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สวนที่ 1
กรอบแนวคิดการจัดทําแผนยุทธศาสตร
1. กรอบแนวคิดการจัดทําแผนยุทธศาสตร
แผนยุทธศาสตรคณะศิลปศาสตร พ.ศ. 2560-2564 (ฉบับปรับปรุง ธันวาคม 2563) ไดมีการปรับปรุง
แผนการทํ า งานเพื่ อ ให ส อดคล อ งกั บ การเปลี่ ย นแปลงสภาพแวดล อ มต า งๆ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ทั้ ง ภายในคณะ
มหาวิทยาลัยและการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก ทิศทางการเปลี่ยนแปลงมาทั้งจากการปรับเปลี่ ยน
ผูบริหารในระดับมหาวิทยาลัย แนวคิดการทํางาน ของจํานวนบัณฑิตที่ล ดลง ทิศทางการบริหารงานของ
มหาวิทยาลัยภายใตกระทรวงใหม รวมถึงนโยบายของประเทศ การปรับตัวของมหาวิทยาลัยและคณะจึงเปน
สิ่งจําเปนตองพรอมรับการเปลี่ยนแปลงภายใตยุคสมัยที่เทคโนโลยีดิจิตัลมีสวนสําคัญในการพัฒนาดานตางๆ
ปจจุบัน คณะศิลปศาสตร ซึ่งจัดการเรียนการสอนดานคณะดานสังคมศาสตรและมนุษยศาสตรกําลัง
เผชิญกับความทาทายที่สําคัญเกี่ยวกับทิศทางการผลิตบัณฑิตของชาติที่รัฐบาลมุงเนนการผลิตบัณฑิตดาน
วิทยาศาสตรและที่เกี่ยวของมากกวา ในขณะเดียวกันคณะก็เผชิญกับความคาดหวังเรื่องการสรางมาตรฐาน
การศึกษา และการพัฒนาบุคลากรใหมีคุณภาพ ภายใตการบริหารของระบบราชการซึ่งเงื่อนไขกลไกบางอยาง
ยังอาจเปนอุปสรรค ประกอบกับจํานวนนักศึกษาที่อาจจะลดลงในอนาคต ดังนั้น การปรับตัวตอสถานการณที่
พรอมจะเปลี่ยนแปลงอยางฉับไวอยูเสมอจึงเปนสิ่งที่จําเปนอยางยิ่งที่จะทําใหคณะเปนสถาบันการศึกษาที่มี
คุณภาพและมีการดําเนินงานที่เปนเลิศ
2. ขั้นตอนการจัดทําแผนยุทธศาสตรคณะ
ในการจัดทําแผนยุทธศาสตรฉบับปรับปรุง ไดมีการวิเคราะหผลการดําเนินงานที่ผานมา ปจจัยทาง
ยุทธศาสตร นโยบายที่เกี่ยวของ ความสอดคลองกับวิสัยทัศนและพันธกิจในระดับมหาวิทยาลัย การประกัน
คุณภาพระดับสถาบัน และการดําเนินงานที่เปนเลิศ ตลอดจนการสอบถามความคิดเห็นจากผูมีสวนไดสวนเสีย
จากนั้น ทําการกําหนดทิศทางขององคกร และกําหนดตัวชี้วัดและเปาประสงคและกําหนดกลยุทธ และจัดทํา
แผนปฏิบัติงาน อันจะนําไปสูการพัฒนาองคกรใหมีความเขมแข็ง ดังนี้
1. ผลการดําเนินงานที่ผานมา
คณะทําการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานยอนหลัง 5 ป เพื่อใหเห็นทิศทางและนําไปสูการวางแนว
ทางการพัฒนา ดังนี้
1) ดานการผลิตบัณฑิต
เมื่อทบทวนจํานวนผูสมัครเขาศึกษาตอยอนหลัง 5 ป แมวาคณะจะรับนักศึกษาเขาเรียนเปนจํานวน
มากในป 2561 และ 2562 แตพบวายอดผูสมัครมีจํานวนนอยมาก ทั้งนี้มี 2 ปจจัยสําคัญที่ตองทบทวนคือ เปน
ผลจากการเปลี่ยนแปลงการรับเขา TCAS ซึ่งในป 2562 มหาวิทยาลัยไมไดเขาอยูในระบบ และจํานวน
คาธรรมเนียมการศึกษาที่สูงขึ้น
นอกจากนี้การประชาสัมพันธที่ลดลงอันเนื่องจากเหตุผลดานงบประมาณ
อาจจะเปนสาเหตุหนึ่งที่กระทบตอยอดผูสมัครในจํานวนดังกลาวมีหลักสูตรที่ปดตัวลงดวยอยางไรก็ดี การรับ
นักศึกษาในภาพรวมของคณะยังเปนไปตามเปาหมาย
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ในปการศึกษา 2563 คณะไดเปดรับนักศึกษาในหลักสูตรศึกษาศาสตรโดยประสานความรวมมือกับ
คณะวิทยาศาสตรในการรับนักศึกษารวมทั้งสิ้น 10 แขนง ไดแก ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา พลศึกษา
ดนตรีศึกษา ฟสิกส เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร และเทคโนโลยี
ตารางที่ 1 จํานวนนักศึกษาเขาศึกษาตอระหวางป 2559 - 2563
ป
แผน
ผูสมัคร
ยืนยันสิทธิ์
2559
560
3,371
483
2560
510
3,654
486
2561
510
1,721
623
2562
500
1,539
581
2563
880
2774
814

รอยละตามแผน เขาศึกษา
86.25
476
95.29
469
122.16
596
116.20
553
92.5
814

สําหรับคุณภาพของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแหงชาติ ในการดําเนินงานที่ผาน
มาคณะผานเกณฑประกันคุณภาพการศึกษาซึ่งถือวาอยูในระดับมาตรฐาน และนักศึกษามีความพึงพอใจตอ
คุณภาพการเรียนการสอนในระดับปานกลาง
ตารางที่ 2 ระดับความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
ป
2558
2559
2560
2561
2562
ระดับ
90.79
80.00
79.60
82.88
85.00
ผลการสํารวจรอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทําตรงสาขาอยูในระดับปานกลาง และความพึง
พอใจของนายจางโดยรวมอยูในระดับที่นาพึงพอใจดังแสดงในตารางที่ 3 และ 4
ตารางที่ 3 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทําตรงสาขา
ป
2557
2558
2559
ระดับ
83.05
56.52
57.48

2560
53.99

2561
67.78

ตารางที่ 4 รอยละความพึงพอใจของนายจางที่มีตอผูสําเร็จการศึกษา
ป
2557
2558
2559
2560
ระดับ
81.80
81.60
79.60
84.80

2561
84.80

2) ดานการวิจัย
สําหรับดานการวิจัยพบวา จํานวนโครงการวิจัยเมื่อเทียบกับจํานวนอาจารยประจํายังอยูในระดับต่ํา
ซึ่งคณะจําเปนตองมีแนวทางสงเสริมใหเกิดการพัฒนาบุคลากรสูการเปนนักวิจัยที่มีคุณภาพและผลิตผลงาน
วิชาการที่จะนําไปสูการสนับสนุนการเรียนการสอนตอไป ดังแสดงในขอมูลตารางที่ 5
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ตารางที่ 5 จํานวนโครงการวิจัยที่ไดรับการอนุมัติงบประมาณในปงบประมาณ 2559-2563
ปงบประมาณ
ภายนอก
ภายใน
สวนตัว
รวม
2559
9
14
23
2560
12
8
20
2561
7
8
2
17
2562
9
12
1
22
2563
12
13
12
37
* หมายเหต: นับเริ่มจากวันที่เริ่มดําเนินโครงการ
นอกจากนี้ เมื่อเปรียบเทียบงบประมาณโครงการที่ไดรับการสนับสนุนจากโครงการวิจัยทั้งภายในและ
ภายนอก (ตารางที่ 6) แมวางบประมาณโดยเฉลี่ยตอคนอยูในเกณฑประกันคุณภาพการศึกษา แตยังถือวาอยูใน
ระดับต่ําเมื่อเทียบกับจํานวนอาจารยทั้งหมด และจํานวนโครงการที่ไดรับมีจํานวนนอย โดยงบประมาณ
ภายนอกสวนใหญมาจากการรับทุนของอาจารยจากสาขาวิชาดานสังคมศาสตร (ตารางที่ 7) เมื่อดูผลงาน
ตีพิมพ พบวา ในระยะหลังอาจารยสวนใหญจะมีการเผยแพรผลงานวิชาการจํานวนมาก แตสวนใหญเปนการ
นําเสนอในที่ประชุมวิชาการ แตการตีพิมพในวารสารกลับมีจํานวนนอยลง และ ผลงานสวนหนึ่งไมไดมาจาก
การทําวิจัย
ตารางที่ 6 งบประมาณโครงการวิจัยที่ไดรับการสนับสนุน ประจําปงบประมาณ 2558-2562
ปงบประมาณ
ภายนอก
ภายใน
งบทั้งหมด
2559
2,474,291
520,000
2,994,291
2560
4,631,435
992,600
5,624,035
2561
2,894,638
284,000
3,178,638
2562
2,043,660
849,100
2,892,760
2563
5,922,109
322,500
6,244,609
ตารางที่ 7 จํานวนการตีพิมพในวารสารที่มีคุณภาพตอการเผยแพรผลงานทั้งหมด
ปงบประมาณ จํานวนผลงานตีพิมพทั้งหมด ผลงานที่มีการตีพิมพในวารสารที่อยูใน
ฐาน TCI
2559
29
17
2560
45
17
2561
66
7
2562
49
13
2563
63
19
3) ดานการบริการวิชาการและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
สําหรับการใหบริการวิชาการและการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม เมื่อทบทวนการทํางานที่ผานมาพบวา
สวนใหญเปนการใหบริการดานการฝกอบรมการสอนภาษาทั้งภาษาไทยและตางประเทศ ซึ่งจะมีคณาจารยที่
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ทําการสอนดานภาษาไดรับการสนับสนุนโครงการสวนการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมจะมีคณาจารยจาก
หลักสูตรภาษาไทย ไดรับการสนับสนุนมากกวาสาขาอื่น
ในปงบประมาณ 2563 หลายโครงการมีการปรับเปลี่ยนกิจกรรมเนื่องจากสถานการณโควิด การไดรับ
งบประมาณสนับสนุนการดําเนินงานโครงการลดลงเนื่องจากงบประมาณหลักของประเทศสวนหนึ่งถูกนําไป
แกไขปญหาที่เกิดจากสถานการณโควิดจึงสงผลตองบประมาณรวมของมหาวิทยาลัยในดานดังกลาว และสงผล
ตอการจัดสรรงบประมาณใหกับคณะลดลงดวยโดยเฉพาะอยางยิ่งดายการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ดังแสดง
ในตารางที่ 8
ตารางที่ 8 จํานวนโครงการบริการวิชาการแกสังคมโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ที่ไดรับงบประมาณ
แผนดิน ประจําป 2559-2563
สาขา/ ปงบประมาณ
2559
2560
2561
2562
2563
โครงการบริการวิชาการ
13
7
7
9
12
โครงการทํานุบํารุง
12
8
14
13
9
ศิลปวัฒนธรรม
4) ดานการบริหารการเงินและงบประมาณ
คณะศิลปศาสตรเผชิญกับภาวะความไมแนนอนดานการเงินและงบประมาณ อันเนื่องจากการ
เปลี่ยนแปลงการจัดสรรเงินคาธรรมเนียมการศึกษา ซึ่งไมสอดคลองกับรายจายและสงผลตอการบริหารการเงิน
และเปนโจทยทาทายดําเนินงานใหมีรายรับเพิ่มขึ้น และเกิดการบริหารการเงินใหมีประสิทธิภาพและมีความ
คลองตัว
ตารางที่ 9 สรุปรายรับ-รายจาย ปงบประมาณ 2559 -2563 (เงินรายไดคณะศิลปศาสตร)
ลําดับ
ป
แผน
รวมรับ
รวมจาย
คงเหลือ
1
2
3
4
5

งบประมาณ

2559
2560
2561
2562
2563
เฉลี่ย

32,443,200.00 22,851,049.62 46,463,092.99
33,566,300.00 88,117,815.23 48,355,253.50
31,804,800.00 63,971,714.20 45,026,459.76
32,430,835.00 34,015,246.69 26,673,678.51
39,599,900.00 38.728,710.17 22,962,028.03
33,969,007.00 49,536,907.18 37,896,102.56

-23,612,043.37
39,762,561.73
18,945,254.44
7,341,568.18
15,766,682.14
11,640,804.62

*รายจายมากกวารายรับเพราะมีการขอใชเงินเหลือจายสะสมเพิ่มเติมเพื่อจัดซื้อครุภัณฑสิ่งกอสรางและ
ปรับปรุงอาคาร และ ป2559 มีรายรับนอยกวาที่ควรจะเปนเนื่องจาก มหาวิทยาลัยฯ มีการเปลี่ยนแปลงการ
จัดสรรคาธรรมเนียมฯ เปนแบบเหมาจาย และกองคลังไมจัดสรรมายังคณะ จึงทําใหมีรายรับนอยกวาความ
เปนจริงอยางมีนัยสําคัญ ทั้งนี้ กองคลังไดจัดสรรมาในป2560
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5) ดานบุคลากร
ตารางที่ 10 จํานวนบุคลากรเปรียบเทียบระหวางป 2559 -2563
ปงบประมาณ
2559
2560
สายวิชาการ
122
130
อาจารย 103
108
ผูชวยศาสตราจารย
15
18
รองศาสตราจารย
4
4
สายสนับสนุน
30
31
ปฏิบัติงาน
2
2
ปฏิบัติการ
16
12
ชํานาญการ
9
14
ลูกจางประจํา (ระดับ 2)
1
1
ลูกจางประจํา (ระดับ 3)
2
2
รวม
152
161
ขอมูล ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2563
*หมายเหตุ สายสนับสนุนมีลูกจางชั่วคราว จํานวน 3 ราย

2561
130
105
21
4
30
2
11
14
1
2
160

2562
130
98
27
5
30
2
11
14
1
2
160

2563
130
94
30
6
29
2
10
15
1
1
159

การทําใหบุคลากรมีความผูกพัน
ผลลัพธดานความพึงพอใจและความผูกพันของบุคลากรคณะศิลปศาสตร ที่มีความพึงพอใจ
และความผูกพันอยางตอเนื่องโดยมีคะแนนจากผลการสํารวจความสุข Happinometer ประจําป ในป 2560
– 2562 จะพบวารอยละของบุคลากรที่มีความสุขในการปฏิบัติงาน และ รอยละของบุคลากรที่มีความผูกพัน
ตอองคกร คณะศิลปศาสตร มีคาคะแนนที่สูงกวาเปาหมายที่กําหนด ยกเวนในปงบประมาณ 2561 รอยละของ
บุคลากรที่มีความผูกพันตอองคกร คณะศิลปศาสตร มีคาคะแนนต่ํากวาคาเฉลี่ยเปาหมาย
ตารางที่ 11 ผลการสํารวจความสุข Happinometer
รอยละของบุคลากรที่มีความสุข
ป
ในการปฏิบัติงาน
คาเฉลี่ยเปาหมาย คาคะแนนที่ได
2560
100
100
2561
80
88
2562
50
65

รอยละของบุคลากรที่มี
ความผูกพันตอองคกร
คาเฉลี่ยเปาหมาย
คาคะแนนที่ได
100
100
92
80
คะแนนเต็ม 5
3.57

นอกจากนี้ คณะไดวิเคราะหความผูกพันของบุคลากร เพื่อนํามาวิเคราะหเปรียบเทียบรวมกับ
ผลสํารวจ ไดแก อัตราการลาออกของบุคลากร ระหวางปการศึกษา 2559 – 2561 ซึ่งเปรียบเทียบจากปที่ผาน
มา พบวาอัตราการลาออกมีอัตราต่ําลงจากป 2559
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ตารางที่ 12 อัตราการลาออกของบุคลากร
ปการศึกษา
ลําดับ
สถานะ
ที่
2559 2560 2561
1 ลาออก
3
4
2

รวม
9

หมายเหตุ
อยูระหวางลาศึกษาตอ 15 ราย ซึ่งคาดวาจะ
สําเร็จการศึกษา ป 2562 จํานวน 1 ราย

2. การวิเคราะหปจจัยทางยุทธศาสตร
2.1 การวิเคราะห 5 Forces Analysis
จากการวิเคราะหดวย 5 force Analysis พบดังนี้
1) ดานสภาพการแขงขัน แมวาคณะจะไมมีคูแขงใหมเพิ่มขึ้นในการรับนักศึกษา แตคณะเผชิญกับการ
ปรับกลยุทธของคูแขงในการขยายจํานวนการรับนักศึกษาและการปรับสภาพแวดลอมที่ดึงดูดผูเรียน อยางไรก็
ดี พบวาในบางหลักสูตร เมื่อเทียบรายหลักสูตรกับมหาวิทยาลัยอื่น เชน สาขาการพัฒนาสังคม กลับไมมี
นักศึกษามากนัก
2) ดานแรงกดกดันจากผูสงมอบและพันธมิตรพบวา คณาจารยตางเผชิญกับกระบวนทัศนการวิจัย
แบบใหม ที่เนนการบูรณาการซึ่งในบางศาสตรมีลักษณะของการทํางานวิจัยที่ตางกันทําใหบูรณาการศาสตรได
ยาก
3) ดานความคาดหวังของลูกคา ทั้งนักศึกษาและผูปกครอง ตางตองการบริการที่ดี จบแลวมีงานทํา
รวมถึงชุมชนเครือขายมีความตองการความรวมมือจากคณะในการใหบริการทางวิชาการ
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มีคูแขงใหมๆ เพิ่มขึ้นไหม?
- ดานการรับนักศึกษาไมมีคูแขงใหม แต
เราเผชิญกับการปรับกลยุทธของคูแขงใน
การขยายการรับนักศึกษา
สภาพการแขงขันรุนแรงไหม?
แรงกดดันจากผูสงมอบและ
- เรายังมีนักศึกษาในภาพรวมที่เปนไป
พันธมิตร
ตามแผนรับในสัดสวนที่สูง แมวาจํานวน
- ดานการวิจัย อววน. ปรับ
กระบวนทัศนในการวิจัยโดยเนน ประชากรลดลง
- จํานวนนักศึกษารายหลักสูตรมีจํานวน
แบบบูรณาการ
นอยเมื่อเทียบกับคูแขง เชน พัฒนาสังคม
- ดานการเรียนการสอน อววน.
ประวัติศาสตร
เปดจัดการเรียนการสอนแบบ
ออนไลนและไมจํากัดระยะเวลาใน - หลักสูตรบริการวิชาการแบบหารายไดมี
ลูกคาจํากัด พื้นที่ใหบริการอยูไกลจาก
การสําเร็จการศึกษา มีความ
กลุมเปาหมาย
ยืดหยุน
- มีสถาบันที่มีชื่อเสียงที่เปดหลักสูตร
ออนไลน เชน หลักสูตรบัณฑิตศึกษาซึ่ง
อาจดึงดูดผูเรียนไดมากกวา
- สภาพภูมิทัศนพื้นที่ของคูแขงดึงดูด
ผูเรียนไดมากกวา
การบริการรูปแบบใหมที่ทดแทนเราได
- หลักสูตรอนุปริญญา / Credit Bank /
ออนไลน

ความคาดหวังของลูกคาคืออะไร
- นักศึกษา ตองการบริการและสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู ภูมิทัศนทาง
การศึกษาที่ดี
- ผูปกครอง ตองการใหนักศึกษาสําเร็จ
การศึกษาภายในระยะเวลาที่กําหนด
การศึกษามีคุณภาพ จบแลวมีงานทํา
- ผูใชบัณฑิต ตองการนักศึกษาที่พรอม
ทํางาน
- ชุมชนสังคม เครือขาย ชุมชนตองการ
ความรวมมือในการพัฒนาชุมชน
พัฒนาการเรียนการสอนระดับขั้นพื้นฐาน
ในโรงเรียน
- สมรรถนะของนักศึกษาที่ไดมาตรฐานสูง

2.2 วิเคราะหปจจัยภายนอกที่มีผลตอการดําเนินงานของคณะ (PEST Analysis)
1) ดานการเมือง (Political) ปจจัยดานการเมืองที่มีผลตอการดําเนินงานของคณะ ประกอบดวย
นโยบายดานการพัฒนาและดานการศึกษาที่เกี่ยวของซึ่งมีการปรับเปลี่ยนไป ไดแก
1.1 ยุทธศาสตรชาติ 20 ป โดยมียุทธศาสตรที่ 3 ดานพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพของมนุษย ที่
ตองการการพัฒนาศักยภาพของคนตลอดชวงชีวิต ซึ่งคณะมีพันธกิจโดยตรงในการพัฒนานักศึกษาที่จะเปน
กําลังของประเทศ รวมถึงและจะตองปรับตัวเพื่อรับกับนโยบายที่เปลี่ยนแปลง
1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจแหงชาติฉบับที่ 12 ไดเนนยุทธศาสตรดานการเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพ
ทุนมนุษย มุงเนนการยกระดับคุณภาพทุนมนุษยของประเทศ การพัฒนาทักษะที่สอดคลองกับความตองการใน
ตลาดแรงงานและทักษะที่จําเปนตอการดํารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 ของคนในแตละชวงวัยตาม ความเหมาะสม
โดยพัฒนาคนใหเหมาะสมตามชวงวัย เพื่อใหเติบโตอยางมีคุณภาพ ตลอดจนการยกระดับคุณภาพการศึกษาสู
ความเปนเลิศ และยุทธศาสตรการสรางความเปนธรรมและลดความเหลื่อมล้ําในสังคม ซึ่งหลายหลักสูตรของ
คณะมีสวนสัมพันธโดยตรงในการพัฒนาบุคลากรของประเทศ อยางไรก็ดี ในดานการขับเคลื่อนแผนนั้นจะเห็น

11
วา แผนดังกลาวเนนการพัฒนานวัตกรรมและการนํามาใชขับเคลื่อนการพัฒนาในทุกมิติเพื่อยกระดับศักยภาพ
ของประเทศ รวมถึง การสงเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา วิทยาศาสตรเทคโนโลยี และนวัตกรรม
1.3 แผนการศึกษาแหงชาติฉบับ 2560-2579 ที่ตองยกระดับคุณภาพอุดมศึกษา และเชื่อมไปถึงการ
พัฒนาระบบการศึกษา โดยมีเปาหมายดานผูเรียน (Learner Aspirations) โดยมุงพัฒนาผูเรียนทุกคนใหมี
คุณลักษณะและทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 (3Rs8Cs) เปาหมายของการจัดการศึกษา (Aspirations) ที่
ตองการระบบการศึกษาที่สนองตอบและกาวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เปนพลวัตและบริบทที่เปลี่ยนแปลง
(Relevancy) เหลานี้ตางเชื่อมโยงกับพันธกิจโดยตรงของคณะ
1.4 แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ป พ.ศ. 2561 – 2580 ประกอบดวย ยุทธศาสตรหลัก 6 ประการ
ยุทธศาสตรที่ 1 อุดมศึกษาเปนแหลงพัฒนากําลังคนและสรางเสริมศักยภาพทั้งทักษะความคิดและการรูคิด
เพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตรชาติ ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพ
นักศึกษา เสริมสรางความรูและทักษะทางอาชีพ ใหพรอมรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
ยุทธศาสตรที่ 3 เสริมสรางสมรรถนะหลักของอุดมศึกษาไทยใหเปนแหลงพัฒนาตอยอดความสามารถในการใช
ความรูสรางผลงานวิจัย คนหาคําตอบที่จะนําไปใชประโยชนในการแกปญหา และพัฒนาเศรษฐกิจทั้งระดับ
ทองถิ่นและระดับประเทศ ยุทธศาสตรที่ 4 อุดมศึกษาเปนแหลงสนับสนุนการสรางงานและนําความรูไป
แกปญหาผานความรวมมือกับภาคเอกชนและทองถิ่น ยุทธศาสตรที่ 5 ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการใหเกิด
ประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล และมีระบบการกํากับดูแลที่รับผิดชอบตอผลการดําเนินการของมหาวิทยาลัยใน
ทุกดาน และยุทธศาสตรที่ 6 ปรับระบบโครงสรางการตรวจสอบ การจัดสรรงบประมาณ และการติดตาม
รายงานผลที่มีประสิทธิภาพ สําหรับยุทธศาสตรที่ 1-4 มีความสําคัญอยางยิ่งในการปรับกลยุทธการทํางานของ
คณะในการพัฒนาการศึกษาที่สอดคลองกับการพัฒนาสังคม ผานการเรียนการสอนการวิจัย บริการวิชาการ
และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ความเปลี่ยนแปลงดานนโยบายเหลานี้ สงผลตอปจจัยดานงบประมาณทั้งดานงบลงทุนและวิจัย โดย
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาล คณะจะตองพรอมรับมือตอสถานการณใหมๆ เชน การเปลี่ยนแปลงประเด็นดาน
การวิจัย การเปลี่ยนแปลงหนวยงานและวิธีการอนุมัติทุนวิจัย ซึ่งอาจจะสงผลใหการขอรับงบประมาณ
สนับสนุนดานตางๆเปลี่ยนไป นอกจากนี้ ความสัมพันธระหวางคณะกับหนวยงานตางๆ ยังมีผลตอการ
ดําเนินการขอรับงบประมาณสนับสนุนซึ่งแตกตางจากมหาวิทยาลัยในพื้นที่เมืองที่มีความสัมพันธที่ดีกับ
หนวยงานภายนอก
2) ดานเศรษฐกิจ (Economic)
2.1 สถานการณโควิดที่รุนแรงในป 2563 และการที่ยังไมสามารถคาดการณไดวาสถานการณจะ
คลี่คลายในชวงใด สงผลกระทบตอสภาวะทางเศรษฐกิจในทุกดาน มหาวิทยาลัยเองในฐานะที่เปนมหาวิทยาลัย
ในพื้นที่ เห็นวาสภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ําสงผลตอการดํารงชีพของผูปกครองของนักศึกษาและตัวนักศึกษาเอง
สิ่งเหลานี้ คณะตองมีแนวนโยบายในการรับมือและชวยเหลือนักศึกษา รวมถึงเรื่องของการจัดการศึกษาที่ลด
ตนทุนคาใชจาย
และการเปลี่ยนวิกฤติใหเปนโอกาสสําหรับการเตรียมการเพื่อพัฒนาระบบบริหารงานที่
เกี่ยวของ รองรับการเปดประเทศหลังสถานการณโควิดในอนาคต
2.2 ปจจัยดานความสามารถในการแขงขันของสถาบันเปนสิ่งที่คณะตองคํานึง เนื่องจากในระดับ
มหาวิทยาลัย สถาบันที่มีชื่อเสียงตางขยายตัวรับนักศึกษาเพื่อความอยูรอดของตนเอง ประกอบกับผูเรียนมี
อัตราการเกิดนอยลง ทําใหจํานวนการรับนักศึกษามีโอกาสไมเปนไปตามเปาสูง โดยเฉพาะสาขาวิชาที่มีผูสนใจ
นอยหรือไมตรงกับความตองการของผูประกอบการโดยตรง
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3) ดานสังคม (Social)
3.1 มหาวิทยาลัยเผชิญกับคานิยมของนักศึกษาและผูปกครองที่อยูในเขตเมือง ความตองการ
สภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรูและการใชชีวิตในชวงมหาวิทยาลัย ซึ่งอาจจะเปนสวนสําคัญในการตัดสินใจ
เลือกเรียนตอ ในขณะที่พบวา ความตองการเรียนในมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพในกลุมผูเรียนตางจังหวัดก็มีเพิ่ม
มากขึ้น
3.2 ภายใตแนวโนมทางการศึกษาในศตวรรษที่ 21 สังคมเรียกรองการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการ
บริหารจัดการศึกษา เชน การปรับรูปแบบการเรียนการสอน และการเรียนรูที่เอื้อตอการพัฒนาทักษะผูเรียน
การเรียนรูที่เนนการปฏิบัติ การเรียนรูตลอดชีวิต และการเปลี่ยนบทบาทครูใหเปนครูยุคใหม (Teaching to
Coaching)
4) ดานเทคโนโลยี (Technology) การเปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยีดิจิตัล ทําใหการเรียนใน
มหาวิทยาลัยอาจจะไมจําเปนอีกตอไป หลายมหาวิทยาลัยปรับตัวเพื่อสรางหลักสูตรออนไลน อยางไรก็ดี หากมี
การจัดทําหลักสูตรออนไลนหรือคอรสฝกอบรม คณะก็เผชิญความทาทายวาทําอยางไรบุคคลภายนอกจึงจะ
สนใจเรียนหลักสูตรออนไลนดังกลาวที่โดดเดนและแตกตาง
ตารางที่ 13 สรุป PEST Analysis
1) ดานการเมือง (Political)
1. ยุทธศาสตรชาติ 20 ป ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการ
พัฒนาและเสริมสรางทรัพยากรมนุษย การพัฒนา
หลักสูตรในศตวรรษที่ 21
2. การเปลี่ยนแปลงกระทรวง ออวน.
- พลิกโฉมอุดมศึกษา / พันธกิจอุดมศึกษา /แผน
อุดมศึกษาระยะยาว 20 ป พ.ศ. 2561 – 2580
3. การเปลี่ยนแปลงระบบการใหทุนวิจัยของ
หนวยงานรัฐ
3) ดานสังคม (Social)
- คานิยมของนักศึกษาและผูปกครอง ความตองการ
สภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรูและการใชชีวิต
ในชวงมหาวิทยาลัย
- ความตองการเรียนในมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพใน
กลุมผูเรียนตางจังหวัดที่มีเพิ่มมากขึ้น
- การเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัด
การศึกษา เชน การปรับรูปแบบการเรียนการสอน
และการเรียนรูที่เอื้อตอการพัฒนาทักษะผูเรียน การ
เรียนรูที่เนนการปฏิบัติ การเรียนรูตลอดชีวิต และ
การเปลี่ยนบทบาทครูใหเปนครูยุคใหม (Teaching
to Coaching)

2) ดานเศรษฐกิจ (Economics)
1. ผลกระทบจากสถานการณโรคระบาด Covid
ผูปกครองขาดสภาพคลองสงผลตอการตัดสินใจ
เรียนและการตัดสินใจเขาเรียนในบางหลักสูตร เชน
การทองเที่ยว

4) ดานเทคโนโลยี (Technology)
การเปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยีดิจิตัล ทําใหการ
เรียนในมหาวิทยาลัยอาจจะไมจําเปนอีกตอไป
หลายมหาวิทยาลัยปรับตัวเพื่อสรางหลักสูตร
ออนไลน อยางไรก็ดี หากมีการจัดทําหลักสูตรหรือ
คอรสฝกอบรมออนไลน คณะก็เผชิญความทาทาย
วาทําอยางไรบุคคลภายนอกจึงจะสนใจเรียน
หลักสูตรออนไลนดังกลาวที่โดดเดนและแตกตาง
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2.3 การวิเคราะหสภาพแวดลอม (SWOT) คณะไดพิจารณาสภาพแวดลอมที่เปนจุดแข็งจุดออน
ภายใตบริบทของมหาวิทยาลัย ดังนี้
จุดแข็ง (Strength)
ดานหลักสูตร: คณะมีหลักสูตรมีหลักสูตรดานภาษาที่หลากหลายสามารถตอบสนองตอความตองการ
ของตลาดในภูมิภาคลุมน้ําโขง
มีบุคลากรเชี่ยวชาญในศาสตรดานการพัฒนาสังคม
รวมถึงอยูในพื้นที่
ยุทธศาสตรที่สามารถรองรับบัณฑิตในอีสานใตและประเทศเพื่อนบาน
ดานการวิจัย: คณะมีบุคลากรเชี่ยวชาญดานงานวิจัยที่สามารถเปนพี่เลี้ยงใหกับนักวิจัยหนาใหมไดใน
ทุกสาขา โดยมีรอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานวิจัยของคณะมีคะแนนมากกวารอยละ 20 ทุกป โดยมี
การพัฒนาระบบงานวิจัยใหเขมแข็งอยางตอเนื่อง
เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของทิศทางงานวิจัยใน
ระดับประเทศ มีบุคลากรเชี่ยวชาญดานการพัฒนาสังคม ทํางานรวมกับชุมชนและในการพัฒนาพื้นที่อยาง
ตอเนื่อง
ดานการบริการวิชาการและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม: คณะมีบุคลากรที่ทํางานดานการบริการวิชาการ
อยางตอเนื่อง ผลงานหลายชิ้นมีความโดดเดน และสรางชื่อเสียงใหกับมหาวิทยาลัย ซึ่งหากคณะใชจุดแข็งสวน
นี้ในการดําเนินงานประชาสัมพันธในรูปแบบที่ทันสมัยจะชวยประชาสัมพันธคณะไดมากขึ้น อนึ่ง คณะมีความ
เชี่ยวชาญในเรื่องนี้อยูแลว
ดานการบริหาร:
คณะมีบุคลากรเชี่ยวชาญที่สามารถพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการ
บริหารงานอยางมีประสิทธิภาพ
จุดออน (Weakness)
ดานหลักสูตร: การที่บุคลากรสวนหนึ่งยังไมมีตําแหนงทางวิชาการ กระทบตอความนาเชื่อถือและการ
สรางความรวมมือในระดับตางๆ ของหลักสูตร
สําหรับการเปลี่ยนทิศทางของคณะสูการเปนคณะที่มีวิสัยทัศนดานความรับผิดชอบตอสังคม ที่ผาน
มายังไมมีการ KM เกี่ยวกับกิจกรรมการจัดการเรียนการสอน/การพัฒนานักศึกษาที่มีผลกระทบตอสังคมอยาง
ชัดเจน ซึ่งจะตองมีการทบทวนตนเองใหสามารถกําหนดทิศทางการกาวเดินที่ชัดเจนมากขึ้น
ดานการวิจัย: จุดออนที่สําคัญของงานดานการวิจัยคือ บุคลากรมักสงงานวิจัยลาชาและยกเลิกการ
ดําเนินงานวิจัย ซึ่งเปนอุปสรรคสําคัญในการพัฒนางานวิชาการ และสงผลตอการกําหนดตําแหนง รวมถึงการ
เปนสถาบันชั้นนําในอนาคต คณะจะตองมีการกํากับติดตามและสรางระบบพี่เลี้ยงที่เขมแข็งเพื่อใหงานสําเร็จ
และมีคุณภาพ
ดานการบริการวิชาการและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม: แมวาคณะมีจะผลงานดานการบริการวิชาการที่
โดดเดน แตยังขาดการประชาสัมพันธผลงานและการตรวจสอบการใชประโยชนจากงาน ซึ่งจะตองดําเนินงาน
ปรับปรุงโดยใชแนวทางประชาสัมพันธที่ทนั สมัยรวมถึงการสรางระบบการตรวจสอบการใชประโยชนจากงาน
ดวย
ดานการบริหาร: การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลอยางมีประสิทธิภาพ คณะควรพัฒนาแผนพัฒนา
บุคลากร การเพิ่มสมรรถนะของบุคลากรในการทํางานวิจัย การเพิ่มประสิทธิภาพการบุคลากรวิจัย
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แมวา คณะจะมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการบริหารงานแตทวาระบบก็ยังไมสมบูรณแบบยัง
ตองมีการปรับปรุงใหใชงานอยางเต็มที่
นอกจากนี้ คณะมีพื้นที่หองเรียนที่ไมเพียงพอตอการเรียนการสอนของนักศึกษาที่เพิ่มขึ้น ซึ่งจําตอง
จัดหา และปรับปรุงภูมิทัศนตางๆรวมถึง สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนใหสอดคลอง และสรางความรูสึกเปน
สวนหนึ่งของคณะ
โอกาส (Opportunities)
ดานหลักสูตร: การเปลี่ยนแปลงวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัย ในการสงเสริมการพัฒนาหลักสูตรระยะ
สั้น/Non degree/ออนไลน credit bank ยังเปนชองทางที่สําคัญของคณะในการพัฒนาหลักสูตรเพื่อรองรับ
ตลาดลูกคาใหมๆ อยางไรก็ดี ความทาทายที่สําคัญก็คือการสรางความแตกตาง โดดเดน มากกวาการตอบโจทย
ตามอยางมหาวิทยาลัยอื่นๆ ที่ทําหลักสูตรมาแลว โดยตองคํานึงถึงฐานลูกคาเปนสําคัญ
นอกจากนี้ การเปดโรงเรียนสาธิต ยังถือเปนอีกชองทางที่จะเปนการพัฒนาหลักสูตรและขยาย
เครือขายการเรียนรูในวงกวาง
เปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) เปนหมุดหมายที่สําคัญที่ชี้เห็นวา การเปดหลักสูตรระดับโทเอก
ดานการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยเฉพาะนักศึกษาในพื้นที่และจากประเทศเพื่อนบาน มีความตองการเขาศึกษาตอสูง
ดานการวิจัย: ในปจจุบันพื้นที่ในการสงเสริมการเผยแพรผลงานวิจัยมีเปนจํานวนมากทั้งวารสารและ
การประชุมวิชาการ อยางไรก็ดีความทาทายของคณะคือการสงเสริมใหเกิดการผลิตผลงานอยางตอเนื่องและมี
คุณภาพ ซึ่งตองอาศัยเครือขายงานวิจัยและการทํางานทางวิชาการที่เปนที่ยอมรับ
ดานการบริการวิชาการและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม:
สามารถใชประโยชนจากบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยและสื่อภายนอกในการประชาสัมพันธผลงานสูภายนอก นอกจากนี้ ในการสงเสริมการดําเนินงาน
ดานความรับผิดชอบตอสังคมภายใตงบประมาณที่จํากัด บุคลากรหลายทานที่มีเครือขายที่สามารถดําเนินงาน
ดานบริการวิชาการและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมโดยมีคาใชจายนอยหรือไมมีคาใชจาย
อุปสรรค (Treats)
การเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจ สังคม สุขภาพของประชาคมโลก ซึ่งคาดการณไมได เชน โควิด
อาจสงผลตอการตัดสินใจศึกษาตอของนักศึกษา รวมถึงผูปกครอง เนื่องจากนักศึกษาที่เขาเรียนหลายคนไมไดมี
ฐานะที่ร่ํารวยมากนัก
ดานหลักสูตร: ดังที่ทุกมหาวิทยาลัยเผชิญ คณะก็เชิญกับสถานการณการสมัครเรียนของนักเรียนที่
ลดลง การแขงขันของมหาวิทยาลัยและการขยายจํานวนรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยขนาดใหญ ซึ่งเปน
อุปสรรคสําคัญที่คณะจะตองดําเนินงาน แมวาในหลายหลักสูตรจะมียอดรับนักศึกษาเปนไปตามเปาหมายก็
ตามตนเอง ประกอบกับผูเรียนมีอัตราการเกิดนอยลง ทําใหจํานวนรับนักศึกษามีโอกาสไมเปนไปตามเปาสูง
โดยเฉพาะสาขาวิชาที่มีผูสนใจนอยหรือไมตรงกับความตองการของผูประกอบการโดยตรง
ซึ่งคณะจะตอง
ปรับเปลี่ยนกลยุทธพรอมรับตอสถานการณอยูตลอด
อนึ่ง นโยบายของประเทศในการพัฒนาดานสังคมศาสตรมนุษยศาสตรคอนขางนอย ประกอบกับ
สถานการณทางการเมืองตางๆ อาจเปนอุปสรรคตอการตัดสินใจเขาเรียนในสายดังกลาว
ดานการวิจัย: การเปลี่ยนแปลงนโยบายภาครัฐในการขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย ในสวนหนึ่งที่อาจจะ
เปนผลดี
แตกลับไมเปนผลดีตอมหาวิทยาลัยขนาดเล็กที่เงินทุนสนับสนุนงานวิจัยดานสังคมศาสตรและ
มนุษยศาสตรลดลงตามนโยบายของภาครัฐและสถานการณการเงินของรัฐบาล ในขณะที่เงินทุนสนับสนุนใน
ระดับคณะมีนอย มหาวิทยาลัยก็มีการสรางแรงจูงใจในการเผยแพรงานนอย จากการที่คาตอบแทนตําแหนง
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ทางวิชาการที่ไมจูงใจ ทําใหคณะตองหามาตรการและแนวทางการสงเสริมเขาถึงแหลงเงินทุนและการทํางาน
วิจัยรวมในระดับนานาชาติ ซึ่งยังคงมีนอย
ดานการบริการวิชาการและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม: เชนเดียวกับอุปสรรคดานงานวิจัย การ
ดําเนินงานดานบริการวิชาการและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมเปนงานที่ตองใชงบประมาณสวนหนึ่ง โอกาสใน
การสนับสนุนโครงการจากเงินงบประมาณแผนดินนอยลง อันเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายและรูปแบบ
การทํางาน นอกจากนี้ การใหบริการวิชาการแบบมีรายไดของคณะยังไดรับความสนใจจากบุคคลภายนอกนอย
แมวาจะมีความพยายามในการสรางหลักสูตรฝกอบรมตางๆ ก็ตาม แตก็ยังไมไดรับความสนใจจากบุคลากร ซึ่ง
คณะจะตองมีมาตรการในการลงทุนเพื่ออนาคตใหเกิดการสรางรายไดอยางเปนกิจจะลักษณะ
ดานการบริหาร: คณะเผชิญกับสถานการณความเขาใจเรื่องรายไดของคณะตอปในเรื่องของยอดรับ
นักศึกษาและการจัดสรรเงินที่สงผลตอรายไดและแผนงบประมาณ เชน เงินรายรับคาธรรมเนียมหลักสูตรศึกษา
ทั่วไป ทําใหแผนงบประมาณประจําปที่ไดรับอนุมัตินอยกวาเทาที่ควรจะเปน
ตารางที่ 13 สรุป SWOT Analysis
Strength
S1 มีหลักสูตรดานภาษาที่หลากหลายตอบสนองตอ
ความตองการของตลาด
S2 มีบุคลากรเชี่ยวชาญที่มีความสามารถดานภาษา
หลากหลายโดยเฉพาะภาษาในภูมิภาคลุมน้ําโขง
ภาษาซึ่งตางจากสถาบันอื่น
S3 มีหนวยวิจัยที่เปนที่ยอมรับในระดับนานาชาติ มี
เครือขายดานวิจัยดานมนุษยศาสตรสังคมศาสตรที่
เขมแข็ง
S4 มีบุคลากรเชี่ยวชาญดานการพัฒนาสังคม ทํางาน
รวมกับชุมชนและในการพัฒนาพื้นที่อยางตอเนื่อง

Weakness
W1 การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลอยางมี
ประสิทธิภาพ
1. แผนพัฒนาบุคลากร
2. สมรรถนะของบุคลากรในการทํางานวิจัยเชิง
บูรณาการ
3. การเพิ่มประสิทธิภาพพื้นที่การเรียนรูของผูเรียน
W2 การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการองคกร

Opportunity
O1 การใหบริการวิชาการ เชน พัฒนาหลักสูตร
ระยะสั้นที่ตอบสนองตอการพัฒนาชุมชน/การ
ออกแบบนวัตกรรมการเรียนรูในชุมชน/โรงเรียน
สรางหนวยใหบริการวิชาการที่สนับสนุนพันธกิจ
โดยตรง
O2 การผลิตหลักสูตรที่ตอบสนองคนในหลาย
ระดับ เขน หลักสูตร 2 ปริญญา หลักสูตรระยะ
สั้น หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู หลักสูตร
ออนไลน Credit bank
O3 การเปดโรงเรียนสาธิตเพื่อเปนศูนยฝก
นวัตกรรมการเรียนการสอนของหลักสูตร
ศึกษาศาสตร
O4 การเปดหลักสูตรระดับโทเอกดานการพัฒนา
ที่ยั่งยืน รองรับนักศึกษาจากประเทศเพื่อนบาน
Treat
T1 งบประมาณแผนดินดานการวิจัย บริการ
วิชาการ ทํานุฯ ที่ลดลง ทําใหตองสรางเครือขาย
เพื่อสนับสนุนพันธกิจ
T2 การขยายจํานวนรับนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยขนาดใหญ
T3 นโยบายระดับมหาวิทยาลัยและประเทศให
ความสําคัญกับดานมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตรนอย
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(-ระบบการสื่อสารภายในองคกร บุคลากรเห็นวา T4 การเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจ สังคม
ยังไมไดขอมูลขาวสารที่ไมทั่วถึง)
สุขภาพของประชาคมโลก ซึ่งคาดการณไมได
(-การสื่อสารองคกรสูภายนอก การประชาสัมพันธ เชน โควิด
งานวิจัย การเรียนการสอน)
W3 ระบบสารสนเทศประกอบการตัดสินใจ
(-ระบบสารสนเทศดานจริยธรรมการวิจัย)
W4 ภาพลักษณองคกร
(ภูมิทัศนไมดึงดูด สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนไม
เพียงพอ ความเปนตัวตนของนักศึกษา)
2. เปรียบเทียบสมรรถนะ (Benchmarking)
ในการปรับแผนป 2562 คณะยังไมมีขอมูลคูเทียบในระดับสถาบัน แตคณะทําการทบทวนตัวเองโดย
เปรียบเทียบผลงานกับสถาบันอื่น รวมถึงอัตราคาธรรมเนียมการศึกษา
1) คาธรรมเนียมการศึกษา
เมื่อเปรียบเทียบคาธรรมเนียมการศึกษากับมหาวิทยาลัยอื่นๆ แลว ถือวาคาธรรมเนียมการศึกษาของ
คณะอยูในระดับที่พอเหมาะ จึงไมนาจะมีสวนกระทบกับจํานวนยอดผูสมัคร เห็นไดจากตารางที่ 13-14
ตารางที่ 14 เปรียบเทียบคาธรรมเนียมการศึกษาดานมนุษยศาสตร สังคมศาสตรกับมหาวิทยาลัยอื่น
ลํา
ดับ
1
2

มหาวิทยาลัย

คณะ

อุบลราชธานี
มหาสารคาม

ศิลปศาสตร
มนุษยศาสตรฯ

คาธรรมเนียม
การศึกษา
12,000
11,000-12,000

3

ขอนแกน

มนุษยศาสตรฯ

10,000

4
5
6
7
8.
9.

นครพนม
นเรศวร
เชียงใหม
วลัยลักษณ
สงขลานครินทร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร
มนุษยศาสตร/สังคมศาสตร
สังคมศาสตร/มนุษยศาสตรฯ
ศิลปศาสตร
มนุษยศาสตรฯ
รัฐศาสตร/ อักษรศาสตร

7,000
15,000
15,000
13,900
11,000
17,000

10.

ธรรมศาสตร

11.
12

เกษตรศาสตร
มหิดล

สังคมวิทยาฯ/
ศิลปศาสตร
สังคมศาสตร / มนุษยศาสตร
ศศบ. ภาษาอังกฤษ
ศศบ. ภาษาไทย

13,000
15,300
12,900
9,000
10,000

หมายเหตุ: ขอมูล ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2562

หมายเหตุ

ทองเที่ยว คณะ
ทองเที่ยวฯ 18,000
ทองเที่ยว คณะบริหารฯ
15,000

คาเทอมใหมป 63
21,000

คาเทอมใหมป 63
17,000
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ตารางที่ 15 เปรียบเทียบคาธรรมเนียมการศึกษาดานศึกษาศาสตรกับมหาวิทยาลัยอื่น
ลํา
ดับ
1
2
3

มหาวิทยาลัย

คณะ

อุบลราชธานี
มหาสารคาม
ขอนแกน

4
5
6
7
8.
9.

ศรีนครินทรวิโรฒ
นเรศวร
เชียงใหม
สงขลานครินทร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร

10.
11.

เกษตรศาสตร
ศิลปากร

ศิลปศาสตร
ศึกษาศาสตร
ศึกษาศาสตรฯ (หลักสูตรปกติ)
(หลักสูตรพิเศษ)
ศึกษาศาสตร
ศึกษาศาสตร
ศึกษาศาสตร
ศึกษาศาสตรฯ
ครุศาสตร
คณะวิทยาการเรียนรูและ
ศึกษาศาสตร
ศึกษาศาสตร
ศึกษาศาสตร

หมายเหตุ: ขอมูล ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563

คาธรรมเนียม
การศึกษา
15,000
13,000
10,000
30,000
20,000
15,000
15,000
16,000
17,000
15,000

หมายเหตุ

12,900
15,000

2) ดานการวิจัย
เมื่ อทบทวนตํ า แหน งแห ง ที่ งานวิ จั ย คณะศิล ปศาสตรใ นเวทีร ะดับ ชาติ / โลก พบยังไมมีขอมู ล เชิ ง
เปรียบเทียบ และมหาวิทยาลัยยังไมไดอยูในลําดับการจัดการแขงขันของสถาบันที่มีการจัดลําดับการแขงขัน
3) ดานการบริการวิชาการและการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ยังไมมีขอมูลเปรียบเทียบ
4) ผลวิเคราะหคูแขงหลัก Competitor Analysis
คณะเลือกคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปนคูแขงหลักเพื่อยกระดับ
ขีดความสามารถของคณะ
Competitor Profile
มมส.
ม.อุบลฯ
Ranking ระดับคณะ
ไมมีขอมูล
n/a
จํานวนศึกษารับเขา
1,168
799
12,000
คาเทอม
11,000-12,000
(ศึกษาศาสตร 15,000)
(ทองเที่ยว คณะทองเที่ยวฯ 18,000)
(คณะศึกษาศาสตร 13,000)
125
130
จํานวนอาจารย
จํานวนเจาหนาที่
31
33
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สิ่งสนับสนุนการเรียนรู
หลักสูตร
งานวิจัย (ศูนย)
จํานวนผลงาน
บริการวิชาการ
เครือขายความรวมมือ

1 ตึก 4 ชั้น มีตึกศึกษาทั่วไป ที่ใช

สอนวิชาเอก ไมตองจายคาไฟ
ตรี 12 โท 5
เอก 3 หลักสูตร การศึกษาดุษฎี
บัณฑิต ภาษาไทย, อังกฤษ
n/a
n/a
ศูนยแปล/ ศูนยวิเทศ
n/a

อะไรคือเปาหมายของคูแขง/คูเทียบ
Vision เปนผูนําวิชาการดานมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร เนนการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ เปนที่
ยอมรับในระดับสากล
คูแขงคาดการณวาตัวเขาเองจะเปนอยางไร
เปนที่ยอมรับในระดับสากล
คูแขงคาดการณวาอุตสาหกรรมเปนอยางไร
แขงขันสูง ตองปรับตัว ตองปรับปรุงหลักสูตรให
ทันสมัย

1 ตึก 4 ชั้น 1 ตึก 3 ชั้น

ตรี 9 โท 2
ศูนยวิจัยสังคมอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง
n/a
(มี แตกําหนดบทบาทไมชัด)
ดานการวิจัย ดานวิชาการ ดาน
บริการวิชาการและทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม

กลยุทธและวิธีการที่คูแขงใชคืออะไร
- เพิ่มจํานวนรับนักศึกษา
- จัดกิจกรรมประชาสัมพันธที่เขาถึงกลมเปาหมาย
ในรูปแบบที่หลากหลาย
- สงเสริมโอกาสในการศึกษาเรียนรูในตางประเทศ
ขีดความสามารถ จุดออน จุดแข็ง
- บรรยากาศและสภาพแวดลอมที่มีลักษณะเปน
เมือง ทันสมัย
- มีเครือขายระหวางประเทศที่เขมแข็ง มี MoU
กิจกรรมแลกเปลี่ยนบุคลากรอยางตอเนื่อง

3.3 ความทาทายเชิงกลยุทธ และความไดเปรียบที่สําคัญที่เกี่ยวของกับความยั่งยืนของคณะ
การสงเสริมใหคณะกาวไปขางหนาอยางมั่นคงตองอาศัยการรวมมือรวมใจของทุกฝาย
คณะศิลป
ศาสตรมีบุคลากรเชี่ยวชาญที่มีความรูความสามารถอยูจํานวนหนึ่ง ซึ่งมีชื่อเสียงเปนที่ยอมรับ โดยมีหนวยวิจัย
ดานสังคมศาสตรที่เปนที่ยอมรับ ซึ่งเปนความทาทายที่จะทําใหเห็นศักยภาพดานวิชาการของหนวยงานใหเปน
ผูดําเนินการสรางสรรคบรรยากาศทางวิชาการ และการสรางความเครือขายความรวมมืออยางยืดหยุน โดย
คณะเปนผูดําเนินงานในสวนที่เปนทางการ
สําหรับประเด็นทาทายเชิงกลยุทธที่สําคัญ ในดานพันธกิจองคกร ดานการผลิตบัณฑิต คณะเผชิญกับ
โจทยการผลิตบัณฑิตและนโยบายในการผลิตบัณฑิตพันธุใหมที่มีศักยภาพพรอมใชงาน มีทักษะที่จําเปนใน
ศตวรรษที่ 21 ที่พรอมทํางาน นอกจากนี้ในการดานการวิจัย คณะมุงไปสูการเปนคณะชั้นนําที่ตองเพิ่มศักยภาพ
ของบุคลากรในการการเพิ่มผลงานวิจัยที่ตีพิมพในฐานขอมูลระดับชาติและนานาชาติใหมีสัดสวนที่เพิ่มมากขึ้น
นอกจากนี้ ภายใตความเชี่ยวชาญของอาจารยหลากหลายศาสตร การพัฒนาฐานขอมูลและแหลงเรียนรูดาน
ศิลปวัฒนธรรมในภูมิภาคลุมน้ําโขงเปนสิ่งที่คณะตองพัฒนาและประชาสัมพันธใหกับสาธารณะไดใชประโยชน
อยางทั่วถึง
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สําหรับดานการบริหารงาน คณะยังตองการพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อพรอมใชในการบริหาร
และตัดสินใจ เชน ระบบฐานขอมูลประกันคุณภาพการศึกษา ผูใชบัณฑิต โดยการประมวลผลใหอยูในรูปแบบ
สารสนเทศพรอมใชงาน นอกจากนี้ คณะตองใชประโยชนจากการมีบุคลากรเชี่ยวชาญหลายดานในการการเพิ่ม
รายไดเพื่อพึ่งพาตนเอง ผานการบริการวิชาการในรูปแบบตาง รวมทั้ง ตองวางแผนดานบุคลากร มีการจัดระบบ
การการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพ ทั้งการเพิ่มขีดความสามารถ การพัฒนาระบบการประเมินผล
การปฏิบัติงาน และโดยเฉพาะการเพิ่มความผูกพันของบุคลากรตอคณะ เพื่อใหคณะกาวไปขางหนาอยางมั่นคง
สําหรับดานความรับผิดชอบตอสังคม คณะมีบุคลากรหลายหลักสูตรและมีความรวมมือกับชุมชนและ
โรงเรียนหลายดาน ดังนั้นการสรางชุมชน/โรงเรียนตนแบบในดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต จึงเปนประเด็นทา
ทายที่สําคัญที่จะแสดงใหเห็นความเปนชั้นนําของคณะ
ดานความไดเปรียบเชิงกลยุทธ พบวา คณะมีบุคลากรที่เชี่ยวชาญหลากหลายทั้งดานมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร มีศูนยวิจัยสังคมอนุภูมิภาคลุมน้ําโขงเปนที่ยอมรับในระดับนานาชาติ และมีเครือขายที่เขมแข็งทั้ง
ระดับทองถิ่น ระดับชาติ และนานาชาติ โดยเฉพาะประเด็นในที่เกี่ยวของกับอีสานและภูมิภาคลุมน้ําโขง ซึ่งการ
สงเสริมสูการวิจัยและสรางความรวมมือระดับนานาชาติผานการพัฒนาบุคลากร เหลานี้จะนําไปสูการสราง
ความรวมมือในทุกดาน ทั้งการหารายได ลดรายจาย และสรางชื่อเสียงในระดับตางๆ
ในดานการผลิตบัณฑิต การพัฒนาหลักสูตรศึกษาศาสตรใหมีชื่อเสียงเปนที่ประจักษ และพัฒนาระบบ
สิ่งสนับสนุนการเรียนรูที่ดีที่สงเสริมใหชุมชนในทุกระดับสามารถเขามามีสวนรวมในการจัดการเรียนการสอน
จะถือเปนโอกาสที่สําคัญในการสรางความรวมมือกับชุมชนภายนอก นอกจากนี้ การผลิตหลักสูตรโท-เอกจะ
เปนสิ่งที่แสดงใหเห็นศักยภาพของบุคลากรและเปนชองทางในการสรางเครือขายความรวมมือกับ
บุคคลภายนอก
จากความไดเปรียบดังกลาว พบวาคณะมีโอกาสในเชิงกลยุทธในหลายดาน ทั้งในดานการบริการ
วิชาการและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม คณะสามารถตอยอดการสงเสริมการทํางานดานบริการวิชาการและการ
ทํานุศิลปวัฒนธรรมในเชิงเศรษฐกิจสรางสรรคจากฐานการทํางานเดิมรวมกับภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ ดาน
การผลิตบัณฑิต การพัฒนาหลักสูตรศึกษาศาสตรใหมีชื่อเสียงเปนที่ประจักษ ผานการเปดโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีการ
และพัฒนาระบบสิ่งสนับสนุนการเรียนรูที่ดีที่สงเสริมใหชุมชนในทุกระดับ
สามารถเขามามีสวนรวมในการจัดการเรียนการสอนจะถือเปนโอกาสที่สําคัญในการสรางความรวมมือกับ
ชุมชนภายนอก
รวมถึงการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นและระยะยาวที่ตอบสนองความตองการของสังคมและ
นโยบายชาติ (รวมถึงหลักสูตรออนไลน) (เชน การเปนครูยุคใหม การเปดหลักสูตรระดับโท-เอก รองรับ
นักศึกษาจากประเทศเพื่อนบาน)
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ตารางที่ 16 ประเด็นทาทายเชิงกลยุทธ
Strategic Challenges
ดานพันธกิจ
SC1 การพัฒนาศักยภาพบัณฑิตใหมีทักษะในศตวรรษที่ 21 และพรอม
ทํางาน
SC2 การเพิ่มผลงานวิจัยที่ตีพิมพในฐานขอมูลระดับชาติและนานาชาติ
SC3 การเพิ่มผลงานวิจัยที่สามารถนําไปใชประโยชนไดและนําสู
นวัตกรรม
SC4 พัฒนาฐานขอมูลและแหลงเรียนรูดานศิลปวัฒนธรรมในภูมิภาคลุม
น้ําโขง
ดานปฏิบัติการ
SC5 การพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อพรอมใชในการบริหารและ
ตัดสินใจ
SC6 การเพิ่มรายไดเพื่อพึ่งพาตนเอง
ดานบุคลากร
SC7 การบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพ
- ขีดความสามารถ
- ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน
- การเพิ่มความผูกพันของบุคลากรตอคณะ
ดานความรับผิดชอบตอสังคม
SC8 1 การสรางชุมชน/โรงเรียนตนแบบในดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ความไดเปรียบเชิงกลยุทธ
Strategic Advantage

โอกาสเชิงกลยุทธ
Strategic Opportunities

SA1 มีบุคลากรที่เชี่ยวชาญหลากหลายทั้งดาน
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
SA2 มีศูนยวิจัยสังคมอนุภูมิภาคลุมน้ําโขงเปนที่
ยอมรับในระดับนานาชาติ
SA3 มีเครือขายที่เขมแข็งทั้งระดับทองถิ่น
ระดับชาติ และนานาชาติ

SO1 การสงเสริมการทํางานดานบริการ
วิชาการและการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมในเชิง
เศรษฐกิจสรางสรรครวมกับภาครัฐและเอกชน
ในพื้นที่
SO2 การพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นและระยะ
ยาวที่ตอบสนองความตองการของสังคมและ
นโยบายชาติ (รวมถึงหลักสูตรออนไลน)
(เชน การเปนครูยุคใหม การเปดหลักสูตรระดับ
โท-เอก รองรับนักศึกษาจากประเทศเพื่อน
บาน)
SO3 การเปดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี
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4. ขอเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาสูความเปนเลิศดวยเกณฑ EdPEx
ในปงบประมาณ 2563 คณะศิลปศาสตรไดตั้งเปาหมายในการเขารับการประเมินคุณภาพการศึกษา
ดวยเกณฑ EdPEx โดยตั้งคาเปาหมายไวที่ 150 คะแนน อยางไรก็ดี คณะยังไมสามารถดําเนินงานไดตาม
เปาหมาย โดยคณะกรรมการไดใหขอเสนอแนะเพื่อนําไปปรับปรุง ดังนี้
1. Process Strength
1) ผูนําระดับสูงเริ่มมีแนวทางในการชี้นําองคกร โดยการกําหนดวิสัยทัศนและคานิยมเพื่อนําไปสื่อสาร
และถายทอดใหกับผูเรียน บุคลากร และผูมีสวนไดสวนเสีย รวมกับการใหหัวหนาหนวยงานและผูบริหารที่
เกี่ยวของ วิเคราะหองคกร ดวยเครื่องมือ SWOT Analysis และ PDCA แนวทางดังกลาวแสดงถึงความมุงมั่น
ของผูนําระดับสูงในการขับเคลื่อนคณะอยางเปนระบบ
2) คณะมีหนวยงานวิจัยและบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเปนที่ยอมรับในระดับนานาชาติ จนไดรบั
เงินทุนวิจัยจากภายนอกอยางตอเนื่อง ซึ่งชวยสงเสริมคานิยมดานวิจัยเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน
2. Process OFI
1) ไมพบแนวทางที่เปนระบบในการใชขอมูลสารสนเทศในการวางแผนกลยุทธ เชน การวิเคราะห
ปจจัยภายนอกและสิ่งแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว แนวทางการกําหนดโอกาสเชิงกลยุทธหรือการสราง
โอกาสจากความไดเปรียบเชิงกลยุทธ รวมทั้งการกําหนดเปาหมาย ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติ
การ การออกแบบระบบงาน การกํากับติดตามตัวชี้วัดตลอดจนการวิเคราะหผลการดําเนินงาน แนวทางที่เปน
ระบบจะชวยใหมีการนําสารสนเทศมาใชในการตัดสินใจที่สําคัญตอการ บรรลุผลตามพันธกิจขององคกร
2) คณะยังไมไดนําความเชี่ยวชาญของบุคลากรที่มีความสามารถดานภาษาหลากหลายโดยเฉพาะ
ภาษาในภูมิภาคลุมน้ําโขง มาสรางโอกาสความไดเปรียบทางกลยุทธ หรือจัดทําแผนยุทธศาสตรเพื่อตอบสนอง
ความทาทายเชิงกลยุทธ ดานการหา รายไดจากการใหบริการวิชาการ ดานภาษาตางๆ
3) คณะยังไมแสดงถึงแนวทางที่เปนระบบอยางชัดเจนดานการบริหารหวงโซ อุปทาน เชน การใช
ประโยชนจากเครือขายความรวมมือทั้งในและตางประเทศ
รวมถึงภูมิปญญาทองถิ่นในชุมชนตางๆเพื่อ
เสริมสรางขีดความสามารถและศักยภาพของบุคลากรทุกระดับ เพื่อปรับปรุงกระบวนการตางๆ ใหสะทอนตอ
การดําเนินการของคณะ ที่มุงเนนตอผูเรียน และลูกคากลุมอื่น
4) คณะยังไมแสดงถึงระบบการจัดการความรู การคนหาแนวปฏิบัติที่ดี การสังเคราะหองคความรู การ
รวบรวมและการจัดเก็บ เพื่อนําไปถายทอด หรือขยายผล ทั่วทั้งองคกร รวมทั้งสงเสริมการสรางนวัตกรรม
แนวทางที่เปนระบบจะชวยสงเสริมการปฏิบัติตามคานิยมที่กําหนดไว ‘มีความเปนเลิศทางวิชาการ’
3. Result Strength
ผลลัพธที่ดีหรือเทากับปที่ผานมา ไดแก จํานวนรับนักศึกษา อัตราการคงอยู จํานวนโครงการวิจัยที่
ดําเนินงานรวมกับองคกรคูความรวมมือ งบประมาณสนับสนุน ดานการวิจัย จํานวนผลงานวิจัย นวัตกรรมที่
นําไปใชประโยชนเพื่อแกไปปญหาของชุมชน
4. Result OFI
1) ไมไดแสดงผลลัพธดานการมุงเนนลูกคา ผูเรียน ผลลัพธอื่นๆ ผลสัมฤทธิ์ที่ สําคัญ ดานการจัด
การศึกษา เชน ภาวะการมีงานทํา อัตราเงินเดือนที่เปนไป ตามเกณฑ อัตราการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษา
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ระดับปริญญาตรี ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต ความพึงพอใจของบุคลากร ผลลัพธดานการเงิน เชน คาใชจาย
ตอหัวในการผลิตบัณฑิต สัดสวนเงินสนับสนุนตอการวิจัยตอหัว
2) ผลลัพธที่มีแนวโนมลดลง คือ ตําแหนงทางวิชาการ คุณวุฒิอาจารยปริญญาเอก รอยละความผูกพัน
องคกร
5. ความสอดคลองกับการดําเนินงานในระดับมหาวิทยาลัย
ดานวิสัยทัศน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจะ “มหาวิทยาลัยชั้นนําในอาเซียน ที่มุงเนนนวัตกรรมการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต” โดยมี World University Impact Ranking = 101-200
ทังนี้ มีสวนที่คณะจะตองดําเนินงานใหเปนไปตามเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG) เพื่อเปนสวน
หนึ่งในการจัดลําดับ World University Impact Ranking ในการจัดอันดับของหนวยงานตางๆ รายละเอียด
ตัวชี้วัดขึ้นอยูกับแตละหนวยงานที่จัดอันดับกําหนด อยางไรก็ดีมี SDG ที่เกี่ยวของหรือสัมพันธโดยตรงกับพันธ
กิจของคณะเชน การสอน วิจัย การบริการวิชาการ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ดังนี้
SDGs

*1. ขจัดความยากจน
2. ขจัดความหิวโหย
* 3. การมีสุขภาพและความเปนอยูที่ดี
* 4. การศึกษาที่เทาเทียม
5. ความเทาเทียมทางเพศ
6. การจัดการน้ําและสุขาภิบาล
7. พลังงานสะอาดที่ทุกคนเขาถึงได
8. การจางงานที่มีคุณคาและการเติบโตทางเศรษฐกิจ
9. อุตสาหกรรม นวัตกรรม โครงสรางพื้นฐาน
10. ลดความเหลื่อมล้ํา
* 11. เมืองและถิ่นฐานมนุษยอยางยั่งยืน
12. แผนการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน
13. การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
14. การใชประโยชนจากมหาสมุทรและทรัพยากรทางทะเล
15 การใชประโยชนจากระบบนิเวศทางบก
16. สังคมสงบสุข ยุติธรรม ไมแบงแยก
* 17. ความรวมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
ที่มา : https://www.un.or.th/globalgoals/th/the-goals/
* มหาวิทยาลัยใหความสําคัญ

คณะ
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

สาขาวิชา
ทุกสาขา/การพัฒนาสังคม
การพัฒนาสังคม
ศึกษาศาสตร (พลศึกษา)
ทุกสาขา
การพัฒนาสังคม
การพัฒนาสังคม
การพัฒนาสังคม/ การทองเที่ยว
ทุกสาขา/ การพัฒนาสังคม
การพัฒนาสังคม / ประวัติศาสตร
ภาษาไทย

การพัฒนาสังคม
ทุกสาขา
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6. วิเคราะหประเด็นที่ตองใหความสําคัญเพื่อบรรลุวิสัยทัศน (Key Success)
จากการวิเคราะห คณะศิลปศาสตรเห็นวา ในป 2564 การทํางานภายในคณะที่ควรกําหนด
ความสําคัญในการพัฒนาคือ
1. การพัฒนากระบวนการรับฟงเสียงลูกคา และการเผยแพรประชาสัมพันธ ปรับกลยุทธการเผยแพร
ประชาสัมพันธ ทั้งดานการรับนักศึกษา และการประชาสัมพันธหลักสูตรสําหรับบุคคลทั่วไป การกําหนด
ผูรับผิดชอบที่ชัดเจน
2. กระบวนการพัฒนาขีดความสามารถและอัตรากําลัง พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร ดานการ
สรางผลงานวิจัยและการเผยแพร และเพื่อสรางหลักสูตรใหมและหลักสูตรระยะสั้นที่เปนความตองการของ
ผูเรียนและตลาดแรงงาน รวมถึงสงเสริมบุคลากรใหไดรับตําแหนงทางวิชาการที่สูงขึ้น
3. กระบวนการพัฒนาระบบสารสนเทศ การใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการ
องคกร รวมถึงสนับสนุนการจัดทําขอมูลลูกคา เพื่อใชขอมูลในการเจาะกลุมเปาหมายนักเรียนที่สนใจเรียน
หลักสูตรของคณะศิลปศาสตร
4. การพัฒนาดานงานวิจัยและเครือขาย สรางความเขมแข็งของเครือขายความรวมมือดานวิจัยและ
วิชาการเดิม พรอมสงเสริมใหสรางความรวมมือใหมกับสถาบัน องคกร ที่สนับสนุนใหคณะศิลปศาสตรสามารถ
ดําเนินงานดานการเรียนการสอน การวิจัย การพัฒนาชุมชนหรือองคกรตางๆ อยางยั่งยืน
5. การพัฒนาผูเรียน การพัฒนาผูเรียนในทุกหลักสูตร โดยเนนการพัฒนาทักษะการเรียนรู ทักษะ
ภาษา สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาผูเรียนรวมกับเครือขายภายนอก
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สวนที่ 2
แผนยุทธศาสตร
บุคลากรในคณะไดรวมกันกําหนดวิสัยทัศน เพื่อเปนทิศทางการดําเนินงานไปสูเปาหมายรวมกัน ดังนี้
2.1 วิสัยทัศน พันธกิจ คานิยม และสมรรถนะหลัก
วิสัยทัศน
“คณะศิลปศาสตรชั้นนําในภูมิภาคลุมน้ําโขง”
ตัววัดความสําเร็จวิสัยทัศน
•
จํานวนนวัตกรรมทางสังคมหรือนวัตกรรมการเรียนรูอันนําไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืน
•
ผลงานวิจัยที่ชี้นํานโยบายในระดับทองถิ่น และระดับชาติ
•
บัณฑิตไดรับรางวัลหรือการยกยองเชิดชูดานวิชาการ
1.
2.
3.
4.

พันธกิจ
ผลิตบัณฑิตดานมนุษยศาสตร สังคมศาสตร และศึกษาศาสตรที่มีคุณภาพ หลักสูตรไดมาตรฐานและ
เปนที่ยอมรับ
วิจัยและพัฒนาองคความรูและนวัตกรรมทางดานภาษา สังคม และวัฒนธรรมในภูมิภาคลุมน้ําโขงเพื่อ
พัฒนาสังคมอยางยั่งยืน
บริการวิชาการที่เสริมสรางความเขมแข็งและเพิ่มศักยภาพของชุมชนสังคมอยางมีสวนรวม
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่นเพื่อสรางความเขาใจในวัฒนธรรมที่หลากหลายของ
ภูมิภาคลุมน้ําโขง
คานิยม
คณะศิลปศาสตร กําหนดคานิยมรวมในการทํางานคือความเปน ARTS ดังนี้
• Academic Excellence มุงมั่นสูความเปนเลิศทางวิชาการ
• Research for Sustainable Development เห็นคุณคาในการสรางงานวิจัยเพื่อการพัฒนา
อยางยั่งยืน
• Team Spirit ทํางานเปนทีม
• Social Responsibility รับผิดชอบตอสังคม

สังคม

สมรรถนะหลัก (Core Competency)
การบูรณาการองคความรูดานมนุษยศาสตร สังคมศาสตรและศึกษาศาสตรในการสรางนวัตกรรมเพื่อ

2.2 ยุทธศาสตรคณะศิลปศาสตร ประจําป พ.ศ.2560-2564
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ยุทธศาสตรที่ 1 ดานการผลิตบัณฑิต ผลิตบัณฑิตดานมนุษยศาสตร สังคมศาสตร และศึกษาศาสตร
ที่มีคุณภาพหลักสูตรไดมาตรฐานและเปนที่ยอมรับ
เปาประสงคที่ 1 บัณฑิตมีความสามารถในการบูรณาการองคความรูและทักษะทางวิชาการและ
วิชาชีพ พรอมทํางานและทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลก
เปาประสงคที่ 2 บัณฑิตมีคุณลักษณะที่พึงประสงคตามมาตรฐานการเรียนรู
เปาประสงคที่ 3 บัณฑิตมีความสามารถทางภาษาที่ไดมาตรฐานสากลนําไปใชงานไดจริง
ยุทธศาสตรที่ 2 ดานการวิจัย วิจัยและพัฒนาองคความรูและนวัตกรรมทางดานภาษา สังคม และ
วัฒนธรรมในภูมิภาคลุมน้ําโขงเพื่อพัฒนาสังคมอยางยั่งยืน
เปาประสงคที่ 1 ผลงานวิจัยและนวัตกรรมสามารถใชประโยชนในการพัฒนาพื้นที่
เปาประสงคที่ 2 บุคลากรมีความสามารถดานการวิจัย และสามารถผลิตผลงานวิจัยในระดับ
สากลได
ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการบริการวิชาการ บริการวิชาการที่เสริมสรางความเขมแข็งและเพิ่มศักยภาพ
ของชุมชนสังคมอยางมีสวนรวม
เปาประสงคที่ 1 มีกิจกรรมบริการวิชาการเพื่อเสริมสรางความเขมแข็งและเพิ่มศักยภาพของ
ชุมชนสังคมโดยการมีสวนรวมของชุมชน
ยุทธศาสตรที่ 4 ดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่นเพื่อ
สรางความเขาใจในวัฒนธรรมที่หลากหลายของภูมิภาคลุมน้ําโขง
เปาประสงคที่ 1 ภูมิปญญา ศิลปะและวัฒนธรรมทองถิ่น ไดรับการอนุรักษ และสืบสาน
เปาประสงคที่ 2 เกิดผลงานที่สรางความเขาใจในวัฒนธรรมที่หลากหลายของภูมิภาคลุมน้ําโขง
ยุทธศาสตรที่ 5 ดานการบริหาร บริหารองคกรและพัฒนาทรัพยากรมนุษยดวยหลักธรรมาภิบาล
อยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ
เปาประสงคที่ 1 บุคลากรทุกระดับไดรับการสงเสริมใหมีสมรรถนะสูงขึ้น
เปาประสงคที่ 2 บุคลากรมีคานิยม มีความสุข และมีความผูกพันตอองคกร
เปาประสงคที่ 3 หนวยงานมีพื้นที่สงเสริมบรรยากาศทางวิชาการ มีโครงสรางพื้นฐานเทคโนโลยี
ดิจิทัลเพื่อการบริหารจัดการแบบครบวงจร
เปาประสงคที่ 4 เปนสํานักงานสีเขียว และเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
เปาประสงคที่ 5 การบริหารจัดการการเงินที่มีประสิทธิภาพ
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แผนกลยุทธคณะศิลปศาสตร ป พ.ศ. 2560-2564 (ปรับปรุง ธันวาคม 2563)
เปาประสงค

ตัวชี้วัด

ขอมูลฐาน

คา
เปาหมาย
2560 2561 2562 2563 2564

แผนปฏิบัติการ
โครงการเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร

ผูรับผิดชอบ
*หมายเหตุ

ยุทธศาสตรที่ 1 ดานการผลิตบัณฑิต
ผลิตบัณฑิตดานมนุษยศาสตร สังคมศาสตร และศึกษาศาสตรที่มีคุณภาพ หลักสูตรไดมาตรฐานและเปนที่ยอมรับ
เปาประสงคที่ 1
1. รอยละของผูส ําเร็จ 67.78 80
โครงการหลัก: โครงการผลิตบัณฑิตคณะศิลปศาสตร
80
85
90
รองคณบดี
บัณฑิตมีความสามารถ การศึกษาระดับปริญญา (263)
1.1 โครงการพัฒนาทักษะความรูที่จําเปนสําหรับการทํางานจริง ฝายวิชาการ/
ในการบูรณาการองค ตรีที่ไดงานทําหรือ
ในสํานักงาน
ผูชวยคณบดีฝาย
ความรูและทักษะทาง ประกอบอาชีพอิสระ
1.2 โครงการพัฒนาระบบและกลไกการสรางเครือขายศิษยเกา
กิจการนักศึกษา
วิชาการและวิชาชีพ
ภายในระยะเวลา 1 ป
* บัณฑิตหมายถึง
พรอมทํางานและทัน หลังสําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรี
ตอการเปลี่ยนแปลง
และบัณฑิตศึกษา
ของโลก
2. รอยละความพึงใจ
เปาประสงคที่ 2
1.3 โครงการพัฒนาบัณฑิตในระดับหลักสูตร
84.8 80
80
85
90
ผูชวยคณบดี
บัณฑิตมีคุณลักษณะที่ ของผูใชบัณฑิตตาม
1.4 โครงการพัฒนาระบบและกลไกการรับฟงเสียงลูกคา
ฝายประกัน
ทักษะ 5 ดาน
พึงประสงคตาม
คุณภาพ
มาตรฐานการเรียนรู
เปาประสงคที่ 3
3. รอยละของนักศึกษา
บัณฑิตมีความสามารถ ในหลักสูตรที่กําหนดที่
ทางภาษาที่ได
ผานการสอบวัดระดับ
มาตรฐานสากลนําไปใช
งานไดจริง

-

-

-

70%

80%

1.5 โครงการสงเสริมและพัฒนาความสามารถทางการแขงขัน
ของบัณฑิตระดับหลักสูตร

การศึกษา
รองคณบดี
ฝายวิชาการ
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เปาประสงค

ตัวชี้วัด

ขอมูลฐาน

คา
เปาหมาย
2560 2561 2562 2563 2564

แผนปฏิบัติการ
โครงการเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร

ยุทธศาสตรที่ 2 ดานการวิจัย
วิจัยและพัฒนาองคความรูและนวัตกรรมทางดานภาษา สังคม และวัฒนธรรมในภูมภิ าคลุมน้ําโขงเพื่อพัฒนาสังคมอยางยั่งยืน
เปาประสงคที่ 1
4. จํานวนผลงานวิจัย
โครงการหลัก: โครงการพัฒนางานวิจัย
5
6
8
10
15
ผลงานวิจัยและ
และนวัตกรรมที่ใช
2.1 โครงพัฒนาศักยภาพนักวิจัย การฝกอบรมดานการเขียน
นวัตกรรมสามารถใช ประโยชนในการพัฒนา
บทความ
ประโยชนในการพัฒนา พื้นที่ตอจํานวนอาจารย
2.2 โครงการสนับสนุนทุนนําเสนอผลงานวิจัย
2.3 โครงการสนับสนุนคาตอบแทนการเผยแพรผลงานในระดับ
พื้นที่
ประจํา
สากล
5. จํานวนบทความทาง
เปาประสงคที่ 2
10
15
2.4 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูองคความรูทางวิชาการรวมสมัย
วิชาการในฐาน
บุคลากรมี
2.5 โครงการสงเสริมการสรางเครือขายความรวมมือดานการ
ความสามารถดานการ นานาชาติ (Scopus
วิจัย/วิชาการในระดับชาติและนานาชาติ
Q1-Q2) ตอจํานวน
วิจัย และสามารถ
2.6 โครงการสงเสริมการพัฒนาชุดโครงการวิจัยเพื่อการบูรณา
ผลิตผลงานวิจัยใน
อาจารยประจํา
การในระดับพื้นที่
ระดับสากลได
6.จํานวนบทความทาง
17
28
29
35
40
2.7 โครงการปรับปรุงกลยุทธประชาสัมพันธงานวิจัย
วิชาการในฐาน TCI 1
หรือ 2 ตอจํานวน
อาจารยประจํา
ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการบริการวิชาการ
บริการวิชาการที่เสริมสรางความเขมแข็งและเพิ่มศักยภาพของชุมชนสังคมอยางมีสวนรวม
เปาประสงคที่ 1 มี
7. ความเขมแข็งของ
>1
> 1 โครงการหลัก: โครงการพัฒนางานบริการวิชาการแกสังคม
กิจกรรมบริการ
ชุมชนจากโครงการ
และทํานุบํารุงฯ
วิชาการเพื่อเสริมสราง บริการวิชาการ
3.1 โครงการสงเสริมและพัฒนางานบริการวิชาการแกสังคม
ความเขมแข็งและเพิ่ม (*กําหนดตัวชี้วัดเอง)
3.2 โครงการจัดการความรู (KM) ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

ผูรับผิดชอบ
*หมายเหตุ

- รองคณบดีฝาย
วิจัยและพัฒนา

รองคณบดีฝาย
วิจัยและพัฒนา
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ศักยภาพของชุมชน
สังคมโดยการมีสวน
รวมของชุมชน

ขอมูลฐาน

คา
แผนปฏิบัติการ
เปาหมาย
โครงการเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร
ตัวชี้วัด
2560 2561 2562 2563 2564
8. รอยละความพึงพอใจ 80
3.3 โครงการปรับปรุงกลยุทธประชาสัมพันธงานบริการวิชาการ
80
90
90
90

ของผูเขารวมกิจกรรม
และงานทํานุฯ
9. รอยละของประชาชน 80
80
90
90
90
กลุมเปาหมายที่เขารวม
กิจกรรม
ยุทธศาสตรที่ 4 ดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่นเพื่อสรางความเขาใจในวัฒนธรรมที่หลากหลายของภูมิภาคลุมน้ําโขง
เปาประสงคที่ 1 ภูมิ
13. จํานวนแหลง/ศูนย
โครงการหลัก: โครงการพัฒนางานบริการวิชาการแกสังคม
1
1
1
2
2
ปญญา ศิลปะและ
การเรียนรูดาน
และทํานุบํารุงฯ
วัฒนธรรมทองถิ่น
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิ
4.1 โครงการบูรณาการงานทํานุบาํ รุงฯเชิงพื้นที่
ไดรับการอนุรักษ และ ปญญาทองถิ่นที่เปนที่
4.2 โครงการจัดการความรู (KM) ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
สืบสาน
รูจัก ยอมรับหรือมี
ชื่อเสียงในระดับชาติ
เปาประสงคที่ 2 เกิด 14. จํานวนผลงาน
4
9
8
10
10
ผลงานที่สรางความ
วิชาการดานการทํานุ
เขาใจในวัฒนธรรมที่
ศิลปวัฒนธรรม
หลากหลายของ
ภูมิภาคลุมน้ําโขง
ยุทธศาสตรที่ 5 ดานการบริหาร
บริหารองคกรและพัฒนาทรัพยากรมนุษยดวยหลักธรรมาภิบาล อยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ
เปาประสงคที่ 1
รอยละของอาจารย
โครงการหลัก: โครงการบริหารจัดการภายในคณะศิลปศาสตร
40
n/a n/a (32:130) 30
24.62
5.1 โครงการสรางความรูความเขาใจในการขอตําแหนงที่สูงขึ้น
บุคลากรทุกระดับไดรับ ประจําที่มตี ําแหนงทาง
วิชาการตอจํานวน
การสงเสริมใหมี
5.2 โครงการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรวิชาการและ
สมรรถนะสูงขึ้น
อาจารยทั้งหมด
สายสนับสนุน

ผูรับผิดชอบ
*หมายเหตุ

รองคณบดีฝาย
วิจัยและพัฒนา

รองคณบดี ฝ า ย
บริหาร
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ตัวชี้วัด

ขอมูลฐาน

คา
เปาหมาย
2560 2561 2562 2563 2564

(ผศ.รศ.ศ.)
รอยละของบุคลากรสาย n/a
สนับสนุนที่ระดับ
สมรรถนะที่สูงขึ้นตอ
จํานวนบุคลากรทั้งหมด
รอยละการเพิ่มขึ้นของ
n/a
บุคลากรที่มผี ลการ
ประเมินการปฏิบัติ
ราชการตาม
องคประกอบพฤติกรรม
การปฏิบัติงาน อยูใน
ระดับสูง
รอยละความผูกพันของ
75
บุคลากรตอ
มหาวิทยาลัย

เปาประสงคที่ 2
บุคลากรมีคานิยม มี
ความสุข และมีความ
ผูกพันตอองคกร
เปาประสงคที่ 3
รอยละความพึงพอใจตอ
หนวยงานมีพื้นที่
การปรับภูมิทัศนและสิ่ง
สงเสริมบรรยากาศทาง สนับสนุนการเรียนรู
วิชาการ มีโครงสราง
พื้นฐานเทคโนโลยี
ดิจิทัลเพื่อการบริหาร
จัดการแบบครบวงจร

-

n/a

n/a

10

15

n/a

n/a

5

5

64

80

85

90

-

-

70

80

แผนปฏิบัติการ
โครงการเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร
5.3 โครงการวิเคราะหอัตรากําลังและการพัฒนาบุคลากรเพื่อ
พรอมรับตอการเปลี่ยนแปลงขององคกร

ผูรับผิดชอบ
*หมายเหตุ

(*โครงการรองในยุทธศาสตรที่สอดคลองกัน คือ โครงการที่ 2.1,
2.2 และ 2.3)

โครงการหลัก: โครงการบริหารจัดการภายในคณะศิลปศาสตร
5.3 โครงการพั ฒ นาการวั ด และประเมิ น ความสุ ข และความ
ผูกพันตอองคกร
(*โครงการของเปาประสงคที่ 4 ในยุทธศาสตรที่สอดคลองกัน
คือ โครงการที่ 2.4)
5.4 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน และพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการแบบครบวงจร
5.5 โครงการประกวด Green Office
5.6 โครงการจัดการความรู ดานการสํานักงานสีเขียว

รองคณบดี ฝ า ย
บริหาร
รองคณบดี ฝ า ย
บริหาร
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เปาประสงคที่ 4 เปน
สํานักงานสีเขียว และ
เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
เปาประสงคที่ 5 การ
บริหารจัดการการเงินที่
มีประสิทธิภาพ

ขอมูลฐาน

คา
เปาหมาย
ตัวชี้วัด
2560 2561 2562 2563 2564
รอยละความพึงพอใจตอ
90
100
โครงการสํานักงานสี
เขียว
รอยละรายไดจากการ
ทํางานวิจัยและบริการ
วิชาการเพิ่มขึ้น
รอยละของรายไดจาก
คาธรรมเนียมการศึกษา
เพิ่มขึ้น

แผนปฏิบัติการ
โครงการเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร

ผูรับผิดชอบ
*หมายเหตุ
รองคณบดี ฝ า ย
บริหาร

10

10

10

10

15

โครงการหลัก: บริการวิชาการ(หารายได)
5.7 โครงการบริการวิชาการแบบมีรายได

รองคณบดี ฝ า ย
วิจัย

5

5

5

5

10

รองคณบดี ฝ า ย
โครงการหลัก: ผลิตบัณฑิตคณะศิลปศาสตร
วิชาการ
5.8 โครงการพัฒนาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต
5.9 โครงการพั ฒ นาหลั ก สู ต รด า นสั ง คมศาสตร ร ะดั บ
บัณฑิตศึกษา
5.10 โครงการพัฒนาและประชาสัมพันธหลักสูตรเชิงรุก
- โครงการสงเสริมการใหความรูออนไลนระดับหลักสูตร

