แผนกลยุทธ์ เพือพัฒนาคณะมนุษยศาสตร์ และสั งคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ พ.ศ. 2553 -2557 (ฉบับปรับปรุ ง)
……………………………

ในการจัดทํ าแผนกลยุทธ์ฉบับนี ได้ปรับปรุ งมาจากแผนกลยุทธ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลั ยราชภัฏอุตรดิตถ์ ฉบับปี 2552 โดยได้ศึกษา ทบทวน ประวั ติความเป็ นมาและสภาพปัจจุบั น ทํ า
การวิเคราะห์สภาพแวดล้ อมของหน่วยงาน ทั งจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภาวะคุกคาม จากนั นได้ ก ํ าหนด
ปรับปรุ ง ปรัชญา วิสัยทัศน์ พั นธกิจ เป้ าประสงค์ วั ตถุประสงค์รวมถึงกลยุทและกลวิ
ธ์
ธีในการพั ฒนาคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดังต่อไปนี
ประวัติความเป็ นมา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลั ยราชภัฏอุตรดิตถ์ จัดตั งขึ นเมือ .พศ. 2519
ตามพระราชบัญญัติ วิทยาลัยครู พุทธศักราช 2518 ใช้ชือว่า “คณะวิชามนุ ษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ”
ประกอบด้วยหมวดวิชาสังคมศึก ษา หมวดวิชาภาษาไทย หมวดวิชาภาษาอังกฤษ หมวดวิชาดนตรี
นาฏศิลป์ และหมวดวิชาบรรณารักษ์ จากเดิมทีสอนสาขาวิชาการศึกษาอย่างเดียว
คณะวิชามนุ ษ ยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ แบ่ งหน่ ว ยงาน ทั งหมด 11 ภาควิชา ได้แก่ ภาควิชา
ภาษาไทย ภาควิชาภาษาต่างประเทศ ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ ภาควิชาศิลปกรรม ภาควิชาดนตรี ภาควิชา
นาฏศิลป์ ภาควิชาปรัชญาและศาสนา ภาควิชาสังคมวิทยา ภาควิชารั ฐศาสตร์ และนิ ติ ศาสตร์ ภาควิชา
ภูมิศาสตร์ และภาควิชาประวั ติศาสตร์
พ.ศ. 2527 มีการแก้ไขพระราชบัญญัติวิทยาลั ยครู พุทธศั กราช 2518 ให้วิทยาลั ยครู
เป็ น “สถาบันอุดมศึกษาและวิจ ัย” ทํ าการสอนถึงระดับปริ ญญาตรี ทั งสาขาครุ ศาสตร์และสาขาอืน ๆ
ตามความต้องการของท้องถิ น ทํ าให้วิทยาลั ยครู อุตรดิตถ์ยกฐานะเป็ นสถาบันอุดมศึกษาเทียเบท่ามหาวิทยาลัย
มี 3 คณะ คือ คณะครุ ศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ต่อมา
เพิ มคณะวิท ยาการจัด การขึ นเป็ นคณะที 4 ต่ อ มาเพิ มคณะเกษตรศาสตร์ แ ละสิ งแวดล้อม และคณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม รวมเป็ น 6 คณะในปัจจุบัน
พ.ศ.2537 คณะมนุ ษ ยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ เป็ นคณะในสังกัด สถาบัน ราชภัฏอุตรดิต ถ์ ตาม
พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2537
พ.ศ. 2540 ปรับระบบการบริ หารภายในคณะจากระบบภาควิชาเป็ นโปรแกรมวิชา มี 7
โปรแกรมวิชา ได้แก่ โปรแกรมวิชาภาษาไทย โปรแกรมวิชาภาษาอั งกฤษและภาษาอั งกฤษธุรกิจ
โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ โปรแกรมวิชาสังคมศึกษาและพั ฒนาชุมชน โปรแกรมวิชาดนตรี
โปรแกรมวิชาศิลปะ โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ ได้จ ัดตั งโปรแกรมวิชา
ภาษาญีปุ ่ นและโปรแกรมวิชานิติศาสตร์ในปี พ.ศ. 2541 และ พ.ศ. 2545 ตามลํ าดับ
1

พ.ศ. 2547 คณะมนุษยศาสตร์ฯสังกัดมหาวิทยาลั ยราชภัฏอุตรดิตถ์ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ.2547 ได้แต่งตั งคณะกรรมการประจําคณะ บริ หารงาน 12 โปรแกรมวิชา โดยจัดตั งโปรแกรม
วิชาเพิ มเติมได้แก่ โปรแกรมวิชาสังคมศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ(หลักสูตรธุรกิจนานาชาติ) และ
โปรแกรมวิชาอุตสาหกรรมท่องเทียว และแต่งตั งคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจํ าหลักสูตรศิลปศาสตรม
หาบัณ ฑิ ต สาขาภาษาอังกฤษ และคณะกรรมการบัณ ฑิ ต ศึก ษาประจําหลัก สู ต รรั ฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาการบริ หารและพั ฒนาประชาคมเมืองและชนบท
พ.ศ. 2549 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ด ํ าเนินการบริ หารงานโดยแต่งตั ง
คณะกรรมการประจําคณะและแต่งตั งคณะกรรมการบริ หารโปรแกรมวิชาดําเนิ นการตามหน้าทีทีได้รั บ
มอบหมาย โดยมีคณะกรรมการบริ หารโปรแกรมรวม 3 โปรแกรมวิชา 12 หลั กสูตรสาขาวิชา ดังนี
1. โปรแกรมวิชามนุษยศาสตร์ ประกอบด้วย หลั กสูตรสาขาวิชาภาษาอั งกฤษ
หลัก สูต รสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุร กิจ (นานาชาติ ) หลักสู ตรสาขาวิชาภาษาญีปุ ่ น หลักสู ตรสาขาวิชา
ภาษาไทย
หลัก สู ต รสาขาวิ ช าภาษาจี น ธุ ร กิ จ และหลัก สู ต รสาขาวิ ช าสารสนเทศศาสตร์ แ ละ
บรรณารักษศาสตร์
2. โปรแกรมวิชาสังคมศาสตร์ ประกอบด้วย หลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตร
สาขาวิชาการพั ฒนาชุมชน หลั กสูตรสาขาวิชานิติศาสตร์ และกํ าลั งพั ฒนาหลั กสูตรสาขาวิชาอุตสาหกรรม
ท่องเทียว
3. โปรแกรมวิชาศิลปกรรมศาสตร์ ประกอบด้วย หลักสูตรสาขาวิชาศิลปกรรม และหลักสูตร
สาขาวิชาดนตรี
จัดการศึกษาตลอดจนพั ฒนาหลั กสูตรระดับปริ ญญาตรี 4 ปี 12 หลักสูตร หลักสูตรทีจัดร่ วมกับ
คณะครุ ศาสตร์ มี 4 หลักสูตรคือ หลักสูตรสาขาวิชาดนตรี หลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตร
สาขาวิชาสังคมศึกษา หลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทย จัดการศึกษาร่ วมกับกรมส่ งเสริ มการปกครองส่ วน
ท้องถิ น ได้แก่ หลั กสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาการปกครองท้องถิ น
นอกจากนี จัด การศึก ษาระดับบัณ ฑิ ต ศึ ก ษา 1 หลัก สู ต ร คื อ หลัก สู ต รรั ฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาการบริ หารและพั ฒนาประชาคมเมืองและชนบท
จัดการศึกษาหมวดวิชาการศึกษาทัวไปให้ก ับนักศึกษาทุกหลั กสูตรสาขาวิชาทีเปิ ดสอนใน
มหาวิทยาลั ย 10 รายวิชา ได้แก่ ภาษาไทยเพือการสือสารและการสืบค้น ภาษาอั งกฤษเพือการสือสารและ
การสืบค้น ภาษาอั งกฤษเพือการสือสารและทักษะการเรี ยนรู้ ภาษาอั งกฤษในสือมวลชน 1 สารสนเทศ
เพือการสือสารค้นคว้ า ภาษาอั งกฤษเพือการสือสารความจริ งของชีวิต สุนทรี ยภาพของชีวิต วิถีไทย
วิถีโลก ชีวิตกับสิ งแวดล้ อม
ปี การศึกษา 2553 คณะบริ หารจัดการเป็ นภาควิชา โดยแบ่งเป็ น 5 ภาควิชา ได้แก่
1. ภาควิชาภาษาตะวั นตก ประกอบด้ วยหลั กสูตรสาขาวิชาภาษาอั งกฤษ
2. ภาควิชาภาษาตะวั นออก ประกอบด้วยหลั กสูตรสาขาวิชาภาษาไทยและภาษาญีปุ ่ น
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3. ภาควิชาสังคมศาสตร์ ประกอบหลั กสูตรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ นิติศาสตร์และพั ฒนา
ชุมชน
4. ภาวิชานวั ตกรรมสังคม ประกอบด้วยหลั กสูตรสาขาวิชาสังคมศาสตร์เพือการพั ฒนาท้องถิ น การ
จัดการการท่องเทียวและสารสนเทศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์
5. ภาควิชาศิลปกรรมศาสตร์ ประกอบด้ วยหลั กสูตรสาขาวิชาศิลปกรรม ดนตรี สากล กลุ่มดนตรี ไทย
และนาฏศิลป์
จํ านวนบุคลากร มีด ังนี อาจารย์ ข ้าราชการ35 คน ตํ าแหน่งผู้ ช่วยศาสตราจารย์15 คน
รองศาสตราจารย์ 1 คน อาจารย์ ประจํ าตามสัญญา จํ านวน46 คน สําเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาเอก 6 คน
อาจารย์ ชาวต่างประเทศ 3 คน เจ้าหน้าที 18 คน กํ าลั งศึกษาต่อระดับปริ ญญาเอก 5 คน
อาคารเรี ยน 2 อาคาร(อาคาร 7 และ 11) อาคารปฏิบัติการเฉพาะ 3 อาคาร (ศิลปะ ดนตรี และหอศิลป์
เฉลิมพระเกียรติ)
การวิเคราะห์ สภาพแวดล้อมขององค์กร (SWOT Analysis)
จากข้อมูลสารสนเทศด้านประวั ติความเป็ นมาและสภาพปัจจุบันสามารถวิเคราะห์จุดแข็ง(Strength)
จุด อ่อน (Weakness) โอกาส (Opportunity) และ ภาวะคุ กคาม (Threat) ของคณะมนุ ษ ยศาสตร์ และ
สังคมศาสตร์ ได้ด ังนี
จุดแข็ง (Strength)
จุดแข็งของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สามารถแบ่งได้ 6 ด้าน 18 ข้อ ดังนี
บุคลากร
1. บุคลากรส่วนใหญ่อยู่ในวั ยทํ างาน ตั งใจปฏิบัติหน้าทีอย่างดี
2. อาจารย์ อาวุโสมีความรู้และประสบการณ์สูง เป็ นทีปรึ กษาและให้ค ํ าแนะนําอย่างดี
3. คณาจารย์ มีโอกาสได้รับการพั ฒนาความรู้ ความสามารถทางวิชาการและวิชาชีพ เช่น
อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ศึกษาต่อในระดับทีสูงขึ น
4. เจ้าหน้าทีตั งใจปฏิบัติงาน ช่วยสนับสนุนงานสอน วิจ ัย และบริ การวิชาการของคณะฯ
หลักสู ตรการเรียนการสอน
5. หลั กสูตรมีมาตรฐานและเป็ นทียอมรับ เช่น รัฐประศาสนศาสตร์
ภาษาอั งกฤษ ศิลปกรรม
6. ร่ วมจัดการเรี ยนการสอนเพือผลิตครูก ับคณะครุ ศาสตร์
7. มีศ ั กยภาพในการจั ดการเรี ยนการสอนให้ก ับนักศึกษาต่างชาติ เช่น จีนความร่ วมมือกับ
ต่างประเทศ
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8. มีกิจกรรมเสริ มหลั กสูตรให้นักศึกษาอย่างหลากหลาย
9. สามารถเปิ ดสอนโครงการต่างๆ สนองความต้องการของท้ องถิ น เช่น รปบ.
10. มีการสอนหลั กสูตรระดับปริ ญญาโท ช่วยเพิ มศั กยภาพของคณะฯ
นักศึกษา
11. นักศึกษาสามารถสร้างผลงานในระดับชาติและนานาชาติ
การบริการวิชาการ
12. คณาจารย์ ให้การบริ การวิชาการโดดเด่น สนองความต้องการของท้องถิ นได้ ดี
การทํานุบํารุ งศิลปวัฒนธรรม
13. ปฏิบัติพ ั นธกิจด้านทํ านุบ ํ ารุ งศิลปวั ฒนธรรม
และสืบสานโครงการพระราชดํ าริได้อย่างดี
การบริหารจัดการ
14. มีความสัมพั นธ์และเครื อข่ายทีดีก ับหน่วยงาน/องค์กรทั งในและนอกมหาวิทยาลั ย
15. มีห้องปฏิบัติการเสริ มหลั กสูตร เช่น ห้องปฏิบัติการภาษา คอมพิวเตอร์
16. มีอาคารเฉพาะ เช่น อาคารศิลปะ ดนตรี
17. บริ เวณสะอาด ร่ มรื น สวยงาม
18. มีระบบประกั นคุณภาพทีดี
จุดอ่อน (Weakness)
จุดอ่อนของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สามารถแบ่งได้ 7 ด้าน 33 ข้อ ดังนี
บุคลากร
1. อาจารย์ มีภาระการสอนสูง รับผิดชอบงานสอนรายวิชาพื นฐานให้ก ับนักศึกษาทั ง
มหาวิทยาลั ย
2. ขาดแคลนอาจารย์ ผู้ สอนในสาขาวิชา ภาษาอั งกฤษการจัดการการท่องเทียว
นิติศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
3. จํ านวนอาจารย์ สําเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาเอกยั งไม่เป็ นไปตามเกณฑ์
4. ตํ าแหน่งทางวิชาการยั งมีน้อย เช่น ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ยั งไม่มี
ศาสตราจารย์
5. อาจารย์ ใหม่ย ั งขาดประสบการณ์การสอน
6. ยั งมีอาจารย์ วุฒิปริ ญญาตรี บางสาขาวิชา
4

หลักสู ตรการเรียนการสอน
7. บางหลั กสูตรได้แก่ นิติศาสตร์ ยั งไม่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากเนติบัณฑิตยสภาและสภา
ทนายความ
8. อาจารย์ ผลิตสือ ตํ ารา และเอกสารประกอบการสอนน้อย
นักศึกษา
9. นักศึกษามีความรู้พื นฐานอยู่ในเกณฑ์ต ํ าและไม่สนใจการเรี ยนและเข้าร่ วมกิจกรรม
10. นักศึกษาบางส่วนขาดความรับผิดชอบ คุณธรรม จริ ยธรรมและความมีวินัย
11. นักศึกษาบางส่วนไม่ปฏิบัติตามระเบียบมหาวิทยาลั ย เช่น การแต่งกาย การเข้าร่ วมกิจกรรม
เป็ นต้น
12. ระบบอาจารย์ ทีปรึ กษายั งไม่มีประสิทธิภาพเท่าทีควร
การทําวิจัย
13. อาจารย์ ท ํ างานวิจ ัยน้อยยั งไม่มีทิศทางทีชัดเจน
14. งานวิจ ัยสู่ชุมชนท้องถิ นยั งมีน้อย
15. การสนับสนุนและส่งเสริ มการทํ าวิจ ัยยั งไม่มีประสิทธิภาพเท่าทีควร
16. การเผยแพร่ ผลงานวิจ ัยยั งมีน้อยทั งในระดับชาติและนานาชาติ
17. การจดอนุสิทธิบัตร สิทธิบัตรของผลงานวิจ ัย งานวิจ ั ยสร้างสรรค์ย ั งมีน้อย
18. การเขียนบทความวิทยานิพนธ์ ตีพิมพ์เผยแพร่ ของนักศึกษาปริ ญญาโทยั งมีน้อย
การบริการวิชาการ
19. การสนับสนุนการดํ าเนินงานของจังหวั ดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ นยั งทํ าได้น้อย
20. ยั งขาดแหล่งให้บริ การวิชาการ/วิชาชีพแก่ท้องถินทีได้รับการยอมรับระดับประเทศ
การทํานุบํารุ งศิลปวัฒนธรรม
21. ศิลปะไทย ศิลปะพื นบ้าน ภูมิปัญญาไทย /ท้องถิ นยั งไม่ได้รับการส่งเสริ ม / สนับสนุน
เท่าทีควร
22. ขาดการนําเสนอภูมิปัญญาไทยสู่สากล
การบริหารจัดการ
23. ห้องเรี ยนไม่เพียงพอ
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24. วั สดุอุปกรณ์ประจํ าห้องเรี ยนยั งไม่ทั นสมั ยและไม่ครบถ้ วน เช่น เครื องฉายแอลซีดี
คอมพิวเตอร์
25. ขาดแคลนห้องปฏิบัติการเสริ มหลั กสูตร เช่นการจัดการการท่องเทียว นิติศาสตร์
พั ฒนาชุมชน
26. งบประมาณทีได้รับจัดสรรไม่เพียงพอต่อการพั ฒนาคณะ
27. อาคาร ครุ ภ ัณฑ์ บางส่วน อยู่ในสภาพเก่าและชํ ารุ ดเนืองอายุการใช้งานนานมาก
28. ห้องพั กอาจารย์ ค ับแคบไม่ได้มาตรฐาน แออั ด ไม่เพียงพอ
29. ระบบการจัดการฐานข้อมูลและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศยั งไม่มีประสิทธิภาพ
เท่าทีควร
30. การวางแผนการปฏิบัติงาน การติดตามและประเมินผลยั งไม่มีประสิทธิภาพเท่าทีควร
31. ขาดการประชาสัมพั นธ์ข ้อมูลจุดเด่นของหลั กสูตร และคณะฯ ต่อชุมชน สังคม
ภายนอก
32. การประหยั ดพลั งงานยั งไม่เป็ นปไ ตามเป้ าหมาย
33. การให้ประชาชนมีส่วนร่ วมในการบริ หารคณะยั งอยู่ในระดับน้อย
34. ค่าใช้จ่ายห้องสมุด ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ต่อนักศึกษาอยู่ในเกณฑ์ต ํ า
35. แผนการจั ดการความรู้ย ั งไม่ได้ ด ํ าเนินการอย่างจริ งจัง
โอกาส (Opportunity)
โอกาสการพั ฒนาของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มี 7 ข้อ ดังนี
1. เป็ นคณะฯ ขนาดกลางทํ าให้มีศ ั กยภาพในการบริ หารงานคล่องตัว
2. เป็ นคณะฯทีมีสาขาหลากหลาย ดํ าเนินงานมาเป็ นเวลานานพอควร
3. มีสาขาทีหลากหลาย สามารถทํ างานร่ วมกับคณะอืน ๆ ได้
4. สามารถพั ฒนาและส่งเสริ มหลั กสูตรสาขาวิชาต่างๆให้โดดเด่นเป็ นทียอมรับทั งใน
ระดับประเทศและนานาชาติได้ เช่น ศิลปกรรม ดนตรี ภาษาอั งกฤษ ภาษาไทย ภาษาญีปุ ่ น
รัฐประศาสนศาสตร์
5. มีศ ั กยภาพสูงพอทีจะสร้างความร่ วมมือกับต่างประเทศและหน่วยงานอืนในภูมิภาค
6. บุคลากรสามารถเสนอโครงการวิจ ัยเพือขอรับงบประมาณเพิ มขึ นจากมหาวิทยาลั ย
7. ได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลั ย ศิษย์ เก่าและบุคคลภายนอก
ภาวะคุกคาม (Threat)
สิ งทีเป็ นภาวะคุกคามของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มี 6 ข้อ ดังนี
1. อาจารย์ อาวุโสและประสบการณ์สูงจะถึงวัยเกษียณอายุราชการภายในใน 4-5 ปี
2. การจํ ากัดอั ตรากํ าลั งคนของรัฐ ทํ าให้มีปัญหาด้านบริ หารจั ดการ
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3. บางสาขาวิชาไม่เป็ นทีนิยม ทํ าให้นักศึกษาลดลง กระทบกับภาระงาน
4. ข้อจํ ากั ดด้านงบประมาณ เนืองจากนักศึกษาลดลง
5. ต้องแข่งขันกับสถาบันการศึกษาอืน
6. การจัดหาอาจารย์ ทีมีความรูความสามารถทํ
้
าได้ยาก
จากการวิเคราะห์องค์ประกอบข้างต้ น นําไปสู่แผนกลยุทธ์เพือพั ฒนาคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ในระยะปี พ.ศ.2553-2556 ซึ งประกอบด้วยปรัชญา วิสัยทัศน์ พั นธกิจ เป้ าประสงค์
วั ตถุประสงค์และ กลยุทธ์ ดังนี
ปรัชญา (Philosophy)
จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เพือพั ฒนาท้องถิ น
วิสัยทัศน์ (Vision)
พั ฒนาคณะให้เป็ นศูนย์ การศึกษาเพือพั ฒนาบั ณฑิต การวิจ ั ย การบริ การวิชาการด้านมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์และการทํ านุบ ํ ารุ งศิลปวั ฒนธรรมให้เป็ นทียอมรับในเขตภาคเหนือตอนล่าง
พันธกิจ (Mission)
1. ผลิตบัณฑิตสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์โดยเน้นผู้ เรี ยนเป็ นสําคัญมีคุณธรรมและจริ ยธรรม
2. วิจ ัยสร้างองค์ความรู้เพือพั ฒนาการเรี ยนการสอนและท้องถิ น
3. บริ การวิชาการแก่ท้องถิ น
4. ทํ านุบ ํ ารุ งศิลปวั ฒนธรรมอั นดีงามของไทยและสืบสานโครงการอั นเนืองมาจากพระราชดํ าริ
เป้าประสงค์ (Goals)
1. เพือผลิตบัณฑิตทีมีความรู้ เป็ นผู้ มีความรู้ความสามารถในทักษะวิชาชีพ มีคุณธรรม
และจริ ยธรรม ทั งในระดับชาติและนานาชาติ
2. เพือจัดหา พั ฒนาและส่งเสริ มบุคลากรทั งสายวิชาการและสายสนับสนุนให้มีศ ั กยภาพสูงขึ น
จนเป็ นทียอมรับทั งในประเทศและระดับนานาชาติ
3. เพือพั ฒนานักศึกษาให้มีคุณธรรมและจริ ยธรรมตามข้อกํ าหนดของหลั กสูตร
4. เพือส่งเสริ มการทํ าวิจ ัยเพือพั ฒนาการเรี ยนการสอนและท้องถิ น
5. เพือบริ การวิชาการแก่ท้องถิ นและชุมชน
6. เพือส่งเสริ มและทํ านุบ ํ ารุ งศิลปวั ฒนธรรมอั นดีงามของชาติและสืบสานโครงการอั น
เนืองมาจากพระราชดํ าริ
7. เพือพั ฒนาระบบการบริ หารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
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8. เพือพั ฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาของคณะให้มีประสิทธิภาพมากขึ น
คุณลักษณะของนักศึกษาทีพึงประสงค์
รอบรู้วิชาการ ชํ านาญกระบวนคิด วางแผนชีวิตมองการณ์ไกล ทันสมั ยเทคโนโลยี เป็ นคนดีของ
สังคม นิยมวั ฒนธรรมไทย ใฝ่ ใจพั ฒนาตนเองและท้องถิ น
กลยุทธ์ เพือพัฒนาคณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ พ.ศ. 2553-2557
เพือให้การดําเนิ นการของคณะมนุ ษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ บรรลุถึง วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
เป้ าประสงค์ทีวางไว้ รวมทั งสอดคล้ องกับยุทธศาสตร์4 สอดคล้องของมหาวิทยาลัย ยุทธศาสตร์ ด ้านความ
เป็ นเลิศ ได้แก่ ความเป็ นเลิศทางวิชาการ (คุ ณ ภาพอาจารย์ หลัก สู ต ร การเรี ยนการสอน การวิจ ัยและ
ความสามารถทางวิ ช าการของบัณ ฑิ ต ) ความเป็ นเลิ ศ ด้า นทัก ษะวิ ช าชี พ และทัก ษะเสริ ม(การใช้
ภาษาต่ างประเทศและสารสนเทศ) ความเป็ นเลิศด้านคุณธรรมและจริ ยธรรม ความเป็ นเลิศด้านสุ ขภาพ
อนามั ยและกีฬาและความเป็ นเลิศด้านการบริ หารจัดการ นอกจากนี ได้ค ํ านึงถึงยุทธศาสตร์ความเสมอภาค
ทางโอกาสและทั วถึงของมหาวิทยาลั ย ซึ งได้แก่ ความเสมอภาคในการดําเนิ นงานของบุคลากรในคณะ
ให้โอกาสนักศึกษาเข้าถึงสื อการเรี ยนรู้ได้ทุกเวลาและสถานที การเทียบประสบการณ์ การช่วยเหลือด้าน
ทุนการศึกษาแก่นักศึกษา การมีส่วนร่ วมในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ นให้สูงขึ น
การอนุ รักษ์ทรั พยากร การรั กษาสิ งแวดล้อมและทํานุ บ ํารุ งศาสนา ศิลปวัฒ นธรรมร่ ว มกับประชาชน
จึงกํ าหนดกลยุทธ์การพั ฒนาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็ น8 ด้าน ดังนี
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

กลยุทธ์ด ้านหลั กสูตรและการเรี ยนการสอน
กลยุทธ์ด ้านพั ฒนานักศึกษา
กลยุทธ์ด ้านการพั ฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน
กลยุทธ์ด ้านการวิจ ัย
กลยุทธ์ด ้านบริ การวิชาการ
กลยุทธ์ด ้านทํ านุบ ํ ารุ งศิลปวั ฒนธรรม
กลยุทธ์ด ้านบริ หารและจัดการ
กลยุทธ์ด ้านการประกันคุณภาพ
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กลยุทธ์

วัตถุประสงค์/นโยบาย

1. ด้ าน
หลักสู ตรและ
การเรียนการ
สอน

1.ปรับปรุ งและ
พั ฒนาการเรี ยนการ
สอนทุกหลั กสู ตรสาขา
อย่างมีคุณภาพโดยเน้น
ผู ้ เรี ยนเป็ นสําคั ญ

กลวิธี/มาตรการ

กิจกรรม/โครงการ

ตัวชีวัดความสํ าเร็จ

เป้าหมาย
2553 2554

2555

2556

2557

















1. ส่ งเสริ มให้อาจารย์ในทุกหลักสู ตรสาขาวิชา 1. จัดอาจารย์ผู ้ส อนให้ตรงกับความรู ้
จั ด การเ รี ยนการ สอนโดยเน้ น ผู ้ เ รี ยนเป็ น ความสามารถและความเชียวชาญ
ศูนย์กลาง ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการจัดการ 2. กํ า หน ดให้ มี ก ารสอดแทร ก
เรี ยน กา รส อ น แ ละ สอ ดแท รก คุ ณ ธร ร ม คุณธรรม จริ ยธรรม ในรายวิชาต่างๆ
จริ ยธรรม ในรายวิชาต่างๆ
3. กํา หนดให้อ าจารย์ใ ช้เ ทคโนโลยี
สมั ยใหม่ในการเรี ยนการสอน
4. ประเมินการจัด การเรี ยนการสอน
เช่ น ตรวจแนวการสอน ตํา ราและ
เอกสารประกอบการสอน การวัดและ
ประเมินผลการเรี ยน ประเมินความพึง
พอใจในการสอน
5. กํ า หนดมาตรฐานสื อประจํ า
ห้องเรี ยนและห้องปฏิบ ั ติการ
6. จัดหาสื อ วั สดุ อุปกรณ์ เทคโนโลยี
สารสนเทศ ครุ ภ ัณฑ์ประจําห้องเรี ยน
ห้องปฏิบ ั ติการ ห้องสมุด

1. อาจารย์ จัดกิจกรรมการเรี ยนการ
สอนทีเน้นผู ้เรี ยนเป็ นศูนย์กลาง ใช้
เทคโนโลยี ส มั ย และสอดแทรก

คุณธรรมจริ ยธรรม
2. ผลการประเมินทุกประเด็นอย่าง

น้อยอยู่ในระดั บดี











2. ส่ งเสริ มให้อาจารย์ จัดการเรี ยนการสอนแบบ 1. กํ าหนดให้อาจารย์จัดการเรี ยนการ
บู ร ณาการโดยอาจารย์แ ละนั ก ศึ ก ษาลงปฏิ บ ัติ สอนแบบบู ร ณาการโดยอาจารย์แ ละ
กิจกรรมร่ วมกั บชุมชน
นั ก ศึ ก ษาลงปฏิ บ ั ติ กิ จ กรรมร่ วมกั บ
ชุมชน

1. จํ านวนอาจารย์ ทีจัดการเรี ยนการ
สอนแบบบูรณาการโดยอาจารย์ และ
นักศึกษาลงปฏิบ ัติกิจ กรรมร่ วมกับ
ชุมชน
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3. ห้องเรี ยนและห้องปฏิบ ัติการมี
สื อพื นฐานอย่างเพียงพอ

กลยุทธ์

วัตถุประสงค์/นโยบาย

กลวิธี/มาตรการ

กิจกรรม/โครงการ

ตัวชีวัดความสํ าเร็จ

เป้าหมาย
2553 2554

2. พั ฒนาหลั กสู ตรให้
ได้ มาตรฐานตามคุณวุฒิ
อุดมศึกษา ทั นสมั ยและ
สนองตอบความ
ต้ องการของสังคม
ตลอดจนพั ฒนา
หลั กสู ตรใหม่เพิ มขึ น

3. เร่ งพัฒ นา หลัก สู ตรให้ไ ด้มาตรฐานตาม 1. จัดตั งคณะกรรมการเพือดําเนิ นการ 1. จํ านวนหลั กสู ตรได้ รับการพัฒนา

คุณวุฒิอุดมศึกษา
พัฒ นา หลักสู ตรให้ได้มาตรฐานตาม มาตรฐานตามคุณวุฒิอุดมศึกษา
คุณวุฒิอุดมศึกษา

3. พัฒนาหลักสู ตรหรื อ
โครงการจัด การอบรม
ต่ า ง ๆ ใ ห้ ค ว า ม รู ้
ทางด้ าน
ม นุ ษ ย ศ า ส ต ร์ แ ล ะ
สั ง คมศาสตร์ สํ า หรั บ
นัก ศึ ก ษาชาวไทยและ
ชาวต่ า งประเทศ ให้
เ ป็ น ที ย อ มรั บ ทั งใ น
ระดั บชาติและสากล

1. สนับสนุนและส่ งเสริ มให้หลักสู ตรสาขาวิชา
จัดฝึ กอบรมหลั กสู ตรระยะสั น ทีเน้นวิชาชีพ หรื อ
การนําวิ ชาการทีเรี ยนไปประยุกต์ใช้ก ับวิชาชี พ
เพิ มเติ ม เช่ น พิ ม พ์ ดี ด งานธุ ร การ งาน
เลขานุการ การจัดประชุมสัมมนา
2. พัฒ นาหลัก สู ตร การอบรมต่ างๆ ทางด้า น
มนุ ษ ยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ให้ได้มาตรฐาน
และทันสมัย เหมาะสมสําหรั บชาวต่างประเทศ
ให้เป็ นทียอมรับทั งในระดั บชาติและสากล
3. พัฒ นาและดํ า เนิ น งานหลักสู ตรปริ ญญาตรี
นานาชาติ เช่น ภาษาไทยสําหรับชาวต่างชาติการ
สอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่ า งประเทศ
ภาษาอั งกฤษ การสอนภาษาอั งกฤษ

4. ส่ ง เสริ มให้ ทุ ก หลัก สู ต รดํา เนิ น การสอบ 1. ให้ทุก หลัก สู ตรพิจ ารณาระบุก าร 1. หลัก สู ตรระบุ ก ารสอบ EXIT
EXIT EXAM หรื อจั ด สอบประมวลผลก่ อ น สอบ EXIT EXAM หรื อจั ด สอบ EXAM หรื อจั ด สอบประมวลผล

สําเร็ จการศึกษา
ก่อนสําเร็ จการศึกษา
ประมวลผลก่อนสําเร็ จการศึกษา

1. จัด ฝึ กอบรมหลัก สู ตรระยะสั น ที 1 . ห ลั ก สู ต ร ไ ม่ น้ อ ย ก ว่ า 3
เน้นวิชาชีพ หรื อการนําวิชาการทีเรี ยน หลักสู ตรจัดฝึ กอบรมหลั กสู ตรระยะ

สั น
ไปประยุกต์ใช้ ก ั บวิชาชีพเพิ มเติม

1. จั ด อบร มหลั ก สู ตร ภ าษา ไท ย 1. หลัก สู ต รภาษาไทยจั ด อบรม
สําหรับชาวต่างชาติทุกปี
สําหรับชาวต่างชาติ
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2555

2556

2557

































กลยุทธ์
2. ด้ าน
พัฒนา
นักศึกษา

วัตถุประสงค์/นโยบาย

กลวิธี/มาตรการ

พั ฒ น า นั ก ศึ ก ษ า ที มี
คุณ ธรรมที พึงประสงค์
แ ล ะ เ ป็ น ไ ป ต า ม
คุณลั กษณะทีกํ าหนดใน
หลั กสู ตร

1. สนับสนุ นส่ งเสริ มกิจกรรมเสริ มหลักสู ตร
เพือพั ฒนานักศึกษาทั งในด้ านคุณธรรมจริ ยธรรม
ด้ านทํ านุ ศิลปวัฒนธรรม สื บสานงานตามแนว
พระราชดําริ และอนุ รักษ์สิ งแวดล้อม เช่น การ
อบรมมารยาทไทยและมารยาทสากล ฝึ กอบรม
พั ฒนาบุคลิกภาพ การพัฒนาชุมชนหรื อหมู่บ ้าน
ยากจน กิจกรรมนันทนาการและเพือสุ ขภาพ เช่น
ดนตรี กีฬา เป็ นต้ น
2. ส่ งเสริ มให้ นัก ศึ ก ษาทุ ก คนพัฒ นาความรู ้
ภาษาอั งกฤษ การใช้ คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยี
สารสนเทศสมั ย ใหม่ เ พื อเตรี ยมความพร้ อ ม
สําหรับการหางานทํ าเมือศึกษาจบหลักสู ตรโดย
จัดอบรมระยะสั น
3. สนับสนุ นการส่ งนักศึกษาเข้าแข่งขันทักษะ
วิชาการและวิ ชาชีพระดับภู มิภาค ประเทศและ
นานาชาติ

กิจกรรม/โครงการ

ตัวชีวัดความสํ าเร็จ

เป้าหมาย
2553 2554

1. จัดโครงการ/กิจกรรมเสริ มหลักสู ตร 1. จํ านวนโครงการ/กิจกรรมเสริ ม

เพือพั ฒนานักศึกษาทั งในด้านคุณธรรม หลั กสู ตรเพือพั ฒนานักศึกษา
จริ ยธรรม ด้า นทํา นุ ศิ ล ปวัฒ นธรรม
สื บสานงานตามแนวพระราชดํ า ริ และ
อนุรักษ์สิ งแวดล้ อม

1. จัดอบรมความรู ้ภาษาอั งกฤษ การใช้ 1. จํ านวนกิจกรรม/โครงการอบรม

คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ เสริ มให้ก ั บนักศึกษา
สมั ยใหม่จัดโครงการ

1. ส่ งนั ก ศึ ก ษาเข้า แข่ ง ขัน ทัก ษะ 1.จํ า น ว น นั ก ศึ กษ า ที ร่ ว มก า ร
วิ ช าการและวิ ช าชี พ ระดั บ ภู มิ ภ าค ประกวดแข่งขั นและผู ้ ได้ รับรางวั ล

ประเทศและนานาชาติ เช่น แข่งขัน
ทั ก ษ ะ ภ า ษ า ไ ท ย ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ
ภาษาญีปุ ่ น ศิลปะ ดนตรี กฎหมายและ
อืนๆ
4. สนับสนุ น และส่ งเสริ มการเสนอผลงานใน 1. ส่ ง นัก ศึ ก ษาไปเสนอผลงานใน 1.จํ านวนนักศึกษาไปเสนอผลงาน
ระดับ ประเทศและนานาชาติ ข องนัก ศึ ก ษาทุ ก ระดั บ ประเทศและนานาชาติ ข อง ในระดั บประเทศและนานาชาติ

หลั กสู ตรสาขาวิชา
นักศึกษาทุกหลั กสูตรสาขาวิชา
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2557

































กลยุทธ์

วัตถุประสงค์/นโยบาย

กลวิธี/มาตรการ

กิจกรรม/โครงการ

5. พั ฒนาความรู ้และทั กษะเกียวกั บการประกั น
คุณภาพให้ก ั บนักศึกษา
6. สนับสนุนและส่ งเสริ มการดํ าเนินงานของ
คณะกรรมการสโมสรนักศึกษา
7. ส่ งเสริ มการสร้างเครื อข่ายและจัดโครงการ
แลกเปลียนนักศึกษากั บมหาวิทยาลั ยใน
ต่างประเทศ
8. พั ฒนาระบบการติดตามการมีงานทํ าของ
นักศึกษา
9. พั ฒนาระบบอาจารย์ ทีปรึ กษาให้มี
ประสิ ทธิภาพสู งขึ น ให้อาจารย์ ทีปรึ กษาสามารถ
แนะแนวด้ านการศึกษา อาชีพและส่วนตั ว

1. อบรม / ถ่ายทอด ความรู ้ เกียวกั บ
การประกั นคุณภาพให้ก ั บนักศึกษา
1. สร้างเครื อข่ายการดํ าเนินงานของ
คณะกรรมการสโมสรนักศึกษา
1. สร้างเครื อข่ายและจัดโครงการ
แลกเปลียนนักศึกษากั บมหาวิทยาลั ยใน
ต่างประเทศ
1. สํารวจติดตามภาวะการมีงานทํ า
ของนักศึกษา
1. อบรมอาจารย์ ทีปรึ กษาให้สามารถ
ปฏิบ ั ติหน้าทีอย่างมีประสิ ทธิภาพ
สามารถแนะแนวด้ านการศึกษา อาชีพ
และส่ วนตั ว
พั ฒนาอาจารย์ และ
1. ส่ งเสริ มและพั ฒนาบุคลากรให้มีความรู ้
1. จัดอาจารย์ ผู ้ สอนทั งชาวไทย และ
3. กลยุทธ์
เจ้าหน้าทีให้มีศ ั กยภาพ ความสามารถและพั ฒนาให้มีศ ั กยภาพสู งขึ นตาม เจ้าของภาษาทีมีความเชียวชาญใน
ด้ านการ
สู งสามารถปฏิบ ั ติหน้าที ความต้ องการของหลั กสู ตรและคณะ
สาขาวิชาทีเปิ ดสอนในหลั กสู ตรโดยให้
พัฒนา
ค่าตอบแทนที แข่งขั นกั บสถาบั นอืนได้
บุคลากรสาย ได้ อย่างมีประสิ ทธิภาพ
2.กํ าหนดมาตรฐานภารกิจของอาจารย์
วิชาการและ และสามารถสร้าง
ด้ านการสอน วิจัย บริ การวิชาการ
สายสนับสนุน ชือเสี ยงได้
ทํ านุบ ํ ารุ งศิลปวั ฒนธรรม ทีเหมาะสม
สําหรับงานสอน : งานวิจัย :งาน บริ การ
ชุมชน เช่น เป็ นสัดส่ วน 5 : 3 :2 เป็ นต้ น
12

ตัวชีวัดความสํ าเร็จ
1. ผลการประเมินความรู ้ เกียวกั บ
การประกั นคุณภาพของนักศึกษา
1. จํ านวนเครื อข่ายการดํ าเนินงาน
ของคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา
1. จํ านวนเครื อข่ายและโครงการ
แลกเปลียนนักศึกษากั บ
มหาวิทยาลั ยในต่างประเทศ
1. ร้อยละของนักศึกษาทีมีงานทํ า
1.อาจารย์ ทีปรึ กษาทุกคนมี
ความสามารถในการปฏิบ ั ติหน้าที
อย่างมีประสิ ทธิภาพ
1.สัดส่ วนอาจารย์ ต่อภาระงาน
เป็ นไปตามเกณฑ์
2.แผนพั ฒนาบุคลากรทั งสาย
วิชาการและสายสนับสนุน
3.จํ านวนผลงานทีอาจารย์ ผลิต
ได้ แก่เอกสารประกอบการสอน
ตํ ารา งานวิจัย
4. จํ านวนอาจารย์ ทีศึกษาต่อระดั บ
ปริ ญญาเอก

เป้าหมาย
2553 2554

2555

2556

2557



























































































กลยุทธ์

วัตถุประสงค์/นโยบาย

กลวิธี/มาตรการ

กิจกรรม/โครงการ

2. สนับสนุนและส่ งเสริ มการศึกษาต่อและทํ า
ผลงานทางวิชาการ

1. จัดทํ าแผนพั ฒนาอาจารย์ และ
บุคลากรสายสนับสนุน โดยให้เข้ ารับ
ฝึ กอบรมและสัมมนาทางวิชาการและ
วิชาชีพ รวมถึงการเสนอผลงาน
วิชาการ ทั งภายในและต่างประเทศ
2. กํ าหนดให้อาจารย์ ผลิตเอกสาร
ประกอบการสอนหรื อเอกสารคํ าสอน
(1 เรื องภายใน 2 ปี ) ตํ ารา (1 เรื อง
ภายใน 2 ปี ) และทํ าวิจัย (1 เรื องภายใน
3 ปี ) เพือนํ าผลงานไปขอตํ าแหน่ง
วิชาการทีสู งขึ น
3. จัดทํ าแผนและโครงการพั ฒนา
อาจารย์ เพือเข้ าสู่ ต ํ าแหน่งทางวิชาการ
อย่างต่อเนืองและเป็ นรู ปธรรม ให้
อาจารย์ มีต ํ าแหน่งทางวิชาการขั นตํ าคือ
ผู ้ ช่วยศาสตราจารย์ ให้ผู ้ ช่วย
ศาสตราจารย์ ได้ ต ํ าแหน่งรอง
ศาสตราจารย์ ภายในเวลา 4 ปี รอง
ศาสตราจารย์ ควรได้ ต ํ าแหน่ง
ศาสตราจารย์ ภายในเวลา 4 ปี
4. จัดตั งคณะทีปรึ กษาการทํ าผลงาน
ทางวิชาการของคณะ โดยประสาน
13
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เป้าหมาย
2553 2554

5. จํ านวนอาจารย์และเจ้าหน้าทีที
เข้ า ประชุ ม อบรม สั ม มนาทาง

วิชาการและวิชาชีพ
7. อาจารย์ ทีได้ รับแต่งตั งเป็น
คณะกรรมการทีปรึ กษาผลงานทาง

วิชาการ

2555

2556

2557
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วัตถุประสงค์/นโยบาย

กลวิธี/มาตรการ

กิจกรรม/โครงการ
ความร่ วมมืออาจารย์ ผู ้ เชียวชาญและมี
ประสบการณ์ภายในและนอกคณะ
รวมถึงมหาวิทยาลั ยอืน เป็ นทีปรึ กษา
ให้ความช่วยเหลือในการจัดทํ าเอกสาร
ประกอบการสอน เอกสารคํ าสอน และ
เขียนตํ ารา
5. จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบ ัติการ
การเขียนเอกสารประกอบการสอน
และตํ าราให้อาจารย์ ในคณะและ
มหาวิทยาลั ยราชภั ฏทีเป็ นเครื อข่าย
6. ส่ งอาจารย์ ฝึ กอบรมภาษาอั งกฤษ
แบบเข้ มเพือสอบและนํ าผลการสอบใช้
ในการศึกษาต่อรับปริ ญญาโท/เอก
7. สร้างเครื อข่ายการศึกษาต่อในระดั บ
ปริ ญญาเอก โดยเร่ งสร้างเครื อข่าย
ความร่ วมมือกั บมหาวิทยาลั ยทั งในและ
ต่างประเทศ
8. จัดตั งศูนย์ผลิตสื อและผลงานทาง
วิชาการ เอกสารประกอบการสอน
เอกสารคํ าสอนตํ าราโดยจัดห้องเฉพาะ
พร้อมทั งจัดหาวั สดุ อุปกรณ์ทีจํ าเป็ น
เพืออํ านวยความสะดวก เช่น เครื องถ่าย
14

ตัวชีวัดความสํ าเร็จ

เป้าหมาย
2553 2554

2555

2556

2557































1. ศูนย์ ผลิตสื อและวั สดุอุปกรณ์
ประจํ าศูนย์










1. จํ านวนโครงการอบรมเชิง
ปฏิบ ั ติการและผลสัมฤทธิ

1. จํ านวนอาจารย์ ทีพั ฒนาตนเอง
ด้ านภาษาอั งกฤษ
1. จํ านวนเครื อข่าย
สถาบั นอุดมศึกษาทั งในและ
ต่างประเทศ

กลยุทธ์

4. ด้ านการ
วิจัย

วัตถุประสงค์/นโยบาย

กลวิธี/มาตรการ

กิจกรรม/โครงการ

ตัวชีวัดความสํ าเร็จ

เอกสาร เครื องคอมพิวเตอร์
อินเตอร์ เน็ต เครื องพิมพ์ กระดาษ
หมึกพิมพ์รวมถึงประสานงาน
ช่วยเหลือเรื องการจัดหาผู ้ พิมพ์เอกสาร
3. กํ าหนดนโยบายให้มีการประเมินอาจารย์ ท ั ง 1. ประเมินอาจารย์ ท ั งด้ านคุณธรรม 1. จํ านวนอาจารย์ ทีปฏิบ ั ติอยู่ใน
ด้ านคุณธรรม จริ ยธรรม จรรยาบรรณ การสอน จริ ธรรม ตลอดจนการสอน การผลิต กรอบจรรยาบรรณ
การผลิตเอกสารประกอบการสอน ตํ ารา การทํ า เอกสารประกอบการสอน ตํ ารา การทํ า
วิจัย การให้บริ การ โดยให้จัดทํ าแฟ้ มปฏิบ ั ติงาน วิจัย การให้บริ การ โดยให้จัดทํ าแฟ้ ม
(Portfolio)
ปฏิบ ั ติงาน (Portfolio)
4. สนับสนุนส่ งเสริ มให้บุคลากรสายวิชาการ
และสายสนับสนุนปฏิบ ั ติตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพ
ส่ งเสริ มคณาจารย์ ท ํ า 1. พั ฒนาระบบของหน่วยจัดการงานวิจัยของ
1. จัดระบบของหน่วยจัดการงานวิจัย
1. ระบบการบริ หารจัดการของ
วิจัยเพือพั ฒนาการเรี ยน คณะให้เข้ มแข็งและมีผลงานเป็ นรู ปธรรมมากขึ น ของคณะ
หน่วยจัดการงานวิจัยที เป็ น
การสอนและพั ฒนา
โดยจัดอุปกรณ์การวิจัย และฐานข้ อมูลเพือการ
2. กํ าหนดนโยบายการทํ าวิจัยเพือ
รู ปธรรม
ท้ องถิ น
วิจัยแก่อาจารย์
พั ฒนาและแก้ ไขปัญหา การเรี ยนการ
2. ส่ งเสริ มการทํ าวิจัยเพือพั ฒนาและแก้ ไข
สอนและวิจัยเพือพั ฒนาท้ องถิ น
2. นโยบายการทํ าวิจัย
ปัญหา การเรี ยนการสอนและวิจัยเพือพั ฒนา
3. จัดตั งคณะทีปรึ กษาวิจัยของคณะ
ท้ องถิ น
โดยประสานความร่ วมมือกั บ
3. จํ านวนผู ้ ทรงคุณวุฒิทีปรึ กษา
3. ส่ งเสริ มการทํ าวิจัยพื นฐาน ผลงานทาง
ผู ้ เชียวชาญและผู ้ มีประสบการณ์ด ้ าน วิจัย
วิชาการเฉพาะสาขา โดยขอความร่ วมมือจาก
การวิจัยเพือช่วยให้ค ํ าแนะนํ าหรื อ
อาจารย์ อาวุโสผู ้ มีประสบการณ์ให้เป็ นพีเลี ยง
คํ าปรึ กษาแก่นักวิจัยรุ่ นใหม่
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วัตถุประสงค์/นโยบาย

กลวิธี/มาตรการ

กิจกรรม/โครงการ

4. ส่ งเสริ มวิจัยทางสังคมศาสตร์ และเผยแพร่
4. ประสานงานเพือแสวงหาเงินทุน
ผลงานวิจัยทางสังคมศาสตร์ ท ั งในระดั บประเทศ จากทั งภายในและภายนอก โดยเฉพาะ
และระดั บนานาชาติ
แหล่งทุนใหม่ๆ ของรัฐบาลของเอกชน
5. สร้างเครื อข่ายงานวิจัยกั บ
มหาวิทยาลั ยทั งในและต่างประเทศ เพือ
แลกเปลียนความรู ้ทางวิชาการ การวิจัย
ผลงานวิจัย และทํ าวิจัยร่ วมกั น
6. จัดเงินรางวั ลและโล่เกียรติยศแก่
งานวิจัยทีเผยแพร่ และนํ าชือเสี ยงมาให้
คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
7. จัดโครงการประชุมสัมมนา ศึกษา
ดูงานเกียวกั บการทํ าวิจัยสาขา
มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ โดย
เชิญนักวิชาการ/ผู ้ เชียวชาญทางด้ านวิจัย
แต่ละสาขาวิชา
5. ด้ านการ พั ฒนาระบบและการ
บริ หารจัดการการ
บริการ
ให้บริ การวิชาการแก่
วิชาการ
ท้ องถิ นและชุมชน

1. พั ฒนาระบบการให้บริ การวิชาการของคณะ
2. วางแผนการให้บริ การวิชาการ
3. สนับสนุนและร่ วมมือการดํ าเนินงานของ
จังหวั ดและองค์กรปกครองส่ วนท้ องถิ น
4. พั ฒนาแหล่งให้บริ การวิชาการ/วิชาชีพให้เป็ น
ทียอมรับกั นอย่างกว้ างขวาง

ตัวชีวัดความสํ าเร็จ
4. จํ านวนเงินทุนวิจัย

5. เครื อข่ายงานวิจัย

1. จํ านวนโล่และรางวั ล
2. จํ านวนงานวิจัยทีนํ าเสนอ
ระดั บชาติและนานาชาติ
1. จํ านวนโครงการอบรมสัมมนา
ศึกษาดูงานด้ านวิจัย

เป้าหมาย
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1. จัดระบบการให้บริ การวิชาการของ 1.ระบบการให้บริ การวิชาการของ

คณะ
คณะทีเป็ นรู ปธรรม
2.จัดระบบฐานข้ อมูลงานบริ การ
2.จํ านวนฐานข้ อมูลงานบริ การ

วิชาการแก่สังคมและชุมชน
วิชาการแก่สังคมและชุมชน
3. จัดตั งศูนย์ บริ การวิชาการของคณะ 3. มีศนู ย์ บริ การวิชาการของคณะ
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6.ด้ านทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม

วัตถุประสงค์/นโยบาย

กลวิธี/มาตรการ

กิจกรรม/โครงการ

ตัวชีวัดความสํ าเร็จ

5. ติดตามและประเมินการบริ การวิชาการและ
นํ าผลการประเมินมาปรับปรุ งงานให้มี
ประสิ ทธิภาพยิ งขึ น
6. ส่ งเสริ มให้หลั กสู ตรสาขาวิชาพั ฒนาหลั กสู ตร
การฝึ กอบรมเพือบริ การชุมชนและท้ องถิ น

4.จัดทํ าแผนงาน/โครงการและจัดสรร
งบประมาณสนับสนุนการให้บริ การ
วิชาการ
5.สร้างแหล่งให้บริ การวิชาการ/วิชาชีพ
เพิ มขึน
6.คณะและหลั กสู ตรจัดอบรมเพือ
บริ การชุมชนและท้ องถิน
7. ประเมินการบริ การวิชาการ

4. แผนงาน/โครงการและจัดสรร
งบประมาณสนับสนุนการ
ให้บริ การวิชาการ
5. จํ านวนแหล่งให้บริ การวิชาการ/
วิชาชีพเพิ มขึ น
6. จํ านวนหลั กสู ตรทีจัดอบรมเพือ
บริ การชุมชนและท้ องถิ น
7. ผลประเมินการบริ การวิชาการ

ร่ วมอนุรักษ์ ส่ งเสริ ม 1.พั ฒนาระบบการทํ านุบ ํ ารุ งศิลปวั ฒนธรรม
และทํ านุบ ํ ารุ ง
และส่ งเสริ มการอนุรักษ์และพั ฒนาสิ งแวดล้ อม
ศิลปวั ฒนธรรมและสื บ 2. พั ฒนาฐานข้ อมูลทางด้ านศิลปวั ฒนธรรม
สานงานโครงการตาม ดนตรี
นาฏศิลป์ ในท้ องถิ นให้นักศึกษาและ
แนวพระราชดํ าริ
ประชาชนได้ รับทราบเพือเข้ าใช้ บริ การอย่าง
แพร่ หลาย
3. สนับสนุนและส่ งเสริ มให้คณาจารย์ และ
นักศึกษาศึกษา ค้ นคว้ าและวิจัยด้ านศิลปะไทย
ศิลปะพื นบ้ าน ภูมิปัญญาไทย/ท้ องถิ น ดนตรี และ
การขั บร้องเพลงพื นเมืองการละเล่นและการ
แสดงในท้ องถิ น รวมถึงการนํ าเสนอผลงานใน
ระดั บประเทศและสากล

เป้าหมาย
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1. จัดทํ าแผนงานและโครงการทํ านุ 1. แผนงานและโครงการและ
บํ ารุ งศิลปวั ฒนธรรมและส่ งเสริ มการ งบประมาณทํ านุบ ํ ารุ ง
อนุรักษ์และพั ฒนาสิ งแวดล้ อม
ศิลปวั ฒนธรรมและส่ งเสริ มการ

อนุรักษ์และพั ฒนาสิ งแวดล้ อม
2.จัดทํ าฐานข้ อมูลทางด้ าน
2. ฐานข้ อมูลทางด้ าน

ศิลปวั ฒนธรรม ดนตรี นาฏศิลป์ ใน ศิลปวั ฒนธรรม ดนตรี นาฏศิลป์
ท้ องถิ นให้นักศึกษาและประชาชน
ได้ รับทราบเพือเข้ าใช้ บริ การอย่าง
แพร่ หลาย
3.คณาจารย์ และนักศึกษาศึกษา
3. จํ านวนงานวิจัยด้ านศิลปะไทย
ค้ นคว้ าและวิจัยด้ านศิลปะไทย ศิลปะ ศิลปะพื นบ้ าน ภูมิปัญญาไทย/
พื นบ้ าน ภูมิปัญญาไทย/ท้ องถิ น ดนตรี ท้ องถิ น ดนตรี และการขั บร้องเพลง

และการขั บร้องเพลงพื นเมือง
พื นเมือง
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7.ด้ านบริหาร
และจัดการ

วัตถุประสงค์/นโยบาย

1. พั ฒนาระบบการ
บริ หารจัดการของคณะ
ให้มีประสิ ทธิภาพ มี
ธรรมาภิบาลและ
โปร่ งใส

กลวิธี/มาตรการ

กิจกรรม/โครงการ

4. ส่ งเสริ มและสนับสนุนการเผยแพร่ และ
แลกเปลียนเรี ยนรู ้ทางศิลปวั ฒนธรรมทั งในและ
ต่างประเทศร่ วมกั บมหาวิทยาลั ย ในลั กษณะของ
วั ฒนธรรมสัญจร
5. สนับสนุนส่ งเสริ มการดํ าเนินงานและสื บสาน
งานโครงการตามแนวพระราชดํ าริ

การละเล่นและการแสดงในท้ องถิ น
รวมถึงการนํ าเสนอผลงานใน
ระดั บประเทศและสากล
4. จัดโครงการเผยแพร่ และแลกเปลียน
เรี ยนรู ้ทางศิลปวั ฒนธรรมทั งในและ
ต่างประเทศร่ วมกั บมหาวิทยาลั ย ใน
ลั กษณะของวั ฒนธรรมสัญจร
5. จัดโครงการสื บสานงานโครงการ
ตามแนวพระราชดํ าริ

1.บริ หารงานแบบมีส่วนร่ วมโดยคณะบุคคลทั ง 1.แต่งตั งคณะกรรมการชุดต่างๆเพือ
ภายในและภายนอกและสามารถตรวจสอบการ ดํ าเนินงานตามพั นธกิจ
ดํ าเนินงานได้

ตัวชีวัดความสํ าเร็จ

2553 2554

2555

2556

2557





















1.คณะกรรมการชุดด่างๆตามพั นธ

กิจ





























4. จํ านวนโครงการเผยแพร่ และ
แลกเปลียนเรี ยนรู ้ทาง
ศิลปวั ฒนธรรมทั งในและ
ต่างประเทศ
5. จํ านวนโครงการสื บสานงาน
โครงการตามแนวพระราชดํ าริ

2.วางแผนกํ าลั งคนระยะยาวรองรับการ
เกษียณอายุราชการของอาจารย์ อาวุโสและ
ประสบการณ์สูง

2.จัดทํ าแผนพั ฒนาบุคลากรระยะ15 ปี

3.วางแผนอั ตรากํ าลั งอาจารย์ และเจ้ าหน้าที
รวมถึงดํ าเนินการจัดหาบุคลากรทีมีศ ั กยภาพสู ง

3. จัดหาบุคลากรทดแทนผู ้ เกษียณอายุ 3.จํ านวนบุคลากรทดแทนผู ้
ราชการ
เกษียณอายุราชการ

4.พั ฒนาระบบการเงินและงบประมาณให้มี

1. จัดระบบการติดตาม ตรวจสอบและ
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เป้าหมาย

2. แผนพั ฒนาบุคลากรระยะ 15 ปี

1. ระบบและขั นตอนการติดตาม

กลยุทธ์

วัตถุประสงค์/นโยบาย

กลวิธี/มาตรการ
ประสิ ทธิภาพมากขึ น

5.พั ฒนาระบบฐานข้ อมูลสารสนเทศเพือใช้ ใน
การบริ หารจัดการทั งด้ านหลั กสู ตร
อาจารย์
นักศึกษาและอืนๆ วั สดุ ครุ ภ ั ณฑ์ทีจํ าเป็ นต่อการ
บริ หารจัดการ

กิจกรรม/โครงการ

ตัวชีวัดความสํ าเร็จ

ตรวจสอบและประเมินผลการ
ดํ าเนินงานด้ านการเงินและ
งบประมาณ
2. จัดตั งผู ้ ตวรจสอบภายในคณะและจัด 2. จํ านวนผู ้ ตวรจสอบภายในคณะ
โครงการตรวจสอบภายใน

เป้าหมาย
2553 2554

2555

2556

2557









































ประเมินผลการดํ าเนินงานด้ านการเงิน
และงบประมาณ

3. ติดตาม ประเมินผลตรวจสอบ และ
รายงานผลการดํ าเนินงานตามพั นธกิจ
ของคณะ

3. ผลการติดตาม ประเมินผล
ตรวจสอบ และรายงานผลการ
ดํ าเนินงานตามพั นธกิจของคณะ

1. จัดทํ าฐานข้ อมูลสารสนเทศเพือใช้ ใน
การบริ หารจัดการทั งด้ านการเงิน
งบประมาณ หลั กสู ตร อาจารย์
นักศึกษาและอืนๆ

1. ฐานข้ อมูลสารสนเทศเพือใช้ ใน
การบริ หารจัดการทั งด้ านการเงิน
งบประมาณ หลั กสู ตร อาจารย์
นักศึกษาและอืนๆ

6.ส่ งเสริ มการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศเพือการ
บริ หารจัดการให้มากขึ น
7.ปรับปรุ งและพั ฒนาแผนควบคุมความเสี ยงด้ าน 1. จัดทํ าแผนควบคุมความเสี ยง
ต่างๆ
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1. แผนบริ หารความเสี ยง

กลยุทธ์

วัตถุประสงค์/นโยบาย

กลวิธี/มาตรการ

2. ดํ าเนินการถ่ายทอด 1.วางแผนและดํ าเนินการเพือสนองตอบ
เทคโนโลยีสู่ชุมชนตาม เอกลั กษณ์ของคณะ
เอกลั กษณ์ของคณะซึ ง
สอดคล้ องกั บ
มหาวิทยาลั ย
3.ประชาสัมพั นธ์เชิง
รุ กเพือเผยแพร่ ผลงาน
และขยายการ
ดํ าเนินงาน

กิจกรรม/โครงการ
1.จัดทํ าโครงการเพือสนองตอบ
เอกลั กษณ์ของคณะ

1.พั ฒนางานประชาสัมพั นธ์ของคณะเพือ
1. จัดทํ าแผนงานประชาสัมพั นธ์ และ
นํ าเสนอข้ อมูลจุดเด่นของหลั กสู ตร และคณะฯ ดํ าเนินการตามแผนงาน/โครงการ
ต่อชุมชน สังคมภายนอกและเชิญชวนนักศึกษา
ให้เข้ าศึกษาในแต่ละหลั กสู ตรมากขึ น

ตัวชีวัดความสํ าเร็จ

เป้าหมาย
2553 2554

2555

2556

2557

1.ความสําเร็ จของโครงการเพือ
สนองตอบเอกลั กษณ์ของคณะ











1. ผลการประชาสัมพั นธ์การ
ดํ าเนินการตามแผนงาน/โครงการ
และโฮมเพจของคณะ





















2.พั ฒนาโฮมเพจของคณะเป็ น 2 ภาษา คือ
ภาษาไทยและภาษาอั งกฤษ และปรับปรุ งให้
ทั นสมั ยอยู่เสมอ
4.พั ฒนาโครงสร้าง
พื นฐานและวั สดุ
อุปกรณ์ทีจํ าเป็ น

1.พั ฒนาห้องพั กอาจารย์ และจัดหาพั สดุครุ ภ ั ณฑ์ 1. จัดโครงการพั ฒนาสํานักงาน
สํานักงานอย่างเพียงพอ
หลั กสู ตรต่างๆตามความจํ าเป็ น
2.ปรับปรุ งซ่ อมแซมอาคาร สถานทีทีชํ ารุ ด
เสี ยหายเพือให้อยู่ใสภาพทีใช้ งานได้ ดีรวมทั ง
บํ ารุ งรักษาอาคารและสิ งแวดล้ อมให้สะอาดน่า
อยู่และปลอดภั ย 11.พั ฒนา ติดตาม ประเมินผล
20

1. จํ านวนวั สดุ อุปกรณ์ประจํ า
สํานักงานหลั กสู ตรต่างๆตามความ
จํ าเป็ น

กลยุทธ์

วัตถุประสงค์/นโยบาย

กลวิธี/มาตรการ

กิจกรรม/โครงการ

ตัวชีวัดความสํ าเร็จ

เป้าหมาย
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2555

2556
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และตรวจสอบ ในการดํ าเนินงานตามพั นธกิจ
ของคณะ
8.ด้ านการ
ประกัน
คุณภาพ

พั ฒนาระบบประกั น
คุณภาพให้มี
ประสิ ทธิภาพทั งใน
ระดั บคณะ ภาควิชาและ
หลั กสู ตรสาขาวิชา

1. สนับสนุนและส่ งเสริ มให้ทุกหลั กสู ตรบูรณา
การดํ าเนินงานควบคู่ไปกั บมาตรฐานคุณภาพ
(สมศ. กพร. และมหาวิทยาลั ย) และบริ หารงาน
โดยยึดวงจรคุณภาพเป็ นหลั ก (วางแผนตามกรอบ
มาตรฐาน ดํ าเนินงานโดยยึดเป้ าหมาย ประเมิน
และตรวจสอบการดํ าเนินงาน และนํ าผลไป
ปรับปรุ งและพั ฒนา)
2. สนับสนุนให้ ภาควิชาและหลั กสู ตรสาขาวิชา
มีหน่วยประกั นคุณภาพ โดยจัดทํ าคู่มือประกั น
คุณภาพและเอกสารรายงานการประเมินตนเอง
ตามกํ าหนดเวลา
3. ส่ งเสริ มให้คณะ ภาควิชาและหลั กสู ตร
สาขาวิชาจัดทํ าแผนตามพั นธกิจและดํ าเนินการ
ต่อไปนี

1. จัดตั งหน่วยประกั นคุณภาพ
2. จัดให้มีคู่มือประกั นคุณภาพ
3. จัดทํ าเอกสารรายงานการประเมิน
ตนเองตามกํ าหนดเวลา
4. คณะ ภาควิชาและหลั กสู ตร
สาขาวิชาจัดทํ าแผนตามพั นธกิจ

• แผนกลยุทธ์ระยะ 5 ปี
• แผนพั ฒนาบุคลากร
• แผนปฏิบ ั ติการตามกรอบมาตรฐาน
การศึกษา
• แผนการเงินและงบประมาณ
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1. ทุกหลั กสู ตรมีหน่วยประกั น
คุณภาพ
2. ทุกหลั กสู ตรมีคู่มือประกั น
คุณภาพ
3. ทุกหลั กสู ตรจัดทํ า
เอกสารรายงานการประเมินตนเอง
ตามกํ าหนดเวลา
4. คณะ ภาควิชาและหลั กสู ตร
สาขาวิชามีแผนตามพั นธกิจต่างๆ

กลยุทธ์

วัตถุประสงค์/นโยบาย

กลวิธี/มาตรการ

กิจกรรม/โครงการ

ตัวชีวัดความสํ าเร็จ

เป้าหมาย
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2555

2556

2557









• แผนการบริ การวิชาการ
• แผนพั ฒนาคณะสู่ สากล
• แผนงานวิจัย
• แผนบริ หารความเสี ยง
• แผนพั ฒนานักศึกษา
• แผนการมีส่วนร่ วมของภาคประชาชน
และบุคคลภายนอก
• แผนสนับสนุนการบริ หารจัดการของ
จังหวั ด
• แผนทํ านุบ ํ ารุ งศิลปวั ฒนธรรม
• แผนการตรวจและติดตามประเมินผล
• แผนการจัดการความรู ้
• แผนพั ฒนาคุณภาพการศึกษา
4.ติดตามและประเมินผลการดํ าเนินงานด้ าน
ประกั นคุณภาพ

1. ประเมินผลการดํ าเนินงานด้ าน
ประกั นคุณภาพ
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1. ผลการดํ าเนินงานด้ านประกั น
คุณภาพของคณะและหลั กสู ตร
พั ฒนามากขึ น



แผนทีกลยุทธ์
คณะมนุษยศาสตร์ และสั งคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

แผนทีกลยุทธ์คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
วิสัยทัศน์ “ คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มุ่งผลิตบั ณฑิตทีมีความรู ้ มีคุณธรรม มีความสามารถและทั กษะในการใช้ ภาษา เทคโนโลยีสารสนเทศ มุง่ พั ฒนาสังคมและท้ องถิ นอย่างยั งยืน”
กลยุทธ์ ด้านหลักสู ตรและการการเรียนการสอน
กลยุทธ์ ด้านการพัฒนานักศึกษา
กลยุทธ์ ด้านการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน

ประสิ ทธิผล
ตามพันธกิจ

คุณภาพการจัดการศึกษาของคณะมีความเป็ นเลิศ

กลยุทธ์ ด้านการวิจัย
กลยุทธ์ ด้านทํานุบํารุ งศิลปวัฒนธรรม
กลยุทธ์ ด้านการบริการวิชาการ

ได้ รับการยอมรับจากประชาชนและองค์ กรท้องถินว่ ามีความสํ าคัญต่ อการพัฒนาคุณภาพชีวิตทีดีขึ นทางด้ านมนุษยศาสตร์ และสั งคมศาสตร์

การจัดการศึกษารายวิชาการศึกษาทั วไป

บัณฑิตด้านมนุษยศาสตร์

บัณฑิตด้านสังคมศาสตร์

ในรายวิชาทีคณะรับผิดชอบ

คุณภาพการ
ให้ บริการ

ประสิ ทธิภาพ
ของการปฏิบัติ
ราชการ

ผลงานวิจัยเพือสร้างองค์ ความรู้

ผลงานบริ การ

ผลงานทํ านุบ ํ ารุ ง

วิชาการ

ศิลปวั ฒนธรรม

ให้โอกาสทางการศึกษาตามสิ ทธิ ที

ขยายก ํ าลังคนด้านมนุษยศาสตร์

ผลิตก ํ าลังคน

วิจัยและพั ฒนารวมทั งถ่ายทอด

บริ การวิชาการ

ปลูกฝังค่านิยมให้นักศึกษา และ

ก ํ าหนด

และสังคมศาสตร์ เพือตอบสนอง

คุณภาพตาม

องค์ความรู้และสร้างนวั ตกรรมที

แก่ หน่วยงาน/

ชุมชนในการพั ฒนาภูมิปัญญา

ความต้องการพั ฒนาประเทศ

ความต้องการ

นํ าไปสู่ การพั ฒนาสังคมท้องถิ น

ประชาชนใน

ท้องถิ นและอนุรักษ์ ท ํ านุบ ํ ารุ ง

ของประเทศ

และประเทศชาติ

ชุมชนฯ

ศิลปวั ฒนธรรม

ดํ าเนินงานตามกลยุทธ์ที
สอดคล้องกั บยุทธศาสตร์
ของมหาวิทยาลัย

จัดทํ าแผนงานและ

ยกระดับมาตรฐานการ

ยกระดับคุณภาพ

แผนปฏิบัติราชการฯ

ประกั นคุณภาพฯ

บัณฑิตทุกหลักสูตร

จัดการการเปลียนแปลง

การพัฒนา
องค์กร

กลยุทธ์ ด้านการบริหารจัดการ
กลยุทธ์ ด้านการประกันคุณภาพ

พั ฒนาหลักสูตรใหม่ฯ

ส่ งเสริ มให้นักศึกษาและ

ส่ งเสริ มให้นักศึกษาเรี ยนรู้แบบ

บุคลากรมีความรู้ฯ

Active Learningฯ

ให้โอกาส

ร่ วมมือกั บองค์กรท้ องถิ น

ทางการศึกษาฯ

ตอบสนองพระราชดํ าริ ฯ

บริ การข้อมูลข่าวสารที
เกี ยวข้องทางการศึกษาฯ

และการจัดการความรู้ฯ
ช่วยผลักดัน สนับสนุนและส่ งเสริ มสิ ทธิ สําหรับ
พั ฒนาระบบการจัดการด้านการคลัง งบประมาณ
การเงิน และพั สดุ โดยยึดหลักการรักษาวินัยทางการ
คลังและความถูกต้องตามระเบียบฯ

ส่ งเสริ มให้บุคลากรของคณะ

พัฒนาห้องสมุดเป็ นแหล่งค้นคว้ าฯ

บุคลากรประจํ าตามสัญญาให้มีความใกล้เคียงกั บสิ ทธิ

ศึกษาต่อ วิจัย และทํ าผลงาน

ทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

กั บบุคลากรทีเป็ นข้าราชการ ให้มีความมั นคงฯ

วิชาการฯ

