สวนที่ 1
บทนํา
ประวัติ
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ จัดตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2519
ตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พุทธศักราช 2518 ใชชื่อวา “คณะวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร” โดยรวม
เอาหมวดวิชาสังคมศึกษา หมวดวิชาภาษาไทย หมวดวิชาภาษาอังกฤษ หมวดวิชาดนตรีนาฏศิลป และหมวด
วิชาบรรณารักษ จากเดิมทีเ่ ปนวิทยาลัยครูสอนสาขาวิชาการศึกษาอยางเดียวรวมกัน
คณะวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จัดแบงหนวยงานในคณะวิชาฯ เปนภาควิชา ทั้งหมด 11
ภาควิชา ไดแก ภาควิชาภาษาไทย ภาควิชาภาษาตางประเทศ ภาควิชาบรรณารักษศาสตร ภาควิชาศิลปกรรม
ภาควิชาดนตรี ภาควิชานาฏศิลป ภาควิชาปรัชญาและศาสนา ภาควิชาสังคมวิทยา ภาควิชารัฐศาสตรและ
นิติศาสตร ภาควิชาภูมิศาสตร และภาควิชาประวัติศาสตร
พ.ศ. 2527 มีการแกไขพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พุทธศักราช 2518 ใหวิทยาลัยครู
เปน “สถาบันอุดมศึกษาและวิจัย” ทําการสอนถึงระดับปริญญาตรีทั้งสาขาครุศาสตรและสาขาอื่น ๆ
ตามความตองการของทองถิ่นทําใหวิทยาลัยครูอุตรดิตถยกฐานะเปนสถาบันอุดมศึกษาเทียบเทามหาวิทยาลัย มี
3 คณะ คือ คณะครุศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตอมาเพิ่ม
คณะวิทยาการจัดการขึ้นเปนคณะที่สี่ ปจจุบันสถาบันมีคณะรวม 6 คณะ โดยเพิ่มคณะเกษตรศาสตรและ
สิ่งแวดลอม และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
พ.ศ. 2540 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรไดปรับระบบการบริหารภายในคณะ
จากระบบภาควิชาเปนโปรแกรมวิชา มี 7 โปรแกรมวิชาในเบื้องตน ไดแก โปรแกรมวิชาภาษาไทย
โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษและภาษาอังกฤษธุรกิจ โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร โปรแกรมวิชา
สังคมศึกษาและพัฒนาชุมชน โปรแกรมวิชาดนตรี โปรแกรมวิชาศิลปะ โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร
และสารนิเทศศาสตร ตอมา พ.ศ. 2541 ไดจัดตั้งโปรแกรมวิชาภาษาญี่ปุน และในป พ.ศ. 2545
ไดจัดตั้งโปรแกรมวิชานิติศาสตร ซึ่งสอนเฉพาะภาคพิเศษขึ้นเปนโปรแกรมวิชาที่ 8 และ 9 ตามลําดับ
พ.ศ. 2547 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรดําเนินการบริหารงานโดยแตงตั้งคณะกรรมการประจํา
คณะ บริหารงาน 12 โปรแกรมวิชา โดยจัดตั้งโปรแกรมวิชาเพิ่มเติมไดแก โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา
โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ(หลักสูตรธุรกิจนานาชาติ) และโปรแกรมวิชาอุตสาหกรรมทองเที่ยว และแตงตั้ง
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ และคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาประจําหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารและพัฒนาประชาคมเมืองและ
ชนบท
พ.ศ. 2549 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรดําเนินการบริหารงานโดยแตงตั้ง
คณะกรรมการประจําคณะและแตงตั้งคณะกรรมการบริหารโปรแกรมวิชาดําเนินการตามหนาที่ทไี่ ดรับ
มอบหมาย โดยมีคณะกรรมการบริหารโปรแกรมรวม 3 โปรแกรมวิชา 11 หลักสูตรสาขาวิชา ดังนี้
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1. โปรแกรมวิชามนุษยศาสตร ประกอบดวย หลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษหลักสูตร
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (นานาชาติ) หลักสูตรสาขาวิชาภาษาญี่ปนุ หลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทย
หลักสูตรสาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจและหลักสูตรสาขาวิชาสารสนเทศศาสตรและบรรรณารักษศาสตร
2. โปรแกรมวิชาสังคมศาสตร ประกอบดวย หลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร หลักสูตร
สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน หลักสูตรสาขาวิชานิติศาสตร และกําลังพัฒนาหลักสูตรสาขาวิชาอุตสาหกรรม
ทองเที่ยว
3. โปรแกรมวิชาศิลปกรรมศาสตร ประกอบดวย หลักสูตรสาขาวิชาศิลปกรรม และหลักสูตร
สาขาวิชาดนตรี
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมีภารกิจสําคัญ ไดแก
1. จัดการศึกษาตลอดจนพัฒนาหลักสูตร ระดับปริญญาตรี 4 ป ดังนี้
- หลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทย
- หลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
- หลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (นานาชาติ)
- หลักสูตรสาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ
- หลักสูตรสาขาวิชาภาษาญี่ปุน
- หลักสูตรสาขาวิชาสารสนเทศศาสตรและบรรณารักษศาสตร
- หลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร
- หลักสูตรสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
- หลักสูตรสาขาวิชาอุตสาหกรรมทองเที่ยว
- หลักสูตรสาขาวิชานิติศาสตร
- หลักสูตรสาขาวิชาศิลปกรรม
- หลักสูตรสาขาวิชาดนตรี
จัดการศึกษารวมกับคณะครุศาสตร ดังนี้
- หลักสูตรสาขาวิชาดนตรี
- หลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
- หลักสูตรสาขาวิชาสังคมศึกษา
- หลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทย
และจัดการศึกษารวมกับกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น
- หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร สาขาวิชาการปกครองทองถิ่น
2. จัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
- หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ
- หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารและพัฒนาประชาคมเมืองและชนบท
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3. จัดการศึกษาหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป 10 รายวิชา
3.1 กลุมพื้นฐานภาษา
- 1500101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบคน
- 1500102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการสืบคน
- 1500103 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะการเรียนรู
- 1552103 ภาษาอังกฤษในสื่อมวลชน 1
- 1500105 สารสนเทศเพื่อการสื่อสารคนควา
- 1500107 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3.2 กลุมพื้นฐานมนุษย
- 1500104 ความจริงของชีวิต
- 2000102 สุนทรียภาพของชีวิต
3.3 กลุมพื้นฐานสังคม (เลือก 2 วิชา)
- 2500102 วิถีไทย
- 2500103 วิถีโลก
- 2500104 ชีวิตกับสิ่งแวดลอม
4. พัฒนาภาษาตางประเทศใหนักศึกษา บุคลากรในสถาบันและในทองถิ่น
5. พัฒนาดานดนตรี ศิลปวัฒนธรรม ใหนกั ศึกษาและชุมชน สังคม
6. พัฒนาดานวิจยั ทางมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร และทางการศึกษาเพื่อพัฒนาทองถิ่น
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•

ปรัชญา
จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา สาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เพื่อสนองตอบตอความ

ตองการของทองถิ่น
•

วิสัยทัศน

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมุงผลิตบัณฑิตที่มีคณ
ุ ภาพทัง้ ความรูและคุณธรรม มีทักษะ
ในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ มีจิตสํานึกที่ดีงาม มุง พัฒนาสังคมและทองถิ่นอยางยั่งยืน
•

พันธกิจ

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมีหนาที่จัดการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ คุณธรรม
สนองความตองการของตลาดแรงงานและทองถิ่น โดยดําเนินการวิจยั ปรับปรุงพัฒนาและถายทอด
เทคโนโลยี บริการวิชาการ ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม สงเสริมวิทยฐานะครู และสืบสานโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ

• วัตถุประสงค
วัตถุประสงคของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เปนวัตถุประสงคในระดับผลผลิต (output)
ของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรที่เกิดจากการจัดการศึกษา การสนับสนุนการจัดการศึกษาการวิจยั
การบริการทางวิชาการ การสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตรกําหนดวัตถุประสงค ดังนี้
1. เพื่อปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารงานทั่วไป งานบุคลากร งานวิชาการ งานกิจการ
นักศึกษา งานงบประมาณและการเงิน ใหเอื้อตอการเปลี่ยนแปลงของคณะ และสามารถดําเนินการตามภารกิจ
ไดอยางมีคณ
ุ ภาพ โดยคํานึงถึงเศรษฐกิจ สังคม มีการออกประกาศและคําสั่งตามความเหมาะสม
2. เพื่อเสริมสรางความเขมแข็งและประสิทธิภาพการผลิตบัณฑิต และเพิ่มคุณวุฒใิ นระดับ
อุดมศึกษาทั้งทางดานวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงตามสภาพความตองการของทองถิ่นและประเทศชาติ
โดยมุงเนนใหผูสําเร็จการศึกษามีความรูความสามารถ มีคุณธรรม และจริยธรรม
3. เพื่อเพิ่มศักยภาพของบุคลากรในดานวิชาการ โดยการผลิตผลงาน เอกสาร ตํารา
บทความทางวิชาการ การวิจัยสถาบัน การวิจัยเพื่อพัฒนาวิชาการและวิชาชีพ และการวิจยั เพื่อพัฒนาทองถิ่น
แบบมีสวนรวม ใหมีผลงานวิจัยของอาจารยจํานวนไมนอ ยกวา 2 เรื่องตอป ผลงานวิจยั และการศึกษาเอกเทศ
ของนักศึกษาไมนอยกวา 10 เรื่องตอป ใหมีเอกสารตําราไมนอยกวา 3 เรื่องตอป และมีบทความทางวิชาการไม
นอยกวา 10 เรื่องตอป
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4. เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยจัดใหมีระบบประกันคุณภาพการศึกษา
ที่มีมาตรฐานตามภารกิจ
5. เพื่อใหบริการทางวิชาการแกสังคม สงเสริมศาสนา ศิลปะวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม
ทั้งภายในและภายนอกคณะ ตลอดจนเผยแพรนวัตกรรมที่เหมาะสมตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในทองถิ่น โดยจัดใหมกี ิจกรรมบริการทางวิชาการ ในรูปแบบตาง ๆ ไมนอยกวา 5 กิจกรรม
ตอป
6. เพื่อเพิ่มคุณภาพของบุคลากร ใหมีความรูค วามสามารถ มีทักษะและเจตคติที่สอดคลอง
กับการพัฒนาการศึกษาดวยการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน อยางนอยคนละ 1 ครั้งตอป สงเสริมศักยภาพของ
บุคลากรดานคุณวุฒแิ ละเพิ่มตําแหนงทางวิชาการไมนอยกวารอยละ 5 ของจํานวนทีม่ ีอยูเดิม โดยใหมีสัดสวน
ของศาสตราจารย : รองศาสตราจารย : ผูชวยศาสตราจารย : อาจารย เปน 0 : 2 : 9 : 89 และเพิ่มคุณวุฒิของ
บุคลากรสายสนับสนุนใหไดตามคุณลักษณะเฉพาะงาน (Job Specification) ไมนอยกวารอยละ 80 ในชวงเวลา
ของแผนกลยุทธฉบับนี้

• กลยุทธ
การพัฒนาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรดําเนินการตามนโยบายหลักของคณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร 3 กลยุทธ คือ
1. กลยุทธ 5 สอดคลอง ไดแก ความสอดคลองกับยุทธศาสตร การพัฒนาประเทศของรัฐบาล
ยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตรสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษายุทธศาสตรในระดับ
พื้นที่ตามความตองการของทองถิ่นและยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยอยางเหมาะสมกับศักยภาพของคณะ
2. กลยุทธความเปนเลิศ ไดแก ความเปนเลิศทางวิชาการ (คุณภาพอาจารย หลักสูตร การเรียนการ
สอน การวิจัยและความสามารถทางวิชาการของบัณฑิต) ความเปนเลิศดานทักษะวิชาชีพ ทักษะชีวิตและ
ทักษะเสริม (การใชภาษาตางประเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ) ความเปนเลิศดานคุณธรรมและจริยธรรม
และความเปนเลิศดานบริหารจัดการ
3. กลยุทธความเสมอภาคทางโอกาสและทั่วถึง ไดแก ความเสมอภาคในการดําเนินงานของ
บุคลากรในคณะ ใหโอกาสนักศึกษาเขาถึงสื่อการเรียนรูไ ดทุกเวลาและสถานที่ การเทียบประสบการณ การ
ชวยเหลือดานทุนการศึกษาแกนักศึกษา การมีสวนรวมในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในทองถิ่น
ใหสูงขึ้น การอนุรักษทรัพยากร การรักษาสิ่งแวดลอมและทํานุบํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมรวมกับ
ประชาชน
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• กลยุทธ
กลยุทธ 5 สอดคลอง
กลวิธีที่ 1 ปรับปรุงแผนกลยุทธของคณะใหสอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศของ
รัฐบาล ยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตรการพัฒนาอุดมศึกษา ยุทธศาสตรในระดับ
พื้นที่ตามความตองการของทองถิ่น และยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยอยางเหมาะสมกับศักยภาพของคณะ
กลวิธีที่ 2 จัดทําแผนงานและแผนปฏิบัติการรองรับแผนกลยุทธของคณะที่ไดปรับปรุงแลว
โดยใหครอบคลุมมาตรฐานการศึกษาของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
(องคการมหาชน)
กลวิธีที่ 3 จัดการการเปลีย่ นแปลง (Change Management) และจัดการความรู (Knowledge
Management) เพื่อรองรับสถานการณที่เปลี่ยนแปลง พรอมๆ กับการเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรและ
องคกร (Competency Growth)
กลวิธีที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการทางดานพัสดุ การเงินและงบประมาณใหผาน
7 มาตรฐานของสํานักงบประมาณ เพิ่มการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ (MIS) เพื่อลดการใชทรัพยากร

• กลยุทธสูความเปนเลิศ
กลวิธีที่ 5 สงเสริมใหบุคลากรของคณะศึกษาตอ วิจัยและจัดทําผลงานทางวิชาการเพื่อกําหนดตําแหนง
ทางวิชาการใหมากขึ้น
กลวิธีที่ 6 พัฒนาหลักสูตรใหมและปรับปรุงหลักสูตรเดิมใหทนั สมัย มีความเปนสากล
มีลักษณะบูรณาการโดยมีสวนรวมกับทองถิ่นและสถานประกอบการ
กลวิธีที่ 7 ยกระดับคุณภาพบัณฑิตทุกสาขาวิชาและพัฒนาสาขาวิชาที่มีศักยภาพสูงใหมีความเปนเลิศ
ในกระบวนการผลิตบัณฑิตตั้งแตปจจัยนําเขา จนถึงปจจัยนําออก
กลวิธีที่ 8 สงเสริมใหนักศึกษาไดเรียนรูแ บบ Active Learning และใชกิจกรรมนักศึกษาในการพัฒนา
ดานรางกาย อารมณ สังคมและสติปญญา โดยใหนักศึกษาไดสัมผัสกับทองถิ่นและสรางกระบวนการเรียนรู
รวมกับประชาชน
กลวิธีที่ 9 สงเสริมดานคุณธรรม จริยธรรมแกนักศึกษา
กลวิธีที่ 10 สงเสริมใหนักศึกษาและบุคลากรของคณะใหมีความรู ความสามารถในการใชภาษาและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
กลวิธีที่ 11 ยกระดับมาตรฐานการประกันคุณภาพทุกหนวยงาน โดยมุงประกันคุณภาพการศึกษาทุก
แผนงานตามภารกิจ
กลวิธีที่ 12 พัฒนาหองสมุดคณะใหเปนแหลงคนควาขาวสารความรู และขอมูลเพื่อการเรียนรูที่
ทันสมัย

7

• กลยุทธความเสมอภาคทางโอกาสและทั่วถึง
กลวิธีที่ 13 ปรับปรุงระเบียบที่เกี่ยวของกับสิทธิและการดําเนินงานของบุคลากรประจําตามสัญญาให
ทัดเทียมกับบุคลากรประจําที่เปนขาราชการ ใหมีความมั่นคง ไดรับผลตอบแทนที่เปนธรรม เหมาะสมกับ
ภาระงาน ประสบการณ ความสามารถและผลงานที่มีคุณคา
กลวิธีที่ 14 ปรับปรุงระบบและระเบียบการประเมินบุคลากรใหมีความเที่ยงตรงและมีความ
เชื่อมั่นสูงขึ้น
กลวิธีที่ 15 ใหโอกาสทางการศึกษาทั้งหลักสูตรระยะสัน้ และหลักสูตรระยะยาวดวยการ
ประชาสัมพันธเชิงรุก ใหเขาถึงสื่อการเรียนรูทางใกลและทางไกลของคณะไดตลอดเวลา โดยผานระบบ
เครือขายอินเตอรเน็ต ตําราอิเล็คทรอนิคส (E-Book) สนับสนุนดานทุนการศึกษาแกผูที่เรียนดี ใหโอกาสใน
การเทียบโอนประสบการณ และเทียบโอนรายวิชาระหวางสถาบัน
กลวิธีที่ 16 ใหโอกาสในการเลือกเรียนหลักสูตรตางๆและรายวิชาที่เปดสอน ดวยระบบเลือกเรียนตาม
ความสมัครใจ (Free Enrollment)
กลวิธีที่ 17 ใหบริการการศึกษาลงสูวิทยาเขตหรือศูนยบริการการศึกษาเหมาะสมกับสถานการณตาม
สภาพความตองการของทองถิ่น และความพรอมของคณะ โดยคํานึงถึงโอกาส ความเสมอภาคทางการศึกษา
คุณภาพในการใหบริการการศึกษา
กลวิธีที่ 18 รวมมือกับองคกรทองถิ่นใหโอกาสองคกรสวนทองถิ่นเขามารวมพัฒนาคณะ และ
ปฏิบัติงานตามพันธกิจของคณะรวมกับทองถิ่น เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน รวมกันสอดสอง
ดูแลความเสมอภาคในการใชสิทธิประโยชนของประชาชน รวมกันอนุรักษทรัพยากร รักษาสิ่งแวดลอมและ
ทํานุบํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมในทองถิ่น

• คุณลักษณะเฉพาะของบัณฑิตคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
รอบรูวิชาการ ชํานาญกระบวนคิด วางแผนชีวิตมองการณไกล
ทันสมัยเทคโนโลยี เปนคนดีของสังคม นิยมวัฒนธรรมไทย ใฝใจพัฒนาตนเองและทองถิ่น

โครงสรางการบริหารงานคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
คณะกรรมการประจําคณะ
โปรแกรมวิชามนุษยศาสตร
หลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทย
หลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษ

สํานักงานคณบดี
งานบริหารและธุรการ
งานคลังและพัสดุ

หลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
หลักสูตรสาขาวิชาภาษาญี่ปุน
หลักสูตรสาขาวิชาสารสนเทศศาสตรและบรรณฯ

งานบริการการศึกษา
งานนโยบายและแผน

หลักสูตรสาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ
โปรแกรมวิชาสังคมศาสตร
หลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร
หลักสูตรสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
หลักสูตรสาขาวิชานิติศาสตร
หลักสูตรสาขาวิชาอุตสาหกรรมทองเที่ยว
หลักสูตรสาขาวิชาศิลปกรรม
โปรแกรมวิชาศิลปกรรมศาสตร

หลักสูตรสาขาวิชาดนตรี

คณะกรรมการประจําหลักสูตร
มหาบัณฑิต
สาขาภาษาอังกฤษ (ศศ.ม.)
สาขาการบริหารและพัฒนาประชาคมเมือง
และชนบท (รป.ม.)

คณะกรรมการประกันคุณภาพ
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โครงสรางการบริหารงานประกันคุณภาพการศึกษา
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
สภามหาวิทยาลัย

คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
ของมหาวิทยาลัย

คณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพ
ภายใน
สํานักงานคณะกรรมการมาตรฐานคุณภาพ
และตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ

คณบดี

คณะกรรมการประกันคุณภาพ
และตรวจสอบภายในของศูนย สํานัก ร.ร.สาธิต
บุคลากรในฝาย

รองคณบดี
ผูอํานวยการสํานักงานคณบดี
ประธานโปรแกรมวิชา
ผูประสานงานหลักสูตรสาขาวิชา
กรร
กรรมการและเลขานุการ

ผูประสานงานรายวิชาการศึกษาทั่วไป
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ระบบการประกันคุณภาพภายในคณะที่สอดคลองกับการประกันคุณภาพภายนอก
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ การดําเนินงานประกันคุณภาพของคณะ มีโครงสราง
ของระบบดังนี้
1. การควบคุมคุณภาพ (Quality control) จะประกันวามีการปฏิบัติหนาที่เปนไปตาม
หนาที่ความรับผิดชอบ โดยการควบคุมปจจัยหรือตัวแปรตางๆ ที่จะสงผลคุณภาพ การควบคุม
ดังกลาวเนนทีร่ ะบบการกํากับดูแลตนเอง (Self-requlating system)ในระดับบุคคล สาขาวิชา
โปรแกรมวิชาและคณะ
2. การประเมินคุณภาพ (Quality assessment) หมายถึง การประเมินคาระดับคุณภาพ
ของกิจกรรมเฉพาะในคณะ เชน คุณภาพจัดการศึกษา คุณภาพของงานวิจยั คุณภาพของการสอน
เปนตนโดยมีจดุ เนนทีก่ ารประเมินจะใชวิธกี ารประเมินตนเอง (Self Assessment) การประเมินจาก
กัลยาณมิตรทางวิชาการจากภายนอก (External peer review) และการใชตัวชีว้ ัดพฤติกรรม
(Performance indicators)
3. การตรวจสอบคุณภาพการศึกษา (Quality audit) หมายถึง การตรวจสอบในระดับ
คณะ ทั้งการตรวจสอบดวยตนเองและการตรวจสอบโดยผูตรวจสอบจากภายนอก เนนที่
กระบวนการประกันคุณภาพไดแก การกําหนดนโยบาย กฎระเบียบ การสนับสนุนชวยเหลือและ
หลักฐานตางๆ วิธีการใชคือ การตรวจสอบหลักฐานหรือรายงาน และการสัมภาษณผูบริหาร
อาจารยผูปฏิบัติงานและนักศึกษา
วิธีการประกันคุณภาพของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
1. ใหใชระบบกลไกปกติทคี่ ณะมีอยู เปนระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อเปน
เครื่องมือในการรักษามาตรฐานการศึกษาของคณะ โดยมีคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
ทําหนาทีว่ างระบบ กําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ วิธีควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบ
คุณภาพ และการประเมินคุณภาพ
2. ใหคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาเปนผูด ูแล ใหคําปรึกษาและประสานงาน
เพื่อให การดําเนินกิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
3. ใหมีการกําหนดปจจัยหรือมาตรฐานที่สงผลตอคุณภาพการศึกษาของคณะ พรอมทั้ง
เกณฑ ตัวชีว้ ดั องคกรรับผิดชอบ และวิธีการประเมินในแตละปจจัยหรือมาตรฐาน
4. ใหความรวมมือกับมหาวิทยาลัยหรือหนวยงานภายนอกในการประเมินคุณภาพ
การศึกษาของคณะเพื่อการพัฒนาและการรับรองคุณภาพ
5. ใหมีการประชาสัมพันธ เผยแพรกจิ กรรมการประกันคุณภาพการศึกษาที่ดําเนินการไป
แลวอยางมีประสิทธิภาพ ทัง้ ภายในและภายนอกสถาบัน เพื่อเปนการประชาสัมพันธการประกัน
คุณภาพการศึกษาของคณะ
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เปาหมาย
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ผลงานตามภารกิจทุกดานของคณะมีคณ
ุ ภาพ และเผยแพรสูสาธารณะ
บัณฑิตมีคุณลักษณะสอดคลองตามปณิธานของคณะ สาขาวิชาและความตองการของสังคม
คณาจารยและบุคลากรมีการพัฒนาขีดความสามารถของตนเองอยางตอเนื่อง
คณะไดมมี าตรฐานคุณภาพการศึกษาในระดับซึ่งเปนที่ยอมรับ
นักศึกษามีสวนรวมในการกระบวนการเรียนการสอนมากขึ้น
มีระบบประกันคุณภาพและกลไกการสงเสริมระบบที่ชัดเจนในระดับคณะและสาขาวิชา

มาตรการดานการประกันคุณภาพ
1. เสริมสรางความเขาใจและประชาสัมพันธใหบุคลากรทุกคนในคณะเห็นความสําคัญ
และความจําเปนในการประกันคุณภาพการศึกษา
2. กําหนดคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคของสาขาวิชา องคประกอบ/มาตรฐานที่
จําเปนในการผลิตบัณฑิตเพือ่ ใหไดบณ
ั ฑิตที่มีคุณภาพ
3. กําหนดใหองคกรที่ทําหนาที่ดแู ลรับผิดชอบการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา
4. พัฒนาระบบการควบคุมคุณภาพขององคประกอบ/มาตรฐานที่กําหนดขึ้น
5. จัดใหมีระบบการตรวจสอบตรวจสอบคุณภาพของคณะ
6. เตรียมการรับการตรวจสอบและประเมินจากมหาวิทยาลัยและภายนอก
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นโยบายและแนวดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
พ.ศ. 2548 – 2549
นโยบายขอ 1 พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ประกอบดวยมาตรฐานการสงเสริม
การควบคุม การตรวจสอบ และการประเมินผลคุณภาพการจัดการศึกษาและการบริหารจัดการ
แนวทางดําเนินการ
1.1 กําหนดความรูพื้นฐาน คุณลักษณะทีส่ ําคัญและจําเปนของนักศึกษา โดยเฉพาะดาน
ภาษา ความถนัดในสาขาวิชา คุณธรรมและจริยธรรม
1.2 พัฒนาการเรียนการสอนที่เนนกระบวนการหาความรู การคิด การวิเคราะห การ
ปฏิบัติการภาคสนามเพิ่มเติมจากความรูพนื้ ฐาน
1.3 กําหนดมาตรฐานภารกิจของอาจารย ตามพันธกิจของคณะ
1.4 กําหนดกิจกรรมและเกณฑการพัฒนาอาจารยและบุคลากรอยางตอเนือ่ ง
1.5 มีการนําเทคโนโลยีมาใชในการจัดการศึกษาและการบริหารจัดการ
1.6 กําหนดเกณฑพื้นฐานเกี่ยวกับหองเรียน หองปฏิบัติการ หองสมุด ตําราเรียน
สื่อการเรียน ครุภัณฑและอุปกรณสําหรับแตละโปรแกรมวิชา
1.7 พัฒนาระบบสารสนเทศของคณะ เพื่อใชเปนเครื่องมือในการพัฒนา การจัดการศึกษา
การบริหารจัดการ การวิจยั และการบริการทางวิชาการแกชุมชน
1.8 พัฒนาชี้วดั ในการประเมินหลักสูตรสาขาวิชาและการประเมินคณะ
1.9 สงเสริม ควบคุม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาและการบริหารจัดการ
1.10 คณะรายงานผลการดําเนินการการประกันคุณภาพการศึกษาตอมหาวิทยาลัยทุกสิน้ ป
การศึกษา
นโยบายขอ 2 พัฒนากลไกในการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาในคณะ
แนวทางดําเนินการ
2.1 คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ ดําเนินการพัฒนาระบบและกลไกใน
การประกันคุณภาพการศึกษา โดยการกําหนดหลักการและแนวปฏิบัติในการประกันคุณภาพ
การศึกษา ตลอดจนการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาเพื่อนําเสนอขอการรับรอง
2.2 ประเมินการทํางานของอาจารยตามมาตรฐานภารกิจในขอ 1.3
2.3 มีการประเมินคณะและประเมินหลักสูตรสาขาอยางตอเนือ่ ง
2.4 กรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะรับผิดชอบการติดตามประสานงาน
สงเสริมสนับสนุน เพื่อใหการพัฒนาระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ
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2.5 นําขอมูลเกี่ยวกับคุณภาพการศึกษาของคณะและหลักสูตรสาขาวิชา ไปใชในการ
พิจารณาจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรตางๆ ในคณะ
2.6 จัดทําคูมอื การประกันคุณภาพการศึกษา
นโยบายขอ 3 ดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ โดยมุงเนนคุณภาพบัณฑิตและการ
บริหารจัดการ
แนวทางการดําเนินการ
3.1 มีการติดตามผลผูสําเร็จการศึกษา เพื่อนําขอมูลมาใชในการพัฒนาการเรียนการสอน
3.2 มีการประเมินการสอนของอาจารยทุกภาคเรียน
3.3 มีระบบอาจารยที่ปรึกษา ดูแลชวยเหลือนักศึกษาที่มีปญหาดานการเรียน เศรษฐกิจ
และการปรับตัว
3.4 ปลูกฝงวัฒนธรรมการทํางานรวมกันระหวางอาจารยและนักศึกษาในกิจกรรมวิชาการ
และกิจกรรมของคณะ
3.5 มีความรวมมือเพื่อแลกเปลี่ยนขอมูลและขอคิดเห็นเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ
การศึกษาระหวางคณะและสถาบันอุดมศึกษาอื่น
3.6 มีการกําหนดปรัชญา พันธกิจ และวัตถุประสงค ตลอดถึงตัวชี้วัดพฤติกรรมในการ
พัฒนาการบริหารจัดการ
3.7 พัฒนาระบบวางแผน การจัดสรรงบประมาณในรูปของแผนงานใหชดั เจน
3.8 พัฒนาระบบเครือขาย และระบบขอมูลในการบริหารงานที่มีการนําระบบเทคโนโลยี
มาใชอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
3.9 กําหนดมาตรฐานอัตรากําลังใหสอดคลองกับภารกิจ
นโยบายขอ 4 รวมมือระหวางคณะกับบุคคล องคกร และหนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัยใน
กิจกรรมประกันคุณภาพ
แนวทางดําเนินการ
4.1 สงเสริมใหบุคลากรในคณะเปนสมาชิกของสมาคมหรือชมรมวิชาการ เพื่อพัฒนา
การเรียนการสอน และการผลิตผลงานทางวิชาการ
4.2 แตงตั้งคณะกรรมการบริหารคณะ ซึ่งประกอบดวยบุคคลทั้งภายในและภายนอกคณะ
เพื่อใหคําปรึกษาและขอเสนอแนะตอการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนในคณะวิชา
4.3 ใหความรวมมือกับคณะกรรมการประเมินคุณภาพของมหาวิทยาลัยตรวจสอบ กํากับ
ดูแลเกีย่ วกับการประกันคุณภาพการศึกษา
4.4 ใหความรวมมือกับคณะกรรมการตรวจเยี่ยมและประเมินผลระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพ
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นโยบายขอ 5 ใหมีการนําขอมูลขาวสารและผลจากกิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ
มาเผยแพรตอสังคม
แนวทางดําเนินการ
5.1 จัดทําขอมูลเผยแพรขาวสารและผลงานการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะใน
รูปแบบตางๆ เพื่อใหทราบถึงมาตรฐานการศึกษาของแตละหลักสูตรสาขาวิชา
5.2 ใหความรวมมือจัดทําขอมูลขาวสารและผลงาน เพื่อเผยแพรใหนักเรียน นักศึกษาและ
ผูปกครองในทองถิ่นใชประกอบการพิจารณาศึกษาตอในมหาวิทยาลัยตลอดจนรับฟงขอคิดเห็น
และขอเสนอแนะจากนักเรียน นักศึกษา ผูปกครองและทองถิ่น ตลอดจนคณะกรรมการประจํา
คณะ เพื่อประโยชนตอการพัฒนาคณะ
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ตารางที่ 1 จํานวนบุคลากรคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
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