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ค้าน้า 

 
ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของการศึกษาในยุคสมัยใหม่ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของ

สถาบันอุดมศึกษา การเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบาย การเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างประชากร การเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยีดิจิตัล ตลอดจนสถานการณ์โรคอุบัติใหม่  สถาบันอุดมศึกษาต้องมีการปรับตัวและปรับเปลี่ยน
แนวทางการด าเนินงานให้ทันสมัย มีองค์ความรู้ที่พร้อมทันต่อระบบการท างานในยุคสมัยใหม่ พร้อมรับมือกับ
การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เพื่อให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงทิศทางการท างานของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
คณะจึงมีการปรับเปลี่ยนการด าเนินงานให้มีความสอดคล้อง โดยได้จัดท าแผนกลยุทธ์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-
2570) โดยน าสู่การวางแผนการพัฒนาบุคลากร และการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยเพื่อให้สอดรับกับวิชาการ
ในศตวรรษที่ 21 คณะได้ปรับเปลี่ยนวิสัยทัศน์เพื่อก้าวสู่การเป็นสถาบันชั้นน าในภูมิภาคลุ่มน้ าโขงที่มุ่งเน้นการ
พัฒนานวัตกรรมเพื่อสังคม ทั้งด้านการเรียนการสอนที่รองรับบุคลากรในพื้นที่อีสานใต้และประเทศเพื่อนบ้าน 
การวิจัยอันจะน าไปสู่การพัฒนาพื้นที่ในอนาคต รวมถึงการบริการวิชาการและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมอันเป็น 
พันธกิจด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ทั้งนี ้การด าเนินงานภายใต้แผนนี้จะส าเร็จมิได้หากขาดความร่วมมือจาก
บุคลากรในการร่วมกันพัฒนาคณะในทิศทางเดียวกันอย่างเป็นอันหนึ่งอันเดียว 
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ส่วนที่ 1 
กรอบแนวคิดการจัดท้าแผนกลยุทธ์ 

 
 
1. กรอบแนวคิดการจดัท้าแผนกลยุทธ์ 

แผนกลยุทธ์คณะศิลปศาสตร์ พ.ศ. 2566-2570 จัดท าขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
สภาพแวดล้อมต่างๆ ที่เกิดขึ้นทั้งภายในคณะ มหาวิทยาลัยและการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก ทิศ
ทางการเปลี่ยนแปลงมาทั้งจากการปรับเปลี่ยนผู้บริหารในระดับมหาวิทยาลัย ทิศทางการบริหารงานของ
มหาวิทยาลัยภายใต้กระทรวงใหม่ นโยบายของประเทศ ทิศทางอุดมศึกษาในอนาคต รวมถึงรับมือกับการ
เปลี่ยนแปลงของสถานการณ์โลก เช่น โรคอุบัติใหม่ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้คน ซึ่งท้าทาย
ความสามารถของอุดมศึกษาไทย การปรับตัวของมหาวิทยาลัยและคณะจึงเป็นสิ่งจ าเป็นต้องพร้อมรับ
สถานการณภ์ายใต้ยุคสมัยที่เทคโนโลยดีิจิตัลมีส่วนส าคัญในการพัฒนาอย่างยิ่งยวด 

ปัจจุบัน คณะศิลปศาสตร์ ซึ่งจัดการเรียนการสอนด้านคณะด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และ
ศึกษาศาสตร์ ก าลังเผชิญกับความท้าทายที่ส าคัญเกี่ยวกับทิศทางการผลิตบัณฑิตของชาติที่รัฐบาลมุ่งเน้นการ
ผลิตบัณฑิตเพื่อให้สามารถน าความรู้ไปท างานได้ทันที ในขณะเดียวกันคณะก็เผชิญกับความคาดหวังเรื่องการ
สร้างมาตรฐานการศึกษา และการพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ ภายใต้การบริหารของระบบราชการซึ่งเงื่อนไข
กลไกบางอย่างยังอาจเป็นอุปสรรค ประกอบกับสถานการณ์ประชากรของประเทศที่อาจส่งผลต่อจ านวน
นักศึกษาที่อาจจะลดลงในอนาคต ดังนั้น การปรับตัวต่อสถานการณ์ที่พร้อมจะเปลี่ยนแปลงอย่างฉับไวอยู่เสมอ
จึงเป็นสิ่งที่จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะท าให้คณะด าเนินงานอย่างมีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ และน าไปสู่การด าเนินงาน
ที่เป็นเลิศ  

 
2. ขั้นตอนการจัดท้าแผนกลยุทธค์ณะ 

ในการจัดท าแผนกลยุทธ์ระยะ 5 ปี ได้วิเคราะห์ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา ปัจจัยทางยุทธศาสตร์ 
นโยบายที่เกี่ยวข้อง ความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจในระดับมหาวิทยาลัย การประกันคุณภาพระดับ
สถาบัน และการด าเนินงานที่เป็นเลิศ ตลอดจนน าความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาประกอบการพิจารณา 
จากนั้น ท าการก าหนดทิศทางขององค์กร  และก าหนดตัวชี้วัดและเป้าประสงค์และก าหนดกลยุทธ์ และจัดท า
แผนปฏิบัติงาน อันจะน าไปสู่การพัฒนาองค์กรให้มีความเข้มแข็ง ดังนี้ 
 
1. ผลการด้าเนินงานที่ผ่านมา 

คณะท าการเปรียบเทียบผลการด าเนินงานย้อนหลัง 5 ป ีเพื่อให้เห็นทิศทางและน าไปสู่การวางแนว
ทางการพัฒนา ดังนี ้

 
1) ด้านการผลิตบัณฑิต 
เมื่อทบทวนจ านวนผู้สมัครเข้าศึกษาต่อย้อนหลัง 5 ปี แม้ว่าคณะจะรับนักศึกษาเข้าเรียนเป็นจ านวน

มากในปี 2561 และ 2562 แต่พบว่ายอดผู้สมัครมีจ านวนน้อยมาก ทั้งนี้มี 2 ปัจจัยส าคญัที่ต้องทบทวนคือ เป็น
ผลจากการเปลี่ยนแปลงการรับเข้า TCAS ซึ่งในป ี 2562 มหาวิทยาลัยไม่ได้เข้าอยู่ในระบบ และจ านวน



 
2 

 

ค่าธรรมเนียมการศึกษาที่สูงขึ้น นอกจากนี้การประชาสัมพันธ์ที่ลดลงอันเนื่องจากเหตุผลด้านงบประมาณ 
อาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่กระทบต่อยอดผู้สมัครในจ านวนดังกล่าวมีหลักสูตรที่ปิดตัวลงด้วยอย่างไรก็ดี การรับ
นักศึกษาในภาพรวมของคณะยังเป็นไปตามเป้าหมาย   

ในปีการศึกษา 2563 คณะได้เปิดรับนักศึกษาในหลักสตูรศึกษาศาสตร์เป็นปีแรกโดยประสานความ
ร่วมมือกับคณะวิทยาศาสตร์ในการรับนักศกึษารวมทั้งสิ้น 10 แขนง ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา 
พลศึกษา ดนตรีศึกษา ฟิสิกส์ เคม ีชีววิทยา คณิตศาสตร ์และเทคโนโลยี ซึ่งท าให้ยอดรับนักศึกษามีจ านวนที่
สูงขึ้น ในขณะที่คณะบริหารงานโดยใช้ทรัพยากรด้านบุคลากรในจ านวนเท่าเดิม 

 
ตารางที่ 1 จา้นวนนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระหว่างปีการศกึษา 2560 - 2564 

ปี แผน ผู้สมคัร ยืนยันสิทธิ์  ร้อยละตามแผน เข้าศึกษา 
2560 510 3,654 486 95.29 469 
2561 510 1,721 623 122.16 596 
2562 500 1,539 581 116.20 553 
2563 880 2,774 814 92.50 814 
2564 820 5,635 727 102.80 843 

 
ส าหรับคุณภาพของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ ในการด าเนินงานที่ผ่าน

มาคณะผ่านเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาซึ่งถือว่าอยู่ในระดับมาตรฐาน และนักศกึษามีความพึงพอใจต่อ
คุณภาพการเรียนการสอนในระดับปานกลาง   

 
ตารางที่ 2 ระดับความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอน 

ปี 2559 2560 2561 2562 2563 
ระดับ 80.00 79.60 82.88 85.00 76.31 

 
 ผลการส ารวจรอ้ยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้งานท าอยู่ในระดับปานกลาง โดยท่ามกลางการ
เปลี่ยนแปลงของการประกอบอาชีพในยุคดิจิทัล บัณฑิตส่วนหนึ่งหันไปประกอบอาชีพอิสระมากขึ้น โดย
ส าหรับบัณฑิตที่ท างานแบบมีนายจ้างพบว่าความพึงพอใจของนายจ้างโดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพึงพอใจ ดัง
แสดงในตารางที่ 3 และ 4 
 
ตารางที่ 3  รอ้ยละของผู้ส้าเร็จการศึกษาที่ได้งานท้า 

ปี 2558 2559 2560 2561 2562 
ระดับ 56.52 57.48 53.99 67.78 91.25 
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ตารางที่ 4 ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผูส้้าเร็จการศึกษา 

ปี 2558 2559 2560 2561 2562 
ระดับ 81.60 79.60 84.80 84.80 74.00 
 
2) ด้านการวจิัย 

 ส าหรับด้านการวิจัยพบว่า จ านวนโครงการวิจัยเมื่อเทียบกับจ านวนอาจารย์ประจ ายังอยู่ในระดับต่ า 
ซึ่งคณะจ าเป็นต้องมีแนวทางส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาบุคลากรสู่การเป็นนักวิจัยที่มีคณุภาพและผลิตผลงาน
วิชาการที่จะน าไปสู่การสนับสนุนการเรียนการสอนต่อไป ดังแสดงในข้อมูลตารางที่ 5  
 ทั้งนี้ ในการส่งเสริมการพัฒนางานวิจัยและการพัฒนาผลงานวิชาการของอาจารย์ สิ่งท้าทายส าคัญใน
การพัฒนาในอีก 5 ป ีข้างหน้าคือการส่งเสริมบุคลากรให้ได้รับทุนจากภายนอกเพ่ิมขึ้น และการพัฒนาเพ่ือ
ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ส าคัญของคณะ 
 
ตารางที่ 5 จา้นวนโครงการวิจัยที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณในปีงบประมาณ 2560-2564   

ปีงบประมาณ ภายนอก ภายใน ส่วนตัว รวม 
2560 12 8 - 20 
2561 7 8 2 17 
2562 9 12 1 22 
2563 12 13 12 37 
2564 4 17 6 27 

* หมายเหตุ: นบัเริ่มจากวันที่เริ่มด าเนินโครงการ 
 
 นอกจากนี้ เมื่อเปรียบเทียบงบประมาณโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากโครงการวิจัยทั้งภายในและ
ภายนอก (ตารางที่ 6) แม้ว่างบประมาณโดยเฉลี่ยต่อคนอยู่ในเกณฑ์ประกนัคุณภาพการศึกษา แต่ยังถือว่าอยู่ใน
ระดับต่ าเมื่อเทียบกับจ านวนอาจารย์ทั้งหมด และจ านวนโครงการที่ได้รับมีจ านวนน้อย เมื่อดูผลงานตีพิมพ์ 
พบว่า ในระยะหลังอาจารย์ส่วนใหญ่จะมีการเผยแพร่ผลงานวิชาการจ านวนมาก แต่ส่วนใหญ่เป็นการน าเสนอ
ในที่ประชุมวิชาการ แต่การตีพิมพ์ในวารสารกลับมีจ านวนน้อยลง และผลงานส่วนหนึ่งไม่ได้มาจากการท าวิจัย  
 เมื่อดูผลงานตีพิมพ์ในรอบ 3 ปี ระหว่างปี 2561-2563 รายหลักสูตร พบว่าหลักสูตรการท่องเที่ยว
เป็นหลักสูตรทีม่ีผลงานตีพิมพ์มากที่สุด และมีสัดส่วนการผลิตผลงานในระดับสูง 
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ตารางที่ 6  ผลงานตีพิมพ์รอบ 3 ปี ระหวา่งปี 2561-2563 

สาขาวิชา จ้านวน
อาจารย์ 

Proceeding TCI Scopus รวม สัดส่วนอาจารย์ 
ต่อการผลิตผล
งานในรอบ 3 ป ี

นิเทศศาสตร์ 6  5 2 0 7 1.16 
การท่องเที่ยว  9 83 21 0 104 11.5 
การพัฒนาสังคม   16 38 23 1 62 3.87 
ประวัติศาสตร์  9 10 8 0 18 2 
ภาษาจีนและการสื่อสาร  10 8 6 0 14 1.4 
ภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร  10 10 3 0 13 1.3 
ภาษาไทยและการสื่อสาร  15 33 13 0 46 3.06 
ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน  3 1 3 0 4 1.3 
ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร  45 24 14 5 43 0.95 
ศึกษาศาสตรบัณฑิต  9 7 8 0 15 1.67 
รวม  132 219 103 6 326 2.47 

หมายเหต:ุ นับการตีพิมพ์แยกตามชื่อผู้ผลิตผลงานหลักตามรายชื่อของการบริหารงานบุคคล โดยไม่นับซ ้าผลงานที่ผลิตร่วม 
 
 

 
แผนภูมิที่  1 สัดส่วนจ้านวนอาจารย์ที่ท้าวิจัยในรอบ 3 ปี (อาจารย์ 1 คน ต่อจ้านวนงานวิจัย) 

 
 
 
 
 

นิเทศศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชานิเทศศาสตร์, 

1.17

ศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการท่องเที่ยว, 

13.00

ศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการพัฒนา

สังคม, 3.88

ศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาประวัติศาสตร์, 

2.00

ศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาจีนและ

การสื่อสาร, 1.40

ศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
และการสื่อสาร, 1.30

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาไทยและการสื่อสาร, 

3.07

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน, 

1.33

ศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
และการสื่อสาร, 0.96 ศึกษาศาสตรบัณฑิต, 

1.67
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3) ด้านการบริการวิชาการและท้านุบ้ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 ส าหรับการใหบ้ริการวิชาการและการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เมื่อทบทวนการท างานที่ผ่านมาพบว่า 
ส่วนใหญ่เป็นการให้บริการด้านการฝึกอบรมการสอนภาษาทั้งภาษาไทยและต่างประเทศ ซึ่งจะมีคณาจารย์ที่
ท าการสอนด้านภาษาได้รับการสนับสนุนโครงการส่วนการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมจะมีคณาจารย์จาก
หลักสูตรภาษาไทย ได้รับการสนับสนุนมากกว่าสาขาอื่น  

ในปีงบประมาณ 2563 หลายโครงการมีการปรับเปลี่ยนกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์โควิด แม้ว่า
จ านวนโครงการที่ได้รับงบประมาณจะมีไม่แตกต่างจากปีที่ผ่านมา แต่การได้รับงบประมาณสนับสนุนการ
ด าเนินงานโครงการลดลงเน่ืองจากงบประมาณหลักของประเทศส่วนหนึง่ถูกน าไปแก้ไขปัญหาที่เกิดจาก
สถานการณ์โควิดจึงส่งผลต่องบประมาณรวมของมหาวิทยาลัยในด้านดังกล่าว และส่งผลต่อการจัดสรร
งบประมาณให้กับคณะลดลงด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้ายการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  นอกจากนี้ใน
ปีงบประมาณ 2564 โครงการบริการวิชาการและโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ก็ไม่ได้รับการจัดสรร
งบประมาณ โดยมีเพียง 1 โครงการคือ ซึ่งเป็นโครงการภายใต้โครงการอนุรักษ์พนัธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าร ิที่ยังคงได้รับงบประมาณในระดับมหาวิทยาลัย ดังแสดงในตารางที่ 7 โดยแนวโน้มของโครงการทั้ง
สองด้านจะไม่ได้รับงบประมาณในอนาคต ข้อมูลดังกลา่วชี้ว่าคณะมีแนวโน้มต้องพ่ึงงบประมาณของตนเองใน
การสนับสนุนพันธกิจดังกล่าว จะต้องปรับเปลี่ยนกลยทุธ์เพ่ือรองรับสถานการณ์ดังกล่าวและยังคงพันธกิจที่
ส าคัญให้ชัดเจนโดดเด่น  
 
ตารางที่ 7 จา้นวนโครงการบริการวิชาการแก่สังคมโครงการท้านุบา้รุงศิลปวัฒนธรรม ที่ได้รับงบประมาณ
แผ่นดิน ประจา้ปี 2560-2564 

สาขา/ ปีงบประมาณ 2560 2561 2562 2563 2564 
โครงการบริการวิชาการ 7 7 9 12 0 
โครงการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

8 14 13 9 1 

 
4) ด้านการบริหารการเงินและงบประมาณ 
คณะศิลปศาสตรเ์ผชิญกับภาวะความไม่แน่นอนด้านการเงินและงบประมาณ อันเนื่องจากการ

เปลี่ยนแปลงการจัดสรรเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ซึ่งไมส่อดคล้องกับรายจ่ายและส่งผลต่อการบริหารการเงิน 
และเป็นโจทยท์้าทายด าเนินงานให้มีรายรับเพ่ิมขึ้น และเกิดการบริหารการเงินให้มีประสิทธิภาพและมีความ
คล่องตัว 
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ตารางที่ 8  สรุปรายรับ-รายจ่าย ปีงบประมาณ 2559 -2563 (เงินรายได้คณะศิลปศาสตร์) 

ล้าดับ ปี 
งบประมาณ  

แผน  รวมรับ   รวมจ่าย  คงเหลือ 

1 2559  32,443,200.00  22,851,049.62  46,463,092.99  -23,612,043.37  
2 2560  33,566,300.00 88,117,815.23  48,355,253.50  39,762,561.73 
3 2561  31,804,800.00  63,971,714.20  45,026,459.76  18,945,254.44 
4 2562  32,430,835.00 34,015,246.69 26,673,678.51 7,341,568.18 
5 2563 39,599,900.00 38.728,710.17 22,962,028.03 15,766,682.14 
 เฉลี่ย 33,969,007.00 49,536,907.18 37,896,102.56 11,640,804.62 

 

• รายจ่ายมากกว่ารายรับเพราะมีการขอใช้เงินเหลือจ่ายสะสมเพ่ิมเติมเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์สิ่งก่อสร้างและ
ปรับปรุงอาคาร และ ปี2559 มีรายรับน้อยกว่าที่ควรจะเป็นเนื่องจาก มหาวิทยาลัยฯ มีการ
เปลี่ยนแปลงการจัดสรรค่าธรรมเนียมฯ เป็นแบบเหมาจ่าย และกองคลังไม่จัดสรรมายังคณะ จึงท าให้
มีรายรับน้อยกว่าความเป็นจริงอย่างมีนัยส าคัญ ทั้งนี้ กองคลังได้จัดสรรมาในปี 2560 

 

 
แผนภูมิที่  2 แสดงงบประมาณ รายรับจรงิ และรายจ่าย เปรียบเทียบปี 2559-2563 

 
ในปีงบประมาณ 2564 มีการจัดสรรเงินงบประมาณ 40,745,500 บาท โดยมีสัดส่วนการจัดสรร

งบประมาณโดยมีค่าใช้จ่ายหลักเป้นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร และค่าไฟฟ้า และเงินหลักสตูรตามล าดับ ดัง
แผนภูม ิ

 (40,000,000.00)
 (20,000,000.00)

 -
 20,000,000.00
 40,000,000.00
 60,000,000.00
 80,000,000.00

 100,000,000.00

2559 2560 2561 2562 2563
แผน 32,443,200.00 33,566,300.00 31,804,800.00 32,430,835.00 39,599,900.00

รวมรับ 22,851,049.62 88,117,815.23 63,971,714.20 34,015,246.69 38,728,710.17

รวมจ่าย 46,463,092.99 48,355,253.50 45,026,459.76 26,673,678.51 22,962,028.03

คงเหลือ (23,612,043.37 39,762,561.73 18,945,254.44 7,341,568.18 15,766,682.14

งบประมาณ รับจริง และรายจ่าย เปรียบเทียบปี 2559-2563

แผน รวมรับ รวมจ่าย คงเหลือ
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แผนภูมิที่  3 แสดงสัดส่วนเงินรายไดค้ณะที่จัดสรรในงบประมาณ 2564 

 
 
5) ด้านบคุลากร 

 
ตารางที่ 9 จา้นวนบคุลากรเปรียบเทียบระหว่างปี 2559 -2564 

ปีงบประมาณ 2559 2560 2561 2562 2563 2564 
สายวิชาการ 122 130 130 130 130 132 

อาจารย ์ 103 108 105 98 94 96 
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ 15 18 21 27 30 30 

รองศาสตราจารย ์ 4 4 4 5 6 6 
สายสนับสนุน 30 31 30 30 29 29 

ปฏิบัติงาน 2 2 2 2 2 2 
ปฏิบัติการ 16 12 11 11 10 10 

ช านาญการ 9 14 14 14 15 15 
ลูกจ้างประจ า (ระดับ 2) 1 1 1 1 1 1 
ลูกจ้างประจ า (ระดับ 3) 2 2 2 2 1 1 

รวม 152 161 160 160 159 161 
*หมายเหตุ 1. ข้อมูล ณ วันที่ 18 พฤษภาคม 2564  ข้อมูลสายวิชาการนับรวมลูกจ้างชาว 

        ต่างประเทศ จ านวน 19 ราย 
    2. สายสนบัสนุนมีลูกจ้างชั่วคราว จ านวน 2 ราย  
 

ค่าใช้จ่ายบุคลากร 
40%

จ้างอาจารย์พิเศษ/
ผู้ช่วยสอน/ค่าสอนเกิน    

6%

ค่าไฟฟ้า 
9%

เงินหลักสูตร 
8%

กิจการ นศ. 
1%

วิจัย
2%

อื่น 
34%

สัดส่วนเงินรายได้คณะที่จัดสรรในปีงบประมาณ 2564
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            แผนภูมิที่  4 แสดงการเปลี่ยนแปลงของตา้แหน่งทางวิชาการของบุคลากรสายวชิาการ 

 

  
          แผนภูมิที่  5 แสดงสัดส่วนสายวชิาการและสายสนับสนุน (ไมน่ับรวมลูกจา้งชาวตา่งประเทศ) 

 
ตารางที่ 10 สรุปข้อมูลบุคลากรสายวิชาการที่ยังไม่มีต้าแหน่งทางวิชาการ 

ล้าดับ สาขาวิชา อายุงาน 
ต่้ากว่า 5 ป ี 6 - 10 ป ี 10 ปีขึ้นไป รวม 

1 นิเทศศาสตร ์ 1 1 3 5 
2 การท่องเที่ยว 2 1 3 6 
3 การพัฒนาสังคม 0 1 8 9 
4 ประวัติศาสตร์ 1 0 6 7 
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2559 2560 2561 2562 2563 2564
อาจารย์ 103 108 105 98 94 96

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 15 18 21 27 30 30

รองศาสตราจารย์ 4 4 4 5 6 6

การเปลี่ยนแปลงของต้าแหน่งทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการ

อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์

อาจารย์
73%

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

23%

รองศาสตราจารย์

สัดส่วนสายวิชาการ

ปฏิบัติงาน
7%

ปฏิบัติการ
35%

ช้านาญการ
52%

ลูกจ้างประจ้า 
(ระดับ 2)

3%

ลูกจ้างประจ้า 
(ระดับ 3)

3%

สัดส่วนสายสนับสนุน 
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ล้าดับ สาขาวิชา อายุงาน 
ต่้ากว่า 5 ป ี 6 - 10 ป ี 10 ปีขึ้นไป รวม 

5 ภาษาจีนและการสื่อสาร 1 2 2 5 
6 ภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร 2 1 1 4 
7 ภาษาไทยและการสื่อสาร 1 2 6 9 
8 ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน 1 0 0 1 
9 ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร 3 6 15 24 
10 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2 0 5 7  

รวม 14 14 48 77 
 

ตารางที่ 11 การส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรในรอบ 5 ปี 

การสนับสนุนส่งเสริม/ปีงบประมาณ 2560 2561 2562 2563 2564 
การส่งเสริมด้านการพัฒนาตนเอง 
(บาท/คน/ปี) 

7,000 

 

7,000 7,000 7,000 10,000 

งบประมาณน าเสนอบทความวิชาการ - 15 ทุน 
(ทุนละ 
5,000) 

วงเงิน 
100,000 

บาท 

10 ทุน 
(ทุนละ 
10,000) 

10 ทุน 
(ทุนละ 
10,000) 

การส่งเสริมสนับสนุนการน าเสนอ
ผลงานหรือบทความร่วมกับเครือข่าย
วิจัย/วิชาการ ( / ม ีx ไมม่ี) 

/ / / / / 

การส่งเสริมการตีพิมพ์บทความฐาน TCI 
(บาท/ปี) 

- 42,500 - 20,000 25,000 

กิจกรรมอบรมการพัฒนาศักยภาพการ
วิจัย (จ านวนกิจกรรม/ปี) 

5       4       3       5      3 

กิจกรรมอบรมระเบียบการเบิกจ่าย 
( / มี x ไม่มี) 

/ / / / / 

การให้ทุนการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น* - - - - - 
สวัสดิการช่วยเหลืองานศพ เยี่ยมไข ้
เยี่ยมคลอด ( / มี x ไม่มี) 

/ / / / / 

ประกันชีวิตงานที่เผชิญความเสี่ยง  
( / มี x ไม่มี) 

/ / / X X 

หมายเหตุ: 1. ในปีงบประมาณ 2560-2564 ไม่มีการประกาศให้ทุนการศึกษาของคณะ แต่มีการสนับสนุนทุน
ต่อเนื่องส าหรับผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาในช่วงปีก่อนหน้า 
     2. จ านวนที่ใช้จ่ายด้านสวัสดิการช่วยเหลืองานศพและเยี่ยมไข้ในแต่ละครั้งขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่คณะ
ก าหนด 
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 การท้าให้บุคลากรมีความผูกพัน 
 ผลลัพธ์ด้านความพึงพอใจและความผูกพันของบุคลากรคณะศิลปศาสตร์ ที่มีความพึงพอใจและความ
ผูกพันอย่างต่อเนื่องโดยมีคะแนนจากผลการส ารวจความสุข Happinometer ประจ าปี ในปี 2560 – 2562 
จะพบว่าร้อยละของบุคลากรที่มีความสุขในการปฏิบัติงาน และ ร้อยละของบุคลากรที่มีความผูกพันต่อองค์กร 
คณะศิลปศาสตร์ มีค่าคะแนนที่สูงกว่าเป้าหมายที่ก าหนด ยกเว้นในปีงบประมาณ 2561 ร้อยละของบุคลากรที่
มีความผูกพันต่อองค์กร คณะศิลปศาสตร์ มีค่าคะแนนต่ ากว่าค่าเฉลี่ยเป้าหมาย    
 
ตารางที่ 12 ผลการส้ารวจความสุข Happinometer  

 
ปี 

ร้อยละของบคุลากรที่มคีวามสุข 
ในการปฏิบัติงาน 

ร้อยละของบคุลากรที่ม ี
ความผูกพันตอ่องค์กร 

ค่าเฉลี่ยเป้าหมาย ค่าคะแนนที่ได ้ ค่าเฉลี่ยเป้าหมาย ค่าคะแนนที่ได ้
2560 100 100 100 100 
2561 80 88 92 80 
2562 50 65 คะแนนเต็ม 5 3.57  

2563*  - - 100 64.58 
 
หมายเหตุ * ปี 2563 มหาวิทยาลัยเก็บข้อมูลความผูกพันต่อองค์กรเท่านั้น 

 อย่างไรก็ดี มีข้อสังเกตว่าข้อมูลดังกล่าวอาจจะไม่สอดคลอ้งกับความเป็นจริงนัก ซึ่งคณะควรวางแผน
ในการก าหนดการวัดความสุขในการท างานและความผูกพันของบุคลากร โดยอาจสร้างเครื่องมือวัดใหม่ให้
สอดคล้องกับบริบทและการท างานของคณะ 
 นอกจากนี้ คณะได้วิเคราะห์ความผูกพันของบุคลากร เพื่อน ามาวิเคราะห์เปรียบเทียบร่วมกับผล
ส ารวจ ได้แก ่อัตราการลาออกของบุคลากร ระหว่างปีงบประมาณ 2559 – 2563 ซึ่งเปรียบเทียบจากปีที่ผ่าน
มา พบว่าอัตราการลาออกมีอัตราต่ าลงจากปี 2559 ดังตารางที่ 13  ส าหรับสาเหตกุารลาออกด้วยเหตุผล
ส่วนตัว  ซึ่งวิเคราะหแ์ล้วว่าไม่มีสาเหตุมาจากคณะหรือมหาวิทยาลัย 
 

ตารางที่ 13 อัตราการลาออกของบุคลากร 

ปีงบประมาณ 2559 2560 2561 2562 2563 2564 

จ านวนบุคลากรที่ลาออก 3 4 2 2 3 2 

 

2. การวิเคราะห์ปัจจัยทางยทุธศาสตร ์
2.1 การวิเคราะห์ 5 Forces Analysis 
 จากการวิเคราะห์ด้วย 5 force Analysis พบดังนี้ 
 1)  ด้านสภาพการแข่งขัน แม้ว่าคณะจะไม่มีคู่แข่งใหม่เพิ่มขึ้นในการรับนกัศึกษา ในปี 2563 พบว่าการ
เปิดหลักสูตรศกึษาศาสตร์ท าให้หลักสูตรที่ใกล้เคียงกันในมหาวิทยาลัยอื่นในพื้นที่มียอดสมัครน้อยลงเมื่อเทียบ
กับการสมัครในช่วงเวลาเดียวกัน แต่คณะเผชิญกบัการปรับกลยุทธ์ของคู่แข่งในการขยายจ านวนการรับ
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นักศึกษาและการปรับสภาพแวดล้อมที่ดึงดูดผู้เรียน อย่างไรก็ดี พบว่าในบางหลักสูตร เมื่อเทียบรายหลักสูตร
กับมหาวิทยาลัยอื่น เช่น สาขาการพัฒนาสังคม กลับไม่มีนกัศึกษามากนัก 
 2) ด้านแรงกดดันจากผู้ส่งมอบและพันธมิตรพบว่า คณาจารย์ต่างเผชิญกับกระบวนทัศน์การวิจัยแบบ
ใหม่ ที่เน้นการบูรณาการซึ่งในบางศาสตร์มีลักษณะของการท างานวิจัยที่ต่างกันท าให้บูรณาการศาสตร์ได้ยาก 
 3) ด้านความคาดหวังของลูกค้า ทั้งนักศึกษาและผู้ปกครอง ต่างต้องการบริการที่ดี จบแล้วมีงานท า 
รวมถึงชุมชนเครือข่ายมีความต้องการความร่วมมือจากคณะในการให้บริการทางวิชาการ อย่างไรก็ดี ใน
ปัจจุบัน บัณฑติหลายคนมีแนวโน้มประกอบอาชีพอิสระมากขึ้น ด้วยผลจากเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื้ออ านวย 
และสถานการณ์โควิดก็ส่งผลให้ผู้ประกอบการหลายแห่งประสบภาวะปิดกิจการ ซึ่งมีผลท าให้บัณฑิตบางสาขา
หางานท าได้ยากขึ้น 
 
  

 มีคู่แข่งใหม่ๆ เพิ่มขึ้นไหม? 
- ด้านการรับนักศึกษาไม่มีคูแ่ข่งใหม่ แต่
เราเผชิญกับการปรับกลยุทธ์ของคู่แข่งใน
การขยายการรับนักศึกษา 

 

แรงกดดันจากผู้ส่งมอบและ
พันธมิตร 

- ด้านการวิจัย อววน. ปรับ
กระบวนทัศน์ในการวิจัยโดยเน้น
แบบบูรณาการ  
- ด้านการเรียนการสอน อววน. 
เปิดจัดการเรียนการสอนแบบ
ออนไลน์และไม่จ ากัดระยะเวลาใน
การส าเร็จการศึกษา มีความ
ยืดหยุ่น 

สภาพการแข่งขันรนุแรงไหม? 
- เรายังมีนักศกึษาในภาพรวมที่เป็นไป
ตามแผนรับในสัดส่วนที่สูง แม้ว่าจ านวน
ประชากรลดลง 
- จ านวนนักศกึษารายหลักสูตรมีจ านวน
น้อยเมื่อเทียบกับคู่แข่ง เช่น พัฒนาสังคม 
ประวัติศาสตร์ 
- หลักสูตรบรกิารวิชาการแบบหารายได้มี
ลูกค้าจ ากัด พื้นที่ให้บริการอยู่ไกลจาก
กลุ่มเป้าหมาย 
- มีสถาบันที่มชีื่อเสียงที่เปิดหลักสูตร
ออนไลน์ เช่น หลักสูตรบัณฑติศึกษาซึ่ง
อาจดึงดูดผู้เรียนได้มากกว่า 
- สภาพภูมิทัศน์พื้นที่ของคู่แข่งดึงดูด
ผู้เรียนได้มากกว่า 

ความคาดหวังของลูกค้าคืออะไร 
 
- นักศึกษา ต้องการบริการและสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ ภูมิทัศนท์าง
การศึกษาที่ด ี
- ผู้ปกครอง ต้องการให้นักศึกษาส าเร็จ
การศึกษาภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
การศึกษามีคณุภาพ จบแล้วมีงานท า 
-  ผู้ใช้บัณฑิต ต้องการนักศึกษาที่พร้อม
ท างาน 
- ชุมชนสังคม เครือข่าย ชุมชนต้องการ
ความร่วมมือในการพัฒนาชุมชน 
พัฒนาการเรียนการสอนระดับขั้นพ้ืนฐาน
ในโรงเรียน 
- สมรรถนะของนักศึกษาที่ได้มาตรฐานสูง 

 การบริการรูปแบบใหม่ที่ทดแทนเราได้ 
- หลักสูตรอนปุริญญา / Credit Bank / 
ออนไลน์ 
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2.2 วิเคราะหป์ัจจัยภายนอกที่มีผลต่อการด้าเนินงานของคณะ (PEST Analysis) 
 2.2.1 ด้านการเมือง (Political) การเปลี่ยนแปลงนโยบายของรัฐบาล และเงื่อนไขสถานการณ์ทาง
การเมืองเป็นสิ่งที่ต้องค านึงถึง คณะจะต้องเตรียมความพร้อมในการท าโครงการเพ่ือรับมือกับสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงไป โดยนโยบายด้านการพัฒนาและด้านการศึกษาที่เกี่ยวข้องซึ่งมีการปรับเปลี่ยนไป ได้แก ่
  1) นโยบายชาติ กรอบแผนยทุธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาที่เกี่ยวขอ้งกับอุดมศึกษา 

ความเปลี่ยนแปลงด้านนโยบายและการก าหนดกรอบแผนยุทธศาสตร์ ส่งผลต่อปัจจัยด้าน
งบประมาณทั้งด้านงบลงทุนและวิจัย โดยเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาล คณะจะต้องพร้อมรับมือต่อ
สถานการณ์ใหม่ๆ เช่น การเปลี่ยนแปลงประเด็นด้านการวิจัย การเปลี่ยนแปลงหน่วยงานและวิธีการอนุมัติทุน
วิจัย ซึ่งอาจจะส่งผลให้การขอรับงบประมาณสนับสนุนด้านต่างๆเปลี่ยนไป โดยเฉพาะการบริหารนโยบาย
งบประมาณที่มุ่งเน้นการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์ และปรบังบประมาณการวิจัยทีใ่ห้งบประมาณที่
สนับสนุนด้านการพัฒนาพ้ืนที่และนวัตกรรมมากขึ้น นอกจากนี้ ความสัมพันธ์ระหว่างคณะกับหน่วยงานต่างๆ 
ยังมีผลต่อการด าเนินการขอรับงบประมาณสนับสนุนซึ่งแตกต่างจากมหาวิทยาลัยในพื้นที่ศูนย์กลางของ
ประเทศที่มีความสัมพันธ์ที่ดีกับหน่วยงานภายนอก โดยมีกรอบยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของ
คณะ ดังน้ี 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยมียุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของมนุษย์ ที่
ต้องการการพัฒนาศักยภาพของคนตลอดช่วงชีวิต ซึ่งคณะมีพันธกิจโดยตรงในการพัฒนานักศึกษาที่จะเป็น
ก าลังของประเทศ รวมถึงและจะต้องปรับตัวเพื่อรับกับนโยบายที่เปลี่ยนแปลง 
  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 มีหมุดหมายที่ 12 ไทยมีก าลังคน
สมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต ชี้ให้เห็นแนวโน้มที่ส าคัญที่มหาวิทยาลัย
ประสบปัญหานักศึกษาน้อยลง และมีความท้าทายจากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี  เกิดจากการเรียนรู้ผ่าน
ช่องทางออนไลน์บนแพลตฟอร์มต่าง ๆ ที่มีต้นทุนการด าเนินงานต่ าและตอบสนองความต้องการได้เป็น
รายบุคคล มหาวิทยาลัยจึงไม่สามารถมุ่งเฉพาะกลุ่มนักศึกษาในระบบได้อีกต่อไปต้องเปลี่ยนเป็นการจัด
การศึกษาที่มีคุณภาพ เน้นประสบการณ์ส าหรับคนทุกช่วงวัยให้เข้าถึงได้จากทุกที่ทุกเวลา รวมทั้งมีต้นทุนที่ไม่
สูงจนเกินไปจนเป็นอุปสรรคในการเข้าถึง ทั้งนี้ การเติบโตของคนรุ่นใหม่ในบริบาททางสังคมและการเรียนรู้
แบบใหม่น าไปสู่ความแตกต่างทางความคิดและมุมมองระหว่างรุ่นมากขึ้นต้องร่วมกันท าให้ความเห็นต่าง
ของคณระหว่างรุ่นเบาบางลง การมองอนคตประเทศร่วมกัน และมองเห็นจุดร่วมกันที่จะพัฒนาต่อยอด 
ตอบสนองความคาดหวังทั้งของคนรุ่นใหม่และคนรุ่นเก่า  นอกจากนี้ การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ยังมี
ผลกระทบต่อคุณภาพของผู้เรียนทุกระดับชั้นจากการเปิดโรงเรียนเป็นเวลานานส่งผลให้เกิดภาวการณ์ถดถอย
ของการเรียนรู้ที่มีแนวโน้มการเกิดขึ้นซ้ าอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้  ดังนั้น การพัฒนาก าลังคนสมรรถนะสูงเพื่อพลิก
โฉมประเทศไปสู่การขับเคลื่อนที่ใช้นวัตกรรมเป็นฐานจึงเป็นสิ่งจ าเป็นและเป็นหมุดหมายร่วมที่ส าคัญของคณะ
ศิลปศาสตร์ในการพัฒนาก าลังคนให้สอดคล้อง รวมถึงจัดการศึกษาที่ตอบสนองการเรียนรู้ตลอดชีวิตเป็น
เครื่องมือส าคัญในการพัฒนาคนในอนาคต 

แผนการศึกษาแห่งชาติฉบบั 2560-2579 ที่ต้องยกระดับคุณภาพอุดมศึกษา และเชื่อมไปถึง 
การพัฒนาระบบการศึกษา โดยมีเป้าหมายด้านผู้เรียน (Learner Aspirations) โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนใหม้ี 
คุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3Rs8Cs) เป้าหมายของการจัดการศึกษา (Aspirations) ที่
ต้องการระบบการศึกษาที่สนองตอบและก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เป็นพลวัตและบริบทที่เปลีย่นแปลง 
(Relevancy) เหล่านี้ต่างเชื่อมโยงกับพันธกิจโดยตรงของคณะ 
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  แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี พ.ศ. 2561 – 2580 ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์หลัก 6 
ประการ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 1  อุดมศึกษาเป็นแหล่งพัฒนาก าลังคนและสร้างเสริมศักยภาพทั้งทักษะความคิด
และการรู้คิด เพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาศักยภาพและ
คุณภาพนักศึกษา เสริมสร้างความรู้และทักษะทางอาชีพ ให้พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคตยุทธศาสตร์ที่ 3 เสรมิสร้างสมรรถนะหลักของอุดมศึกษาไทยให้เป็นแหล่งพัฒนาต่อยอดความสามารถ
ในการใช้ความรู้สร้างผลงานวิจัย ค้นหาค าตอบที่จะน าไปใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหา และพัฒนาเศรษฐกิจทั้ง
ระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ ยทุธศาสตร์ที่ 4 อุดมศึกษาเป็นแหล่งสนับสนุนการสรา้งงานและน าความรู้ไป
แก้ปัญหาผ่านความร่วมมือกับภาคเอกชนและท้องถิ่น ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการให้เกิด
ประสิทธิภาพ มีประสทิธิผล และมีระบบการก ากับดูแลที่รับผิดชอบต่อผลการด าเนินการของมหาวิทยาลัยใน
ทุกด้าน และยุทธศาสตร์ที ่ 6 ปรับระบบโครงสร้างการตรวจสอบ การจัดสรรงบประมาณ และการติดตาม
รายงานผลที่มีประสิทธิภาพ ส าหรับยุทธศาสตร์ที่ 1-4 มีความส าคัญอย่างยิ่งในการปรับกลยุทธ์การท างานของ
คณะในการพัฒนาการศึกษาที่สอดคล้องกับการพัฒนาสังคม ผ่านการเรียนการสอนการวิจัย บริการวิชาการ
และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
  2) นโยบายของ อววน. การเปลี่ยนแปลงอีกประการหน่ึง คือการปรับการบริหารงานใน
ระดับกระทรวง ซึ่งรัฐบาลชุดปัจจุบัน ได้จัดตั้งกระทรวงกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม ซึ่งเน้นการพัฒนาทุนมนุษย์ของประเทศให้มีศกัยภาพและมีความพร้อมในการด าเนินชีวิตในศตวรรษ
ที่ 21 เพื่อเป็นพลังส าคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ โดยให้ความส าคัญกับ การพัฒนาวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี การวิจัย เพื่อเร่งสร้างองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ควบคู่ไปกับการพัฒนา
คนของสถาบันอุดมศึกษา เพือ่เป็น future changer คือการเป็นตัวหลักในการเตรียมพร้อมคนไทยในศตวรรษ
ที่ 21 เป็นกลไกขับเคลื่อนการปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกจิที่เน้นคุณค่าและเป็นเฟืองส าคัญในการปรับเปลี่ยนสู่
ประเทศฐานนวัตกรรมที่สามารถตอบโจทย์ประเทศและประชาชนได้ โดยกรอบโยบายที่วางไว้เป็น 4 มิติ คือ 
มิติที่ 1 สร้างและพัฒนาคนไทยในศตวรรษที่ 21 มิติที่ 2 สร้างและพัฒนาองค์ความรู้ มติิที่ 3 สร้างและพัฒนา
นวัตกรรม และ มิติที่ 4 ปฏิรปูการอุดมศึกษา โดยเฉพาะมิติที่ 4  

อุดมศึกษาจะไม่ใช่ higher education อกีต่อไป แต่จะเป็น lifelong education คือการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต โจทย์ของมหาวิทยาลัยจะใหญ่ขึ้น มากขึน้ กว้างขึ้น มหาวิทยาลัยจะต้องช่วยดูแลคนส่วนใหญ่
ของประเทศ ทั้งวัยแรงงาน กลุ่มผู้สูงวัย อีกด้วย เพราะฉะนั้นโจทย์ส าหรับมหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนแปลงไป 
รวมถึงต้องกปรับตัวให้เข้ากับทิศทางการบริหารงานของมหาวิทยาลัยในรูปแบบใหม่ ทั้งในรูปแบบของคลัส
เตอร์แบบมุ่งเป้าในลักษณะต่างๆ รวมถึงการปรับเปลี่ยนในเชิงการพัฒนาบุคลากรผู้สอน ตัวอย่างเช่น การถูก
ก ากับทิศทางซึ่งท าให้แนวทางขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการที่เปลี่ยนแปลงไป เหล่านี้เป็นสิ่งที่คณะต้อง
ค านึงถึงและพร้อมรับมือ 

 

 2.2.2 ด้านเศรษฐกิจ (Economic)  
1) สถานการณโ์ควิด สถานการณ์โควิดที่รุนแรงในปี 2563-2564 และการที่ยังไม่สามารถคาดการณ์ได้

ว่าสถานการณ์จะคลี่คลายในช่วงใด ส่งผลกระทบต่อสภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจในทุกด้าน ซึ่งอาจจะส่งผลไป
ถึงการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินภาพรวมของคณะลดลง เพราะรัฐบาลต้องจัดสรรงบไปช่วยโควิด ภาระ
ค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองที่มากขึ้น นักศึกษาลาออก/ลาพักการศึกษา เพราะไม่มีค่าเทอม เป็นต้น มหาวิทยาลัย
เองในฐานะที่เป็นมหาวิทยาลัยในพื้นที่ เห็นว่าสภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ าส่งผลต่อการด ารงชีพของผู้ปกครองของ
นักศึกษาและตัวนักศึกษาเอง สิ่งเหล่านี้ คณะต้องมีแนวนโยบายในการรับมือและช่วยเหลือนักศึกษา รวมถึงให้
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เกิดการส่งเสริมการท างานระหว่างเรียน การสร้างความร่วมมือกับผู้ประกอบการ การจัดการศึกษาที่ลดต้นทุน
ค่าใช้จ่าย และการเปลี่ยนวิกฤติให้เป็นโอกาสส าหรับการเตรียมการเพื่อพัฒนาระบบบริหารงานที่เกี่ยวข้อง 
ท่ามกลางชีวิตแบบ new normal เราจะรองรับการเปิดประเทศหลังสถานการณ์โควิดในอนาคตอย่างไร 

2) ปัจจัยด้านความสามารถในการแข่งขนัของสถาบันเป็นสิ่งที่คณะต้องค านึง เนื่องจากในระดับ
มหาวิทยาลัย สถาบันที่มชีื่อเสียงต่างขยายตัวรับนักศึกษาเพื่อความอยู่รอดของตนเอง และเปิดหลักสุตรที่
รองรับความท้าทายของอนาคต ประกอบกับผู้เรียนมีอัตราการเกิดน้อยลง ซึ่งอาจะท าให้จ านวนการรับ
นักศึกษาของคณะมีโอกาสไม่เป็นไปตามเป้าสูงโดยเฉพาะสาขาวิชาที่มีผู้สนใจน้อยหรือไม่ตรงกับความต้องการ
ของผู้ประกอบการโดยตรง 

 
 2.2.3 ด้านสังคม (Social) 

1) เมื่อส ารวจแนวโน้มของการศึกษาในปจัจุบัน พบว่าค่านิยมของนักศึกษารุ่นใหมเ่ปลี่ยนแปลงไป   
เช่น ความต้องการเรียนในหลักสูตรที่ไม่ใช้เวลานาน ประกอบกับความต้องการจากผู้ประกอบการที่ต้องการ
บัณฑิตที่พร้อมใช้งานได้ทันท ี ก็เป็นโอกาสที่คณะจะปรับหลักสูตรใหส้อดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน 
ผลิตรายวิชาที่สอดคล้องกับการเรียนการสอนและท าหลักสูตรเชิงทักษะให้มากขึ้น สนับสนุนการลงพ้ืนที่ปฏิบัติ
จริง โดยควรท าการส ารวจกลุ่มลูกค้า เพื่อท าหลักสูตรใหส้อดคล้องกับความต้องการ  

นอกจากนี้ แนวโน้มการศึกษาในศตวรรษที ่21 สังคมเรียกร้องการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหาร
จัดการศึกษา เช่น การปรบัรูปแบบการเรียนการสอน และการเรียนรู้ที่เอื้อต่อการพัฒนาทักษะผู้เรียน การ
เรียนรู้ที่เน้นการปฏิบัติ การเรียนรู้ตลอดชีวิต และการเปลี่ยนบทบาทครูให้เป็นครูยคุใหม่ (Teaching to 
Coaching)  

2) การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร เป็นทั้งผลกระทบและอาจเป็นโอกาสในการสร้างหลักสูตร
ระยะสั้นตอบโจทย์หน่วยงานในพื้นที ่โดยอาจสร้างความร่วมมือด้านบริการวิชาการ 

3) การอยู่ร่วมกันในสังคมในลักษณะปัจเจกมากประกอบกับการเปลี่ยนแปลงการใช้ชีวิตของคนรุ่น
ใหม่ที่อยู่กับเทคโนโลยีอาจส่งผลต่อภาวะซึมเศร้าของนักศึกษาที่จะเข้าศึกษาต่อ ดังนั้น คณะจะต้องมีการ
วางแผนช่วยเหลือหรือออกแบบการเรียนรู้เป็นกรณีเฉพาะ 

 
 2.2.4 ด้านเทคโนโลยี (Technology)  

Disruption Technology เทคโนโลยไีด้ก้าวสู่การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คน รวมทั้ง
ด้านการศึกษา มหาวิทยาลัยหลายแห่งปรับการเรียนการสอนสู่การสอนออนไลน์ ท าให้การเรียนใน
มหาวิทยาลัยอาจจะไม่จ าเป็นอีกต่อไป ซึ่งคณะก็จ าเป็นต้องปรับตัวรับกับเทคโนโลยีดิจิทัลแบบใหม่ๆ ท าให้
ผู้สอนต้องปรับตัวให้พัฒนาเทคนิคการสอนออนไลน์เพื่อพัฒนาผู้เรียน รวมถึงเตรียมนักศึกษาต้องมีสมรรถนะ
ด้านการการใช้เทคโนโลยีที่จ าเป็น และใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์ต่อการประชาสัมพันธ์ของคณะผ่านสื่อ
ใหม่ อย่างไรกด็ี หากมีการจดัท าหลักสูตรออนไลน์หรือคอร์สฝึกอบรม คณะก็เผชิญความท้าทายว่าท าอย่างไร
บุคคลภายนอกจึงจะสนใจเรยีนหลักสูตรออนไลน์ดังกล่าวที่โดดเด่นและแตกต่าง 
 
 
 
 
 



 
15 

 

ตารางที่ 14 สรุป PEST Analysis 

1) ด้านการเมอืง (Political) 2) ด้านเศรษฐกิจ (Economics) 
P1 สถานการณ์การเมืองปัจจุบัน การบริหาร
นโยบายงบประมาณด้านการวิจัยและงบประมาณ 
เน้นวิทยาศาสตร์ ให้งบประมาณที่สนับสนุนด้าน
การพัฒนาพ้ืนที่ และนวัตกรรมมากขึ้น 
P2 การเปลี่ยนแปลงนโยบายของรัฐบาลตามเง่ือนไข
สถานการณ์ทางการเมือง 
P3 นโยบายของ อววน.(Life long learning) 

E1 การถดถอยทางเศรษฐกิจ เนื่องจากสถานการณ์
โควิด 
E2 หน่วยงานภายนอกมีงบประมาณสนับสนุน
กิจกรรมทางวิชาการ เช่น เอกชน หอการค้า ททท. 
อบจ. 
 

3) ด้านสังคม (Social)  4) ด้านเทคโนโลยี (Technology)  
S1 ค่านิยมของนักศึกษารุ่นใหม่ เช่น ความต้องการ
เรียนในหลักสูตรที่ไม่ใช้เวลานาน เรียนแบบ 
certificate  อนุปริญญา 
S2 ประชากรที่ลดลง สังคมสูงอาย ุ
S3 ปัญหาสภาพแวดล้อมทางสังคมของนักศึกษา 

T1 สังคมดิจทิลั 
T2 Disruption Technology 
 
 

 
2.3 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT)  
คณะได้พิจารณาสภาพแวดล้อมที่เป็นจุดแข็งจุดอ่อนภายใต้บริบทของมหาวิทยาลัย ดังนี ้ 
 จุดแข็ง (Strength) 

S1 คณะมีบุคลากรเชี่ยวชาญที่สามารถท างานเพื่อชุมชนและพัฒนาพ้ืนที่อย่างต่อเนื่อง ผลงานหลาย
ชิ้นมีความโดดเด่น และสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการตอบโจทย์การเป็นมหาวิทยาลัย
เพื่อสังคม และโครงการที่บุคลากรของคณะเป็นผู้รับผิดชอบก็เป็นส่วนหนึ่งที่ท าให้มหาวิทยาลัยได้รับการ
จัดล าดับ (ranking) ตามตัวชี้วัด SDG ในล าดับสูง 

S2 คณะมีหลักสูตรที่หลากหลายตอบสนองต่อความต้องการของตลาด คณะมีหลักสูตรที่หลากหลาย
สามารถตอบสนองต่อความต้องการของตลาดในภูมิภาคลุ่มน้ าโขง ทั้งด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และ
ศึกษาศาสตร ์ 

S3 คณะมีเครือข่ายด้านวิจัยและบริการวิชาการด้านมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ที่เขม้แข็ง โดยมี
เครือข่ายวิจัยทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งสามารถสนับสนนุการวิจัยร่วมระหว่างสถาบัน โดยเฉพาะการเผยแพร่
ผลงานวิชาการของบุคลากรผ่านการประชุมวิชาการระดับชาติ 

S4 มีการใช้เทคโนโลยีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่ทันสมัย คณะส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีที่รองรับการ
เรียนการสอนที่ทันสมัย นอกจากนี้ คณะมีบคุลากรสายสนบัสนุนเชี่ยวชาญที่สามารถพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ  
 
 จุดอ่อน (Weakness)  

W1 การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อท าการส ารวจความเห็นด้านจุดอ่อน 
และวิเคราะห์คุณลักษณะเฉพาะแล้ว พบว่าบุคลากรมีต าแหน่งทางวิชาการในสัดส่วนต่ า ซึ่งอาจสะท้อนเรื่อง
ของแรงจูงใจในการท างาน เช่น เงินประจ าต าแหน่งที่พนักงานได้รับไม่เท่าเทียมกับข้าราชการ ซึ่งเป็นสิ่งทีคณะ
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ไม่สามารถด าเนินงานได้ นอกจากนี้ ข้อมูลด้านการวิจัยที่มีจ านวนน้อยและการพัฒนาไปสู่องค์กรที่พัฒนา
นวัตกรรม โดยจุดอ่อนที่ส าคัญของงานด้านการวิจัยคือ บุคลากรมกัส่งงานวิจัยล่าช้าและยกเลิกการด าเนิน
งานวิจัย ซึ่งเป็นอุปสรรคส าคัญในการพัฒนางานวิชาการ และส่งผลต่อการก าหนดต าแหน่ง รวมถึงการเป็น
สถาบันช้ันน าในอนาคต คณะจะต้องมีการก ากับติดตามและสร้างระบบพี่เลี้ยงที่เข้มแข็งเพื่อให้งานส าเร็จและมี
คุณภาพ คณะจึงยังต้องท างานส่งเสริมให้บคุลากรท างานวิจัยเชิงบูรณาการให้มากขึ้น ทั้งนี้ คณะควรพัฒนา
แผนพัฒนาบุคลากร การเพ่ิมสมรรถนะของบุคลากรในการท างานวิจัย การเพ่ิมประสิทธิภาพการบุคลากรวิจัย
คณะจะต้องการบริหารจัดการภาระงานให้เหมาะสม โดยวิเคราะห์ความเหมาะสมของภาระงานสอน และวิจัย
เพื่อสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรท างานอย่างมีประสิทธิภาพ 

นอกจากนี้ ปัญหาอาคารสถานที่ซึ่งเป็นสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ส าหรับคนรุ่นใหม่เป็นสิ่งส าคัญในการ
เพิ่มประสิทธิภาพพื้นที่การเรียนรู้ของผู้เรียน เช่น co-working space แต่อาคารสถานที่มีความคับแคบและยัง
ต้องการการปรับปรุง ประกอบกับจ านวนนักศึกษาที่มากขึ้นในอนาคต คณะจึงต้องด าเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์
ต่างๆ สร้างหรือบริหารจัดการอาคารสถานที่ที่รองรับการเรียนรู้รูปแบบใหม่มากขึ้น รวมถึงจัดหาสิ่งสนับสนุน
การเรียนการสอนให้สอดคล้อง และสร้างความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของคณะ 
   W2 การเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการองค์กร จากเสียงสะท้อนของบุคลการในองค์กร พบว่า
บุคลากรสะท้อนเรื่องระบบการสื่อสารภายในองค์กรที่เห็นว่าตนเองได้รับข้อมูลข่าวสารที่ไม่ทั่วถึง แม้ว่างานใน
หลายส่วนจะมคีวามชัดเจน มีการสื่อสารหลายช่องทางทั้งการใช้สื่อโซเชียล แต่หลายคนคาดหวังต่อการสื่อสาร
ที่ไม่เท่ากัน จึงจะสะท้อนว่าคณะจะต้องสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการสื่อสารองค์กรที่ชัดเจนมากขึ้น 
 นอกจากนี้ การที่สถาบันการศึกษาต่าง ๆ ที่ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศมาช่วยสื่อสารองค์กรสู่ภายนอก 
มากขึ้นสะท้อนสภาพการแข่งขันทางการศึกษาที่สูงขึ้น ดังนั้น โจทย์ด้านการสื่อสารองค์กรสู่ภายนอก 
โดยเฉพาะการประชาสัมพันธ์การเรียนการสอน และผลงานด้านวิจัย บริการวิชาการ และท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม ที่ยังมีน้อยสะท้อนว่าคณะต้องท างานเชิงรุกโดยใช้เทคโนโลยีมาช่วยมากขึ้น 
  
 โอกาส (Opportunities)  

O1 มีความต้องการจากหน่วยงานภายนอกในการสร้างความร่วมมือ ด้านการให้บริการวิชาการ และ
การจัดกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เช่น พัฒนาหลักสูตรระยะสั้นที่ตอบสนองต่อการพัฒนาชุมชน/การ
ออกแบบนวัตกรรมการเรียนรู้ในชุมชน/โรงเรียน การสนับสนุนการศึกษาท้องถิ่น การสร้างหลักสูตรระยะสั้น
เพื่อตอบโจทย์หน่วยงานในพื้นที่ส าหรับ Aging Society รวมถึงการเป็น Hub บริการวิชาการที่คณะเชี่ยวชาญ  

O2 มีความต้องการของสังคมในการเรียนหลักสูตรการผลิตหลักสูตรที่ตอบสนองคนในหลายระดับ 
เช่น หลักสูตร 2 ปริญญา หลักสูตรระยะสั้น หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู หลักสูตรออนไลน์ Credit 
bank คณะอาจสร้างหน่วยให้บริการวิชาการที่สนับสนุนพันธกิจโดยตรง และสามารถบูรณาการกับการเรียน
การสอน อย่างไรก็ดี ความท้าทายที่ส าคัญก็คือการสร้างความแตกต่าง โดดเด่น มากกว่าการตอบโจทย์ตาม
อย่างมหาวิทยาลัยอื่นๆ ที่ท าหลักสูตรมาแล้ว โดยต้องค านึงถึงฐานลูกค้าเป็นส าคัญ 

O3 มีนักเรียนและผู้ปกครองให้ความสนใจเรียนโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาที่ด าเนินการโดย
มหาวิทยาลัย เช่น การเปิดโรงเรียนภายใต้ความร่วมมือของคณะศิลปศาสตร์ หรือการเปิดโรงเรียนสาธิต ซึ่งถือ
เป็นอีกช่องทางที่จะเป็นการพัฒนาหลักสูตรและขยายเครือข่ายการเรียนรู้ในวงกว้าง 

O4 ความต้องการเรียนในระดับบัณฑิตศึกษาที่สูงขึ้นจากพ้ืนที่อีสานใต้และจากประเทศเพื่อนบ้าน ท า
ให้ยังคงเป็นโอกาสในการเปิดหลักสูตรระดับโทเอกด้านมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร ์ศึกษาศาสตร์ นอกจากนี้การ
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ส่งเสริมให้พันธกิจมหาวิทยาลัยเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ยิ่งช้ีให้เห็นว่า การเปิดหลักสูตรระดับโท
เอกด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนจะสามารถตอบโจทย์ดังกล่าวได้อีกทางหนึ่ง 

O5 มีเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่น ามาพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนและการวิจัย 
06 มีเทคโนโลยีดิจิทัลที่หลากหลายที่สามารถใช้เป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์และเข้าถึง

กลุ่มเป้าหมายได้มากขึ้น  
O7 นโยบายรัฐในการสนบัสนุนมหาวิทยาลัยเฉพาะด้านที่เอื้อต่อการขอรับงบประมาณสนับสนุนใน

ประเด็นเฉพาะ 
 
 อุปสรรค (Threats) 

T1 การเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจ สังคม สุขภาพของประชาคมโลก ซึ่งคาดการณ์ไม่ได้ เช่น 
สถานการณ์โรคระบาดร้ายแรง (โควิด 19) การเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจ สังคม สุขภาพของประชาคม
โลก ซึ่งคาดการณ์ไม่ได้ เช่น โควิด อาจส่งผลต่อการตัดสินใจศึกษาต่อของนักศึกษา รวมถึงผู้ปกครอง เนื่องจาก
นักศึกษาที่เข้าเรียนหลายคนไม่ได่มีฐานะทีร่่ ารวยมากนัก 

T2 งบประมาณแผ่นดินด้านการวิจัย บริการวิชาการ ท านุฯ ที่ลดลง การเปลี่ยนแปลงนโยบายภาครัฐ
ในการขอรับทนุสนับสนุนการวิจัย ในส่วนหนึ่งที่อาจจะเป็นผลดี แต่กลับไม่เป็นผลดีต่อมหาวิทยาลัยขนาดเล็กที่
เงินทุนสนับสนนุงานวิจัยด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ลดลงตามนโยบายของภาครัฐและสถานการณ์
การเงินของรัฐบาล ในขณะที่เงินทุนสนับสนุนในระดับคณะมีน้อย มหาวิทยาลัยก็มีการสร้างแรงจูงใจในการ
เผยแพร่งานน้อย จากการที่ค่าตอบแทนต าแหน่งทางวิชาการที่ไม่จูงใจ ท าใหค้ณะต้องหามาตรการและแนว
ทางการส่งเสริมเข้าถึงแหล่งเงินทุนและการท างานวิจัยร่วมในระดับนานาชาติ 

เช่นเดียวกับอุปสรรคด้านงานวิจัย การด าเนินงานด้านบริการวิชาการและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม
เป็นงานที่ต้องใช้งบประมาณส่วนหนึ่ง โอกาสในการสนับสนุนโครงการจากเงินงบประมาณแผ่นดินน้อยลง อัน
เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายและรูปแบบการท างาน นอกจากนี้ การให้บริการวิชาการแบบมีรายได้ของ
คณะยังได้รับความสนใจจากบุคคลภายนอกน้อย แม้ว่าจะมีความพยายามในการสร้างหลักสูตรฝึกอบรมต่างๆ 
ก็ตาม แต่ก็ยงัไม่ได้รับความสนใจจากบุคลากร ซึ่งคณะจะต้องมีมาตรการในการลงทนุเพื่ออนาคตให้เกิดการ
สร้างรายได้อย่างเป็นกิจจะลักษณะ เหล่านี้ชี้ว่า การสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อสร้างรายได้ลดรายจ่าย และ
การบริหารงานงบประมาณในส่วนที่เกี่ยวข้องให้เกิดประสิทธิภาพเป็นสิ่งที่ต้องค านึงถึง 
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ตารางที่ 15 สรุป SWOT Analysis   

Strength 
S1 มีบุคลากรเชี่ยวชาญที่สามารถท างานเพื่อ
ชุมชนและพัฒนาพ้ืนที่อย่างต่อเนื่อง (หลักฐาน 
ranking) 
S2 มีหลักสูตรที่หลากหลายตอบสนองต่อความ
ต้องการของตลาด  
S3 มีหน่วยวิจัยที่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ 
มีเครือข่ายด้านวิจัยด้านมนุษยศาสตร์
สังคมศาสตร์ทีเ่ข้มแข็ง  
S4 มีการใช้เทคโนโลยีสิ่งสนบัสนุนการเรียนรู้ที่
ทันสมัย 

Opportunity 
O1 มีความต้องการจากหน่วยงานภายนอกในการสร้างความ
ร่วมมือ ด้านการให้บริการวิชาการ และการจัดกิจกรรมท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม เช่น พัฒนาหลักสูตรระยะสั้นที่ตอบสนอง
ต่อการพัฒนาชุมชน/การออกแบบนวัตกรรมการเรียนรู้ใน
ชุมชน/โรงเรียน การสนับสนนุการศึกษาท้องถิ่น การสร้าง
หลักสูตรระยะสั้นเพื่อตอบโจทย์หน่วยงานในพื้นที่ส าหรับ 
Aging Society การเป็น Hub บริการวิชาการ  
O2 มีความต้องการของสังคมในการเรียนหลักสูตรการผลิต
หลักสูตรที่ตอบสนองคนในหลายระดับ เช่น หลักสูตร 2 
ปริญญา หลักสูตรระยะสั้น หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู 
หลักสูตรออนไลน์ Credit bank (สร้างหน่วยให้บริการวิชาการ
ที่สนับสนุนพันธกิจโดยตรง และสามารถบูรณาการกับการเรียน
การสอน) 
O3 มีนักเรียนและผู้ปกครองให้ความสนใจเรียนโรงเรียนระดับ
มัธยมศึกษาทีด่ าเนินการโดยมหาวิทยาลัย เช่น การเปิด
โรงเรียนภายใต้ความร่วมมือของคณะศิลปศาสตร์   
O4 ความต้องการเรียนในระดับบัณฑิตศึกษาที่สูงขึ้นจากพ้ืนที่
อีสานใต้และจากประเทศเพื่อนบ้าน (การเปิดหลักสูตรระดับโท
เอกด้านมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร ์ศึกษาศาสตร์) 
O5 มีเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่น ามาพัฒนานวัตกรรมการเรียนการ
สอนและการวจิัย 
06 มีเทคโนโลยีดิจิทัลที่หลากหลายที่สามารถใช้เป็นช่องทางใน
การประชาสัมพันธ์และเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้มากขึ้น  
O7 นโยบายรฐัในการสนับสนุนมหาวิทยาลัยเฉพาะด้านที่เอื้อ
ต่อการขอรับงบประมาณสนับสนุนที่มากขึน้  

Weakness 
W1 การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 W2 การเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
องค์กร 
 

Threat 
T1 การเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจ สังคม สุขภาพของ
ประชาคมโลก ซึ่งคาดการณ์ไม่ได้ เช่น สถานการณ์โรคระบาด
ร้ายแรง (โควิด 19) 
T2 งบประมาณแผ่นดินด้านการวิจัย บริการวิชาการ ท านุฯ ที่
ลดลง  
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3. เปรียบเทียบสมรรถนะ (Benchmarking)  
ในการปรับแผนปี 2562 คณะยังไม่มีข้อมูลคู่เทียบในระดับสถาบัน แต่คณะท าการทบทวนตัวเองโดย

เปรียบเทียบผลงานกับสถาบันอ่ืน รวมถึงอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา 
 
3.1 ค่าธรรมเนียมการศึกษา 
เมื่อเปรียบเทียบค่าธรรมเนียมการศึกษากับมหาวิทยาลัยอื่นๆ แล้ว ถือว่าค่าธรรมเนียมการศึกษาของ

คณะอยู่ในระดับที่พอเหมาะ จึงไม่น่าจะมีส่วนกระทบกับจ านวนยอดผู้สมัคร เห็นได้จากตารางที่ 13-14 
อย่างไรก็ดี ท่ามกลางสภาพเศรษฐกิจของมหาวิทยาลัย คณะเผชิญกับแรงกดดันในการเพิ่ มค่าธรรมเนียม
การศึกษาเพื่อให้มีความมั่นคงทางการเงินมากขึ้นในอนาคตซึ่งเป็นสิ่งที่จะต้องทบทวนโดยเปรียบเทียบกับ
มหาวิทยาลัยอื่นและบริบทอื่นอย่างรอบคอบ 

 

ตารางที่ 16 เปรียบเทียบค่าธรรมเนียมการศึกษาด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์กบัมหาวิทยาลยัอื่น 

ล้าดับ มหาวิทยาลัย คณะ ค่าธรรมเนียม
การศึกษา 

หมายเหต ุ

1 อุบลราชธานี ศิลปศาสตร ์ 12,000 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 
15,000 

2 มหาสารคาม มนุษยศาสตร์ฯ 11,000-
12,000 

ท่องเที่ยว คณะ
ท่องเที่ยวฯ  18,000 

3 ขอนแก่น มนุษยศาสตร์ฯ 10,000 ท่องเที่ยว คณะ
บริหารฯ 15,000 

4 นครพนม ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 7,000  
5 นเรศวร มนุษยศาสตร์/สังคมศาสตร ์ 15,000  
6 เชียงใหม่ สังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์ฯ 15,000  
7 วลัยลักษณ ์ ศิลปศาสตร ์ 13,900  
8. สงขลานครินทร์  มนุษยศาสตร์ฯ 12,000  
9. จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย 
รัฐศาสตร์/ อักษรศาสตร ์ 21,000   

10. ธรรมศาสตร ์ สังคมวิทยาฯ/  
ศิลปศาสตร ์

13,000 
15,300 

 

11. เกษตรศาสตร ์ สังคมศาสตร์ / มนุษยศาสตร ์ 12,900  
12 มหิดล ศศบ. ภาษาอังกฤษ 

ศศบ. ภาษาไทย 
17,000    

หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2564 
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ตารางที่ 17 เปรียบเทียบค่าธรรมเนียมการศึกษาด้านศึกษาศาสตร์กบัมหาวิทยาลยัอื่น) 

ล้าดับ มหาวิทยาลัย คณะ ค่าธรรมเนียม 
การศึกษา 

หมายเหต ุ

1 อุบลราชธานี ศิลปศาสตร ์ 15,000  
2 มหาสารคาม ศึกษาศาสตร ์ 13,000  
3 ขอนแก่น ศึกษาศาสตร์ฯ  

(หลักสูตรปกต)ิ 
(หลักสูตรพิเศษ) 

 
10,000 
30,000 

 

4 ศรีนครินทรวิโรฒ ศึกษาศาสตร ์(เอกคู่) 20,000  
5 นเรศวร ศึกษาศาสตร ์ 15,000  
6 เชียงใหม่ ศึกษาศาสตร ์ 15,000  
7 สงขลานครินทร์  ศึกษาศาสตร์ฯ 16,000  
8. จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย 
ครุศาสตร ์ 21,000   

9. ธรรมศาสตร ์ คณะวิทยาการเรียนรู้และ
ศึกษาศาสตร ์

15,000  

10. เกษตรศาสตร ์ ศึกษาศาสตร ์ 12,900  
11. ศิลปากร ศึกษาศาสตร ์ 15,000  

หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2564 
 

3.2 ด้านการวจิัย บริการวิชาการ และการท้านุบา้รุงศลิปวัฒนธรรม 
 เมื่อทบทวนต าแหน่งแห่งที่งานวิจัยคณะศิลปศาสตร์ในเวทีระดับชาติ/โลก พบยังไม่มีข้อมูลเชิง
เปรียบเทียบ  

ส าหรับ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับการจัดอันดับจาก Time Higher Education ประจ าปี 2021 
ให้เป็นที่ 1 ของประเทศไทย อันดับที่ 1 ของอาเซียน  อันดับ 2 ของเอเชีย และ อันดับที่ 34 ของโลก ใน SDG 
11 ด้านเมืองและชุมชนที่ยั่งยืน (Sustainable Cities and Communities)  และ อนัดับ 3 ของประเทศ ใน 
SDG 1 ด้านการขจัดความยากจน (No poverty) โดยผลงานส่วนหนึ่งเป็นผลงานของบุคลากรของคณะศิลป
ศาสตร์ในด้านการวิจัยและบริการวิชาการ  

3.3 ผลวิเคราะห์คู่แข่งหลัก Competitor Analysis 
 คณะเลือกคณะมนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นคู่แข่งหลักเพื่อยกระดับ
ขีดความสามารถของคณะ 
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ตารางที่ 18  Competitor Profile 

 มมส. ม.อุบลฯ 
Ranking ระดับคณะ ไม่มีข้อมูล n/a 
จ้านวนศึกษารับเข้า  
ปี 2564 

1,168 799 

ค่าเทอม 11,000-12,000 
(ท่องเที่ยว คณะท่องเที่ยวฯ  18,000) 

(คณะศึกษาศาสตร์ 13,000) 

12,000 
(ศึกษาศาสตร์ 15,000) 

จ้านวนอาจารย ์ 125 130 

จ้านวนเจ้าหนา้ที ่ 31 33 
สิ่งสนับสนุนการเรยีนรู ้ 1 ตึก 4 ชั้น มตีึกศึกษาทั่วไป ที่ใช้

สอนวิชาเอก ไม่ต้องจ่ายค่าไฟ 
1 ตึก 4 ชั้น 1 ตึก 3 ชั้น  

หลักสูตร ตรี 12  โท 5 
เอก 3 หลักสูตร การศึกษาดุษฎี

บัณฑิต ภาษาไทย, อังกฤษ 

ตรี 9  โท 2 

งานวิจัย (ศูนย์) n/a ศูนย์วิจัยสังคมอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 
       จ้านวนผลงาน n/a n/a 
บริการวิชาการ ศูนย์แปล/ ศูนย์วิเทศฯ (มี แต่ก าหนดบทบาทไม่ชัด) 
เครือข่ายความร่วมมือ n/a ด้านการวิจัย ด้านวิชาการ  ด้าน

บริการวิชาการและท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

 
อะไรคือเป้าหมายของคู่แขง่/คู่เทียบ 
Vision เป็นผู้น าวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ เน้นการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ เป็นที่
ยอมรับในระดับสากล 

กลยุทธ์และวธิีการที่คู่แข่งใช้คืออะไร 
- เพิ่มจ านวนรบันักศึกษา 
- จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ที่เข้าถึงกลุม่เป้าหมาย
ในรูปแบบที่หลากหลาย 
- ส่งเสรมิโอกาสในการศึกษาเรียนรู้ในต่างประเทศ 

คู่แข่งคาดการณ์ว่าตัวเขาเองจะเปน็อย่างไร 
เป็นที่ยอมรับในระดับสากล 
คู่แข่งคาดการณ์ว่าอุตสาหกรรมเป็นอย่างไร 
แข่งขันสูง ต้องปรับตัว ต้องปรับปรุงหลักสูตรให้
ทันสมัย 
 

ขีดความสามารถ จุดอ่อน จุดแข็ง 
- บรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่มีลักษณะเป็น
เมือง ทันสมัย 
- มีเครือข่ายระหว่างประเทศที่เข้มแข็ง มี MoU 
กิจกรรมแลกเปลี่ยนบุคลากรอย่างต่อเนื่อง 
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3.4 ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ และความได้เปรียบที่ส้าคญัที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยนืของคณะ 
 การส่งเสริมใหค้ณะก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงต้องอาศัยการร่วมมือร่วมใจของทุกฝ่าย คณะศิลป
ศาสตร์มีบุคลากรเชี่ยวชาญที่มีความรู้ความสามารถอยู่จ านวนหนึ่ง ซึ่งมชีื่อเสียงเป็นที่ยอมรับ โดยมีหน่วยวิจัย
ด้านสังคมศาสตร์ที่เป็นที่ยอมรับ ซึ่งเป็นความท้าทายที่จะท าให้เห็นศักยภาพด้านวิชาการของหน่วยงานให้เป็น
ผู้ด าเนินการสร้างสรรค์บรรยากาศทางวิชาการ และการสร้างความเครือข่ายความร่วมมืออย่างยืดหยุ่น โดย
คณะเป็นผู้ด าเนินงานในส่วนที่เป็นทางการ 
 ส าหรับประเด็นท้าทายเชิงกลยุทธ์ที่ส าคัญ ในด้านพันธกิจองค์กร ด้านการผลิตบัณฑติ คณะเผชิญกับ
โจทย์การผลิตบัณฑิตและนโยบายในการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ที่ตอบสนองต่อความต้องการของสังคมให้มี
ศักยภาพพร้อมใช้งาน มีทักษะที่จ าเป็นสามารถพัฒนานวัตกรรมในด้านต่างๆได้ นอกจากนี้ ในการด้านการวิจัย 
คณะมุ่งไปสู่การเป็นคณะชั้นน าที่ต้องเพิ่มศักยภาพของบุคลากรในการการเพิ่มผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในฐานข้อมูล
ระดับชาติและนานาชาติให้มีสัดส่วนที่เพ่ิมมากขึ้น  นอกจากนี้ ภายใต้ความเชี่ยวชาญของอาจารย์หลากหลาย
ศาสตร์ การพฒันาฐานข้อมูลและแหล่งเรยีนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมในภูมิภาคลุ่มน้ าโขงเป็นสิ่งที่คณะต้องพัฒนา
และประชาสัมพันธ์ให้กับสาธารณะได้ใช้ประโยชน์อย่างทั่วถึง และพัฒนาไปสู่การให้บริการวิชาการที่สามารถ
สร้างรายได้ได้ 
 ส าหรับด้านการบริหารงาน คณะยังต้องการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อพร้อมใช้ในการบริหาร
และตัดสินใจ  เช่น ระบบฐานข้อมูลประกนัคุณภาพการศึกษา ผู้ใช้บัณฑิต โดยการประมวลผลให้อยู่ในรูปแบบ
สารสนเทศพรอ้มใช้งาน นอกจากนี้ คณะต้องใช้ประโยชน์จากการมีบุคลากรเชี่ยวชาญหลายด้านในการการเพิ่ม
รายได้เพื่อพึ่งพาตนเอง ผ่านการบริการวิชาการในรูปแบบต่าง รวมทั้ง ต้องวางแผนด้านบุคลากร มีการจัดระบบ
การการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพ ทั้งการเพิ่มขีดความสามารถ การพัฒนาระบบการประเมินผล
การปฏิบัติงาน และโดยเฉพาะการเพ่ิมความผูกพันของบุคลากรต่อคณะ เพื่อให้คณะก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคง 
 ส าหรับด้านความรับผิดชอบต่อสังคม คณะมีบุคลากรหลายหลักสูตรและมีความร่วมมือกับชุมชนและ
โรงเรียนหลายด้าน ดังนั้นการพัฒนานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนหรือเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
โรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย จึงเป็นประเด็นท้าทายที่ส าคัญที่จะแสดงให้เห็นความเป็นชั้นน าของคณะ 
 ด้านความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ พบว่า คณะมีบุคลากรที่เชีย่วชาญหลากหลายทั้งด้านมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์ มีเครือข่ายทางวิชาการที่เข้มแข็งทั้งระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และนานาชาติ โดยเฉพาะประเด็น
ในที่เกี่ยวข้องกับอีสานและภูมิภาคลุ่มน้ าโขง ซึ่งการส่งเสริมสู่การวิจัยและสร้างความร่วมมือระดับนานาชาติ
ผ่านการพัฒนาบุคลากร เหล่านี้จะน าไปสู่การสร้างความร่วมมือในทุกดา้น ทั้งการหารายได้ ลดรายจ่าย และ
สร้างช่ือเสียงในระดับต่างๆ 
 ในด้านการผลิตบัณฑิต การพัฒนาหลักสูตรศึกษาศาสตรใ์ห้มีชื่อเสียงเป็นที่ประจักษ์ และพัฒนาระบบ
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่ดีที่สง่เสริมให้ชุมชนในทุกระดับสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน
จะถือเป็นโอกาสที่ส าคัญในการสร้างความร่วมมือกับชุมชนภายนอก นอกจากนี้ การผลติหลักระยะสั้น 
หลักสูตร ป.บัณฑิต และหลักสูตรโท-เอกจะเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นศักยภาพของบุคลากรและเป็นช่องทางในการ
สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับบุคคลภายนอก 
 จากความได้เปรียบดังกล่าว พบว่าคณะมีโอกาสในเชิงกลยุทธ์ในหลายด้าน ทั้งในด้านการบริการ
วิชาการและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  คณะสามารถต่อยอดการส่งเสริมการท างานด้านบริการวิชาการและการ
ท านุศิลปวัฒนธรรมในเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์จากฐานการท างานเดิมร่วมกับภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ ด้าน
การผลิตบัณฑติ การพัฒนาหลักสูตรศึกษาศาสตร์ให้มชีื่อเสียงเป็นที่ประจักษ์ ผ่านการเปิดโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีการ และพฒันาระบบสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่ดีที่ส่งเสริมให้ชมุชนในทุกระดับ
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สามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนจะถือเป็นโอกาสที่ส าคัญในการสรา้งความร่วมมือกับ
ชุมชนภายนอก รวมถึงการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นและระยะยาวที่ตอบสนองความต้องการของสังคมและ
นโยบายชาติ (รวมถึงหลักสูตรออนไลน์) (เชน่ การเปิดหลักสูตรระดับโท-เอก รองรับนักศึกษาจากประเทศเพื่อน
บ้าน)
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ตารางที่ 19 ประเดน็ท้าทายเชิงกลยุทธ ์

Strategic Challenges ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ ์
Strategic Advantage 

โอกาสเชงิกลยุทธ ์
Strategic Opportunities 

ด้านพนัธกิจ 
SC1 การพัฒนาศักยภาพบัณฑิตให้มีทักษะด้านการพัฒนานวัตกรรม 
SC2 การเพ่ิมผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในฐานข้อมลูระดับชาติและนานาชาติ 
SC3 การเพ่ิมผลงานวิจัยที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้และน าสู่
นวัตกรรม  

 
SA1 มีบุคลากรที่เชี่ยวชาญหลากหลายทั้งด้าน
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
SA2 มีหลักสูตรด้านศึกษาศาสตร์ที่เป็นที่รู้จกัมาก
ขึ้น 
SA3 มีเครือข่ายทางวิชาการที่เข้มแข็งทั้งระดับ
ท้องถิ่น ระดับชาติ และนานาชาติ  
 
 

 

 
SO1 การส่งเสริมการท างานด้านบริการ
วิชาการและการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมในเชิง
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ร่วมกับภาครัฐและเอกชน
ในพื้นที ่
SO2 การพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นและระยะ
ยาวที่ตอบสนองความต้องการของสังคมและ
นโยบายชาติ (รวมถึงหลักสูตรออนไลน์) 
(เช่น หลักสูตร ป.บัณฑิต การเปิดหลักสูตร
ระดับโท-เอก รองรับนักศึกษาจากประเทศ
เพื่อนบ้าน) 
SO3 การเปิดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
 
 

ด้านปฏิบัติการ 
SC5 การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อพร้อมใช้ในการบริหารและ
ตัดสินใจ  
SC6 การเพ่ิมรายได้เพื่อพ่ึงพาตนเอง  
ด้านบุคลากร 
SC7 การบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพ 

- ขีดความสามารถ  
- ระบบการประเมินผลการปฏบิัติงาน 
- การเพ่ิมความผูกพันของบุคลากรต่อคณะ 

ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 
SC8 1 การพัฒนานวัตกรรมที่ตอบโจทย์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ชุมชน/การพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนต้นแบบ 
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4. ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลศิด้วยเกณฑ์ EdPEx 
 ในปีงบประมาณ 2564 คณะศิลปศาสตร์ได้ตั้งเป้าหมายในการเข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษา
ด้วยเกณฑ์ EdPEx โดยตั้งค่าเป้าหมายไว้ที่ 150 คะแนน อย่างไรก็ดี คณะยังไม่สามารถด าเนินงานได้ตาม
เป้าหมาย โดยคณะกรรมการได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อน าไปปรับปรุง ดังนี้ 
 
 1.1 การน้าองค์กรโดยผู้น้าระดับสูง 

Strengths 
1. ผู้น าระดับสูงเริ่มมีการก าหนดวิสัยทัศน์ และค่านิยม โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกกลุ่ม เสนอ

กรรมการประจ าคณะเพื่อรับรอง  และถ่ายทอดไปยังบุคลากร เพื่อถือปฏิบัติ การด าเนินการที่
เป็นระบบ ตั้งแต่การก าหนดขั้นตอนการก าหนดวิสัยทัศน์ รอบการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ
ด าเนินการ ผู้มีส่วนร่วมในการด าเนินการ รวมถึงการสื่อสารไปยังบุคลากรอย่างเป้นระบบ อาจ
ช่วยส่งเสริมการขับเคลื่อนคณะฯไปสู่วิสัยทัศน ์

Opportunities for Improvement 
1. คณะฯไม่ได้แสดงให้เห็นว่าการปฏิบัติตนของผู้น าระดับสูงแสดงถึงความมุ่งมั่นต่อการประพฤติ

ปฏิบัติตาม กฎหมายและอย่างมีจริยธรรมอย่างไร 
2. คณะฯไม่ได้แสดงว่า ผู้น าระดับสูงสื่อสารกับบุคลากร ลูกคา้ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่ม 

อย่างเป็นระบบอย่างไร คณะฯ อาจพิจารณาทบทวนกลุ่มผู้รับสาร ผู้รับผิดชอบในการด าเนินการ 
ประเด็นที่ต้องการสื่อสาร วิธีการสื่อสารที่เหมาะสมกบัแต่ละกลุ่ม รอบเวลาของการสื่อสาร เพื่อ
สร้างความผูกพันกับคณะฯ 

3.  คณะฯไม่ได้แสดงวิธีการอย่างเป็นระบบในการที่ผู้น าระดับสูงสร้างสภาวะแวดล้อมเพื่อท าให้
คณะฯประสบความส าเร็จทั้งในปัจจุบันและในอนาคต รวมถึงการท าให้เกิดการปฏิบัติการอย่าง
จริงจังเพื่อให้บรรลุ พันธกิจของคณะฯ ผู้น าระดับสูงอาจพิจารณาก าหนดความส าเร็จทีต่้องการ 
เช่น วิสัยทัศน์ การบรรลุพันธกิจที่ระบุไว้ แล้วจัดผู้รับผิดชอบด าเนินการให้มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อ
ต่อความส าเร็จ และก าหนดกระบวนการที่จะท าให้เกิดการปฏิบัติอย่างจริงจัง 

 
 1.2 การก้ากับดูแลองค์กรและการสร้างประโยชน์ให้สังคม   

Strengths 
1. คณะฯมีขั้นตอนในการก ากับดูแลองค์กรด้วยความรับผิดชอบ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 10 

ประการ ซึ่งอาจส่งเสริมความเชื่อมั่นที่สังคมมีต่อคณะฯ  
Opportunities for Improvement 
1. คณะฯไม่ได้แสดงวิธีการประเมินผลการด าเนินการของคณะกรรมการก ากับดูแลองค์กร ว่า

ด าเนินการอย่างเป็นระบบอย่างไร 
2.  ไม่พบว่า คณะฯ ด าเนินการอย่างเป็นระบบ ด้านกฎหมาย กฎระเบียบข้อบังคับในปัจจุบัน และ

ในอนาคต รวมถึงความกังวลของชุมชนที่มีต่อหลักสูตรการศึกษา บรกิารฯ และการปฏิบัติการ 
คณะฯอาจพิจารณา ทบทวนกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของคณะฯ ส ารวจความ
กังวลของชุมชนต่อการด าเนินงานของคณะฯ เป็นรอบ ก าหนดผู้รับผิดชอบ ด าเนินการตอบสนอง
ต่อกฎระเบียบและความกังวลนั้น และติดตามผลการด าเนินการ 
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3. คณะฯ ได้แสดงการด าเนินการอย่างเป็นระบบในการส่งเสริมและสร้างความมั่นใจว่าปฏิสัมพันธ์
ทุกด้านของคณะฯเป็นไปอย่างมีจริยธรรม โดยอาจพิจารณก าหนดขั้นตอนการปฏิบัติอย่างมี
จริยธรรมที่ต้องการของแต่ละพันธกิจ และการด าเนินการคณะฯ ก าหนดผู้รับผิดชอบ การ
ทบทวนประสิทธิผลของกระบวนการเป็นรอบ 

4. คณะฯ ไม่ได้แสดงการด าเนินการอย่างเป็นระบบ แสดงให้เห็นว่าได้ค านึงถึงความผาสุกและ
ผลประโยชน์ของสังคมในวงกว้างเป็นส่วนหนึ่งในกลยุทธ์และการปฏิบัติการประจ าวัน 

5. คณะฯ ไม่ได้แสดงด าเนินการอย่างเป็นระบบในการสนับสนุนและสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน
ที่ส าคัญของคณะฯ เพื่อให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง 

 
 2.1 การจัดท้ากลยุทธ์ 

Strengths 
1. คณะฯเริ่มมีขั้นตอนในการวางแผนกลยุทธ์ 10 ขั้นตอน ก าหนดผู้รับผิดชอบ รอบเวลาการ

ด าเนินการ ก าหนดปัจจัยน าเข้าเพื่อพิจารณา ซึ่งอาจช่วยให้คณะฯสามารถด าเนินการบรรลุพันธ
กิจที่ส าคัญและบรรลุวิสัยทัศน์ที่วางไว้ 

Opportunities for Improvement 
1. ไม่พบว่าขั้นตอนใดในการวางแผนกลยุทธ์สามารถกระตุ้นและท าให้เกิดนวัตกรรมได้ การก าหนดให้
มีการพิจารณาการท าให้เกิดนวัตกรรม อาจช่วยส่งเสริมให้คณะฯสามารถขับเคลื่อนไปสู่การเป็น “ 
คณะศิลปะศาสตร์ชั้นน าในภูมิภาคลุ่มน้ าโขงด้านการพัฒนานวัตกรรมเพื่อสังคม” 
2. ไม่พบว่าคณะฯมีวิธีการที่เป็นระบบในการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องรวมทั้งพัฒนา
สารสนเทศเพื่อใช้ในกระบวนการวางแผนกลยุทธ์ เพื่อให้ได้แผนกลยุทธืที่เฉียบคม ตอบสนองต่อ
สถานการณ์รอบด้าน 
3. คณะฯไม่ได้แสดงวิธีการที่เป็นระบบในการตัดสินใจว่ากระบวนการส าคัญใดจะด าเนินการโดย
บุคลากรของคณะฯและกระบวนการใดจะด าเนินการจากภายนอกโดยผู้ส่งมอบ คู่ความร่วมมือที่เป็น
ทางการและ ไม่เป็นทางการ 
4. คณะฯไม่ได้แสดงให้เห็นว่า วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ของคณะฯ สามารถสร้างความสมดุลอย่าง
เหมาะสมกับความต้องการที่มีความหลากหลายและที่มีโอกาสจะแข่งขันกันเองได้อย่างไร 

 
 2.2 การน้ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ 

Strengths 
1. คณะฯ เริ่มมีขัน้ตอนในการแปลงแผนกลยทุธ์เป็นแผนปฏิบัติการ โดยก าหนดผู้รับผิดชอบ น าเสนอ
ในภาพรวมแก่คณะกรรมการประจ ายุทธศาสตร์ และพิจารณาในระดับคณะฯ แจ้งให้บุคลากรทราบ
ผ่านกิจกรรมผูบ้ริหารพบบุคลากรและเวปไซด์คณะฯ 
Opportunities for Improvement 
1. คณะฯไม่ได้แสดงแผนปฏิบัติการทั้งระยะสั้นและระยะยาว รวมถึงตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติการนั้น 
(น าเสนอเพียงโครงการ) การระบุแผนปฏิบัติการรวมถึงตัวช้ีวัดที่ชัดเจน จะช่วยให้คณะฯสามารถ
ประเมินความก้าวหน้าของความส าเร็จของแผนกลยุทธ์ได้ 
2. คณะฯไมไ่ด้แสดงวิธีการที่เป็นระบบ ในการท าให้มั่นใจว่า มีทรัพยากรด้านการเงินและด้านอ่ืน ๆ 
พร้อมใช้ในการสนับสนุนแผนปฏิบัติการจนประสบความส าเร็จและบรรลุพันธะผูกพันในปัจจุบัน 



 
27 

 

3. คณะฯไม่ได้แสดงแผนด้านบุคลากรที่ส าคญั ที่สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และแผนปฏิบัติ
การทั้งระยะสั้น และระยะทีย่าวขึ้น 
4. คณะฯไม่ได้แสดงการคาดการณ์ผลการด าเนินการของตัววัด หรือตัวชี้วัดที่ส าคัญตามกรอบเวลา 
ของการวางแผนทั้งระยะสั้นและระยะที่ยาวขึ้นของคณะฯ 
5. ข คณะฯไม่ไดแ้สดงวิธีการที่เป็นระบบ เพื่อให้คณะฯสามารถรับรู้และตอบสนองกรณีที่สถานการณ์
บังคับให้ต้องปรับแผนปฏิบัติการและน าแผนใหม่ไปปฏิบัติอย่างรวดเร็ว 

 
 3.1 ความคาดหวังของลูกค้า  

Strengths 
-  
Opportunities for Improvement 
1. ไม่พบแนวทางที่เป็นระบบในกระบวนการรับฟังผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอื่น และลูกค้าในอนาคต อาทิ ไม่
ชัดเจนว่าใครคือผู้ด าเนินการในแต่ละขั้นตอนและกรอบเวลาในการด าเนินการ นอกจากนี้ กลุ่มของ
ลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไม่สอดคล้องกับที่ระบุในโครงร่างองค์กร การด าเนินการดังกล่าวอย่าง
เป็นระบบ จะท าให้ได้สารสนเทศที่ชัดเจนและเชิงลึกซึ่งอาจเป็นประโยชน์ต่อคณะในการน าไปใช้
ปรับปรุงกระบวนการท างานที่เกี่ยวข้อง เพื่อตอบสนองให้ตรงตามความต้องการอย่างแท้จริง 
2. ไม่ได้แสดงถึงวิธีการจ าแนกผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอื่น และส่วนตลาด อาทิ ไม่ได้แสดงว่ามีการน าข้อมูล
สารสนเทศอะไรมาใช้ในการจ าแนกกลุ่มลูกค้าในแต่ละพันธกิจ รวมถึงไม่พบการก าหนดผู้ รับผิดชอบ
เพื่อการด าเนินการ หากมีการด าเนินการอย่างเป็นระบบ อาจน าไปสู่การพัฒนาหลักสูตรและบริการที่
ตอบสนองกลุ่มลูกค้าและส่วนตลาด สนับสนุนการวางกลยุทธ์ ส่งเสริมความส าเร็จขององค์กร 
3. คณะไม่ได้แสดงแนวทางที่เป็นระบบในการจัดการศึกษาและการบริการ ไม่ได้แสดงถึงแนวทางใน
การค้นหาความต้องการเกี่ยวกับหลักสูตรและการบริการ จนน ามาสู่การก าหนดหรือปรับหลักสูตร
เพื่อให้ตอบสนองความต้องการหรือเพ่ือดึงดูดผู้เรียนหรือลูกค้ากลุ่มต่างๆ การด าเนินการดังกล่าวอย่าง
เป็นระบบ คณะอาจสามารถสร้างหลักสูตรและบริการที่ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนและ
ผู้รับบริการได้อย่างแท้จริง  

 
3.2 ความผูกพันของลูกค้า  
Strengths 

  - 
 Opportunities for Improvement 

1. ไม่พบแนวทางที่เป็นระบบในการสร้างและการจัดการความสัมพันธ์กับผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น 
เช่น ผู้รับผิดชอบ การก าหนดกลุ่มผู้เรียน และลูกค้ากลุ่มต่างๆ วิธีการในการท าให้เกดิความสัมพันธ์
ระหว่างกันของลูกค้าแต่ละกลุ่ม การด าเนินการดังกล่าวอย่างเป็นระบบ อาจช่วยเพ่ิมความพึงพอใจ 
ท าให้องค์กรสามารถรักษาผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่นได้ และน ามาสู่ความผูกพันอยากมาใช้บริการ
เพิ่มขึ้น 
2. คณะไม่ได้แสดงแนวทางที่เป็นระบบในการช่วยให้ผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอืน่สามารถสืบคน้
สารสนเทศ อาทิ ช่องทางการสื่อสาร ความถีใ่นการสื่อสาร และผู้รับผิดชอบ การมีแนวทางที่เป็น
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ระบบและตอบสนองความต้องการของผู้เรียนและลูกค้าทุกกลุ่มอาจส่งผลให้ยกระดับความพึงพอใจ
และความผูกพนัได ้
3. ไม่ได้แสดงแนวทางที่เป็นระบบในการจัดการข้อร้องเรียน อาทิ ช่องทางในการร้องเรียนมีอะไรบ้าง 
ผู้รับเรื่องร้องเรียน เกณฑ์ในการพิจารณาเรื่องที่ร้องเรียนว่าเรื่องใดเป็นเรื่องเร่งด่วน การแก้ไข การ
ป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดซ้ า ตลอดจนการแจ้งกลับผู้ร้องเรียน การด าเนินการดังกล่าวอย่างเป็นระบบจะ
เป็นการสร้างเสริมความเชื่อมั่น รวมทั้งความพึงพอใจและผูกพันของผู้เรียนและและลกูค้าทุกกลุ่มได ้
4. ไม่พบแนวทางที่เป็นระบบในการค้นหาความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจและความผูกพนัของผู้เรียน
และลูกค้ากลุ่มอ่ืน คณะมีเพียงการประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรมและการจัดบริการ การด าเนินการ
ดังกล่าวอย่างเป็นระบบ  อาจสามารถน าขอ้มูลไปปรับปรุงการด าเนินงาน สนับสนุนให้คณะสามารถ
ตอบสนองเหนือความต้องการและความคาดหวังของผู้เรียนและลูกค้าทุกกลุ่ม และหลีกเลี่ยงความไม่
พึงพอใจในอนาคต 
5. ไม่ได้แสดงถึงแนวทางการน าสารสนเทศจากเสียงของลูกค้าและตลาดมาใช้ประโยชน์ในการ
ออกแบบการสร้างผลิตภัณฑ์และบริการ   

 
4.1 (การวัดวิเคราะห์และปรับปรุงผลการด้าเนินงาน ) 
Strengths 

         - 
Opportunities for Improvement 
1. คณะไม่ชัดเจนในแนวทางการติดตามข้อมูลและสารสนเทศของการปฏิบัติงานประจ าวันและการ
ด าเนินการโดยรวม เช่น ตัวชี้วัดที่ใช้ในการติดตามผลการด าเนินงานในตารางข้อมูลสารสนเทศที่
ส าคัญและการน าไปใช้ประโยชน์ ทั้งด้านการจัดการศึกษา/ด้านการวิจัย/ด้านการบริการวิชาการและ
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ไมค่รอบคลุมผลการด าเนินงานทั้งหมด อาทิ ตัววัดการวิจัยในการสร้างและ
พัฒนาโครงการวิจัยรวมทั้งการแสวงหาทุนและการพัฒนาระบบพี่เลี้ยงนักวิจัย-กลุ่มวจิัยหมายถึง
ตัวชี้วัดอะไร และมีการติดตามผลอย่างไร หากมีความชัดเจนของข้อมูลและสารสนเทศที่ใช้ในการ
ติดตามผลการด าเนินงานดังกล่าว อาจส่งผลให้คณะฯ มีข้อมูลสารสนเทศไปใช้ประโยชน์ในการบริหาร
จัดการที่ครอบคลุมทุกด้านบนพื้นฐานของข้อมูลจริง 
2. ไม่พบแนวทางที่เป็นระบบในการเลือกและใช้ข้อมูลสารสนเทศเชิงเปรียบเทียบส าหรับสนับสนุน
การตัดสินใจในประเด็นส าคัญต่าง ๆ ของคณะ เช่น วิธีการคัดเลือก การตรวจสอบความถูกต้อง การ
วิเคราะห์ การประเมิน และการน ามาใช้ปรับปรุงการด าเนินงาน หากคณะมี/เลือกข้อมูลและ
สารสนเทศเชิงเปรียบเทียบที่เป็นระบบจะมีส่วนช่วยสนับสนุนการตัดสินใจในระดับปฏิบัติการและ
ระดับกลยุทธ์ของคณะได้ 
3. คณะไม่แสดงถงึแนวทางเป็นระบบที่จะท าให้มั่นใจในความคล่องตัวของการวัดผลการด าเนินการ 
กล่าวคือ ไม่พบการก าหนดตัวช้ีวัดของการปฏิบัติงานประจ าวัน ความถี่ของการวัดผล และการ
ก าหนดข้อมูลส าคัญทีส่ามารถดูหรือตรวจสอบได้แบบทันที (real-time) การด าเนินการดังกล่าวอาจ
ช่วยคณะให้ตัดสินใจได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วหรือไม่ได้
คาดคิดได้ 
4. ไม่ชัดเจนในแนวทางการวิเคราะห์ การทบทวนผลการด าเนินการ และการจัดล าดับความส าคัญ
ของเรื่องที่ต้องปรับปรุง เช่น จากการวิเคราะห์ผลการด าเนินงานด้านต่าง ๆ เมื่อมีค่าผลลัพธ์ต่ ากว่า
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เป้าหมายหรือสูงกว่าเป้าหมาย คณะมีการทบทวนและมีแนวทางในการจัดล าดับความส าคัญอย่างไร
เพื่อเลือกผลการด าเนินงานไปปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง การด าเนินการดังกล่าวจะมีส่วนช่วยให้คณะ
บรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ได้ รวมทั้งเป็นการเพ่ิมโอกาสส าหรับการสร้างนวัตกรรมได้อีกด้วย 

 
4.2 (การจัดการสารสนเทศและการจัดการความรู้) 
Strengths 

         - 
Opportunities for Improvement 
1. ไม่ชัดเจนว่าคณะมีแนวทางที่เป็นระบบในการทวนสอบและท าให้มั่นใจว่าข้อมูลและสารสนเทศมี

คุณภาพ เช่น มีการทวนสอบคุณภาพของข้อมูลรอบด้านที่จะน ามาใช้เป็นตัวชี้วัดในการวิเคราะห์
อย่างไร รวมถึงมีวิธีการท าให้ข้อมูลและสารสนเทศทั้งที่อยูใ่นระบบสารสนเทศและระบบเอกสาร
ต่าง ๆ มีความถูกต้องแม่นย า และน่าเชื่อถือได้อย่างไร การด าเนินงานที่เป็นระบบจะช่วยให้คณะ
สามารถใช้ข้อมูลและสารสนเทศในการบรหิารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. ไม่ชัดเจนว่าคณะมีแนวทางที่ท าให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลและสารสนเทศมีความพร้อมใช้ เช่น การระบุ
ข้อมูลสารสนเทศที่จ าเป็นส าหรับผู้ใช้ การจดัการด้าน Hardware หรือ Software เพื่อให้พร้อม
ใช้ ความถี่ในการส ารองข้อมูล การซ้อมการกู้คืน และการท าให้กลับมาใช้งานได้ทันที การ
ประเมิน การทบทวน และการปรับปรุงการด าเนินการดังกล่าวจะสนับสนุนแผนกลยุทธ์ให้บรรลุ 
ในเป้าประสงค์ที่ 4 หน่วยงานมีพื้นที่ส่งเสริมบรรยากาศทางวิชาการ มีโครงสร้างพื้นฐาน
เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการบริหารจัดการแบบครบวงจร 

3. คณะไม่ได้แสดงหลักฐานของแนวทางในการด าเนินงานที่เป็นระบบของการจัดการความรู้ อาทิ 
แนวทางในการก าหนดประเด็นความรู้ที่ต้องการ แนวทางในการค้นหาความรู้นั้น ๆ โดยเฉพาะ
องค์ความรู้ในประเด็นที่ก าหนดขึ้นที่อยู่ในบุคลากรหรือในหน่วยงานตามประเด็นความรู้ที่ก าหนด 
รวมไปถึงการจัดเก็บองค์ความรู้เหล่านั้นเพื่อไว้ใช้ประโยชน์ต่อไป การมีแนวทางที่เป็นระบบของ
การจัดการความรู้จะเป็นการส่งเสริมการเรยีนรู้ระดับองค์กร ซึ่งเป็นการเรียนรู้ที่เกิดจาก
ประสบการณ์และความรู้ของคนในองค์กรเพื่อให้เกิดผลลัพธ์และผลสัมฤทธิ์ที่ดี 

4. ไม่พบการด าเนินการที่เป็นระบบที่คณะใช้ในการแลกเปลีย่นเรียนรู้วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศของคณะ 
เช่น แนวทางการพิจารณาการคัดเลือกผลงานหรือบุคคลที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศเพื่อน ามา
แลกเปลี่ยนเรยีนรู้ การด าเนินการดังกล่าวอาจช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ระดับองค์กร 

 
5.1  (สภาวะแวดล้อมของบุคลากร ) 
Strengths 

 - 
  Opportunities for Improvement 

1. คณะไม่ได้แสดงถึงวิธีการที่ใช้ในการประเมินความต้องการขององค์กรด้านขีดความสามารถและ
อัตราก าลังของบุคลากร ได้แก่  ไม่พบมีการรายงานรายละเอียดของวิธีการวิเคราะห์อัตราก าลังที่
เหมาะสม และไม่พบมีรายงานรายละเอียดการวิเคราะห์ขีดความสามารถที่จะมาปฏิบัติงาน
เพื่อให้ด าเนนิการตามพันธกิจได้ลุล่วง 
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2. คณะไม่ได้แสดงถึงวิธีการในการสรรหา ว่าจ้าง และดูแลบุคลากรใหม่ หากคณะมีการด าเนินการ
ดังกล่าวอย่างเป็นระบบ อาจช่วยส่งเสริมให้คณะมีบุคลากรที่สนับสนุนคณะสู่วิสัยทัศน์ และสร้าง
ความผูกพัน 

3. คณะไม่ได้แสดงถึงวิธีการในการเตรียมบุคลากรให้พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงความจ าเป็นด้าน
ขีดความสามารถและอัตราก าลัง เช่น การลดจ านวนพนักงาน  การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี 
งบประมาณ การแข่งขัน หรือการต้องการเปลี่ยนแปลงคณะอย่างพลิกโฉม เพื่อให้เกิดความพร้อม
ในการปฏิบัติงาน  

4. คณะไม่ได้แสดงวิธีการในการจัดระบบการท างานและบริหารบุคลากร เช่น การพัฒนาบุคลากร 
การประเมินผลปฏิบัติงาน การส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม การประชุมบุคลากร การสร้างขวัญ
และก าลังใจในการท างาน การรับฟังเสียงจากบุคลากร การใช้ประโยชน์จากสมรรถนะหลักของ
คณะ และการส่งเสริมการท างานเป็นทีม 

5. คณะไม่ได้แสดงให้เห็นการด าเนินการอย่างเป็นระบบ เพื่อให้มั่นใจว่าสถานที่ท างานมีสุขภาวะ 
ความปลอดภัย และมีความสะดวกในการเข้าท างานของบุคลากร อย่างครบถ้วนรอบด้าน และ
ตอบสนองความต้องการของบุคลากร เช่น การจัดการด้านอาชีวอนามัย โรคระบาด และมลพิษ
ต่างๆ อาทิ ฝุ่นละอองขนาดเล็ก การด าเนินการดังกล่าวจะช่วยส่งเสริมความผูกพันของบุคลากร
ต่อคณะ  

6. คณะไม่ได้แสดงกระบวนการอย่างเป็นระบบในการจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ให้ตอบสนอง
ความต้องการของบุคลากรแต่ละกลุ่มตามที่ระบุในโครงร่างองค์กร สิทธิประโยชน์ที่คณะฯแสดง
เป็นสิทธิพื้นฐานของบุคลากรทั้งหมดที่สังกัดมหาวิทยาลัย การด าเนินการอย่างเป็นระบบดังกล่าว
อาจช่วยให้คณะ สามารถสร้างความผูกพันกับบุคลากรในทุกกลุ่ม  

 
   5.2 (ความผูกพันของบุคลากร) 

Strengths 
-  
Opportunities for Improvement 
1. ไม่พบวิธีการที่คณะใช้ในการก าหนดปัจจัยขับเคลื่อนความผูกพันของบุคลากร เช่น ชอ่งทางการ

ประเมินความผูกพัน ผู้รับผิดชอบ รอบเวลา และขั้นตอนการด าเนินการ เพื่อท าให้ได้ข้อมูลมา
ก าหนดปัจจัยแห่งความผูกพัน และการด าเนินการมีความแตกต่างอย่างไรในแต่ละกลุ่มบุคลากร  

2. คณะไม่ไดแ้สดงแนวทางในการประเมินความผูกพันของบุคลากร การด าเนินการดังกล่าวส่งผลให้
คณะทราบปัจจัยของความผูกพันของบุคลากรที่อาจจะใช้เป็นแนวทางในการสนับสนุนเพื่อเพิ่ม
ความผูกพันและเพิ่มผลการด าเนินงานขององค์กร 

3. คณะไม่ได้แสดงวิธีการในการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีลักษณะการสื่อสารที่เปิดกว้าง มีผล
การด าเนินงานที่ด ีและบุคลากรมีความผูกพนั  

4. คณะไม่ได้แสดงวิธีการในการจัดการผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสนับสนุนให้เกิดการท างานที่
ให้ผลการด าเนินการที่ดี เช่น บุคลากรแต่ละระดับจะถูกประเมินโดยใครบ้าง และสอดคล้องกับ
ระบบการบริหารบุคลากร (5.1ก4) อย่างไร วิธีการประเมินใช้เกณฑ์อะไรบ้าง ระดับผลการ
ประเมินถูกล าดับอย่างไร รวมถึงการพิจารณาค่าตอบแทน การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนมีเกณฑ์
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อย่างไร การมีแนวทางที่เป็นระบบอาจส่งผลให้บุคลากรเกิดแรงจูงใจในการท างานที่มุ่งเน้นการ
บรรลุเป้าหมาย 

5. คณะไม่ได้แสดงแนวทางที่เป็นระบบในการเรียนรู้และการพัฒนาสนับสนุนความต้องการพัฒนา
ตนเองของบุคลากรให้สอดคล้องกับความจ าเป็นของสถาบัน พบว่าแนวทางที่คณะด าเนินการเป็น
การสนับสนุนการเรียนรู้และพัฒนาตนเองขั้นพื้นฐานของบุคลากร แต่คณะไม่ได้แสดงให้เห็นถึง
แนวทางในการก าหนดประเด็นที่องค์กรต้องการให้บุคลากรพัฒนา รวมไปถึงแนวทางในการ
พัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของสมรรถหลักขององค์กร การมีแนวทางในการจัดการเรียนรู้
และพัฒนาที่เป็นระบบชัดเจนอาจช่วยยกระดับทักษะการท างานของบุคลากรเพื่อตอบสนองการ
บรรลุพันธกิจและเป้าหมายในอนาคต 

6. คณะไม่ได้แสดงวิธีการประเมินประสิทธผิลและประสิทธิภาพของระบบการเรียนรู้และการพัฒนา 
7. ไม่ชัดเจนถึงแนวทางในการจัดการความก้าวหน้าในหน้าที่การงานส าหรับบุคลากรแต่ละระดับ 

พบเพียงการสนับสนุนงบประมาณเพื่อการพัฒนาตนเอง การด าเนินการดังกล่าวอย่างเป็นระบบ
จะช่วยส่งเสริมศักยภาพของคณะเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงความสามารถในการแข่งขัน 

 
    6.1(กระบวนการท้างาน ) 

Strengths 
1. คณะเริ่มมีแนวทางในการออกแบบหลักสูตร การวิจัย การบริการวิชาการ และการท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรม ตามตารางการออกแบบกระบวนการท างานส าคัญ การมีแนวทางในการออกแบบ
ที่เป็นระบบจะช่วยยกระดับผลการด าเนินงานและส่งเสริมให้พันธกิจต่าง ๆ ของคณะบรรลุผล
ส าเร็จ 

Opportunities for Improvement 
1. คณะไม่แสดงแนวทางในการก าหนดข้อก าหนดที่ส าคัญของหลักสูตร การวิจัย และการบริการ

วิชาการ เช่น ไม่พบข้อก าหนดของกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่ตอบสนองต่อลูกค้า/
ผู้รับบริการ มีเพียงการรายงานว่าคณะให้แต่ละหลักสูตรเปน็ผู้ก าหนดตามบริบทของหลักสูตร 
การมีแนวทางที่เป็นระบบจะมีส่วนช่วยให้คณะด าเนินงานได้ตามพันธกิจให้ตอบสนองความ
ต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน 

2. ไม่พบกระบวนการท างานส าคัญ ของหลักสูตร การวิจัย และการบริการวิชาการ กล่าวคือ ไม่พบ
กิจกรรมที่แสดงรายละเอียดล าดับอย่างชัดเจนในการสร้างหลักสูตรรวมถงึการบริการส าหรับ
ผู้รับบริการ การมีกระบวนการที่ชัดเจนและเป็นระบบจะช่วยส่งมอบคุณคา่ที่ส าคัญแก่ผู้รบับริการ 

3. ไม่ได้แสดงชัดเจนว่าคณะมีแนวทางอย่างไรเพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานประจ าวันเป็นไปตาม
ข้อก าหนด  เช่น ไม่พบกระบวนการย่อยในการปฏิบัติงานประจ าวันในกระบวนการหลักทั้ง 4 
ด้าน และไม่พบตัวชี้วัดภายในกระบวนการเพ่ือควบคุมและปรับปรุงการท างาน หากคณะมี
กระบวนการที่ชัดเจนและเป็นระบบจะช่วยส่งเสริมให้พันธกิจต่าง ๆ บรรลุผลส าเร็จ 

4. ไม่ชัดเจนในแนวทางที่คณะใช้ในการก าหนดกระบวนการสนับสนุนที่ส าคัญ เช่น แนวทางการ
พิจารณากระบวนการสนับสนุนเป็นอย่างไร มีการวิเคราะห์และจัดล าดับความส าคัญอย่างไร 
รวมทั้งกระบวนการเหล่าน้ีสร้างคุณค่าให้แก่ผู้เรียนและลูกค้าอย่างไร การก าหนดกระบวนการ
สนับสนุนอย่างชัดเจนและเป็นระบบจะช่วยให้คณะตอบสนองผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอื่น และผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียได้อย่างมีประสิทธิผล 
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5. ไม่ชัดเจนในแนวทางที่คณะใช้ปรับปรุงกระบวนการท างานเพื่อเพิ่มการเรียนรู้ของผู้เรียน  
ปรับปรุงการจัดการศึกษา วิจัย บริการและตอบสนองต่อพันธกิจอื่น ๆ และผลการด าเนินงานที่
เสริมสร้างสมรรถนะหลัก เชน่ วิธีการวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน และวิธีการแก้ไข ปรบัปรุง และ
พัฒนา รวมทั้งไม่พบข้อมูลปรับปรุงกระบวนการวิจัยและบริการ หากคณะมีแนวทางการปรับปรุง
กระบวนการที่ชัดเจนและครบถ้วนทุกด้านจะช่วยส่งเสริมสมรรถนะหลักของคณะ 

 
6.2 (ประสิทธิผลของการปฏิบัติการ ) 
Strengths 
-  
Opportunities for Improvement 
1. ไม่พบแนวทางที่เป็นระบบในการจัดการต้นทุน ประสิทธิภาพ และประสทิธิผลของการปฏิบัติการ 

เช่น มีแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการท างานด้วยการลดรอบการท างาน
อย่างไร และมีการเพ่ิมผลผลิตจากการน าเทคโนโลยีมาใชใ้นการปฏิบัติการหรือลดการท างาน
ซ้ าซ้อนหรือไมอ่ย่างไร รวมทั้งไม่พบหลักฐานที่น า PDCA มาใช้ในระบบปฏิบัติการเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิผล การมีแนวทางที่เป็นระบบในเรื่องดังกล่าวอาจช่วยให้ก้าวข้ามความท้าทายเชิงกล
ยุทธ์ในด้านต่าง ๆ ตามที่ระบไุว้ในโครงร่างองค์กร 

2. ไม่ได้แสดงแนวทางที่เป็นระบบส าหรับการดูแลคณะให้มสีภาพแวดล้อมในการปฏิบัติการที่
ปลอดภัย เช่น มีการตรวจสอบและการวิเคราะห์สาเหตุของความไม่ปลอดภัยของสถานที่ท างาน
อย่างไร  และมีกระบวนการด าเนินการอย่างไรภายหลังจากที่ประเมินความเสี่ยงด้านความ
ปลอดภัยในอาคาร/สถานที่ของคณะ การมีแนวทางที่เป็นระบบจะช่วยส่งเสริมยุทธศาสตร์ที่ 5 
ด้านการบริหารและแผนปฏิบัติการโครงการบริหารจัดการภายในคณะศิลปศาสตร์ทั้งแผนระยะ
ยาวและระยะสั้นตามที่คณะวางไว้ 

3. คณะไม่ได้แสดงแนวทางการเตรียมความพร้อมต่อภัยพิบัติฉุกเฉินอย่างเป็นระบบที่ครอบคลุมใน
ทุกพันธกิจ เช่น ในสภาวะฉกุเฉินหากเกิดภัยพิบัติไฟไหม้หรือน้ าท่วมมีแนวทางการด าเนินการ
อย่างไร มีแนวทางในการติดตามและก ากับอย่างไร และมีแนวทางอย่างไรในกรณีที่นอกเหนือจาก
อุปกรณ์ในห้องเรียน/ห้องประชุมขัดข้อง หากคณะมีแนวทางที่เป็นระบบจะช่วยเพิ่มความมั่นใจ
ให้คณะว่าสามารถจะด าเนินการตามพันธกิจได้อย่างต่อเนื่องและการปฏิบัติงานที่ไม่หยุดชะงัก   

 

7.1 (ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียนและบริการที่ตอบสนองต่อลูกค้ากลุ่มอื่นและด้าน 
กระบวนการ) 

Strengths 
-  
Opportunities for Improvement 
1. คณะไม่แสดงผลลัพธ์ด้านประสิทธิภาพและด้านประสิทธิภาพของกระบวนการที่ครบถ้วน อาทิ 

การจัดการศึกษาและการสรา้งนวัตกรรมของหลักสูตรหรอืระบบงาน การมีผลลัพธ์ที่ครอบคลุม
และตอบสนองต่อข้อก าหนดที่ส าคัญตามทีร่ะบุไว้ในโครงร่างองค์กรและและการปฏิบัติการอาจ
ช่วยให้คณะมีสารสนเทศส าคญัที่จะช่วยให้คณะด าเนินงานบรรลุตามพันธกิจได้ 
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2. คณะไม่แสดงผลลัพธ์ด้านการจัดการเครือข่ายอุปทานที่ครอบคลุมในทุกด้าน เช่น ผลการยอมรับ
ก้านการจัดการศึกษาและด้านการวิจัย การแสดงผลลัพธ์ดังกล่าวจะท าให้คณะสามารถประเมิน
การจัดการห่วงโซ่อุปทานเพื่อน าไปปรับปรุงให้ผลการด าเนินการตามพันธกิจดีขึ้นได้ 

 

7.2 (ผลลัพธ์ด้านลูกค้า) 
       Strengths 

-  

     Opportunities for Improvement 
1. คณะไม่ได้รายงานผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นลูกค้าหลายประการ เช่น ร้อยละความพึงพอใจของ

นักศึกษาต่อหลักสูตร ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการสอนของอาจารย์ ร้อยละความพึง
พอใจของนักศึกษาต่ออาจารย์ที่ปรึกษา ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาต่อกิจกรรมเสริม
หลักสูตร ร้อยละความพึงพอใจของผู้มารับบริการวิชาการ ร้อยละความพึงพอใจของแหล่งทุนวิจัย 
ร้อยละความพึงพอใจของศิษย์เก่า  ความไมพ่ึงพอใจของผู้เรียนและลูกค้าทุกกลุ่ม และความผูกพัน
ของผู้เรียนและลูกค้าทุกกลุ่ม การติดตามผลลัพธ์ดังกล่าวจะช่วยให้คณะมีโอกาสได้สารสนเทศไป
ปรับปรุงกระบวนการเพ่ือตอบสนองให้เกิดความผูกพันมากขึ้นและหลีกเลี่ยงการเกิดความไม่พึง
พอใจของลูกค้าในอนาคต (Le)    

 

7.3 (ผลลัพธ์ด้านลูกค้า) 
      Strengths  

-   
      Opportunities for Improvement 

1. คณะไม่ได้รายงานผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นบุคลากรหลายประการ เช่น ด้านอัตราก าลังทั้งสองกลุ่ม 
ด้านการพัฒนาผู้น า ด้านความผูกพันทั้งสองกลุ่ม ร้อยละบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้และ
ทักษะความสามารถ ร้อยละของจ านวนอาจารย์ที่ได้รับทุนวิจัย ร้อยละผลงานตีพิมพ์ระดับชาติต่อ
จ านวนอาจารย์ประจ า ร้อยละบุคลากรสายสนับสนุนที่สอบผ่านการทดสอบสมรรถนะ ความพึง
พอใจของบุคลากรต่อสวัสดิการและสิทธิประโยชน์  

 

7.4 (ผลลัพธ์ด้านการน้าองค์กรและการก้ากับดูแล) 
Strengths 
1. ผลลัพธ์ด้านการน าองค์กรและการก ากับดูแลองค์กร ที่ท าได้ดี และมีแนวโน้มดี ได้แก่  รอ้ยละ

หลักสูตรที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักส๖ุร การไม่พบข้อร้องเรียนด้านธรรมาภิบาลของผู้บริหาร 
จ านวนโครงการที่ตอบสนองความต้องการการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคมชุมชน 
และร้อยละตัวชี้วัดระดับแผนปฏิบัติการที่บรรล ุ

 

Opportunities for Improvement 
1. คณะฯไม่ได้แสดงผลลัพธ์ที่ส าคัญหลายด้าน เช่น ด้านการสื่อสารของผู้น าระดับสูงและการสร้างความ

ผูกพันกับบุคลากร คู่ความร่วมมือที่เป็นทางการ ผู้เรียน และลูกค้ากลุ่มอืน่ ด้านความรับผิดชอบใน
การก ากับดูแลองค์กร ด้านกฎหมาย กฎระเบียบข้อบังคับ และการรับรองคุณภาพที่เกี่ยวข้อง
นอกเหนือจากมาตรฐานหลักสูตร  ด้านการประพฤติปฏิบัติอย่างมีจริยธรรมที่มีความไวมากกว่าข้อ
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ร้องเรียน และด้านความผาสุกของสังคมและการสนับสนุนชุมชนที่ส าคัญ การติดตามผลลัพธ์ดังกล่าว
จะช่วยให้คณะฯสามารถประเมินประสิทธิผลของระบบการน าองค์กร 

 

7.5 (ผลลัพธ์ด้านงบประมาณ การเงินและกลยุทธ์) 
Strengths 
1. ผลลัพธ์ด้านการเงิน ที่ท าได้ดี และมีแนวโน้มดี ได้แก่  ร้อยละการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน

(งบด าเนินการ) ร้อยละเงินจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา(เงินรายได้) ต่อรายรับเงินรายได้ 
2. ผลลัพธ์ด้านด้านการน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ ที่ท าได้ดี ได้แก่  ร้อยละของบุคลากรที่มีผลการประเมินการ

ปฏิบัติการตามองค์ประกอบพฤติกรรมการปฏิบัติงานในระดับสูง  
Opportunities for Improvement 
1. ผลลัพธ์ด้านการเงิน ที่ท าได้น้อยกว่าเป้าหมาย หรือยังไม่เห็นแนวโน้มดี ได้แก่ ร้อยละการเบิกจ่ายเงิน

รายได้ต่อการเบิกจ่ายตามแผน รายรับ(เงินรายได้ไม่รวมรับที่ไม่เกิดจากการด าเนินงานต่อรายรับเงิน
รายได้) ร้อยละรายได้จากการท างานวิจัยและบริการวิชาการเพิ่มขึ้น ร้อยละของรายได้ค่าธรรมเนียม
การศึกษาเพิ่มขึ้น 

2. ผลลัพธ์ด้านด้านการน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ ที่ท าได้น้อยกว่าเป้าหมายได้แก่  ร้อยละความพึงพอใจต่อ
การปรับภูมิทัศน์และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ร้อยละความพึงพอใจต่อโครงการส านักงานสีเขียว 

3. คณะฯไม่ได้แสดงผลลัพธ์ด้านการตลาดที่ส าคัญ ซึ่งจะช่วยในการประเมินสถานการณ์การแข่งขัน 
 

5. ความสอดคล้องกับการด้าเนินงานในระดับมหาวิทยาลัย 
ด้านวิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจะเป็น “มหาวิทยาลัยชั้นน าในอาเซียน ที่มุ่งเนน้นวัตกรรม

การพัฒนาคุณภาพชีวิต” โดยมี World University Impact Ranking = 101-200  
 ทังนี้ มีส่วนที่คณะจะต้องด าเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG) เพ่ือเป็นส่วน
หนึ่งในการจัดล าดับ World University Impact Ranking ในการจัดอันดับของหน่วยงานต่างๆ รายละเอียด
ตัวชี้วัดขึ้นอยู่กับแต่ละหน่วยงานที่จัดอันดับก าหนด อย่างไรก็ดีมี SDG ที่เกี่ยวขอ้งหรือสัมพันธ์โดยตรงกับพันธ
กิจของคณะเช่น การสอน วิจยั การบริการวิชาการ การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ดังนี ้

SDGs คณะ สาขาวิชา 
* 1. ขจัดความยากจน √ ทุกสาขา/การพัฒนาสังคม 
* 2. ขจัดความหิวโหย √ การพัฒนาสังคม 
* 3. การมสีุขภาพและความเป็นอยู่ที่ด ี √ ศึกษาศาสตร์ (พลศึกษา) 
* 4. การศึกษาที่เท่าเทียม √ ทุกสาขา เน้นศึกษาศาสตร ์
5. ความเท่าเทยีมทางเพศ √ การพัฒนาสังคม 
6. การจัดการน้ าและสุขาภิบาล √ การพัฒนาสังคม 
7. พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้ - - 
8. การจ้างงานที่มีคุณค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจ √ การพัฒนาสังคม/ การท่องเทีย่ว 

*9. อุตสาหกรรม นวัตกรรม โครงสร้างพื้นฐาน 
√ ทุกสาขาที่ผลิตผลงานเชิง

นวัตกรรม 
10. ลดความเหลื่อมล้ า √ ทุกสาขา/ การพัฒนาสังคม 
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SDGs คณะ สาขาวิชา 

* 11. เมืองและถิ่นฐานมนุษย์อย่างยั่งยืน 
√ การพัฒนาสังคม / ประวัติศาสตร์ 

ภาษาไทย 
12. แผนการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน -  
13. การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ √ การพัฒนาสังคม 
14. การใช้ประโยชน์จากมหาสมุทรและทรพัยากรทางทะเล -  
15 การใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศทางบก -  
16. สังคมสงบสุข ยุติธรรม ไม่แบ่งแยก √ การพัฒนาสังคม 
* 17. ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน √ ทุกสาขา 

ที่มา : https://www.un.or.th/globalgoals/th/the-goals/ 
* มหาวิทยาลัยให้ความส าคัญ 
 

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับการจัดอันดับจาก Time Higher Education ประจ าปี 2021 
ให้เป็นที่ 1 ของประเทศไทย อันดับที่ 1 ของอาเซียน  อันดับ 2 ของเอเชีย และ อันดับที่ 34 ของโลก ใน SDG 
11 ด้านเมืองและชุมชนที่ยั่งยืน (Sustainable Cities and Communities) โดยผลงานส่วนหนึ่งเป็นผลงาน
ของบุคลากรของคณะศิลปศาสตร์ในด้านการวิจัยและบริการวิชาการ เช่น โครงการการพัฒนาเศรษฐกิจฐาน
วัฒนธรรมเชิงพื้นที่ อ าเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี” (ฟื้นใจเมืองเขมราฐเฟสสอง) โครงการอนุรักษ์ 
ปริวัตร และสืบสานใบลาน โครงการศึกษาร่องรอยอารยธรรมเขมรในจังหวัดอุบลราชธานี   เป็นต้น
(https://www.ubu.ac.th/new//news_read.php?id=19501) ซึ่งสะท้อนถึงความโดดเด่นและความ
เชี่ยวชาญที่ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ดังกล่าว 
6. วิเคราะห์ประเดน็ที่ต้องให้ความส้าคญัเพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ (Key Success) 
 จากการวิเคราะห์  คณะศลิปศาสตรเ์ห็นว่า ในอีก 5 ปี ข้างหน้า (2565-2569) การท างานภายในคณะ
ที่ควรก าหนดความส าคัญในการพัฒนาคือ 
 1. การพัฒนากระบวนการรับฟังเสียงลูกค้า และการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ปรับกลยุทธ์การเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ ทั้งด้านการรับนักศึกษา และการประชาสัมพันธ์หลักสูตรส าหรับบุคคลทั่วไป การก าหนด
ผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน 

2. กระบวนการพัฒนาขีดความสามารถและอัตราก าลัง พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร ด้านการ
สร้างผลงานวิจัยและการเผยแพร่ และเพ่ือสร้างหลักสูตรใหม่และหลักสูตรระยะสั้นที่เป็นความต้องการของ
ผู้เรียนและตลาดแรงงาน รวมถึงส่งเสริมบุคลากรให้ได้รบัต าแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น 

3. กระบวนการพัฒนาระบบสารสนเทศ การใชร้ะบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการ
องค์กร รวมถึงสนับสนุนการจัดท าข้อมูลลูกค้า เพ่ือใช้ข้อมูลในการเจาะกลุ่มเป้าหมายนักเรียนที่สนใจเรียน
หลักสูตรของคณะศิลปศาสตร์ 

4. การพัฒนาด้านงานวิจัยและเครือข่าย สร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายความร่วมมือด้านวิจัยและ
วิชาการ พร้อมส่งเสริมให้สร้างความร่วมมือใหม่กับสถาบัน องค์กร ที่สนับสนุนให้คณะศิลปศาสตร์สามารถ
ด าเนินงานด้านการเรียนการสอน การวิจัย การพัฒนาชุมชนหรือองค์กรต่างๆ อย่างยั่งยืน 

5. การพัฒนาทักษะความรู้ความเข้าใจและความสามารถของผู้เรียนด้านนวัตกรรมการเรียนรู้หรือ
นวัตกรรมทางสังคม การพัฒนาผู้เรียนในทกุหลักสูตร โดยเน้นการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้านนวัตกรรมการ

https://www.un.or.th/globalgoals/th/the-goals/
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เรียนรู้และนวตักรรมทางสังคม รวมถึงทักษะภาษา ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาผู้เรียนร่วมกับเครือข่าย
ภายนอก ทั้งผ่านการพัฒนาผู้สอนเองและการให้บริการวิชาการร่วมกับการเรียนการสอน 
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ส่วนที่ 2 
แผนยุทธศาสตร์ 

 

บุคลากรในคณะได้ร่วมกันก าหนดวิสัยทัศน์ เพ่ือเป็นทิศทางการด าเนินงานไปสู่เป้าหมายร่วมกัน ดังนี้ 
 

2.1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม และสมรรถนะหลัก 
 

วิสัยทัศน ์
“คณะศิลปศาสตร์ชัน้น้าในภูมิภาคลุ่มน้้าโขงด้านการพฒันานวัตกรรมเพื่อสังคม” 

        

พันธกิจ 
1. ผลิตบัณฑิตด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศึกษาศาสตร์ที่มีคุณภาพ มีความเป็นเลิศทาง

วิชาการและวิชาชีพ  
2. วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน  
3. บริการวิชาการเพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคมอย่างมีส่วนร่วม  
4. ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อสร้างความเข้าใจในวัฒนธรรมที่หลากหลายของ

ภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 
 
ค่านิยม 
คณะศิลปศาสตร์ ก าหนดค่านิยมร่วมในการท างานคือความเป็น ARTS ดังนี้ 

• Academic Excellence มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ 
• Research for Social Innovation and Sustainable Development เ ห็ น คุณค่ า ใ นก า รส ร้ า ง

งานวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน   
• Team Spirit ท างานเป็นทีม  
• Social Responsibility รับผิดชอบต่อสังคม 

 
สมรรถนะหลกั (Core Competency)  

      การบูรณาการองค์ความรู้ด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศึกษาศาสตร์ในการพัฒนานวัตกรรม
เพื่อสังคม 
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2.2 กลยุทธ์คณะศิลปศาสตร ์

กลยุทธ์ที่ 1 ผลิตบัณฑิตดา้นมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศึกษาศาสตร์ที่มคีุณภาพ ตอบสนอง
ความต้องการของสังคม 

วัตถุประสงคเ์ชิงกลยุทธ์  (SO) 
บัณฑิตมีทักษะด้านภาษา วิชาชีพ และเทคโนโลยีดิจิทัล  สามารถพัฒนานวัตกรรมเพื่อสังคม 

ประยุกต์ใช้ในการท างานได้จริง 
ตัววัด SO/แผนปฏิบัติการระยะสัน้ (S) ระยะยาว (L) 

la-1 ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ 
        ภายในระยะเวลา 1 ปี หลังส าเร็จการศึกษา 
la-2 ร้อยละของบัณฑิต ป.ตรี ที่เป็นผู้ประกอบการภายใน 1 ป ีหลังส าเร็จการศึกษา  
la-4 ระดับความพึงใจของผู้ใช้บัณฑิต 
la-5 ร้อยละของบัณฑิตที่สอบผ่านใบประกอบวิชาชีพคร ู

แผนปฏิบัติการ  
1.1.1) พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้มุ่งเน้นการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง เท่าทันต่อการ

เปลี่ยนแปลงของโลก" 
1.1.1.1) โครงการพัฒนาหลักสูตรที่สร้างความร่วมมือระหว่างคณะ ชุมชน และหน่วยงาน 

ภายนอก 
1.1.2) ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้และทกัษะในการสร้างนวัตกรรมเพื่อสังคม 

1.1.2.1) โครงการในระดับหลักสูตร  
1.2.1) เสริมสรา้งความสามารถทางการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้บัณฑิตน าไปใช้งานได้จริง 

1.2.1.1) โครงการส่งเสริมทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 
 
กลยุทธ์ที่ 2 วจิัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้และนวตักรรมทางสังคม ที่ตอบสนองความต้องการของ
สังคมอยา่งโดดเด่น 

วัตถุประสงคเ์ชิงกลยุทธ์ (SO) 
คณะมีผลงานวิจัยที่มีคุณภาพในระดับชาติและระดับนานาชาติ และมีผลกระทบต่อสังคม 
ตัววัด SO/แผนปฏิบัติการระยะสัน้ (S) ระยะยาว (L) 

la-1. ร้อยละของผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมที่น าไปใช้เพื่อการพัฒนาพ้ืนที่ในรอบ 3 ปี 
la-2. สัดส่วนจ านวนบทความทางวิชาการในฐานนานาชาติ  (Scopus Q1-Q2) ต่อจ านวน 
       อาจารย์ประจ า 
la-3. สัดส่วนจ านวนบทความทางวิชาการในฐานระดับชาติ (TCI 1- TCI 2) และบทความ       
       ทางวิชาการในฐานนานาชาติ (Scopus Q3-Q4) ต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 

แผนปฏิบัติการ 
2.1.1) เพิ่มจ านวนนักวิจัยใหม่และพัฒนาศกัยภาพนักวิจัยไปสู่ระดับสากล" 

2.1.1.1) โครงพัฒนาศักยภาพนักวิจัย 
2.1.1.2) โครงการสนับสนุนทุนน าเสนอผลงานวิจัย 
2.1.1.3) โครงการสนับสนุนค่าตอบแทนการเผยแพร่ผลงานในระดับชาติและนานาชาติ 
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2.1.2)  ส่งเสรมิงานวิจัยเพ่ือการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้และนวัตกรรมทางสังคม และงานวิจัยที่ 
         ตอบสนองความต้องการของสังคมและนโยบายของประเทศ 

2.1.2.1) โครงการสนับสนุนทุนวิจัยในการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้และนวัตกรรมทาง 
 สังคม 

2.1.2.2) โครงการสนับสนุนทุนวิจัยที่ตอบสนองความต้องการของสังคมและนโยบายของ 
 ประเทศ 

2.1.3) เสริมสรา้งความเข้มแข็งของเครือข่ายวิจัยและวิชาการในระดับประเทศและนานาชาติ 
2.1.3.1) โครงการส่งเสริมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัย/วิชาการในระดับชาติ 

และนานาชาติ 
 
กลยุทธ์ที่ 3 เสริมสร้างสมรรถนะการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตอีสานใต้ 

วัตถุประสงคเ์ชิงกลยุทธ์ (SO) 
3.1)  ผู้เรียนและบุคลากรทางการศึกษากลุ่มเป้าหมายในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ม ี
       ทักษะและความรู้ความสามารถที่เพิม่ขึ้น 
ตัววัด SO/แผนปฏิบัติการระยะสัน้ (S) ระยะยาว (L) 

la-1. ระดับทักษะและความรูค้วามสามารถผู้รับบริการกลุม่เป้าหมายเพิ่มขึ้น 
la-2. ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนกลุ่มเป้าหมาย  

แผนปฏิบัติการ 
3.1.1)  พัฒนาศักยภาพก าลังคนในพื้นที่เป้าหมาย โดยเชื่อมโยงงานบริการวิชาการกับภารกิจด้านการ 

                    เรียนการสอน วิจัย และกิจกรรมพัฒนานักศึกษา" 
3.1.1.1) โครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพก าลังคนในพื้นที่เป้าหมาย 
3.1.1.2) พัฒนาหลักสูตรระยะสั้นที่ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน/องค์กรในพ้ืนที่  
3.1.1.3) การสง่เสริมการออกแบบนวัตกรรมการเรียนรู้ในชุมชน/โรงเรียน รวมถึงสนับสนุน 
           การศกึษาระดับท้องถิ่น  
3.1.1.4) โครงการบูรณาการการบริการวิชาการในระดับหลักสูตร 

วัตถุประสงคเ์ชิงกลยุทธ์ (SO) 
3.2) ชมุชนเป้าหมายมีความเข้มแข็ง ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
ตัววัด SO/แผนปฏิบัติการระยะสัน้ (S) ระยะยาว (L) 

la-1. ระดับทักษะและความรูค้วามสามารถผู้รับบริการกลุม่เป้าหมายเพิ่มขึ้น 
la-2. ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนกลุ่มเป้าหมาย  

แผนปฏิบัติการ 
3.1.2)   สร้างกลุ่ม หรือหน่วยบริการวิชาการที่เข้มแข็งและเป็นมืออาชีพ เพื่อรองรับภาระงานบริการ 

วิชาการ 
3.1.2.1) การจดัตั้งกลุ่มหรือหน่วยบริการวิชาการเพื่อรองรับการบริการวิชาการแก่หน่วยงาน 

ภายนอก 
3.1.2.2) สร้างเครือข่ายและประสานความร่วมมือในการพัฒนาการบริการวิชาการกับ 

หน่วยงานภายนอก 
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กลยุทธ์ที่ 4 อนุรักษ์ ฟื้นฟู และสรา้งมลูคา่เพิ่มทนุทางวฒันธรรมในอสีานและภูมิภาคลุ่มน้้าโขง   
วัตถุประสงคเ์ชิงกลยุทธ์ (SO) 
4.1) ภมูิปัญญา ศิลปะและวฒันธรรมท้องถิ่น ได้รับการอนุรักษ์ และสืบสาน 
4.2) ภมูิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นมีมูลค่าเพิ่มขึ้น 
ตัววัด SO/แผนปฏิบัติการระยะสัน้ (S) ระยะยาว (L) 

la-1.จ านวนกิจกรรม โครงการ หรือผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาที่ได้รับการ 
สืบสาน 

แผนปฏิบัติการ 
4.1.1) ส่งเสรมิการสร้างมูลค่าเพิ่มเชิงสร้างสรรค์จากฐานวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น" 

4.1.1.1) โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวด้านภูมิปัญญา ศิลปะและ 
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

4.1.1.2) โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์กับหน่วยงานภายนอกเพื่อสร้างความร่วมมือและ 
วาระการท างานร่วมกัน 

4.1.1.3) โครงการส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมนักศึกษาเพ่ืองานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
4.1.1.4) โครงการบูรณาการการเรียนการสอนและงานวิจัยกับกิจกรรมท านุบ ารุง 

ศิลปวัฒนธรรม 
 
กลยุทธ์ที่ 5 ปรับเปลี่ยนการบริหารจดัการองค์กร 

วัตถุประสงคเ์ชิงกลยุทธ์ (SO) 
5.1) เพื่อบริหารจัดการให้มีความคล่องตัว และมีเสถียรภาพทางการเงิน 
5.2) บคุลากรมีความเช่ียวชาญและได้รับการพัฒนาสมรรถนะที่สูงขึ้น  
5.3) เป็นคณะมีระบบนิเวศเอื้อต่อการเรียนรู้และการท างาน ก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
ตัววัด SO/แผนปฏิบัติการระยะสัน้ (S) ระยะยาว (L) 

la-1 จ านวนคนที่มีต าแหน่งทางวิชาการสูงขึ้น (อาจารย์ ผศ. รศ. ศ) 
la-2 ร้อยละของอาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการ 
la-3 ร้อยละของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รบัการพัฒนาความรู้ความสามารถ 
       ด้านวิชาการและวิชาชีพต่อจ านวนบุคลากรทั้งหมด 
la-4 ร้อยละความผูกพันของบุคลากรต่อคณะ 
la-5 ความพึงพอใจต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ 
la-6 ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาต่อโครงสร้างพื้นฐาน ระบบ 
      สาธารณูปโภค และสิ่งอ านวยความสะดวกของคณะ 
la-7 ร้อยละของจ านวนอาจารย์ที่ท าการเรียนการสอนผ่านระบบ UBU LMS อย่างสมบูรณ์   

แผนปฏิบัติการ  
5.1.1) ส่งเสรมิบุคลากรทุกระดับให้มีสมรรถนะสูงขึ้น" 

5.1.1.1) โครงการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรวิชาการและสายสนับสนุน 
5.1.1.2) โครงการส่งเสริมการขอต าแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น 

5.1.2) บริหารจัดการอัตราก าลังอย่างมีประสิทธิภาพ  
5.1.2.1) โครงการวิเคราะห์อัตราก าลังและการพัฒนาบุคลากรเพ่ือพร้อมรับต่อการ 
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เปลี่ยนแปลงขององค์กร 
5.1.2.2) โครงการพัฒนาการสื่อสารองค์กร 
5.1.2.3) กิจกรรมส่งเสริมค่านยิมและสร้างความผูกพันต่อองค์กร 

5.1.3) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
5.1.3.1) โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่การบริหารจัดการแบบครบวงจร 

5.1.4) พัฒนาคณะให้มีระบบนิเวศที่เอื้อต่อการเรียนรู้และการท างาน 
5.1.4.1) โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาอาคารสถานที่ 
5.1.4.2) โครงการปรับปรุงห้องเรียนให้ทันสมัย 
5.1.4.3) โครงการส านักงานสีเขียว 
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ตารางท่ี 22 กลยุทธ์คณะศิลปศาสตร์ 

กลยุทธ์ที่ 1 ผลิตบัณฑิตด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศึกษาศาสตร์ที่มีคุณภาพ 
ตอบสนองความต้องการของสังคม  

                  

วัตถุประสงค์ 
เชิงกลยุทธ์ (SO) 

ตัววัด SO/แผนปฏิบัติการระยะสั้น (S) 
ระยะยาว (L) 

ตัววัดแผนปฏิบัติการ Based line ค่าคาดการณ์ ผู้รับผิดชอบ แผนบุคลากร 
2563 2564 2566 2567 2568 2569 2570 

บัณฑิตมีทักษะด้าน
ภาษา วิชาชีพ และ
เทคโนโลยีดิจิทัล  
สามารถพัฒนา
นวัตกรรมเพ่ือสังคม 
ประยุกต์ใช้ในการ
ท้างานได้จริง 

La-1 ร้อยละของผู้ส้าเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรีที่ได้งานท้าหรือ
ประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา  
1 ปี หลังส้าเร็จการศึกษา 

   62.19 -  80 85 90 95 100 รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ 

แผนพัฒนา
บุคลากร ปี 2566-
2570 
1.ฝึกอบรม/
เพิ่มพูนทักษะทาง
วิชาการ 

La-2 รอ้ยละของบัณฑิต ป.ตรี ที่เป็น
ผู้ประกอบการภายใน 1 ปี หลังส้าเร็จ
การศึกษา  

  -   - 5 6 7 8 9 

La-4 ระดับความพึงใจของผู้ใช้บัณฑิต   85.19   - 4.51 4.51 4.51 4.51 4.51 
La-5 ร้อยละของบัณฑิตที่สอบผ่านใบ
ประกอบวิชาชีพครู 

   -  - 0 100 100 100 100 

แผนปฏิบัติการ  
1.1.1) พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้
มุ่งเน้นการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง 
เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก 

 
ร้อยละของหลักสูตรที่
ได้รับการปรับปรุงให้
ทันสมัย 

 
 - 

  
- 

 
100 

 
100 

 
100 

 
100 

 
100 

1.1.1.1) โครงการพัฒนาหลักสูตรที่สร้าง
ความร่วมมือระหว่างคณะ ชุมชน และ
หน่วยงานภายนอก 

                

  1.1.2) ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้และ
ทักษะในการสร้างนวัตกรรมเพื่อสังคม 

จ านวนหลักสูตรที่มีการ
ส่งเสริมความรู้และ
ทักษะในการสร้าง
นวัตกรรมเพื่อสังคม 

    12 12 12 12 12 
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กลยุทธ์ที่ 2 วิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้และนวัตกรรมทางสังคม ที่ตอบสนอง
ความต้องการของสังคมอย่างโดดเด่น  

                  

วัตถุประสงค์ 
เชิงกลยุทธ์ (SO) 

ตัววัด SO/แผนปฏิบัติการระยะสั้น (S) 
ระยะยาว (L) 

ตัววัดแผนปฏิบัติการ Based line ค่าคาดการณ์ ผู้รับผิดชอบ แผนบุคลากร 

  2563 2564 2566 2567 2568 2569 2570 

 

1.1.2.1 โครงการในระดับหลักสูตร         

  

1.2.1) เสริมสร้างความสามารถทางการ
ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้บัณฑิตน้าไปใช้
งานได้จริง 

ร้อยละความพึงพอใจ
นักศึกษาที่เข้าร่วม

โครงการ 

0 0 70 75 80 80 80 

1.2.1.1 โครงการส่งเสริมทักษะด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัล 

        

2.1) คณะมี
ผลงานวิจัยที่มี
คุณภาพใน
ระดับชาติและระดับ
นานาชาติ และมี
ผลกระทบต่อสังคม 
Mapping :  
 - SC3, SC4, SC8 
 - SA1, SA4 
 - SO5 
 - นโยบายสภา
มหาวิทยาลัย 1, 3, 
5  
 - All SDGs  

la-1. ร้อยละของผลงานวิจัยหรือ
นวัตกรรมที่น าไปใช้เพื่อการพัฒนาพื้นที่
ในรอบ 3 ปี 

   5 3 6 7 8 10 10 รองคณบดี
ฝ่ายวิจัยและ

พัฒนา 

แผนพัฒนา
ศักยภาพนักวจิยั 
1.นกัวิจัยหน้าใหม่ 
2.การเขียน
บทความ 
3.การน าเสนอ
ผลงาน 

la-2.สัดส่วนจ านวนบทความทางวิชาการ
ในฐานนานาชาต ิ(Scopus Q1-Q2) ต่อ
จ านวนอาจารย์ประจ า 

   0.007 0.01 0.05 0.05 0.1 0.1 0.1 

la-3. สัดส่วนจ านวนบทความทาง
วิชาการในฐานระดับชาติ (TCI 1- TCI 2) 
และบทความทางวิชาการในฐาน
นานาชาติ (Scopus Q3-Q4) ต่อจ านวน
อาจารย์ประจ า 

  - 0.2 0.3 0.35 0.4 0.5 0.5 

แผนปฏิบัติการ 
2.1.1) เพ่ิมจ้านวนนักวิจัยใหม่และ
พัฒนาศักยภาพนักวิจัยไปสู่ระดับสากล 

จ้านวนอาจารย์ที่
ท้างานวิจัยต่อจ้านวน
อาจารย์ประจ้าในรอบ 
5 ปี 

 -  64           
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วัตถุประสงค์ 
เชิงกลยุทธ์ (SO) 

ตัววัด SO/แผนปฏิบัติการระยะสั้น (S) 
ระยะยาว (L) 

ตัววัดแผนปฏิบัติการ Based line ค่าคาดการณ์ ผู้รับผิดชอบ แผนบุคลากร 
2563 2564 2566 2567 2568 2569 2570 

  
  
  
  

2.1.1.1 โครงพัฒนาศักยภาพนักวิจัย   50,000 50,000      

รองคณบดี
ฝ่ายวิจัยและ

พัฒนา 
  

2.1.1.2 โครงการสนับสนุนทุนน าเสนอ
ผลงานวิจัย 

  20,000 20,000      

2.1.1.3 โครงการสนับสนุนค่าตอบแทน
การเผยแพร่ผลงานในระดับชาติและ
นานาชาต ิ

  45,000 45,000      

2.1.2) ส่งเสริมงานวิจัยเพื่อการพัฒนา
นวัตกรรมการเรียนรู้และนวัตกรรมทาง
สังคม และงานวิจัยที่ตอบสนองความ
ต้องการของสังคมและนโยบายของ
ประเทศ 

จ้านวนโครงการวิจัยที่
คณะให้ทุนสนับสนุน 

       

2.1.2.1) โครงการสนับสนุนทุนวิจัยใน
การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้และ
นวัตกรรมทางสังคม 

                

2.1.2.2) โครงการสนับสนุนทุนวิจัยที่
ตอบสนองความต้องการของสังคมและ
นโยบายของประเทศ 

                

2.1.3) เสริมสร้างความเข้มแข็งของ
เครือข่ายวิจัยและวิชาการใน
ระดับประเทศและนานาชาติ 

จ้านวนกิจกรรมที่มี
ความร่วมมือระหว่าง
เครือข่าย 

              

2.1.3.1) โครงการส่งเสริมการสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัย/
วิชาการในระดับชาติและนานาชาติ 
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กลยุทธ์ที่ 3 เสริมสร้างสมรรถนะการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขต
อีสานใต้ (ผู้รับผิดชอบ: รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา) 

                  

วัตถุประสงค์ 
เชิงกลยุทธ์ (SO) 

ตัววัด SO/แผนปฏิบัติการระยะสั้น (S) 
ระยะยาว (L) 

ตัววัดแผนปฏิบัติการ Based line ค่าคาดการณ์ ผู้รับผิดชอบ แผนบุคลากร 

2563 2564 2566 2567 2568 2569 2570 
3.1) ผู้เรียนและ
บุคลากรทางการ
ศึกษากลุ่มเป้าหมาย
ในเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง 2 มีทักษะ
และความรู้
ความสามารถที่
เพ่ิมขึ้น 
Mapping :  
 - SC8 
 - SA1, SA2, SA3, 
SA4, SA5 
 - SO6, SO7, SO9 
 - นโยบายสภา
มหาวิทยาลัย 1, 3, 
5  
 - SDG 1, 2, 3, 17 

la-1. ระดับทักษะและความรู้
ความสามารถผู้รับบริการกลุ่มเป้าหมาย
เพิ่มข้ึน 

  > 1 > 1 > 1 > 1 > 1 > 1 > 1 รองคณบดี
ฝ่ายวิจัยและ

พัฒนา 

แผนพัฒนา
บุคลากร 
1.KM การบริหาร
จัดโครงการ 
2.อบรมให้ความรู้
เรื่องการเบิก
จ่ายเงิน 

la-2. ร้อยละความพึงพอใจของประชาชน
กลุ่มเป้าหมาย  

  
50 50 60 70 80 80 80 

แผนปฏิบัติการ 
3.1.1) พัฒนาศักยภาพก้าลังคนในพื้นที่
เป้าหมาย โดยเชื่อมโยงงานบริการ
วิชาการกับภารกิจด้านการเรียนการ
สอน วิจัย และกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

  

              

3.1.1.1) โครงการบริการวิชาการเพื่อ
พัฒนาศักยภาพก าลังคนในพื้นที่
เป้าหมาย 

จ านวนเงินที่คณะจัดสรร
ให้หลักสูตรจัดกิจกรรม
บริการวิชาการ 

  100,000.00            

3.1.1.2) พัฒนาหลักสูตรระยะสั้นที่
ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน/
องค์กรในพื้นที่  

จ านวนหลักสูตรที่
ตอบสนองความต้องการ
ของชุมชน/องค์กรใน
พื้นที่ 

1 0           

3.1.1.3) การส่งเสริมการออกแบบ
นวัตกรรมการเรียนรู้ในชุมชน/โรงเรียน 
รวมถึงสนับสนุนการศึกษาระดับท้องถิ่น  

                

3.1.1.4) โครงการบูรณาการการบริการ
วิชาการในระดับหลักสูตร 
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วัตถุประสงค์ 
เชิงกลยุทธ์ (SO) 

ตัววัด SO/แผนปฏิบัติการระยะสั้น (S) 
ระยะยาว (L) 

ตัววัดแผนปฏิบัติการ Based line ค่าคาดการณ์ ผู้รับผิดชอบ แผนบุคลากร 

2563 2564 2566 2567 2568 2569 2570 

3.2) ชุมชน
เป้าหมายมีความ
เข้มแข็ง ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น 

la-1. ระดับทักษะและความรู้
ความสามารถผู้รับบริการกลุ่มเป้าหมาย
เพิ่มข้ึน 

  > 1 > 1 > 1 > 1 > 1 > 1 > 1 รองคณบดี
ฝ่ายวิจัยและ

พัฒนา 

1.KM การบริหาร
จัดโครงการ 
2.อบรมให้ความรู้
เรื่องการเบิก
จ่ายเงิน 

la-2. ร้อยละความพึงพอใจของประชาชน
กลุ่มเป้าหมาย  

  
50 50 60 70 80 80 80 

3.1.2) สร้างกลุ่ม หรือหน่วยบริการ
วิชาการที่เข้มแข็งและเป็นมืออาชีพ 
เพ่ือรองรับภาระงานบริการวิชาการ 

                

1) การจัดตั้งกลุ่มหรือหน่วยบริการ
วิชาการเพื่อรองรับการบริการวิชาการแก่
หน่วยงานภายนอก 

       1 1  1  1  1  

2) สร้างเครือข่ายและประสานความ
ร่วมมือในการพัฒนาการบริการวิชาการ
กับหน่วยงานภายนอก 
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กลยุทธ์ที่ 4 อนุรักษ์ ฟื้นฟู และสร้างมูลค่าเพิ่มทุนทางวัฒนธรรมในอีสานและภูมิภาคลุ่มน้้า
โขง   (ผู้รับผิดชอบ: รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา) 

                  

วัตถุประสงค์ 
เชิงกลยุทธ์ (SO) 

ตัววัด SO/แผนปฏิบัติการระยะสั้น (S) 
ระยะยาว (L) 

ตัววัดแผนปฏิบัติการ Based line ค่าคาดการณ์ ผู้รับผิดชอบ แผนบุคลากร 

2563 2564 2566 2567 2568 2569 2570 

4.1) ภูมิปัญญา 
ศิลปะและวัฒนธรรม
ท้องถิ่น ได้รับการ
อนุรักษ์ และสืบสาน 
4.2) ภูมิปัญญาและ
วัฒนธรรมท้องถิ่นมี
มูลค่าเพิ่มขึ้น 
Mapping :  
 - SC8  - SA1, 
SA5  - SO7 
 - นโยบายสภา
มหาวิทยาลัย 8 
 - SDG 11 

la-1.จ้านวนกิจกรรม โครงการ หรือ
ผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาที่ได้รับการสืบสาน 

  1 1 5 6 7 8 10 รองคณบดี
ฝ่ายวิจัยและ

พัฒนา 

1.KM การบริหาร
จัดโครงการ 
2.อบรมให้ความรู้
เรื่องการเบิก
จ่ายเงิน 

แผนปฏิบัติการ 
4.1.1) ส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มเชิง
สร้างสรรค์จากฐานวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

จ านวนกิจกรรม/
โครงการที่ส่งเสริมการ
ท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปํญญาท้องถิ่น 

    5 6 7 8 10 

4.1.1.1) โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และ
แหล่งท่องเที่ยวด้านภูมิปัญญา ศิลปะและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

                

  4.1.1.2) โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์
กับหน่วยงานภายนอกเพื่อสร้างความ
ร่วมมือและวาระการท างานร่วมกัน 

                

  4.1.1.3) โครงการส่งเสริม สนับสนุน
กิจกรรมนักศึกษาเพื่องานท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

                

  4.1.1.4) โครงการบูรณาการการเรียนการ
สอนและงานวิจยักับกิจกรรมท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม  
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กลยุทธ์ที่ 5 ปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการองค์กร                     

วัตถุประสงค์ 
เชิงกลยุทธ์ (SO) 

ตัววัด SO/แผนปฏิบัติการระยะสั้น (S) 
ระยะยาว (L) 

ตัววัดแผนปฏิบัติการ Based line ค่าคาดการณ์ ผู้รับผิดชอบ แผนบุคลากร 
2563 2564 2566 2567 2568 2569 2570 

5.1) เพ่ือบริหาร
จัดการให้มีความ
คล่องตัว และมี
เสถียรภาพทาง
การเงิน 
5.2) บุคลากรมี
ความเชี่ยวชาญและ
ได้รับการพัฒนา
สมรรถนะที่สูงขึ้น  
5.3) เป็นคณะมี
ระบบนิเวศเอื้อต่อ
การเรียนรู้และการ
ท้างาน ก่อให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด 
Mapping :  
 - SC5, SC6 
 - SO4, SO8  
 - นโยบายสภา
มหาวิทยาลัย 4, 7, 
9, 10  

la-1 จ านวนคนที่มีต าแหน่งทางวิชาการ
สูงขึ้น (อาจารย์ ผศ. รศ. ศ) 

  
    4 4 5 5 5 ผู้บริหารคณะ แผนพัฒนา

บุคลากร ปี 2566-
2570 
1.ศึกษาต่อ 
2.ต าแหนง่ทาง
วิชาการ 

la-2 ร้อยละของอาจารย์ที่มีต าแหน่งทาง
วิชาการ 

  
27.69 27.69 30 32 35 38 42 

la-3.ร้อยละของอาจารย์และบุคลากร
สายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนาความรู้
ความสามารถด้านวิชาการและวิชาชีพต่อ
จ านวนบุคลากรทั้งหมด 

  

    100 100 100 100 100 

la-4.ร้อยละความผูกพันของบุคลากรต่อ
คณะ 

  
67 64.58 80 80 85 90 90 

la-5. ความพึงพอใจต่อระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ 

  
 - -  70 70 75 75 80 

la-6. ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากร
และนักศึกษาต่อโครงสร้างพื้นฐาน ระบบ
สาธารณูปโภค และสิ่งอ านวยความ
สะดวกของคณะ 

  

 - -  70 70 75 75 80 

la-7.ร้อยละของจ านวนอาจารย์ที่ท าการ
เรียนการสอนผ่านระบบ UBU LMS 
อย่างสมบูรณ์   

  
-   - 40 45 50 55 60 

แผนปฏิบัติการ  
5.1.1) ส่งเสริมบุคลากรทุกระดับให้มี
สมรรถนะสูงขึ้น 
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วัตถุประสงค์ 
เชิงกลยุทธ์ (SO) 

ตัววัด SO/แผนปฏิบัติการระยะสั้น (S) 
ระยะยาว (L) 

ตัววัดแผนปฏิบัติการ Based line ค่าคาดการณ์ ผู้รับผิดชอบ แผนบุคลากร 

2563 2564 2566 2567 2568 2569 2570 

 
5.1.1.1) โครงการพัฒนาขีด
ความสามารถของบุคลากรวิชาการและ
สายสนับสนุน 

จ านวนเงินที่คณะจัดสรร
เพื่อพัฒนาบุคลากร 

 60,000.00   60,000.00       

ผู้บริหารคณะ 

แผนพัฒนา
บุคลากร ปี 2566-
2570 
1.ศึกษาต่อ 
2.ต าแหนง่ทาง
วิชาการ 

 

5.1.1.2) โครงการส่งเสริมการขอต าแหน่ง
ทางวิชาการที่สูงขึ้น 

จ านวนเงินที่คณะจัดสรร
เพื่อส่งเสริมการขอ
ต าแหน่งทางวิชาการที่
สูงขึ้น 

 
100,000.00  

 
100,000.00  

     

 
5.1.2) บริหารจัดการอัตราก้าลังอย่างมี
ประสิทธิภาพ  

           

 

5.1.2.1) โครงการวิเคราะห์อัตราก าลัง
และการพัฒนาบุคลากรเพื่อพร้อมรับต่อ
การเปลี่ยนแปลงขององค์กร 

อัตราส่วนของบุคลากร
สายวิชาการต่อสาย
สนับสนุนวิชาการเป็นไป
ตามาตรฐานก าหนด 

4:1 4:1      

 5.1.2.2) โครงการพัฒนาการสื่อสาร
องค์กร 

        

  5.1.2.3) กิจกรรมส่งเสริมค่านิยมและ
สร้างความผูกพันต่อองค์กร 

                

  5.1.3) พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

                

  5.1.3.1) โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการแบบ
ครบวงจร 
 
 

ระดับความพึงพอใจของ
บุคลากรต่อการใช้
ฐานข้อมูลสารสนเทศ  

0 0           
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วัตถุประสงค์ 
เชิงกลยุทธ์ (SO) 

ตัววัด SO/แผนปฏิบัติการระยะสั้น (S) 
ระยะยาว (L) 

ตัววัดแผนปฏิบัติการ Based line ค่าคาดการณ์ ผู้รับผิดชอบ แผนบุคลากร 

2563 2564 2566 2567 2568 2569 2570 

 5.1.4) พัฒนาคณะให้มีระบบนิเวศที่เอื้อ
ต่อการเรียนรู้และการท้างาน 

             

 5.1.4.1) โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และ
พัฒนาอาคารสถานที่ 

ระดับความพึงพอใจของ
บุคลากร/นักศึกษาต่อ
ภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม 

0 0      
  

 5.1.4.2) โครงการปรับปรุงห้องเรียนให้
ทันสมัย 

             

 5.1.4.3) โครงการส านักงานสีเขียว              
หมายเหตุ: วิธีการ
อ่าน 1.1.1.1 

1.x.x.x : กลยุทธ์ x.x.1.x : แผนปฏิบัติ
การ 

                  

  x.1.x.x : วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (SO) x.x.x.1 : โครงการหลัก                   
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ภาคผนวก ก 
ข้อมูลด้านงานวิจัย 

 
ตารางที่ 20   จ้านวนบทความที่ได้รับการตีพิมพ์ แยกรายหลักสูตร ประจ้าปงีบประมาณ 2562-2564 

หลักสูตร 2562 2563 2564 รวม 
Proceeding TCI Scopus รวม Proceeding TCI Scopus รวม Proceeding TCI Scopus รวม Proceeding TCI Scopus รวม 

สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 2 3 1 0 4 
สาขาวิชาการ
ท่องเที่ยว 

13 3 0 16 34 12 0 46 59 0 1 60 106 15 1 122 

สาขาวิชาการพฒันา
สังคมพัฒนาสังคม   

14 6 0 20 4 12 1 17 7 4 2 13 25 22 3 50 

สาขาประวัติศาสตร์ 5 2 0 7 1 3 0 4 3 3 0 6 9 8 0 17 
สาขาวิชาภาษาจนีและ
การสื่อสาร 

1 0 0 1 3 2 0 5 3 0 0 3 7 2 0 9 

สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
และการสื่อสาร 

2 2 0 4 6 0 0 6 2 0 0 2 10 2 0 12 

สาขาวิชาภาษาไทย
และการสื่อสาร 

12 5 0 17 15 3 0 18 7 12 0 19 34 20 0 54 

สาขาวิชาภาษาและ
วัฒนธรรมอาเซียน 

0 1 0 1 1 - 0 1 1 0 0 1 2 1 0 3 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
และการสื่อสาร 

5 7 5 17 7 3 0 10 6 1 3 10 18 11 8 37 

ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2 6 0 8 2 1 0 3 2 0 0 2 6 7 0 13 
รวม 55 32 5 92 74 36 1 111 91 21 6 118 220 89 12 321 

หมายเหตุ: 1. นับการตีพิมพ์แยกตามช่ือผู้ผลิตผลงานหลักตามรายชื่อของการบริหารงานบุคคล โดยไม่นับซ้ าผลงานที่ผลิตร่วม 
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ตารางที่ 21  จ้านวนโครงการวิจัยและงบประมาณโครงการวิจัยที่ได้รบัการสนับสนนุ ประจ้าปี
งบประมาณ 2562-2564 

หลักสูตร 2562 2563 2564 รวม 

จ้านวน เงิน จ้านวน เงิน จ้านวน เงิน จ้านวน เงิน 
สาขาวิชาการท่องเที่ยว 3 48,000 14 260,000 4 1,395,700 21 1,703,700 
สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นและ
การสื่อสาร 

3 36,000 
 

- - 4 470,000 
7 506,000 

สาขาวิชาภาษาจนีและ
การสื่อสาร 

3 44,800 - - 1 0 
4 44,800 

สาขาวิชาการพฒันาสังคม 10 4,924,260 7 7,822,292.38 9 3,056,437 26 15,802,989 
สาขาวิชาภาษาไทยและ
การสื่อสาร 

1 57,300 3 107,500 4 85,000 
8 249,800 

ศึกษาศาสตรบัณฑิต - - 6 445,000 1 45,000 7 490,000 
สาขาวิชาประวัติศาสตร์ 1 250,000 3 257,500 4 45,000 8 552,500 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
และการสื่อสาร 

- - 1 0 3 25,000 

4 25,000 
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 1 16,000 1 0 1 15,000 3 31,000 
สาขาวิชาภาษาและ
วัฒนธรรมอาเซียน 

1 16,000 1 0 2 0 
4 16,000 

รวม 23 5,392,360 36 8,892,292 33 5,137,137 92 19,421,789 
 

หมายเหตุ: 1. นับงานวิจัยแยกตามช่ือหัวหน้าโครงการตามรายช่ือของการบริหารงานบุคคล  
    2. หลักสูตรศึกษาศาสตร์เริ่มเมื่อปี 2563 ผลงานในปี 2562-2564 คณาจารย์ในหลักสูตรสังกัด
กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป   

 


