมีความเชี่ยวชาญด้ว ย ทั้ งนี้เพื่อให้
แรงงานเหล่านั้นสามารถปรับตัวได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของตลาดแรงงานด้วย
รวมถึงเพื่อความอยู่รอดของมหาวิทยาลัยด้วย ในการที่จะแสวงหารายได้จาก
หลักสูตรระยะสั้นเหล่านี้ จึงจาเป็นต้องมีการสารวจความต้องการในการพัฒนา
ตนเองของแรงงาน และพัฒนาหลักสูตรสร้างทักษะใหม่ที่จาเป็นในการทางาน
สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน ดังนั้นคณะมนุษย์ศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ รวมทั้งหลักสูตรต่างในคณะจึงมีการดาเนินงานให้สอดคล้องและ
บรรลุตามเป้าหมายของมหาวิทยาลัย
วิธีจัดเก็บ
เก็บรวบรวมข้อมูลจากหลักสูตรและคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ทุกหลักสูตรและคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

ยุทธ์
ศาสตร์
ชาติ

ความเชื่อมโยงกับแผนต่างๆ
แผน
แผน
แผน
แผน
แม่บท ปฏิรูป เศรษฐกิจ จังหวัด

ยุทธศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (พ.ศ. 2562 -2566)
ฉบับปรับปรุงเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

แผน
มรภ.

7

ตัวชี้วัด
KPI 1.2.3 จานวนหน่วยงาน
ภายนอกที่มีความร่วมมือ
ดาเนินการ
คาอธิบาย

วิธีจัดเก็บ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ
หน่วยงาน

ยุทธ์
ศาสตร์
ชาติ
3

ความเชื่อมโยงกับแผนต่างๆ
แผน
แผน
แผน
แผน
แม่บท ปฏิรูป เศรษฐกิจ จังหวัด
11

5,6

1

-

แผน
มรภ.
1

การบู ร ณาการท างานร่ ว มกั น กั บ หน่ ว ยงานภายนอกทั้ ง ภาครั ฐ และเอกชน
ในการ ให้คาปรึกษา ร่ว มพัฒนาหลักสูตร Up-Skill/Re-skill แก่ประชาชนวัย
แรงงานในพื้ น ที่ ให้ ส ามารถทางานได้ อ ย่า งมี ประสิ ทธิ ภ าพสอดคล้ อ งกับ การ
เปลี่ยนแปลงของพลวัตอาชีพ
เก็บรวบรวมข้อมูลจากหลักสูตรและมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ทุกหลักสูตรและคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

หน่วยนับ

ยุทธ์
ศาสตร์
ชาติ
3

ความเชื่อมโยงกับแผนต่างๆ
แผน
แผน
แผน
แผน
แม่บท ปฏิรูป เศรษฐกิจ จังหวัด

แผน
มรภ.

11
5,6
1
1
KPI1.2.4 ระดับความพึงพอใจ
ระดับ
ของประชาชนในท้องถิ่นที่ได้รับ
การพัฒนาทักษะการทางาน
วิธีการประเมิน
ใช้ค่าเฉลี่ ยผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนในท้องถิ่นที่ได้รับการ
พัฒนาทักษะการทางาน
วิธีจัดเก็บ
เก็บรวบรวมข้อมูลจากหลักสูตรและคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ทุกหลักสูตรและคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ยุทธศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (พ.ศ. 2562 -2566)
ฉบับปรับปรุงเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

8

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีสมรรถนะสูง
เป้าประสงค์ที่ 2.1 สร้างบุคลากรทางการศึกษาที่เก่งวิชาการ
ความเชื่อมโยงกับแผนต่าง
ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดที่ 2.1.1 จานวน
นวัตกรรมเพื่อเสริมสร้าง
คุณลักษณะครูของพระราชา
คาอธิบาย

วิธีจัดเก็บ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยนับ
หลักสูตร
โครงการ

ยุทธ
ศาสตร์
ชาติ
3

แผน
แม่บท

แผน
ปฏิรูป

แผน
เศรษฐกิจ

แผน
จังหวัด

แผน
มรภ.

12

4

1

5

2

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีหลักสูตรคุรุศาสตร์บัณฑิต (ผลิตร่วม)
จานวน 7 หลักสูตร ดังนี้เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ที่ 2 บนพื้นฐานศักยภาพของ
คณะจึงมีแนวทางในการพัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรมเพื่อเสริมสร้างลักษณะของ
ครูพระราชา อาทิเช่น พัฒนาหลักสูตร เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาบุคลากรทาง
การศึกษาทางด้านวิชาการบนพื้นฐานทางด้านศาสตร์มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
หลักสูตรคุรุศาสตร์ (ผลิตร่วม) และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หลักสูตรคุรุศาสตร์ (ผลิตร่วม) และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ยุทธศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (พ.ศ. 2562 -2566)
ฉบับปรับปรุงเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

9

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ นวัตกรรม เพื่อพัฒนาท้องถิ่น
เป้าประสงค์ที่ 3.1 คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์มีองค์ความรู้จากการวิจัยและการสร้างนวัตกรรมเพื่อ
เพิ่มขีดความสามารถของคนในท้องถิ่น
ความเชื่อมโยงกับแผนต่าง
ตัวชี้วัด
KPI3.1.1 ร้อยละของ
ผลงานวิจัย และนวัตกรรม
ที่นาไปใช้ประโยชน์ในเชิง
พาณิชย์หรือจดทะเบียน
ทรัพย์สินทางปัญญา
สูตรการคานวณ

วิธีจัดเก็บ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยนับ
ร้อยละ

ยุทธ
ศาสตร์
ชาติ
4

แผน
แม่บท

แผน
ปฏิรูป

แผน
เศรษฐกิจ

แผน
จังหวัด

แผน
มรภ.

23

-

8

-

3

จานวนผลงานวิจัยที่นาไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์
หรือจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา
จานวนผลงานวิจัยทั้งหมด
รวบรวมข้อมูลจากหลักสูตร คณะ และสถาบันวิจัยและพัฒนา
หลักสูตรและคณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์

X 100

ความเชื่อมโยงกับแผนต่าง
ตัวชี้วัด
KPI3.1.2 ร้อยละของ
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
เผยแพร่ในระดับชาติ
และนานาชาติ
คาอธิบาย

หน่วยนับ
ร้อยละ

ยุทธ
ศาสตร์
ชาติ
4

แผน
แม่บท

แผน
ปฏิรูป

แผน
เศรษฐกิจ

แผน
จังหวัด

แผน
มรภ.

23

-

8

-

3

งานวิจัย หมายถึง กระบวนการที่มีระเบียบแบบแผนในการค้นหาคาตอบของ
ปัญหา หรือการเสาะแสวงหาความรู้ใหม่ ตลอดจนถึงการประดิษฐ์คิดค้น ที่ผ่าน
กระบวนการศึกษาค้นคว้า หรือทดลองวิเคราะห์และตีความข้อมูล ตลอดจน
สรุปผลอย่างเป็นระบบ
ผลงานวิ จั ย ที่ ไ ด้ รั บ การตี พิ ม พ์ ใ นระดั บ ชาติ หมายถึ ง บทความจาก
ยุทธศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (พ.ศ. 2562 -2566)
ฉบับปรับปรุงเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

10

สูตรการคานวณ

วิธีจัดเก็บ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ที่มีชื่อปรากฏอยู่ใน
ฐานข้อมูลศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย Thai –Journal Citation Index
Centre (TCl) เฉพาะวารสารที่มีชื่ ออยู่ใ นกลุ่ มที่ 1 และกลุ่ ม ที่ 2 หรื อ
วารสารวิชาการระดับชาติตามประกาศของหน่วยงานต้นสังกัด
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง
บทความจากผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ที่
ปรากฏในฐานข้ อ มู ล สากล ได้ แ ก่ ฐานข้ อ มู ล ระดั บ นานาชาติ ได้ แ ก่ ERIC,
MathSciNet, Pubmed, Scopus, Web of Science (เฉพาะในฐานข้อมูล
SCIE, SSCI และ AHCI เท่านั้น), JSTOR และ Project Muse
จานวนผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติ
และนานาชาติ
จานวนผลงานวิจัยทั้งหมดของคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

X 100

รวบรวมข้อมูลจาก หลักสูตร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
และสถาบันวิจัย
รวบรวมข้อมูลจาก หลักสูตรมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เป้าประสงค์ที่ 3.2 ชุมชนท้องถิ่นมีขีดความสามารถในการแข่งขันเพิ่มขึ้น
ความเชื่อมโยงกับแผนต่าง
ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

KPI3.2.1 ระดับความสาเร็จ
ของการนาองค์ความรู้ไปใช้ใน
การเพิ่มขีดความสามารถ
ของคนในชุมชน
เกณฑ์การประเมิน

ระดับ
(1-5)

ยุทธ
ศาสตร์
ชาติ
4

แผน
แม่บท

แผน
ปฏิรูป

แผน
เศรษฐกิจ

แผน
จังหวัด

แผน
มรภ.

23

-

2

2

3

กาหนดระดับความสาเร็จของการนาองค์ความรู้ไปใช้ในการเพิ่มขีดความสามารถ
ของคนในชุมชนไว้ดังนี้
ระดั บ 1 มี ก ารแต่ ง ตั้ ง คณะท างานหรื อ มอบหมายผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก ในการ
ขับ เคลื่ อ นการน าองค์ ค วามรู้ จ ากงานวิ จั ย ไปใช้ ใ นการเพิ่ ม ขี ด ความสามารถ
ของคนในชุมชน
ระดับ 2 มีการรวบรวมองค์ความรู้จากการวิจัยจัดทาเป็นสื่อหรือเอกสารที่เข้าใจ
ง่าย
ระดับ 3 มีการนาองค์ความรู้ไปใช้ในการพัฒนาต่อยอดเชิงพาณิชย์แก่ชุมชน
ยุทธศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (พ.ศ. 2562 -2566)
ฉบับปรับปรุงเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
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วิธีจัดเก็บ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ท้องถิ่นเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
ระดับ 4 มีการประเมินผลสาเร็จจากการนาองค์ความรู้ไปใช้ในการพัฒนาต่อยอด
เชิงพาณิชย์แก่ชุมชนท้องถิ่นในการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน
ระดับ 5 มีการนาผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาการดาเนินงานในปี
ถัดไป
เก็ บ รวบรวมข้ อมู ล ผลการดาเนิ นงานจาก หลั กสู ตร คณะมนุ ษยศาสตร์แ ละ
สังคมศาสตร์ และสถาบันวิจัยและพัฒนา
หลักสูตร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ความเชื่อมโยงกับแผนต่าง
ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

ยุทธ
ศาสตร์
ชาติ
4

แผน
แม่บท

แผน
ปฏิรูป

แผน
เศรษฐกิจ

แผน
จังหวัด

แผน
มรภ.

KPI3.2.2 จานวนชุมชนที่ได้รับ ชุมชน
11,23
8
2
3
การพัฒนา และมีการใช้
ประโยชน์จากองค์ความรู้
ของคณะมนุษศาสตร์และ
สังคมศาสตร์อย่างต่อเนื่อง
คาอธิบาย
ให้นับจานวนชุมชนที่ได้รับการพัฒนา และมีการใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้
ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์อย่างต่อเนื่องจนเกิดเป็นชุมชนเข้มแข็ง
อาจเป็นด้าน เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม หรือทุกด้าน
วิธีจัดเก็บ
ใช้ข้อมูลจากรายงานผลการดาเนินงานของหลักสูตร คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หลักสูตรและคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ยุทธศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (พ.ศ. 2562 -2566)
ฉบับปรับปรุงเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการ ส่งเสริมสมรรถนะบุคลากรสู่
การเป็นองค์กรที่ทันสมัย
เป้าประสงค์ที่ 4.1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
ความเชื่อมโยงกับแผนต่าง
ตัวชี้วัด
KPI4.1.1 ระดับความสาเร็จ
ของแผนพัฒนาบุคลากร
คาอธิบาย

หน่วยนับ

ยุทธ
แผน
ศาสตร์
แม่บท
ชาติ
3
11

แผน
ปฏิรูป

แผน
เศรษฐกิจ

แผน
จังหวัด

แผน
มรภ.

เกณฑ์การประเมิน

ระดับ
4
1,6
5
4
(1-5)
คณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์ มี เ ป้ า หมายในการพั ฒ นาบุ ค ลากรเข้ า
สู่ตาแหน่งทางวิช าการ การศึกษาต่อ และการเผยแพร่งานวิช าการที่มีความ
หลากหลายรูปแบบดังนั้นจึงมีการประเมินผลเพื่อนามาปรับปรุงการดาเนินงาน
ต่อไป
ระดับ 1 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อเป็นกลไกในการพัฒนาบุคลากร
ระดับ 2 มีการจัดทาแผนพัฒนาบุคลากรระดับหลักสูตรและระดับคณะ
ระดับ 3 มีการดาเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร
ระดับ 4 มีการประเมินผลการดาเนินงานและความพึงพอใจต่อการดาเนินการ
ตมแผนพัฒนาบุคลากร ไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5
ระดับ 5 มีการนาผลการประเมินไปปรับปรุงการจัดกิจกรรมในปีถัดไป

วิธีจัดเก็บ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ

รวบรวมข้อมูลจากหลักสูตรและคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หลักสูตรและคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ยุทธศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (พ.ศ. 2562 -2566)
ฉบับปรับปรุงเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
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ความเชื่อมโยงกับแผนต่าง
ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

KPI4.1.2 ร้อยละการเบิกจ่าย
งบประมาณแผ่นดินในคณะ
มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
คาอธิบาย

คะแนน
(เต็ม 100)

สูตรการคานวณ
วิธีจัดเก็บ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ยุทธ
แผน
ศาสตร์
แม่บท
ชาติ
6
-

แผน
ปฏิรูป

แผน
เศรษฐกิจ

แผน
จังหวัด

แผน
มรภ.

-

6

5

4

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้มีการจัดทาแผนปฏิบัติการงบประมาณ
ประจาปี เป็นประจาทุกปี โดยมีแหล่งที่มาของงบประมาณคือ งบประมาณ
แผ่ น ดิ น งบประมาณบ ารุ ง การศึ ก ษา งบประมาณการศึ ก ษาเพื่ อ ปวงชน
การเบิกจ่ายงบประมาณตามเป้าหมายจึงเป็นตัวชี้วัดหนึ่งของประสิทธิภาพด้าน
การบริการจัดการของคณะ
จานวนวนงบประมาณที่มีการเบิกจ่าย
X 100
จานวนงบประมาณแผ่นดินที่ได้รับการสนับสนุน
รวบรวมข้อมูลจากหลักสูตรและคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หลักสูตรและคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ความเชื่อมโยงกับแผนต่าง

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

ยุทธ
ศาสตร์
ชาติ
4

แผน
แม่บท

แผน
ปฏิรูป

แผน
เศรษฐกิจ

แผน
จังหวัด

แผน
มรภ.

KPI4.1.3 ระดับความสาเร็จของ ค่าเฉลี่ย
23
2
2
3
แผนปฏิบัติราชการในระดับ
(คะแนน
คณะ
เต็ม 5)
คาอธิบาย
คณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์ เป็ น ส่ ว นหนี่ ง ในการขั บ เคลื่ อ น
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยคณบดีได้มีการลงนาม
ตามแผนปฏิบัติราชการและรับผิดชอบตัวชี้วัด ประจาปีงบประมาณ นาไปสู่การ
ปฏิบัติในระดับคณะ และคณะมีการกระจายตัวชี้วัดสู่ระดับหลักสูตรเพื่อให้เกิด
การเชื่อมโยงและการบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ
เกณฑ์การประเมิน
ระดับที่ 1 มีระบบและกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
ระดับที่ 2 มีการจัดทาแผนปฏิบัติการและกระจายตัวชี้วัดจากคณะสู่หลักสูตร
ระดับที่ 3 มีการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการระดับหลักสูตร
ระดับที่ 4 มีการติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติราชการระดับหลักสูตร
ระดับที่ 5 มีการนาผลการการติดตามประเมินผลมาพัฒนาการจัดทา
ยุทธศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (พ.ศ. 2562 -2566)
ฉบับปรับปรุงเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
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แผนปฏิบัติราชการ
วิธีจัดเก็บ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ

รวบรวมข้อมูลจากหลักสูตรและคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หลักสูตรและคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบูรณาการองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

เป้าประสงค์ที่ 5.1 ประชาชนในพื้นที่เป้าหมายได้รับการสนับสนุนให้เรียนรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
ความเชื่อมโยงกับแผนต่าง
ตัวชี้วัด
KPI5.1.1 จานวนโครงการ
บริการวิชาการเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่นที่มีความต่อเนื่องมุ่งสู่
ความยั่งยืน
คาอธิบาย

เกณฑ์การประเมิน
วิธีจัดเก็บ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยนับ ยุทธศาสตร์ แผน แผน
แผน
แผน แผน
ชาติ
แม่บท ปฏิรูป เศรษฐกิจ จังหวัด มรภ.
โครงการ
4
11,12 2,3
1,2
2
5

เป้าหมายสาคัญของการบูรณาการองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
คือการพัฒนายกระดับงานบริการวิชาการของคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์เพื่อให้ชุมชนสามารถนาองค์ความรู้ นวัตกรรมการพัฒนาสู่
ชุมชนเพื่อการพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนท้องถิ่น
โดยการส่งเสริมและสนับสนุนให้หลักสูตรและคณะมีการบริการวิชาการ
ท้องถิ่นที่มุ่งสู่ความยั่งยืน
จานวนโครงการ
รวบรวมข้อมูลหลักสูตรและคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หลักสูตรและคณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์

ยุทธศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (พ.ศ. 2562 -2566)
ฉบับปรับปรุงเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
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ความเชื่อมโยงกับแผนต่าง
ตัวชี้วัด
KPI5.1.2 จานวนเครือข่าย
ความร่วมมือในการ
ดาเนินงานด้านบริการ
วิชาการเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่น
คาอธิบาย

เกณฑ์การประเมิน
วิธีจัดเก็บ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยนับ ยุทธศาสตร์ แผน แผน
แผน
แผน แผน
ชาติ
แม่บท ปฏิรูป เศรษฐกิจ จังหวัด มรภ.
องค์กร
4
11,12 2,3
1,2
2
5

การดาเนินงานด้านการบริการวิชาการของคณะมนุษย์มีเป้าหมายที่สาคัญ
คือการพัฒนาท้องถิ่นที่มุ่งสู่ความยั่งยืน ดังนั้นในการดาเนินงานจึงมุ่งเน้นให้
เกิดการมีส่วนร่วมของภาคี เครือข่าย ทั้งภาคประชาชน ภาครัฐ และ
เอกชน เข้าร่วมโครงการเพื่อให้มีกลไกการดาเนินงานอย่างต่อเนื่องและ
สร้างความยั่งยืน
จานวนองค์กร (ภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม องค์กรชุมชน)
รวบรวมข้อมูลหลักสูตรและคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หลักสูตรและคณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
ความเชื่อมโยงกับแผนต่าง

ตัวชี้วัด
KPI5.1.3 ระดับความพึง
พอใจของประชาชนในพื้นที่
เป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริม
สนับสนุน พัฒนาให้เรียนรู้
คาอธิบาย

วิธีจัดเก็บ

หน่วยนับ ยุทธศาสตร์ แผน แผน
แผน
แผน แผน
ชาติ
แม่บท ปฏิรูป เศรษฐกิจ จังหวัด มรภ.
ค่าเฉลี่ย
4
11,12 2,3
1,2
2
5
(คะแนน
เต็ม 5)
งานบริการวิชาการของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มุ่งให้เกิดการ
พัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนท้องถิ่นโดยการทาโครงการ
ร่วมกับชุมชนและเครือข่ายความร่วมมือ ดังนั้นเพื่อเป็นการประเมินผลการ
ดาเนินโครงการจึงจาเป็นต้องมีการสารวจความพึงพอใจของประชาชนใน
พื้นที่เป้าหมายที่ได้รับการสนับสนุน พัฒนาให้เรียนรู้เพื่อนาผลการประเมิน
และข้อเสนอแนะไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาการบริการวิชาการให้มี
ประสิทธิภาพต่อไป
ใช้ข้อมูลจากรายงานผลการดาเนินงานบริหารวิชาการของหลักสูตรและ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ยุทธศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (พ.ศ. 2562 -2566)
ฉบับปรับปรุงเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
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หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หลักสูตรและคณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การส่งเสริมการสร้างมูลค่าด้านภูมิปัญญา ศิลปวัฒนธรรม
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
เป้าประสงค์ที่ 6.1 การสร้างมูลค่าด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรม
ความเชื่อมโยงกับแผนต่าง
ตัวชี้วัด
KPI6.1.1 จานวนโครงการ
สร้างมูลค่าด้านภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรม
คาอธิบาย

หน่วยนับ ยุทธศาสตร์ แผน แผน
แผน
แผน แผน
ชาติ
แม่บท ปฏิรูป เศรษฐกิจ จังหวัด มรภ.
โครงการ
5
2
6

วิธีจัดเก็บ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีบทบาทหน้าที่ในการส่งเสริม
สนับสนุนให้เกิดการฟื้นฟู และการสร้างมูลค่าด้านภูมิปัญญา
ศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้งในมหาวิทยาลัยและ
ชุมชนท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
นับจานวนโครงการที่ก่อให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มจากภูมิปัญญาท้องถิ่น
และศิลปวัฒนธรรมทั้งในระดับต้นน้า กลางน้า และปลายน้า ซึ่งมีนักศึกษา
คณาจารย์ และชุมชนมีส่วนร่วมในการดาเนินการ
เก็บรวบรวมข้อมูลจากหลักสูตรและคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หลักสูตรและคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

วิธีการประเมิน

ยุทธศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (พ.ศ. 2562 -2566)
ฉบับปรับปรุงเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
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ความเชื่อมโยงกับแผนต่าง
ตัวชี้วัด
KPI6.1.2 ระดับความสาเร็จ
ของการพัฒนาแหล่งเรียนรู้
ภูมิปัญญาและศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่น ให้มีศักยภาพต่อการ
ให้บริการทั้งในมิติวิชาการ
และการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม
เกณฑ์การประเมิน

วิธีจัดเก็บ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยนับ ยุทธศาสตร์ แผน แผน
แผน
แผน แผน
ชาติ
แม่บท ปฏิรูป เศรษฐกิจ จังหวัด มรภ.
กิจกรรม
5
23
4
3
6

ระดับที่ 1 มีระบบและกลไกการดาเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม
ระดับที่ 2 มีแผนการดาเนินงาน กาหนดผู้รับผิดชอบและกากับติดตาม
ระดับที่ 3 มีการดาเนินงานตามแผน ไม่ต่ากว่าร้อยละ 80
ระดับที่ 4 มีผลการประเมินที่บรรลุเป้าหมายและเป็นไปตามแผน
ระดับที่ 5 ได้รับการยอมรับในท้องถิ่น
ใช้ข้อมูลจากรายงานผลการดาเนินงานด้านส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
ของหลักสูตรและคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หลักสูตรและคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ความเชื่อมโยงกับแผนต่าง

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ ยุทธศาสตร์ แผน แผน
แผน
แผน แผน
ชาติ
แม่บท ปฏิรูป เศรษฐกิจ จังหวัด มรภ.
KPI6.1.3 ระดับความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ย
5
23
4
3
6
ของประชาชนพื้นที่เป้าหมายที่ (คะแนน
ได้รับการส่งเสริม สนับสนุน
เต็ม 5)
การสร้างมูลค่าด้านภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรม
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ศิลปวัฒนธรรม
คาอธิบาย
ตามที่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีบทบาทหน้าที่ในการส่งเสริม
สนับสนุนให้เกิดการฟื้นฟู และการสร้างมูลค่าด้านภูมิปัญญา
ศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมชุมชน โดยมี
แนวทางคือการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาและศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
ให้มีศักยภาพต่อการให้บริการทั้งในมิติวิชาการและการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นและภาคีเครือข่าย
ยุทธศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (พ.ศ. 2562 -2566)
ฉบับปรับปรุงเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
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วิธีจัดเก็บ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ดังนั้นเพื่อเป็นการประเมินผลการดาเนินโครงการจึงจาเป็นต้องมีการ
สารวจความพึงพอใจของประชาชนในพื้นที่เป้าหมายที่ได้รับการ
สนับสนุน พัฒนาให้เรียนรู้เพื่อนาผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปสู่
การปรับปรุงและพัฒนาการบริการวิชาการให้มีประสิทธิภาพต่อไป
ใช้ข้อมูลจากรายงานผลการดาเนินงานด้านส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
ของหลักสูตรและคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หลักสูตรและคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ยุทธศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (พ.ศ. 2562 -2566)
ฉบับปรับปรุงเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

1

สภาพปัจจุบันของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
1. ความเป็นมาและเอกลักษณ์ของคณะ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เป็นคณะที่มีพัฒนาการและ
ความเป็นมายาวนานนับสี่ทศวรรษ โดยก่อตั้งเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2518 นับระยะเวลา 45 ปี โดยในระยะ
เริ่มแรกของการก่อตั้งเป็นคณะวิชาทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตามหลักสูตรการฝึกหัดครู ซึ่งได้
ยกฐานะวิทยาลัยครูเป็นสถาบันอุดมศึกษา สอนนักศึกษาในระดับปริญญาตรี ตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู
พ.ศ.2518 มีการขยายการผลิตครูในระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาเอกต่างๆ เพิ่มขึ้น
ปี พ.ศ. 2527 วิ ท ยาลั ย ครู น ครรราชสี ม า ได้ เ ปิ ด ท าการสอนวิ ช าชี พ อื่ น นอกเหนื อ จาก
วิชาชีพครู ตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2527 (ฉบับปรับปรุงแก้ไข) เริ่มเปิดสอนสาขาวิชาชีพอื่น
นอกเหนื อจากสาขาวิช าการศึกษาในระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี คณะวิช ามนุษยศาสตร์และ
สั งคมศาสตร์มี การเปิ ดสอนสาขาวิช าศิล ปศาสตร์ เช่ น วิช าเอกภาษาไทย วิช าเอกสั งคมศึ กษา วิช าเอก
ศิลปศึกษา วิชาเอกบรรณารักษ์ และวิชาเอกนิติศาสตร์นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา
ปี พ.ศ.2538 พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว รั ช กาลที่ 9 ทรงพระราชทานนามวิ ท ยาลั ย ครู
ทั่ ว ประเทศให้ เ ป็ น สถาบั น ราชภั ฏ วิ ท ยาลั ย ครู น ครราชสี ม าจึ ง เปลี่ ย นเป็ น สถาบั น ราชภั ฏ นครราชสี ม า
ตามพระราชบั ญ ญั ติ ส ถาบั น ราชภั ฏ ประกาศในราชกิ จ จานุ เ บกษา เมื่ อ วั น ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2538
คณะวิช ามนุษยศาสตร์และสั งคมศาสตร์ จึงได้มีการปรับเปลี่ยนเป็นคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
เพื่อให้สอดคล้องกับ การปฏิบัติภารกิจที่เปลี่ยนแปลงไป ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการบริหารงานแบบ
ภาควิช า ประกอบด้ว ย ภาควิช า 11 ภาควิช า คือ 1) ภาควิช าภาษาไทย 2) ภาควิช าดนตรี 3) ภาควิช า
ภาษาต่ า งประเทศ 4) ภาควิ ช านาฏศิ ล ป์ 5) ภาควิ ช าภู มิ ศ าสตร์ 6) ภาควิ ช าสั ง คมวิ ท ยา 7) ภาควิ ช า
ประวัติ ศ าสตร์ 8) ภาควิช าบรรณารั ก ษศาสตร์ 9) ภาควิช าศิล ปะ 10) ภาควิช าปรัช ญาและศาสนา 11)
ภาควิช ารั ฐ ศาสตร์ และนิ ติศาสตร์ ในช่ว งเวลาที่มีการบริห ารงานโดยภาควิช า คณะมนุษยศาสตร์และ
สั ง คมศาสตร์ มี ภ ารกิ จ ที่ ส าคั ญ ในการผลิ ต บั ณ ฑิ ต ของสถาบั น ได้ แ ก่ 1) สอนวิ ช าพื้ น ฐานในกลุ่ ม วิ ช า
มนุษยศาสตร์และกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ เพื่อสร้างความเป็นมนุษย์ เสริมสร้างการเรียนรู้ในการปรับตนให้ทันต่อ
สภาพการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจและสังคมมีวิธีการศึกษาหาความรู้ให้ทันสมัยอยู่เสมอ 2) ผลิตบัณฑิต
สาขาศิล ปศาสตรบัณฑิต
ในโปรแกรมการพัฒ นาชุมชน ออกแบบนิเทศศิล ป์ ออกแบบ
ประยุกต์ศิลป์ บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษและ
ภาษาอังกฤษธุรกิจ ภาษาญี่ปุ่น ภาษาจีน นาฏศิลป์ 3) ผลิตบัณฑิตสาขาวิชาการศึกษาร่วมกับคณะครุศาสตร์
ยุทธศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (พ.ศ. 2562 -2566)
ฉบับปรับปรุง กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

2

ในโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ ภาษาไทย สังคมศึกษา ศิลปศึกษา นาฏศิลป์ ดนตรีศึกษา ศิลปกรรม 4) ผลิต
บัณฑิตสาขานิติศาสตร์
ต่อมาในเดือนสิงหาคม 2541 สถาบันฯ มีนโยบายเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหารทางด้าน
วิ ช าการภายในคณะ จากการบริ ห ารแบบภาควิ ช าไปเป็ น แบบโปรแกรมวิ ช า คณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละ
สั ง คมศาสตร์ จึ ง ได้ จั ด ให้ มี ก ารประชุ ม และศึ ก ษาดู ง านในสถาบั น การศึ ก ษาระดั บ อุ ด มศึ ก ษา
สังกัดทบวงมหาวิทยาลัยของรัฐและสถาบันราชภัฏที่มีการริเริ่มการบริหารงานแบบโปรแกรมวิชาในหลาย
สถาบัน หลังจากนั้นได้แต่งตั้งกรรมการบริหารคณะ และกรรมการบริหารโปรแกรมวิชา คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ ตามคาสั่งสถาบันราชภัฏนครราชสีมา ที่ 478/2542 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2542 จึงมีผล
ทาให้การบริหารคณะเปลี่ยนแปลงไปสู่การบริหารคณะแบบโปรแกรมวิชา อาจารย์ผู้สอนทุกคนสังกัดคณะ
ทาหน้าที่สอนในรายวิชาต่าง ๆ ตามความถนัด ความรู้ ความสามารถของแต่ละบุคคล ในโปรแกรมวิชาจะมี
กรรมการบริหารโปรแกรมวิชาประกอบด้วยประธานโปรแกรมวิชาและกรรมการ จานวน 5-7 คน ทาหน้าที่
รับผิดชอบการผลิตบัณฑิตที่สังกัดโปรแกรมวิชานั้น ๆ
ในปี พ.ศ. 2547 มี พระราชบั ญญั ติ มหาวิ ทยาลั ย ราชภั ฏ ได้มี ก ารเปลี่ ย นจากสถาบั นราชภั ฏ
นครราชสี มา เป็ น มหาวิทยาลั ย ราชภัฎ นครราชสี มา เมื่ อ วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2547 สั งกัดส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2548 เป็นต้นมา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้มีการ
พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร ส่งผลทาให้เกิดโปรแกรมวิชาในสังกัดของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มีทั้งสิ้น 15 โปรแกรมวิชา จานวน 18 หลักสูตร และ 1 กลุ่มวิชา ได้แก่
โปรแกรมวิชา
1. โปรแกรมวิชาภาษาไทย

จานวนหลักสูตร
ปริญญาตรี

โท

2

-

หลักสูตรที่เปิดสอน
ระดับปริญญาตรี จานวน 2 หลักสูตร
1. หลั ก สู ต รครุ ศ าสตรบั ณ ฑิ ต 5 ปี สาขาวิ ช า
ภาษาไทย
2. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย

2. โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ

3

1

ระดับปริญญาตรีจานวน 3 หลักสูตร
1. ครุศาสตรบัณฑิต(5ปี) สาขาภาษาอังกฤษ
2. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
3. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ
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โปรแกรมวิชา

จานวนหลักสูตร
ปริญญาตรี

หลักสูตรที่เปิดสอน

โท

ระดับปริญญาโทจานวน 1 หลักสูตร
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเป็น
ภาษาต่างประเทศ
3. โปรแกรมวิชาภาษาญี่ปุ่น

1

-

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น

4. โปรแกรมวิ ช ารั ฐ ประศาสน
ศาสตร์

1

1

ระดับปริญญาตรีจานวน 1 หลักสูตร
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
ระดับปริญญาโทจานวน 1 หลักสูตร
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

5. โปรแกรมวิชานิติศาสตร์

1

-

ระดับปริญญาตรีจานวน 1 หลักสูตร
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์

6. โปรแกรมวิชา
บรรณารักษศาสตร์และ
สารนิเทศศาสตร์

1

-

ระดับปริญญาตรีจานวน 1 หลักสูตร
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์

7. โปรแกรมวิชาดนตรี

1

-

ระดับปริญญาตรีจานวน 1 หลักสูตร
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 5 ปี สาขาวิชาดนตรี

8. โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม

1

-

ระดับปริญญาตรีจานวน 1 หลักสูตร
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการพัฒนาสังคม
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โปรแกรมวิชา

จานวนหลักสูตร

หลักสูตรที่เปิดสอน

ปริญญาตรี

โท

9. โปรแกรมวิชาทัศนศิลป์

1

-

ระดับปริญญาตรีจานวน 1 หลักสูตร
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์

10. โ ป ร แ ก ร ม วิ ช า อ อ ก แ บ บ
นิเทศศิลป์

1

-

ระดับปริญญาตรีจานวน 1 หลักสูตร
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์

11. โปรแกรมวิชาศิลปศึกษา

1

-

ระดับปริญญาตรีจานวน 1 หลักสูตร
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 5 ปี สาขาวิชาศิลปศึกษา

12. โปรแกรมวิชานาฏศิลป์

1

-

ระดับปริญญาตรีจานวน 1 หลักสูตร
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 5 ปี
สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย

13. โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา

1

-

ระดับปริญญาตรีจานวน 1 หลักสูตร
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 5 ปี สาขาวิชาสังคมศึกษา

14. โปรแกรมวิชาภาษาจีน

1

-

ระดับปริญญาตรีจานวน 1 หลักสูตร
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน

15. โปรแกรมวิชาปรัชญา
ศาสนา และเทววิทยา

1

-

ระดับปริญญาตรีจานวน 1 หลักสูตร
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 5 ปี
สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา

18

3

16. กลุ่มวิชาภาษาฝรั่งเศส
รวม
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2. สภาพปัจจุบันของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2.1 หลักสูตร
ปั จ จุ บั น คณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์ มี พั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัย โดยเฉพาะในด้านการปรับโครงสร้างการบริหารทางด้านวิชาการ จากการบริหารแบบโปรแกรม
วิชาไปเป็นแบบหลักสูตรวิชา เพื่อรองรับและสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี คณะ
มนุ ษ ยศาสตร์ และสั งคมศาสตร์ จึ ง ได้ จั ดให้ มี การประชุ ม ชี้ แ จงรายละเอี ยด สร้ า งความเข้า ใจรวมถึ ง ได้
ดาเนินการแต่งตั้งกรรมการบริหารหลักสูตร ซึ่งในแต่ละหลักสูตรจะมีกรรมการบริหารหลักสูตรประกอบด้วย
ประธานหลักสูตรและกรรมการ ทาหน้าที่บริหารจัดการหลักสูตรสอนในรายวิชาต่าง ๆ ตามความถนัด ความรู้
ความสามารถของแต่ล ะบุ คคล และรั บ ผิ ดชอบผลิ ตบัณฑิตที่สั งกัดหลั กสู ตรนั้น ๆ และปีการศึกษา 2562
ได้มีการดาเนินการปรับปรุงหลักสูตร ส่งผลให้ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีหลักสูตรทั้งสิ้น 6
หลักสูตร ระดับปริญญาตรี จานวนสาขาวิชา 20 สาขาวิชา ระดับบัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาโท จานวน 3
หลักสูตร ระดับปริญญาเอก จานวน 1 หลักสูตร และ 1 กลุ่มวิชา มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
หลักสูตร
ระดับปริญญาตรี
1. หลักสูตรศิลปศาสตรฺบัณฑิต
จานวน 8 หลักสูตร

สาขาวิชา
1) สาขาวิชาภาษาไทย
2) สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
สาหรับชาวต่างประเทศ
3) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
4) สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ
5) สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
6) สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์
7) สาขาวิชาการพัฒนาสังคม
8) สาขาวิชาภาษาจีน

2. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
จานวน 1 หลักสูตร

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

3. หลักสูตรรัฐศาสตรบัญฑิต
4. หลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิต
จานวน 1 หลักสูตร

สาขาวิชารัฐศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชานิติศาสตร์

ยุทธศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (พ.ศ. 2562 -2566)
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หลักสูตร

สาขาวิชา

ระดับปริญญาตรี
5. หลั ก สู ต รศิ ล ปกรรมศาสตรบั ณ ฑิ ต 1) สาขาวิชาทัศนศิลป์
จานวน 2 หลักสูตร
2) สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์
6. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
(ผลิตร่วม) จานวน 7 หลักสูตร)

ระดับบัณฑิตศึกษา
1. ระดับปริญญาตรีโท
จานวน 3 หลักสูตร

2. ระดับปริญญาเอก
จานวน 1 หลักสูตร
กลุ่มวิชา
1. กลุ่มวิชาภาษาฝรั่งเศส
จานวน 1 กลุ่มวิชา

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

สาขาวิชาภาษาไทย
สาขาภาษาอังกฤษ
สาขาวิชาดนตรี
สาขาวิชาศิลปศึกษา
สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย
สาขาวิชาสังคมศึกษา
สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา

1) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ
2) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
3) หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
1) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาการจัดการภาครัฐและเอกชน
1) กลุ่มวิชาภาษาฝรั่งเศส

2.2 จานวนนักศึกษาปัจจุบัน ณ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

สาขา/โปรแกรมวิชา
1. การพัฒนาสังคม
2. ภาษาจีน

ระดับ

หลักสูตร

ปริญญาตรี
4 ปี

ศศ.บ.
ศศ.บ.

ภาค
ปกติ
146
275

ภาค
กศ.ปช.
15
0

รวม
161
275

ยุทธศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (พ.ศ. 2562 -2566)
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สาขา/โปรแกรมวิชา

ระดับ

ศศ.บ.
ศศ.บ.

ภาค
ปกติ
188
279

ภาค
กศ.ปช.
0
0

188
279

ศศ.บ.
ศศ.บ.
ศศ.บ.

63
378
304

0
86
52

63
464
356

ศศ.บ.
น.บ.
รป.บ.
ร.บ.
ศป.บ.
ศป.บ.

68
493
702
114
68
97
3,175

0
2
245
46
0
17
463

68
495
947
160
68
114
3,638

หลักสูตร

3. ภาษาญี่ปุ่น
4. ภาษาไทย
5. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสาหรับชาว
ต่างประเทศ
6. ภาษาอังกฤษ
7. ภาษาอังกฤษธุรกิจ
8. สารสนเทศศาสตร์และ
บรรณารักษศาสตร์
9. นิติศาสตร์
10. รัฐประศาสนศาสตร์
11. รัฐศาสตร์
12. ทัศนศิลป์
13. ออกแบบนิเทศศิลป์
รวมจานวนนักศึกษา

รวม

ข้อมูล ณ วันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ.2563

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
1.
2.
3.
4.
5.
6.

สาขา/โปรแกรมวิชา
ดนตรีศึกษา
นาฏศิลป์ไทย
พุทธศาสนศึกษา
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
ศิลปศึกษา

ระดับ
ปริญญาตรี
4 ปี

7. สังคมศึกษา
รวมจานวนนักศึกษา

หลักสูตร
ค.บ.
ค.บ.
ค.บ.
ค.บ.
ค.บ.
ค.บ.

ภาคปกติ
37
32
24
62
64
52

ค.บ.

62
333

ข้อมูล ณ วันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ.2563
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2.3 จานวนบุคลากร
ปีการศึกษา 2564 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มี จานวนบุคลากรสายวิชาการทั้งหมด 159 คน
มีรายละเอียดดังนี้
สาขาวิชา

การปฏิบัติ ศึกษา

คุณวุฒิ

ตาแหน่งทางวิชาการ

งาน

ต่อ

ตรี

โท

เอก

อ.

ผศ.

รศ.

1. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

12

-

-

8

4

11

1

-

2. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ

10

-

1

7

2

8

2

-

3. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย

5

1

-

6

-

4

2

-

4. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการ
สื่อสารสาหรับชาวต่างประเทศ

5

-

-

5

-

3

2

-

5. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น

8

-

3

3

2

7

1

-

6. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน

9

-

1

5

3

9

-

-

7. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
และบรรณารักษศาสตร์

5

-

-

4

1

2

3

-

8. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม

4

-

-

2

2

3

1

-

9. ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์

7

-

-

6

1

3

3

1

10. ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบ
นิเทศศิลป์

5

-

-

4

1

4

1

-

11. รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
รัฐประศาสนศาสตร์

13

-

-

7

6

6

6

1

12. นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์

7

-

-

7

-

3

4

-

13. ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

7.5

-

-

4.5

3

6.5

1

-

14. ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย

7.5

-

-

4

3.5

5

2.5

-

15. ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา

9

-

-

6

3

3

6

-

ยุทธศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (พ.ศ. 2562 -2566)
ฉบับปรับปรุง กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

9
สาขาวิชา

การปฏิบัติ ศึกษา

คุณวุฒิ

ตาแหน่งทางวิชาการ

งาน

ต่อ

ตรี

โท

เอก

อ.

ผศ.

รศ.

16. ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี

9

-

2

7

-

6

3

-

17. ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์

8

-

-

5

3

2

6

-

18. ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา

8

-

-

5

3

4

4

-

19. ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา

8

-

-

7

1

6

2

-

20. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอน
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ

3

-

-

-

3

-

3

-

21. รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์

3

-

-

-

3

-

3

-

22. ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย

3

-

-

-

3

1

2

-

*กลุ่มวิชาฝรั่งเศส

2

-

-

2

-

2

-

-

158

1

7

98.5

58.5

2

รวม

159

104.5 47.5
159

159
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2.3 โครงสร้างองค์กรและการบริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณบดี

ที่ปรึกษา
กรรมการประจาคณะ

กรรมการบริหารวิชาการ

ฝ่ายวิชาการและ
วิเทศสัมพันธ์
รองคณบดี

ฝ่ายวิจัยและมาตรฐาน
การศึกษา
รองคณบดี

ฝ่ายบริหารและ
ศิลปวัฒนธรรม
รองคณบดี

ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและ
ศิษย์เก่าสัมพันธ์
รองคณบดี

บริการวิชาการ
ผู้ช่วยคณบดี

สานักงานคณบดี
หัวหน้าสานักงาน
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการภาครัฐและเอกชน
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
สาขารัฐประศานศาสตร์
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาไทย

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

แผนงานและงบประมาณ
ผู้ช่วยคณบดี

ศศบ.ภาษาไทย/ศศ.บ.ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร/ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ
ศศ.บ.อังกฤษธุรกิจ/ศศ.บ.ภาษาญี่ปุ่น/สารสนเทศศาสตร์และ
บรรณารักษ์ศาสตร์ /ศศ.บ.การพัฒนาสังคม / ศศ.บ.ภาษาจีน

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขารัฐประศาสนศาตร์

สาขารัฐศาสตร์
สาขานิตศาสตร์
สาขาทัศนศิลป์
สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์

หลักสูตรคุรุศาสตร์ยุบทัณธศาสตร์
ฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาทัศนศิ
ลป์ 2562 -2566)
(พ.ศ.
ฉบับปรับปรุง กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสี
กลุ่มมวิาชาภาษาฝรั่งเศส

สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์
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2.5 สภาพทางกายภาพของคณะอาคารสถานที่และสิ่งอานวยความสะดวก
ในปัจจุบันคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีอาคารที่รับผิดชอบโดยตรง 3 หลัง ได้แก่ อาคาร 36
อาคาร 26 และ อาคาร 5 โดยอาคาร 36 เป็นที่ทาการสานักงานคณะฯ ห้องพักอาจารย์ สาขาวิชาภาษาไทย
สาขาวิชาสังคมศึกษา สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาภาษาจีน สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส
สาขาวิชการพัฒนาสังคม สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์
สาขาวิ ช าสารสนเทศศาสตร์ แ ละบรรณารั ก ษศาสตร์ แ ละสาขาวิ ช าพุ ท ธศาสนศึ ก ษา สโมสรนั ก ศึ ก ษา
ห้องประชุม ห้องปฏิบัติการด้านภาษา รวมถึงห้องสมุดของหลักสูตรวิชาภาษาไทย ห้องประชุมขนาดบรรจุคน
ได้จานวน 150
คน 1 ห้อง ห้องประชุมขนาดเล็กบรรจุคนได้ จานวน 30 คน 1 ห้อง ห้องเรียน
Smart classroom จานวน 1 ห้อง ห้องสาหรับสอน Online จานวน 2 ห้อง ลานพื้นที่ใต้อาคารสาหรับ
ท ากิ จ กรรม พื้ น ที่ ส ร้ า งสรรค์ ล านร่ ม ไทร และห้ อ งมนุ ษ ยสาลน์ ส าหรั บ จ าหน่ า ยผลิ ต ภั ณ ฑ์ ชุ ม ชน
จานวน 1 ห้อง
อาคาร 26 (ศิลปะ) เป็นห้องเรียนและห้องพักอาจารย์ หลักสูตรทัศนศิลป์ และศิลปศึกษา
อาคาร 5 เป็นห้องปฏิบัติการและห้องพักอาจารย์ของหลักสูตรนาฏศิลป์และหลักสูตรดนตรี
3. บริบทภายนอกและสถานการณ์ภายในของคณะมนุษย์
3.1 โอกาสและความท้าทาย
จากการศึกษาสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงในระดับโลกและการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย ความ
ท้าทายและความเสี่ย งต่อสังคมไทยจากกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551 – 2565)
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565)
และแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) สรุปประเด็นความท้าทายและ
เร่งด่วนที่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ต้องตระหนักและนามาเป็นแนวทางในการกาหนดทิศทางการ
จัดการศึกษา ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงด้านสังคม การปรับตัวเข้าสู่เศรษฐกิจโลก
3.2 การเปลี่ยนแปลงด้านสังคม
สถานการณ์และแนวโน้มสังคมโลก การเข้าสู่สังคมสูงวัยของโลกส่งผลต่อเศรษฐกิจและรูปแบบ
การดาเนินชีวิต โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุในประเทศที่พัฒนาแล้วเป็นกลุ่มสาคัญที่ทาให้มีการบริโภคสินค้าและ
บริการเพิ่มขึ้น แต่อาจก่อให้เกิดการแย่งชิงประชากรวัยแรงงาน โดยเฉพาะคนที่มีศักยภาพสูง ขณะเดียวกัน
การเลื่อนไหลของกระแสวัฒนธรรมโลกที่ผสมผสานกับวัฒนธรรมท้องถิ่นส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตและ
เกิดการสร้างวัฒนธรรมร่วมสมัย แต่อาจก่อให้เกิดวิกฤตทางวัฒนธรรมเนื่องจากขาดการคัดกรองและเลือก
วัฒนธรรมที่ดี
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สถานการณ์ และแนวโน้มของสังคมไทย โครงสร้างประชากรไทยเปลี่ยนแปลงเข้ าสู่ สั งคมสู งวัย
อย่างสมบูรณ์ในปี 2565 โดยในปี 2557 ประชากรวัยแรงงานจะมีจานวนสูงสุดและเริ่มลดลงอย่างต่อเนื่อง
คุณภาพคนไทยทุกกลุ่มวัยยังมีปัญหา คุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ของคนไทยยังอยู่ในระดับค่อนข้างต่า
ขณะที่คนไทยมีแนวโน้มเป็นโรคไม่ติดต่อมากขึ้น ซึ่งเป็นผลมาจากสาเหตุหลักของการเสียชีวิต รวมถึงปัญหา
ด้านสุ ขภาพในวัย ผู้ สู งอายุ จ ะส่ งผลต่อภาวะค่าใช้จ่ ายภาครัฐ นอกจากนี้คนไทยส่ ว นใหญ่ยังมีปัญหาด้า น
คุณธรรมจริยธรรม และไม่ตระหนักถึงความสาคัญของระเบียบวินัย ความซื่อสัตย์และการมีจิตสาธารณะ (สภา
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2559)
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมดังกล่าว ส่งผลกระทบต่อการดาเนินงานของคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์อย่างชัดเจน เนื่องจากประชากรวัยเรียนมีแนวโน้มลดลงอย่างเห็นได้ชัด เห็นได้จากอัตราการ
สมัครสอบและการรายงานตัวเข้าศึกษาต่อต่ากว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ ทาให้เกิดการแข่งขันเพื่อแย่งชิงตัวนักศึกษา
เข้าสู่ระบบอุดมศึกษา เนื่องจากประเทศไทยมีสถาบันอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและภาคเอกชนจานวนมาก ดังนั้น
คณะฯจาเป็นต้องปรับกลยุทธ์/วิธีการในการรับนักศึกษา การจัดการเรียนการสอนให้มีความทันสมัย สามารถ
เข้าถึงกลุ่ มประชากรวัย เรี ย นได้อย่ างสะดวกและรวดเร็ว เพื่อให้ ส อดคล้ องกับสภาพสั งคมหรื อโครงสร้า ง
ประชากรที่เปลี่ยนแปลงไป
3.3 การปรับตัวเข้าสู่เศรษฐกิจโลก
การปรับตัวเข้าสู่เศรษฐกิจโลกหลายศูนย์กลางและการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปี พ.ศ. 2558 การ
เข้าสู่ฐานเศรษฐกิจโลกและประชาคมอาเซียนที่มีการแข่งขันสูงจาเป็นต้องเร่งพัฒนาศักยภาพของทรัพยากร
มนุษย์ ซึ่งเป็นปัจจัยสาคัญในการแข่งขันดังกล่าว การศึกษาเป็นเครื่องมือที่สาคัญในการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ให้มีศักยภาพ คณะมนุษยศาสตร์และสั งคมศาสตร์ผ ลิตบัณฑิตหลากหลายสาขาวิช าจึง ต้องเน้นที่
คุณภาพของบัณฑิตโดยบัณฑิตต้องมีศักยภาพเป็นไปตามมาตรฐานผลการเรียนรู้อย่างน้อย 5 ด้านตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ได้แก่ คุณธรรมและจริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา
ความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ ทักษะเชิงการคิดวิเคราะห์เชิง ตัวเลข การสื่อสารและ
การใชเทคโนโลยี สารสนเทศ และทักษะที่จาเป็นสาหรับศตวรรษที่ 21 (21st Century skills) เช่น ทักษะ
การอ่าน การคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ การแก้ปัญหา ความคิดสร้างสรรค์ การร่วมมือ การทางานเป็นทีม
การเป็นผู้นา ความเข้าใจในวัฒนธรรมที่หลากหลาย ทักษะภาษาอังกฤษ ทักษะชีวิต และทักษะการเรียนรู้
ตลอดชีวิต เป็นต้น สิ่งเหล่านี้เป็นความท้าทายในการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ เพื่อการผลิตบัณฑิตที่มี
ศักยภาพสอดคล้องกับความต้องการของสังคมปัจจุบัน ทั้งนี้อาจารย์ต้องมีศักยภาพด้านการวิจัย การทา
บริการวิชาการ และความสามารถด้านการจัดการเรียนการสอน ซึ่งเป็นปัจจัยสาคัญในการผลิตบัณฑิตให้มี
ศักยภาพ โดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง สอนวิธีการเรียนรู้ (How to learn) มากกว่าสอนโดยการบอก
ความรู้สามารถจัดกิจกรรม การเรียนที่กระตุ้นให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะด้านการคิดวิเคราะห์และทักษะต่าง ๆ
ยุทธศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (พ.ศ. 2562 -2566)
ฉบับปรับปรุง กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
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4. ผลการสารวจการวิเคราะห์ SWOT ของหลักสูตร ประจาปีงบประมาณ 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ข้อมูล ณ วันที่ 13 กรกฎาคม 2563
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาท้องถิ่น
จุดแข็ง (Strengths)
จุดอ่อน (Weaknesses)
โอกาส (Opportunities
อุปสรรค (Threats)
1. คณะมี ห ลั ก สู ต รและองค์ ค วามรู้ ที่ 1. ขาดการประสานงานเพื่อสร้างการ 1. จังหวัดนครราชสีมาเป็นพื้นทาง
1. การเปิดเทอมเปิดเทอมของ
หลากหลายสอดคล้องกับความต้องการ
มีส่วนร่วมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย มีกิจกรรม
โรงเรียนกับมหาวิทยาลัยไม่
ของตลาดแรงงานและการพั ฒ นา
ในการบริหารวิชาการในพื้นที่
ทางศิลปวัฒนธรรมเคลื่อนไหวอย่าง
ตรงกัน ทาให้เกิดความ
ท้องถิ่น ได้แก่
2. ระบบและกลไกที่มีองค์กรประกอบ
เป็นพลวัตสม่าเสมออีกทั้งยังมี
ยากลาบากในการจัดกิจกรรมใน
1) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
จากบุคคลหรือหน่วยงานภายนอก
หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
บางครั้ง รวมทั้งเกิดโรคติดต่อยัง
ญี่ปุ่น ภาษาจีน
เข้ามาร่วมเป็นคณะทางานมีน้อย
ที่จัดการเรียนการสอนรวมทั้ง
ทาให้เป็นอุปสรรคที่ทาให้จัด
ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส 3. ความไม่ต่อเนื่องในการบริการ
สนับสนุนงบประมาณทาง
กิจกรรม
พัฒนาสังคม สารสนเทศ
วิชาการในพื้นที่
ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยเพื่อ
2. สถานการณ์โควิด19
ศาสตร์และ
4. งบประมาณสนับสนุนไม่เพียงพอ
ขับเคลื่อนกิจกรรมทาง
3. จังหวัดนครราชสีมาเป็นจังหวัดที่
บรรณารักษศาสตร์
ขาดการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์หรือ
ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยอย่าง
มีพื้นที่ขนาดใหญ่ จึงทาให้ยากต่อ
2) หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
เครื่องมือในการบริการวิชาการ
ต่อเนื่องตลอดทั้งปี
การลงพื้นที่ที่ครอบคลุมทุกพื้นที่
สาขาวิชานิติศาสตร์
5. อาจารย์มีภารการสอน งานบริการ 2. ชุมชนท้องถิ่นมีศักยภาพและความ 4. ความขัดแย้งในพื้นที่ และการมี
3) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์
วิชาการ งานวิจัย และงานอื่นๆทา
ต้องการในการพัฒนา
ส่วนร่วมของชุมชน
บัณฑิต สาขารัฐประศาสน
ให้ทางานได้อย่างต่อเนื่อง
3. จั ง หวั ด นครราชสี ม ามี อ งค์ ก รทั้ ง
ศาสตร์
6. ขาดระบบการจัดทาฐานข้อมูลและ
ภาครั ฐ และภาคเอกชนเป็ น พื้ น ที่
4) หลักสูตรศิลปกรรมศาสตร
การจัดการความรู้ด้านการบริการ
แหล่ งเรียนรู้ของศึกษาในการด้าน
บัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์
วิชาการระดับหลักสูตรและระดับ
การพัฒนาท้องถิ่น ตลอดจนจังหวัด
สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์
คณะ
นครราชสี มา เป็นจังหวัดที่มีพื้นที่
2. เกณฑ์ ป ระกั น คุ ณ ภาพการประกั น
ขนาดใหญ่ มี ร ะบบการคมนาคม
ยุทธศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (พ.ศ. 2562 -2566)
ฉบับปรับปรุง กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
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จุดแข็ง (Strengths)
คุ ณ ภาพการศึ ก ษามี ข้ อ ก าหนดให้
หลั ก สู ต รและคณะมี ง านบริ ก าร
วิชาการให้กับท้องถิ่น
3. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริการ
วิ ช า ก าร เ พื่ อเ ป็ น กล ไ ก ใน ก า ร
ดาเนิ น งานระดับ คณะ ทาให้ มีการ
การวางแผนดาเนินการติดตามการ
ดาเนินงานระดับคณะ
4. มีการจัดทาโครงการที่มีการบู รณา
การระหว่ า งงานบริ ก ารวิ ช าการ
งานวิจัย และจัดการเรียนการสอน
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
5. คณาจารย์ ใ นหลั ก สู ต รและคณะมี
ศักยภาพในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
และมี ป ระสบการณ์ แ ละทั ก ษะ
วิชาชีพเฉพาะด้านที่สามารถนาไปใช้
เพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น

จุดอ่อน (Weaknesses)

โอกาส (Opportunities
และความทั น สมั ย ความเจริ ญ
ทาให้ ได้รับความสนใจจากผู้ เรียน
จานวนมาก

อุปสรรค (Threats)

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การผลิตบัณฑิต
ยุทธศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (พ.ศ. 2562 -2566)
ฉบับปรับปรุง กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
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1.

2.

3.
4.

5.

จุดแข็ง(Strengths)
คณะมีหลักสูตรและองค์ความรู้ที่
หลากหลายสอดคล้ อ งกั บ ความ
ต้ อ งการของตลาดแรงงานและ
การพัฒนาท้องถิ่น ได้แก่
หลั ก สู ต รมี ค วามพร้ อ มทั้ ง ด้ า น
บุคลากร สื่อเทคโนโลยี ทาให้เกิด
ประโยชน์ ใ นการผลิ ต บั ณ ฑิ ต
ในศตวรรษที่ 21
หลักสูตรพัฒนาบัณฑิตโดยใช้สื่อ
ร่ ว มสมั ย ในการพั ฒ นาทั ก ษะ
วิชาชีพ
หลักสูตรมีเนื้อหาสาระวิชาที่
ออกแบบมาเพื่อสร้างความ
ยืดหยุ่นให้กับการพัฒนาทักษะ
วิชาชีพในตลาดแรงงาน
บัณฑิตแต่ละหลักสูตรสามารถ
หางานทาได้ในอาชีพที่
หลากหลายเพราะสามารถสื่อสาร
ได้ทั้งภาษาไทย ภาษาจีน และ
ภาษาที่สามอื่น ๆ จึงทาให้เป็นที่
ต้องการของตลาดแรงงาน

1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.

จุดอ่อน (Weaknesses)
นักศึกษามีพื้นฐานทางเทคโนโลยี
และประสิทธิภาพของอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ไม่เท่ากัน
กิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
ครูยังน้อยเกินไป
ขาดทรัพยากรและสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ที่ส่งเสริมผู้เรียนเกิดทักษะ
ทางเทคโนโลยีที่หลากหลาย
อาจารย์มีภาระงานหลายด้าน
จึงขาดการพัฒนาทักษะที่สูงขึ้น
หลักสูตรยังต้องปรับปรุงการ
ส่งเสริมทักษะในด้านความ
รับผิดชอบและการมีวินัย
ของนักศึกษา
การบูรณาการเรียนการสอน
กับการวิจัยและการบริการวิชาการ
ไม่ชัดเจน ตลอดจนการส่งเสริมและ
พัฒนารายบุคคลให้เห็นศักยภาพ
ของตนเองยังไม่เต็มที่
คณาจารย์มีภารงานค่อนข้างมาก

1.

2.

3.

4.

โอกาส (Opportunities
มีเครือข่ายความร่วมมือจาก
หน่วยงานภายนอก
สถานประกอบการ เช่น โรงเรียน
หรือหน่วยงานต่าง ๆ
เป็นผู้สนับสนุนและให้โอกาสกับทาง
หลักสูตรในการผลิตบัณฑิต เช่น
การฝึกสอน สังเกตการสอน การทา
กิจกรรมพัฒนาชุมชน เป็นต้น
ต ล า ด แ ร ง ง า น ใ น ปั จ จุ บั น ล้ ว น
ต้ อ ง ก า ร ก า ร พั ฒ น า ด้ า น ก า ร
ออกแบบที่ ห ลากหลาย จึ ง ท าให้
บัณฑิตของหลักสูตรมีโอกาสในการ
ตอบโจทย์กับตลาดแรงงานมากขึ้น
มีเวทีการประกวดหรือการแข่งขัน
ศักยภาพในระดับต่างๆ
ซึ่งเป็น
พื้นที่ในการพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษาในการพัฒนานวัตกรรม
ทักษะวิชาชีพอีกหนึ่งช่องทาง
แต่ละหลักสูตรมีเครือข่ายศิษย์เก่า
ทาให้มีโอกาสในการพัฒนานักศึกษา
จากศิษย์เก่าที่ประสบความสาเร็จ

อุปสรรค (Threats)
1. จานวนนักศึกษาแต่ละหลักสูตรมี
แนวโน้มลดลง

ยุทธศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (พ.ศ. 2562 -2566)
ฉบับปรับปรุง กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
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จุดแข็ง(Strengths)
6. หลักสูตรมีการส่งเสริมด้านการ
เตรียมประสบการณ์วิชาชีพใน
หน่วยงานจริง ก่อนออก
ฝึกปฏิบัติงาน และการส่งเสริมให้
นักศึกษาไปฝึกประสบการณ์
วิชาชีพในหน่วยงานระดับชาติ
ตลอดจนหลักสูตรฯ
มีจัดกิจกรรม/โครงการเฉพาะ
ชั้นปีเพื่อการเรียนรู้ของนักศึกษา
อย่างต่อเนื่อง
7. มีแหล่งสืบค้นข้อมูลที่เพียงพอ
เช่น ห้องสมุดนิติศาสตร์
ห้องศาลจาลอง
8. มีเครือข่ายที่เข้มแข็งระหว่างศิษย์
เก่าและศิษย์ปัจจุบัน

8.
9.
10.
11.

12.

จุดอ่อน (Weaknesses)
โอกาส (Opportunities
ซึ่งจะส่งผลต่อการทางานทางด้าน
เช่น การเชิญมาเป็นวิทยากร
การศึกษาวิจัย
บรรยายพิเศษ การมอบรางวัลศิษย์
ห้องปฏิบัติการที่ยังไม่สมบูรณ์
เก่าดีเด่น เป็นต้น
(ห้องศาลจาลอง)
5.
ตาราและสื่อประกอบการสอนยังไม่
เพียงพอกับนักศึกษาในหลักสูตร
งบประมาณเพื่อการพัฒนา
ศักยภาพนักศึกษาไม่เพียงพอ
หลักสูตรมีข้อจากัดในด้าน
งบประมาณที่ได้รับจากคณะในการ
ส่งเสริมการเรียนรู้ในพื้นที่ หรือใน
การทากิจกรรมนอกสถานที่
ขาดงบประมาณสนับสนุนการวิจัย
ในการพัฒนาการเรียนการสอน

อุปสรรค (Threats)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ศิลปวัฒนธรรม
ยุทธศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (พ.ศ. 2562 -2566)
ฉบับปรับปรุง กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
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จุดแข็ง(Strengths)
1. หลักสูตรศิลปศึกษาถือเป็น
หน่วยงานที่ขับเคลื่อน
ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยที่สาคัญ
แห่งหนึ่งในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือโดยทาง
หลักสูตรได้ดาเนินการจัด
กิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรมร่วม
สมัยอย่างต่อเนื่อง เช่น การ
แสดงผลงานศิลปะในรูปแบบ
นิทรรศการ การออกค่ายศิลปะ
สู่ชุมชน และมีส่วนร่วม
ขับเคลื่อนศิลปวัฒนธรรมกับ
องค์กรทางศิลปวัฒนธรรม
ภายนอกย่างสม่าเสมอ
2. หลักสูตรมีการพัฒนารายวิชา
ที่สัมพันธ์กับสาระของ
ศิลปวัฒนธรรมทั้งในประเทศ
และต่างประเทศแต่ละรายวิชามี
การส่งเสริมให้ผู้เรียนเข้าร่วม
กิจกรรมทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรมและทางหลักสูตร
มีการบูรณาการเรื่องนี้ใน

1.

2.

3.
4.

5.

6.

จุดอ่อน (Weaknesses)
หลักสูตรมีงบประมาณไม่เพียงพอ
ต่อการสนับสนุนการทากิจกรรม
ด้านการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
หลักสูตรยังขาดความต่อเนื่องใน
การดาเนินโครงการในด้าน
ศิลปวัฒนธรรม
การประชาสัมพันธ์ยังไม่แพร่หลาย
สู่สาธารณชนทั่วไป
หลักสูตรยังไม่สามารถพัฒนาไปสู่
การเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้าน
ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นได้
อาจารย์มีภาระงานหลายภารกิจ
จึงดาเนินงานด้านนี้ไม่ชัดเจนมาก
นัก
คณาจารย์มีความรู้ยังไม่
หลากหลายทางศาสตร์ภาษาไทย
ทาให้ต้องเชิญอาจารย์จากภายนอก
เพื่อให้เป็นที่ยอมรับของคนใน
สังคม

7. การศึกษาวิจัยและการพัฒนา

ทางด้านศิลปวัฒนธรรมมีน้อย

โอกาส (Opportunities
อุปสรรค (Threats)
1. จังหวัดนครราชสีมารวมถึงภาคเป็น
1. การประสานความร่วมมือ
ตะวันออกเฉียงเหนือเป็นพื้นที่ที่มี
ระหว่างหน่วยงานทางด้าน
ความเคลื่อนไหวทางศิลปวัฒนธรรม
ศิลปวัฒนธรรมมีน้อย
ร่วมสมัยอย่างต่อเนื่องจากการ
2. ขาดการสนับสนุนที่ต่อเนื่องจาก
ขับเคลื่อนขององค์การศึกษาทั้งภาครัฐ
หน่วยงานทางศฺิลปวัฒนธรรม
และเอกชน รวมถึงหน่วยงานทาง
จากภาครัฐ และยังขาดพื้นที่
ศิลปวัฒนธรรมจากภาครัฐและเอกชน
แสดงงานศิลปะ เช่น หอศิลป์ที่
ส่งผลให้ช่องทางในการดาเนินกิจกรรม
มีระบบการบริหารจัดการทีด่ ี
ทางศิลปวัฒนธรรมมีความเปิดกว้าง
3. การประชาสัมพันธ์ในการจัด
และหลากหลาย
กิจกรรมของหน่วยงานต่างๆใน
2. มีพื้นที่ในการแสดงออกด้าน
มหาวิทยาลัยค่อนข้างจะมี
ศิลปวัฒนธรรมในด้านนอก เช่น วัด
ระยะเวลาที่กระชั้นชิดส่งผล
โรงเรียน หรือชุมชนต่าง ๆ ค่อนข้าง
ต่อการร่วมกิจกรรมของ
ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี
หลักสูตร
3. พัฒนาเป็นศูนย์กลางวัฒนธรรมจีน
มีเครือข่ายด้านศิลปวัฒนธรรมทั้ง
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยและ
หน่วยงานภายนอก
4. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มีศักยภาพและเป็นศูนย์กลางในการ
ยุทธศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (พ.ศ. 2562 -2566)
ฉบับปรับปรุง กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564
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3.

4.
5.

6.

7.

จุดแข็ง(Strengths)
จุดอ่อน (Weaknesses)
รายวิชาทาให้กศึกษาเป็นผู้ที่ได้ 8. หลักสูตรฯ ยังขาดผู้เชี่ยวชาญด้าน
ร่วมกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
อย่างสม่าเสมอ เช่น การเป็น
ผู้นาในการตักบาตรวันพุธ เป็น
ต้น
หลักสูตรมีเครือข่ายทาง
วัฒนธรรมที่ร่วมกับสถาบันการ
อุดมศึกษา
มีเวทีเผยแพร่วัฒนาธรรมร่วมกับ
จังหวัด
หลักสูตรที่ธารงอนุรักษ์
วัฒนธรรมไทยในด้านการใช้
ภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง ให้เห็น
ความเป็นไทย
หลักสูตรมีการจัดกิจกรรมเพื่อให้
นักศึกษาได้มีส่วนร่วมทางด้าน
ศิลปวัฒนธรรมซึ่งเป็นทั้ง
กิจกรรมที่หลักสูตรจัดขึ้นเอง
และกิจกรรมที่หลักสูตร
ได้ร่วมกับหน่วยงานภายนอกใน
การจัดกิจกรรม
หลักสูตรฯเปิดโอกาสและ

โอกาส (Opportunities
ถ่ายทอดและเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม
ตลอดจนภูมิปัญญาในท้องถิ่น
จึงมีโอกาสให้หลักสูตรได้มีส่วน
ร่วมกับกิจกรรมของมหาวิทยาลัย
5. มีกิจกรรมหรือโครงการจากหน่วยงาน
ต่าง ๆ ให้สามารถเข้าร่วมได้โดยที่ไม่
ต้องดาเนินโครงการเอง
6. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสาหรับชาว
ต่างประเทศเป็นหลักสูตรฯที่มี
เครือข่ายจากภายนอกมหาวิทยาลัยที่
สามารถเป็นช่องทางในการ
ประสานงานสร้างความร่วมมือทา
กิจกรรมทางด้านศิลปวัฒนธรรม
เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และกากร
แลกเปลี่ยนทางศิลปวัฒนธรรม
7. จังหวัดนครราชสีมา มีอัตลักษณ์
ประจาจังหวัดที่ชัดเจน เช่น
การแต่งงาน วิถีชีวิต ความเป็นอยู่
อาหาร การแสดง ภูมิปัญญา
โดยเป็นอัตลักษณ์ที่สามารถส่งเสริม
และพัฒนาได้

อุปสรรค (Threats)

ยุทธศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (พ.ศ. 2562 -2566)
ฉบับปรับปรุง กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
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จุดแข็ง(Strengths)
สนับสนุนส่งเสริมให้นักศึกษาได้
พัฒนาตนเองด้าน
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

จุดอ่อน (Weaknesses)

โอกาส (Opportunities
8. รัฐบาลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
มีนโยบายให้ความสนใจอนุรักษ์
ภาษาไทยและความเป็นไทย
โดยมีโนบายเผยแพร่วัฒนธรรม
ทางการใช้ภาษาและวัฒนธรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การบริหารจัดการ
จุดแข็ง(Strengths)
จุดอ่อน (Weaknesses)
โอกาส (Opportunities
1. การบริหารจัดการภายในหลักสูตร 1. งบประมาณไม่เพียงพอต่อการ
1. การพั ฒ นาการบริ ห ารจั ด การของ 1.
ค่อนข้างง่ายด้วยระบบที่
บริหารหลักสูตรและพัฒนา
มหาวิทยาลัยและคณะที่เป็นระบบ
คณาจารย์และนักศึกษาไม่มากนัก
คณาจารย์ รวมถึงงบประมาณด้าน
มากขึ้ น ด้ ว ยการใช้ เ ทคโนโลยี
และมีช่องทางการติดต่อสื่อสาร
การบริหารจัดการเรื่องสิ่งสนับสนุน
สารสนเทศ ช่ ว ยสนั บ สนุ น การ
และประชาสัมพันธ์กิจกรรมของ
การเรียนรู้
ดาเนินการของหลักสูตร
หลักสูตรได้อย่างต่อเนื่อง
2. คณาจารย์มีภาระงานที่หลากหลาย 2. มหาวิ ท ยาลั ย มี น โยบาย และการ 2.
ตลอดเวลา
ในบางครั้งทาให้ไม่มีเวลาพูดคุย
จัดการโครงการส่งเสริมการพัฒนา
2. มี ก า ร ว า ง แ ผ น แ ล ะ น โ ย บ า ย
ประชุมปรึกษาหารือกันหลักสูตร
ศักยภาพบุคลากรภายใน ที่ถือได้ว่า
ที่ชัดเจน
ควรปรับในเรื่องการจัดสรรเวลาใน
เอื้ อ ต่ อ การพั ฒ นาศั ก ยภาพของ
3. มีการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
การประชุมพูดคุยกันในการบริหาร
บุคลากรของหลักสูตรให้มีศักยภาพ
ทางวิ ช าการของอาจารย์ ใ นกลุ่ ม
จัดการให้มากขึ้น
ที่สูงขึ้นในหลายๆด้าน
3.
วิชา
3. คณาจารย์และนักศึกษาส่วนใหญ่
3. การประสานความร่ ว มมื อ และ
4. อาจารย์หลายท่านมีประสบการณ์
อาจจะไม่ได้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่
ขอรั บ สนั บ สนุ น งบประมาณจาก

อุปสรรค (Threats)

อุปสรรค (Threats)
ระบบสนับสนุนการใช้
อินเตอร์เนต ระยะเวลาที่จากัด
อินเตอร์ เครื่องมือสื่อสารที่ไม่
พร้อม จึงทาให้เกิดอุปสรรคใน
การบริหารจัดการ
นโยบายของรัฐบาลที่
เปลี่ยนแปลง ภาวะเศรษฐกิจที่ผัน
ผวน สถานการณ์โรคระบาด ทา
ให้การดาเนินการบางอย่างไม่
สามารถทาได้ตามเป้าหมาย
เกณฑ์การขอตาแหน่งทาง
วิชาการมีที่สูงขึ้น ส่งผลให้อาจ
เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา

ยุทธศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (พ.ศ. 2562 -2566)
ฉบับปรับปรุง กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
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จุดแข็ง(Strengths)
บริหารในหน่วยงานระดับ
มหาวิทยาลัย คณะ สานัก มีการ
ประชุมวางแผนการดาเนินการ
อย่างเป็นระบบตามยุทธศาสตร์
ของมหาวิทยาลัยและคณะ และ
พัฒนาอยู่ตลอด ตามหลัก
ธรรมาภิบาล อาจารย์มี
ประสบการณ์ในการดาเนินการ
ตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
5. หลั ก สู ต รมี ร ะบบและกลไกการ
บริหารหลักสูตรที่มีประสิทธิภาพ
เห็นได้จากคะแนนประกันคุณภาพ
การศึ ก ษา ซึ่ ง คะแนนในระดั บ
3.53 (คุณภาพดี) และคณาจารย์
ภายในหลักสูตรมีศักยภาพทั้งด้าน
องค์ความรู้ทางวิชาการและทักษะ
ป ฏิ บั ติ ร ว ม ถึ ง มี ผ ล ง า น ท า ง
วิชาการที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ
อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง และมี จ านว น
คณาจารย์มีคุณสมบั ติผ่ านเกณฑ์
สกอ. รวมถึงมีจานวนคณาจารย์ที่
เหมาะสมกับจานวนนักศึกษา

4.
5.

6.

7.

จุดอ่อน (Weaknesses)
โอกาส (Opportunities
จากช่องทางหรือแหล่งข้อมูลของ
หน่วยนงานภายนอก
สาขาวิชาที่มีอยู่
4. ความต้ อ งการของตลาดแรงงาน 4.
บุคลากรขาดความเข้าใจเรื่อง
หลักสูตรใหม่มีโอกาสในการพัฒนา
ระเบียบการเบิกจ่าย
ห ลั ก สู ต ร ร ะ ย ะ สั้ น แ ล ะ มี 5.
จานวนของอาจารย์ประจาหลักสูตร
กลุ่มเป้าหมายที่หลากหลายขึ้น
มีจานวนจากัดเท่ากับมาตรฐานจึง
6.
ส่งผลให้ขาดความยืดหยุ่นในการ
บริหารทรัพยากรบุคคล
คณาจารย์มีเวลาจากัดและไม่ค่อย
สะดวกในการบริหารจัดการ
โครงการและงบประมาณแต่ละ
รอบ ซึ่งต้องใช้เวลาในการเคลียร์
เอกสารเป็นระยะเวลานาน
เนื่องจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรฯบางท่านมีภาระงานสอน
ที่ค่อนข้างมาก และอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอีกจานวน
หนึ่งกาลังอยู่ในช่วงศึกษาต่อใน
ระดับปริญญาเอก จึงอาจทาให้
หลักสูตรฯมีผลงานทางด้านการ
วิจัยค่อนข้างน้อยเนื่องจากความ
จากัดในเรื่องเวลา

อุปสรรค (Threats)
หลักสูตร
หลักสูตรไม่มีส่วนร่วมในการ
จัดสรรงบประมาณ
นโยบายไม่ชัดเจน เร่งรัด และ
ขาดภูมิคุ้มกันเมื่อเกิดผลกระทบ
. ไม่มีเครือข่ายทุนวิจัย
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จุดแข็ง(Strengths)
6. ระบบการบริ ห ารจั ด การแบบ
หลั ก สู ต ร ท าให้ มี ค วามคล่ อ งตั ว
แ ล ะ ด า เ นิ น ง า น ไ ด้ อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ
7. หลั ก สู ต รมี บุ ค ลากรสายสอนที่ มี
ศั ก ยภาพสอดคล้ อ งกั บ ความ
ต้องการของหลักสูตร
8. เป็นหลักสูตรขนาดเล็กซึ่งส่งผลให้
สามารถบรหารจั ด การได้ อ ย่ า ง
กระชับและทั่วถึง
9. คณาจารย์ทุกท่านสามารถบริหาร
จัดการโครงการและงบประมาณ
ได้ และในหลั กสูตรมีการกาหนด
ข้อตกลงร่วมกันในการบริหารงาน
อย่างเป็นธรรม
10. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการ
สื่อสารสาหรับชาวต่างประเทศ มี
บุคลากรในหลักสูตรซึ่งมีความรู้
ความสามารถในการจัดการเรียน
การสอนให้กับนักศึกษาชาว
ต่างประเทศที่เข้ามาเรียนใน

จุดอ่อน (Weaknesses)
8. การดารงคุณสมบัติของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่เป็นการ
วางแผนระยะยาว ซึ่งต้องใช้ความ
ร่วมมือจากทุกคน
9. การสื่อสารและการกากับติดตามให้
บรรลุเป้าหมาย
10. กฎระเบียบและนโยบาย
เปลี่ยนแปลงบ่อย
11. ได้รับงบประมาณจากภายนอก
จานวนน้อย และไม่ต่อเนื่อง
12. การบริหารงานการสื่อสารของคณะ
และทางหลักสูตรมีความ
คลาดเคลื่อนจึงทาให้การ
ดาเนินงานล่าช้า
13. การปรับแผนการปฏิบัติงานในช่วง
สถานการณ์ โควิด ทาให้การ
บริหารจัดการลาบากมากขึ้น
14. สถานะความไม่ใช่ส่วนราชการของ
หลักสูตรส่งผลต่อภาพลักษณ์และ
ความน่าเชื่อถือ ความเชื่อมั่นของผู้
ทีจ่ ะมาเข้าศึกษา
15. ขาดแรงจูงใจในการเรียน ต่อระดับ

โอกาส (Opportunities

อุปสรรค (Threats)
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จุดแข็ง(Strengths)
หลักสูตรฯ อย่างเพียงพอ ซึ่งเป็น
การยกระดับการจัดการเรียนการ
สอนไปสู่ระดับนานาชาติได้
11. ทางหลักสูตรมีการบริหารงานโดย
ก าหนดหน้ า ที่ ที่ รั บ ผิ ด ชอบของ
อาจารย์แต่ละท่านอย่างชัดเจน
12. บุ ค ลากรมี ค วามสามารถและมี
ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
13. บุ ค ลากรมี ศั ก ยภาพทางวิ ช าการ
ได้สาเร็จมากกว่า 50 เปอร์เซ็นต์
14. บุ ค ลากรมี ผ ลงานทางวิ ช าการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ ในฐาน TCI
15. มีแหล่งสืบค้นข้อมูลที่เพียงพอ
เช่น ห้องสมุดนิติศาสตร์ ห้องศาล
จาลอง
16. มีการเชิญผู้เชี่ยวชาญ
ผู้ทรงคุณวุฒิทางวิชาชีพทาง
กฎหมายมาเป็นอาจารย์พิเศษ
17. การพัฒนาการบริหารจัดการของ
มหาวิทยาลัยและคณะที่เป็นระบบ
มากขึ้ น ด้ ว ยการใช้ เ ทคโนโลยี
สารสนเทศ ช่ ว ยสนั บ สนุ น การ

จุดอ่อน (Weaknesses)
ปริญญาเอก

โอกาส (Opportunities

อุปสรรค (Threats)
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จุดแข็ง(Strengths)
ดาเนินการของหลักสูตร

จุดอ่อน (Weaknesses)

โอกาส (Opportunities

อุปสรรค (Threats)

5. การวิเคราะห์บริบทภายนอกและสถานการณ์ภายในของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จุดแข็ง (S : Strengths)

จุดอ่อน (W : Weaknesses)
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1. คณะมีหลักสูตรที่เป็นความต้องการของตลาดแรงงาน เช่น กลุ่มภาษาอังกฤษ
ญี่ปุ่น จีน
2. หลักสูตรมีการบรรจุแผนการเรียนการสอนและ เตรียมความพร้อมนักศึกษา
ก่อนฝึกประสบการณ์
3. มหาวิทยาลัยมีนโยบายส่งเสริมการดาเนินงาน ด้านสหกิจศึกษาและบูรณาการ
กับการทางาน

1. การเรียนการสอนยังเน้นบรรยายมากกว่าปฏิบัติ
2. การผลิตบัณฑิตยังไม่ตรงตามความต้องการของ ผู้ใช้บัณฑิต
3. อาจารย์และผู้เรียนยังไม่เห็นความสาคัญกับ การจัดการเรียน การสอนแบบ
บูรณาการกับการทางาน
4. ขาดงบประมาณในการสนับสนุนกระบวนการพัฒ นาการจัดการเรียนรู้แบบ
บูรณาการกับการทางาน Work Integrated Learning: WIL

โอกาส (O: Opportunity)
การส่งเสริมและสนับสนุนจากรัฐบาลในการจัดการ เรียนรู้แบบบูรณาการกับ
การทางาน
มีเครือข่ายการทางานในทุกระดับทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนในประเทศและ
ต่างประเทศด้านการ จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการทางาน
มหาวิทยาลัยอยู่ในแหล่งท่องเที่ยว เชิงประวัติศาสตร์อารยธรรมขอมภาค
อีสานใต้ อุตสาหกรรมและการเกษตร
ยุ ท ธศาสตร์ จั ง หวั ด เป้ า หมายต้ อ งการพั ฒ นาเป็ น เมื องแห่ ง MICE City
(การจัดอบรม ประชุมสัมมนา ) และเป็นท่าเรือบกแห่งภาคอีสาน

อุปสรรค (T: Threat)
1. เทคโนโลยีที่ พั ฒ นาอย่า งรวดเร็ว ท าให้ ต้ อ งปรั บตั ว ให้ ทั น ต่ อความ
เปลี่ยนแปลง
2. สถานประกอบการในแต่ละแห่งมีโควต้าในการรับนักศึกษาจานวนจากัด

1.
2.
3.
4.
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