ประวัติคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ จัดตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๙ ตาม
พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พุทธศักราช ๒๕๑๘ ใชชื่อ วา"คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร"
โดยรวมเอาหมวดวิชาสังคมศึกษา หมวดวิชาภาษาไทย หมวดวิชาภาษาอังกฤษ หมวดวิชานาฏศิลป
และหมวดวิชาบรรณารักษจากเดิมที่เปนวิทยาลัยครูสอนสาขาวิชาการศึกษาอยางเดียวมารวมกัน
คณะวิ ช ามนุ ษ ยศาสตร แ ละสั ง คมศาสตร จั ด แบ ง หน ว ยงานในคณะวิ ช าฯ เป น ภาควิ ช า
ทั้งหมด ๑๑ ภาควิชา ได แก ภาควิชาภาษาไทย ภาควิชาภาษาตางประเทศ ภาควิชาบรรณารักษศาสตร
ภาควิชาศิลปะ ภาควิชาดนตรี ภาควิชานาฏศิลป ภาควิชาปรัชญาและศาสนา ภาควิชาสังคมวิทยา
ภาควิชารัฐศาสตรและนิติศาสตร ภาควิชาภูมิศาสตร และภาควิชาประวัติศาสตร
พ.ศ. ๒๕๒๗ มีการแกไขพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พุทธศักราช ๒๕๑๘ ใหวิทยาลัยครู
เปน "สถาบันอุดมศึกษาและวิจัย” ทําการสอนถึงระดับปริญญาตรีทั้งสาขาครุศาสตร และสาขาอื่น ๆ
ตามความตองการของทองถิ่นทําใหวิทยาลัยครูอุตรดิตถยกฐานะเปนสถาบันอุดมศึกษาเทียบเทา
มหาวิทยาลัยมี คณะ คือ คณะครุศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี ตอมาเพิ่ม คณะการจัดการขึ้นเปนคณะที่สี่ เมื่อทองถิ่นตองการบัณฑิตสาขาบริหารธุรกิจ
มากขึ้นโดยมีคณบดีเปนผูบริหารสูงสุดในคณะ
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีอาจารยเชี่ยวชาญสายมนุษยศาสตร ไดแก ภาษา ดนตรี
นาฏศิลป บรรณารักษ และปรัชญา สายสังคมศาสตร ไดแก รัฐศาสตร นิติศาสตร สังคมวิทยา พัฒนา
สังคม ภูมิศาสตร และประวัติศาสตร และสายศึกษาศาสตรการสอน ฉะนั้นคณะจึงมีภารกิจ ผลิต
บัณฑิตทั้งสาขาการศึกษา ไดแก โปรแกรมวิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ดนตรีศึกษา และสังคมศึกษา
สาขาศิลปศาสตร ไดแก ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษธุรกิจ ศิลปกรรม บรรณารักษศาสตร พัฒนาชุมชน
และวัฒนธรรมศึกษา นอกจากนี้คณะยังพรอมที่จะพัฒนาหลักสูตรอื่น ๆ เพื่อสนองความตองการของ
ทองถิ่นในโอกาสตอไป
พ.ศ. ๒๕๔๐ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรไดทดลองบริการวิชาการภายในคณะจาก
ระบบภาควิชาเปนโปรแกรมวิชา มี ๗ โปรแกรมวิชาในเบื้องตน ไดแก โปรแกรมวิชาภาษาไทย
โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษและภาษาอังกฤษธุรกิจ โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร โปรแกรมวิชา
สั ง คมศึ ก ษาและพั ฒ นาชุ ม ชน โปรแกรมวิ ช าดนตรี โปรแกรมวิ ช าศิ ล ปะ และโปรแกรมวิ ช า
บรรณารั ก ษศาสตร แ ละสารสนเทศศาสตร ต อ มา พ.ศ.๒๕๔๑ ตั้ ง โปรแกรมภาษาญี่ ปุ น ขึ้ น เป น
โปรแกรมวิชาที่ ๘
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พ.ศ. ๒๕๔๒ กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารได มี ป ระกาศแบ ง ส ว นราชการของสถาบั น ราชภั ฏ
อุตรดิตถ กําหนดใหมี ๔ คณะ คือ คณะครุศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คณะวิทยาการ
จั ด การและคณะมนุ ษ ยศาสตร แ ละสั ง คมศาสตร ใหมี ห น ว ยงานในคณะเพี ย งหน ว ยงานเดี ย วคื อ
สํานักงานเลขานุการคณะ มีผลใหคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรดําเนินบริหารงานวิชาการแบบ
โปรแกรมวิชาตอไป
พ.ศ. ๒๕๔๔ สถาบันไดประกาศจัดตั้งคณะเพิ่มอีก ๒ คณะ ไดแก คณะเกษตรศาสตร
และสิ่งแวดลอม และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
พ.ศ. ๒๕๔๘ คณะมนุ ษ ยศาสตร แ ละสั ง คมศาสตรดํ า เนิน การบริ ห ารงานโดยแต ง ตั้ ง
คณะกรรมการประจําคณะและแตงตั้งคณะกรรมการบริหารโปรแกรมวิชาดําเนินการตามหนาที่ที่
ไดรับมอบหมาย โดยมีคณะกรรมการบริหารโปรแกรมวิชารวม ๑๑ โปรแกรมวิชา ไดแก โปรแกรม
วิ ช าภาษาไทย โปรแกรมวิ ช าภาษาอั ง กฤษ โปรแกรมวิชารั ฐประศาสนศาสตร โปรแกรมวิช า
ภาษาญี่ ปุ น โปรแกรมวิชาบรรณารั กษศาสตรแ ละสารนิเทศศาสตร โปรแกรมวิ ชาสั งคมศึก ษา
โปรแกรมวิชาดนตรี โปรแกรมวิชาศิลปกรรม โปรแกรมวิชาพัฒนาชุมชน โปรแกรมวิชานิติศาสตร
โปรแกรมวิ ช าภาษาอั ง กฤษธุ ร กิ จ (หลั ก สู ต รนานาชาติ และ คณะกรรมการบั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาประจํ า
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ)
พ.ศ. ๒๕๔๙ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรไดดําเนินการบริหารงาน โดยแตงตั้ง
คณะกรรมการประจําคณะและแตงตั้งคณะกรรมการบริหารโปรแกรมวิชาดําเนินการตามหนาที่ที่
ไดรับมอบหมาย โดยแบงเปน ๓ โปรแกรมวิชา คือ
๑. โปรแกรมวิชามนุษยศาสตร ประกอบดวย หลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตร
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
หลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ หลักสูตรสาขาวิชาภาษาญี่ปุน
หลักสูตรสาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ และหลักสูตรสาขาวิชาสารสนเทศศาสตรและบรรณารักษศาสตร
๒. โปรแกรมวิชาสังคมศาสตร ประกอบดวย หลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร
หลักสูตรสาขาวิชาพัฒนาชุมชน หลักสูตรสาขาวิชานิติศาสตร และหลักสูตรสาขาวิชาอุตสาหกรรม
การทองเที่ยว
๓. โปรแกรมวิชาศิลปกรรมศาสตร ประกอบดวย หลักสูตรสาขาวิชาศิลปกรรม และ
หลักสูตรสาขาวิชาดนตรี
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ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจและวัตถุประสงค
• ปรัชญา

จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา สาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เพื่อสนองตอบตอความ
ตองการของทองถิ่น
• วิสัยทัศน

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมุงผลิตบัณฑิตที่มีคณ
ุ ภาพทัง้ ความรูและคุณธรรม มี
ทักษะในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ มีจิตสํานึกที่ดีงาม มุงพัฒนาสังคมและทองถิ่นอยางยั่งยืน
• พันธกิจ

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
มีหนาที่จดั การศึกษาเพือ่ ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
คุณธรรม สนองความตองการของตลาดแรงงานและทองถิ่น โดยดําเนินการวิจัย ปรับปรุงพัฒนา
และถายทอดเทคโนโลยี บริการวิชาการ ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม สงเสริมวิทยฐานะครู และ
สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
• กลยุทธ
การพัฒนาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรดําเนินการตามนโยบายหลักของคณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ๓ กลยุทธ คือ
๑. กลยุทธ ๕ สอดคลอง ไดแก ความสอดคลองกับยุทธศาสตร การพัฒนาประเทศของ
รัฐบาล
ยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตรสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ยุทธศาสตรในระดับพื้นที่ตามความตองการของทองถิ่นและยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยอยางเหมาะสม
กับศักยภาพของคณะ
๒. กลยุทธความเปนเลิศ ไดแก ความเปนเลิศทางวิชาการ (คุณภาพอาจารย หลักสูตร
การเรียนการสอน การวิจยั และความสามารถทางวิชาการของบัณฑิต) ความเปนเลิศดานทักษะ
วิชาชีพ ทักษะชีวิตและทักษะเสริม ( การใชภาษาตางประเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ ) ความเปน
เลิศดานคุณธรรมและจริยธรรม และความเปนเลิศดานบริหารจัดการ
๓. กลยุทธความเสมอภาคทางโอกาสและทั่วถึง ไดแก ความเสมอภาคในการดําเนินงาน
ของบุคลากรในคณะ ใหโอกาสนักศึกษาเขาถึงสื่อการเรียนรูไดทุกเวลาและสถานที่ การเทียบ
ประสบการณ การชวยเหลือดานทุนการศึกษาแกนกั ศึกษา การมีสวนรวมในการยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนในทองถิน่ ใหสูงขึ้น การอนุรักษทรัพยากร การรักษาสิ่งแวดลอมและทํานุบาํ รุง
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมรวมกับประชาชน
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• วัตถุประสงค ( Objective )
วัตถุประสงคของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เปนวัตถุประสงคในระดับผลผลิต
(output) ของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรที่เกิดจากการจัดการศึกษา การสนับสนุนการจัด
การศึกษาการวิจัย การบริการทางวิชาการ การสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตรกําหนดวัตถุประสงค ดังนี้
๑. เพื่อปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารงานทั่วไป งานบุคลากร งานวิชาการ งาน
กิจการนักศึกษา งานงบประมาณและการเงิน ใหเอื้อตอการเปลี่ยนแปลงของคณะ และสามารถ
ดําเนินการตามภารกิจไดอยางมีคุณภาพ โดยคํานึงถึงเศรษฐกิจ สังคม มีการออกประกาศและคําสั่ง
ตามความเหมาะสม
๒. เพื่อเสริมสรางความเขมแข็งและประสิทธิภาพการผลิตบัณฑิต และเพิ่มคุณวุฒใิ น
ระดับอุดมศึกษาทั้งทางดานวิชาการ และวิชาชีพชั้นสูงตามสภาพความตองการของทองถิ่นและ
ประเทศชาติ โดยมุงเนนใหผูสําเร็จการศึกษามีความรูค วามสามารถ มีคุณธรรม และจริยธรรม
๓. เพื่อเพิ่มศักยภาพของบุคลากรในดานวิชาการ โดยการผลิตผลงาน เอกสาร ตํารา
บทความทางวิชาการ การวิจัยสถาบัน การวิจยั เพื่อพัฒนาวิชาการและวิชาชีพ และการวิจัยเพื่อ
พัฒนาทองถิ่นแบบมีสวนรวม ใหมีผลงานวิจัยของอาจารยจํานวนไมนอ ยกวา ๒ เรื่องตอป
ผลงานวิจัยและการศึกษาเอกเทศของนักศึกษาไมนอยกวา ๑๐ เรื่องตอป ใหมีเอกสารตําราไมนอย
กวา ๓ เรื่องตอป และมีบทความทางวิชาการไมนอยกวา ๑๐ เรื่องตอป
๔. เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยจัดใหมีระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาที่มีมาตรฐานตามภารกิจ
๕. เพื่อใหบริการทางวิชาการแกสังคม สงเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม
ทั้งภายในและภายนอกคณะ ตลอดจนเผยแพรนวัตกรรมที่เหมาะสมตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในทองถิ่น โดยจัดใหมกี ิจกรรมบริการทางวิชาการในรูปแบบตาง ๆ ไมนอยกวา๕ กิจกรรม
ตอป
6. เพื่อเพิ่มคุณภาพของบุคลากร ใหมีความรูความสามารถ มีทักษะและเจตคติที่สอดคลอง
กับการพัฒนาการศึกษาดวยการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน อยางนอยคนละ ๑ ครั้งตอป สงเสริม
ศักยภาพของบุคลากรดานคุณวุฒแิ ละเพิ่มตําแหนงทางวิชาการไมนอยกวารอยละ ๕ ของจํานวนที่มี
อยูเดิม โดยใหมีสัดสวนของศาสตราจารย : รองศาสตราจารย : ผูชวยศาสตราจารย : อาจารย เปน
๐ : ๒ : ๙ : ๘๙ และเพิ่มคุณวุฒขิ องบุคลากรสายสนับสนุนใหไดตามคุณลักษณะเฉพาะงาน
( Job Specification) ไมนอยกวารอยละ ๘๐ ในชวงเวลาของแผนกลยุทธฉบับนี้
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• กลยุทธ
กลยุทธ ๕ สอดคลอง
กลวิธีที่ ๑ ปรับปรุงแผนกลยุทธของคณะใหสอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศของ
รัฐบาล ยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตรการพัฒนาอุดมศึกษา ยุทธศาสตรในระดับพืน้ ที่
ตามความตองการของทองถิ่นและยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยอยางเหมาะสมกับศักยภาพของคณะ
กลวิธีที่ ๒ จัดทําแผนงานและแผนปฏิบัตกิ ารรองรับแผนกลยุทธของคณะที่ไดปรับปรุงแลว
โดยใหครอบคลุมมาตรฐานการศึกษาของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
(องคการมหาชน)
กลวิธีที่ ๓ จัดการการเปลี่ยนแปลง (Change Management) และจัดการความรู (Knowledge
Management) เพื่อรองรับสถานการณที่เปลี่ยนแปลง พรอมๆ กับการเพิ่มขีดความสามารถของ
บุคลากรและองคกร (Competency Growth)
กลวิธีที่ ๔ พัฒนาระบบการบริหารจัดการทางดานพัสดุ การเงินและงบประมาณใหผาน
๗ มาตรฐานของสํานักงบประมาณ เพิ่มการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ (MIS) เพื่อลดการใชทรัพยากร
• กลยุทธสูความเปนเลิศ
กลวิธีที่ ๕ สงเสริมใหบุคลากรของคณะศึกษาตอ วิจัยและจัดทําผลงานทางวิชาการเพื่อ
กําหนดตําแหนงทางวิชาการใหมากขึ้น
กลวิธีที่ ๖ พัฒนาหลักสูตรใหมและปรับปรุงหลักสูตรเดิมใหทนั สมัย มีความเปนสากล
มีลักษณะบูรณาการโดยมีสวนรวมกับทองถิ่นและสถานประกอบการ
กลวิธีที่ ๗ ยกระดับคุณภาพบัณฑิตทุกสาขาวิชาและพัฒนาสาขาวิชาที่มีศักยภาพสูงใหมี
ความเปนเลิศในกระบวนการผลิตบัณฑิตตั้งแตปจจัยนําเขา จนถึงปจจัยนําออก
กลวิธีที่ ๘ สงเสริมใหนักศึกษาไดเรียนรูแ บบ Active Learning และใชกิจกรรมนักศึกษาใน
การพัฒนาดานรางกาย อารมณ สังคมและสติปญญา โดยใหนักศึกษาไดสัมผัสกับทองถิ่นและสราง
กระบวนการเรียนรูรวมกับประชาชน
กลวิธีที่ ๙ สงเสริมดานคุณธรรม จริยธรรมแกนักศึกษา
กลวิธีที่ ๑๐ สงเสริมใหนักศึกษาและบุคลากรของคณะใหมีความรู ความสามารถในการใช
ภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ
กลวิธีที่ ๑๑ ยกระดับมาตรฐานการประกันคุณภาพทุกหนวยงาน โดยมุงประกันคุณภาพ
การศึกษาทุกแผนงานตามภารกิจ
กลวิธีที่ ๑๒ พัฒนาหองสมุดคณะใหเปนแหลงคนควาขาวสารความรู และขอมูลเพื่อการ
เรียนรูที่ทันสมัย
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• กลยุทธความเสมอภาคทางโอกาสและทั่วถึง
กลวิธีที่ ๑๓ ปรับปรุงระเบียบที่เกี่ยวของกับสิทธิและการดําเนินงานของบุคลากรประจําตาม
สัญญาใหทัดเทียมกับบุคลากรประจําที่เปนขาราชการ ใหมีความมั่นคง ไดรับผลตอบแทนที่เปน
ธรรม เหมาะสมกับภาระงาน ประสบการณ ความสามารถและผลงานที่มีคุณคา
กลวิธีที่ ๑๔ ปรับปรุงระบบและระเบียบการประเมินบุคลากรใหมีความเที่ยงตรงและมีความ
เชื่อมั่นสูงขึ้น
กลวิธีที่ ๑๕ ใหโอกาสทางการศึกษาทั้งหลักสูตรระยะสัน้ และหลักสูตรระยะยาวดวยการ
ประชาสัมพันธเชิงรุก ใหเขาถึงสื่อการเรียนรูทางใกลและทางไกลของคณะไดตลอดเวลา โดยผาน
ระบบเครือขายอินเตอรเน็ต ตําราอิเล็คทรอนิคส (E-Book) สนับสนุนดานทุนการศึกษาแกผูที่เรียนดี
ใหโอกาสในการเทียบโอนประสบการณ และเทียบโอนรายวิชาระหวางสถาบัน
กลวิธีที่ ๑๖ ใหโอกาสในการเลือกเรียนหลักสูตรตางๆและรายวิชาที่เปดสอน ดวยระบบ
เลือกเรียนตามความสมัครใจ (Free Enrollment)
กลวิธีที่ ๑๗ ใหบริการการศึกษาลงสูวิทยาเขตหรือศูนยบริการการศึกษาเหมาะสมกับ
สถานการณตามสภาพความตองการของทองถิ่น และความพรอมของคณะ โดยคํานึงถึงโอกาส
ความเสมอภาคทางการศึกษา คุณภาพในการใหบริการการศึกษา
กลวิธีที่ ๑๘ รวมมือกับองคกรทองถิ่นใหโอกาสองคกรสวนทองถิ่นเขามารวมพัฒนาคณะ
และปฏิบัติงานตามพันธกิจของคณะรวมกับทองถิ่น เพือ่ ยกระดับคุณภาพชีวติ ของประชาชน รวมกัน
สอดสองดูแลความเสมอภาคในการใชสิทธิประโยชนของประชาชน รวมกันอนุรกั ษทรัพยากร รักษา
สิ่งแวดลอมและทํานุบํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมในทองถิ่น

โครงสรางการบริหารงานคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
คณะกรรมการประจําคณะ
โปรแกรมวิชามนุษยศาสตร

สํานักงานคณบดี

หลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษ

งานบริหารและธุรการ

หลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ

งานคลังและพัสดุ

หลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทย
หลักสูตรสาขาวิชาภาษาญี่ปุน

งานบริการการศึกษา
งานนโยบายและแผน

หลักสูตรสาขาวิชาสารสนเทศศาสตรและบรรณฯ

โปรแกรมวิชาสังคมศาสตร
หลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร
หลักสูตรสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
หลักสูตรสาขาวิชานิติศาสตร
หลักสูตรสาขาวิชาอุตสาหกรรมทองเที่ยว
หลักสูตรสาขาวิชาศิลปกรรม
โปรแกรมวิชาศิลปกรรมศาสตร

หลักสูตรสาขาวิชาดนตรี

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

คณะกรรมการประกันคุณภาพ
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ผูรับผิดชอบและภารกิจในการบริหารคณะ
ภารกิจของคณบดี
๑. อนุมัติและลงนามในคําสั่งแตงตั้งผูปฏิบัติราชการแทน และรักษาราชการแทนหัวหนา
หนวยงานระดับคณบดี ผูอํานวยการสํานักงานคณบดี และประธานบริหารโปรแกรมวิชาในคณะ
๒. ลงนามในคําสั่งและประกาศที่เปน ภารกิจภายในของคณะโดยไมขัดแยงกับนโยบาย
ของมหาวิทยาลัยและภารกิจของหนวยงานอื่น
๓. อนุญาตการลากิจ ลาปวยไมเกิน ๕ วัน ของบุคลากรภายในคณะ
๔. ตรวจสอบและรับรองการเบิกเงินคาตอบแทนการสอน คาตอบแทนการปฏิบัติงานตาม
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ เรื่อง ภาระงานภาคปกติ และเรื่องการจายเงินคาตอบแทนการ
ดําเนินการจัดการศึกษา ของบุคลากรภายในคณะ
๕. ลงนามในหนังสือสั่งซื้อ ภายหลังที่ไดรับอนุมัติการสั่งซื้อตามระเบียบการพัสดุแลว
๖. จัดทําทะเบียนพัสดุ ครุภณ
ั ฑ ควบคุมการใชและทํารายงานสรุปประจําป
๗. ดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของอาจารยประจําตามสัญญา ลูกจางประจํา
พนักงานตามสัญญา และลูกจางรายวัน
๘. ควบคุม ดูแลรักษา พัฒนาบริเวณพื้นที่ในเขตของคณะใหสะอาด สวยงาม และเปน
ระเบียบ โดยไมสงผลกระทบตอบริเวณของหนวยงานอื่น
๙. ตรวจสอบ และควบคุมการใชไฟฟา น้าํ ประปา ในอาคารใหเปนไปอยางประหยัด
และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
๑๐. เผยแพรขอ มูลขาวสารตาง ๆ ของคณะและมหาวิทยาลัย
๑๑. รับผิดชอบในการตรวจ ซอมบํารุง ครุภัณฑและอุปกรณ สาธารณูปโภคตาง ๆ ของคณะ
๑๒. ปกครอง บังคับบัญชา และเสนอขอบําเหน็จความชอบตาง ๆ ของบุคลากรในคณะ
๑๓. สนับสนุน สงเสริม และดําเนินการจัดกิจกรรมนักศึกษาของคณะ เพื่อเสริมคุณลักษณะ
ตามวัตถุประสงคของหลักสูตรและสอดคลองกับนโยบายของมหาวิทยาลัย
๑๔. ดําเนินการเรื่องทุนนักศึกษาเกี่ยวกับการรับสมัคร การคัดเลือกขั้นตนเพื่อนําเสนอ
สํานักกิจการนักศึกษา รวมทัง้ ติดตามผลการรับทุนของนักศึกษา
๑๕. จัดกิจกรรมปฐมนิเทศและปจฉิมนิเทศนักศึกษาในความรับผิดชอบของคณะ
๑๖. ควบคุม ดูแล การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพของนักศึกษา และความประพฤติของ
นักศึกษาใหเหมาะสมกับลักษณะวิชาชีพและนโยบายของมหาวิทยาลัย
๑๗. ลงนามในคําสั่งแตงตั้งกรรมการกํากับการสอบประจําภาคเรียนของคณะ
๑๘. ควบคุมการจัดสรางขอสอบ การสอบ การวิเคราะหขอสอบ การเก็บรักษา และการ
ทําลายขอสอบของคณาจารยในคณะ
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๑๙. ควบคุมดูแลกําหนดผูสอน แผนการเรียน ตํารา การปฏิบัติหนาที่การสอน การสงผล
การเรียนและการปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมายของคณาจารยในคณะ เพื่อใหการจัดการศึกษาของ
คณะมีคณ
ุ ภาพสูงขึ้น
๒๐. ควบคุมดูแลการจัดกิจกรรมฝกประสบการณวิชาชีพของนักศึกษาในคณะ
๒๑. อนุมัติการจัดซื้อจัดจางเงินงบประมาณ เงินบํารุงการศึกษา เงินตามโครงการจัด
การศึกษาภาคพิเศษ ซึ่งสภาประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถใหความเห็นชอบตามโครงการแลว ครั้ง
ละไมเกิน ๕๐,๐๐๐ บาท
๒๒. เรงรัด ติดตามและสงเสริมการจัดทําผลงานทางวิชาการของคณะใหเปนไปตามเปาหมายที่
มหาวิทยาลัย กําหนด
ภารกิจของรองคณบดีฝา ยบริหาร
๑. ประสานงานกับสํานักงานอธิการบดี สํานักวิจยั และบริการวิชาการ และสํานักงานแผน
และพัฒนา ดังนี้
๑.๑.
เผยแพรและชี้แจงขาวสารสํานักงานอธิการบดี สถาบันวิจัยและพัฒนา และ
ขาวสารกองแผนงานใหอาจารยและนักศึกษาในคณะทราบ
๑.๒.
แจงขาวสารหรือเสนอรายงานการปฏิบัติงานในคณะ ที่เกี่ยวของกับสํานัก
อธิการบดี สถาบันวิจยั และพัฒนา และกองแผนงาน ใหผูอํานวยการ รองอธิการบดี และอธิการบดีทราบ
๒. ประสานงานกับคณบดี รองคณบดีฝายอื่น ผูอํานวยการสํานักงานคณบดี เลขานุการ
ประธานบริหารโปรแกรมวิชาฯ และอาจารยในคณะ ดังนี้
๒.๑.
ทําแผนและโครงการพัฒนาอาคารสถานที่และสํานักงาน
๒.๒.
ทําแผนและโครงการพัฒนาอัตรากําลังบุคลากรของคณะ
๒.๓.
พัฒนางานวิจยั ในคณะ
๒.๔.
รวบรวมแผนและโครงการเพื่อจัดทําเปนแผนและโครงการของคณะ
๒.๕.
สรุปรายงานงบประมาณประจําป
๒.๖.
พัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการในคณะ
๒.๗.
พัฒนาบุคลากรฝายสนับสนุนและเจาหนาที่ของคณะ
๓. ตรวจสอบบัญชีการใชจายเงินงบประมาณแผนดิน เงินบํารุงการศึกษาและเงินโครงการพิเศษ
๔. ควบคุมดูแลความเปนระเบียบเรียบรอย อาคารเรียนและบริเวณ
๕. ปฏิบัติหนาที่ในฐานะกรรมการบริหารและกรรมการอื่น ๆ ของคณะ
๖. ประสานงานกับรองคณบดีฝายอื่น เพื่อปฏิบัติหนาที่แทนหรือชวยเหลืองานในหนาทีข่ อง
คณบดีฝายอื่นเมื่อมีความจําเปน
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๗. รวมกับคณบดีในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในคณะ
๘. ปฏิบัติหนาที่เฉพาะกิจตามที่คณบดีมอบหมาย
ภารกิจของรองคณบดีฝา ยวิชาการ
๑. ประสานงานกับสํานักสงเสริมวิชาการ ดังนี้
๑.๑
เผยแพร และชีแ้ จงขาวสารสํานักสงเสริมวิชาการ และขาวสารของกรรมการ
วิชาการใหอาจารยและนักศึกษาทราบ
๑.๒ แจงขาวสารหรือเสนอรายงานการปฏิบตั ิงานของคณะที่เกีย่ วกับวิชาการและการ
จัดการเรียนการสอนใหสํานักสงเสริมวิชาการ รองอธิการบดี และอธิการบดีทราบ
๒. ประสานงานกับคณบดี รองคณบดี ประธานโปรแกรมวิชาและอาจารยในคณะเพือ่ พัฒนา
งานวิชาการ ดังนี้
๒.๑.
การจัดอาจารยเขาสอน
๒.๒.
การจัดอาจารยที่ปรึกษานักศึกษา
๒.๓.
การพัฒนาอาจารยทางดานวิชาการ
๒.๔.
การจัดอาจารยและเจาหนาที่เพื่อดําเนินการสอบและคุมสอบ
๒.๕.
การเปด-ปดสอนโปรแกรมวิชาและพัฒนาหลักสูตร
๒.๖.
การทําแผนการเรียนของนักศึกษา
๒.๗.
การจัดทําแนวการสอน
๒.๘.
การจัดหาและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนประจําหองเรียนและหองปฏิบัติการ
พรอมทั้งจัดการใหมีการใชหอ งปฏิบัติการอยางมีประสิทธิภาพ
๒.๙.
การแกปญหาตารางเรียน ตารางสอบ หองเรียนและหองสอบ
๒.๑๐.
การฝกประสบการณวิชาชีพและการนิเทศ
๒.๑๑.
การทําแผนและโครงการใชเงินงบประมาณในกิจกรรมการเรียนการสอน
พัฒนาสื่อการเรียนการสอนพัฒนาอาจารยทางดานวิชาการและการฝกประสบการณวิชาชีพนักศึกษา
๒.๑๒.
การแกปญหาการลงทะเบียนของนักศึกษา
๒.๑๓.
การใหบริการทางวิชาการแกสังคม
๓. ใหคําปรึกษากับอาจารยและนักศึกษาที่มีปญ
 หาดานการเรียนการสอน
๔. ควบคุมคุณภาพการจัดการเรียนการสอน และการวัดผลประเมินผลการเรียน
๔.๑ ปฏิบัติหนาที่ในฐานะกรรมการบริหารและกรรมการอื่น ๆ ของคณะ
๔.๒ ประสานงานกับรองคณบดีฝายอื่น เพือ่ ปฏิบัติหนาที่แทน หรือชวยเหลืองานในหนาที่ของ
รองคณบดีฝายอื่นเมื่อมีความจําเปน
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๔.๓ รวมกับคณบดีในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในคณะ
๔.๔ ปฏิบัติหนาที่เฉพาะกิจตามที่คณบดีมอบหมาย
ภารกิจของรองคณบดีฝา ยกิจการนักศึกษา
๑. ประสานงานกับสํานักกิจการนักศึกษา ดังนี้
๑.๑. เผยแพรและชีแ้ จงขาวสารสํานักกิจการนักศึกษาใหกับอาจารยและนักศึกษาในคณะ
ทราบ
๑.๒. แจงขาวสารหรือเสนอรายงานการปฏิบัติงานกิจกรรมนักศึกษาในคณะใหสํานักกิจการ
นักศึกษา รองอธิการบดี และอธิการบดีทราบ
๒. ประสานงานกับคณบดี รองคณบดี ประธานโปรแกรมวิชา และอาจารยในคณะเพื่อจัดกิจ
กรรรมนอกหลักสูตรสําหรับนักศึกษา ดังนี้
๒.๑. กิจกรรมกีฬาและนันทนาการ
๒.๒. ปฐมนิเทศและปจฉิมนิเทศนักศึกษา
๒.๓. กิจกรรมพัฒนาจิตใจนักศึกษา
๒.๔. กิจกรรมพัฒนาความคิดและอาชีพ
๒.๕. กิจกรรมรับปริญญา และประกาศนียบัตร
๒.๖. กิจกรรมสุขภาพ
๒.๗. กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน
๒.๘. กิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพ
๒.๙. ทําแผนและโครงการใชงบประมาณในกิจกรรมนักศึกษา และพัฒนาสังคม
๓. ประสานงานกับกรรมการและผูนํานักศึกษาในคณะ เพื่อทราบขาวสาร เผยแพรขาวสาร จัด
กิจกรรมที่มีคณ
ุ คาแกนกั ศึกษา พัฒนาองคกรนักศึกษา และสํานักงานคณะกรรมการนักศึกษาของคณะ
๔. เก็บรักษาและควบคุมการใชจายเงินนอกงบประมาณของคณะเพื่อกระทําในกิจกรรมตาง ๆ
ดังนี้
๔.๑. งานสวัสดิการ
๔.๒. งานประเพณี
๔.๓. งานบุญและงานมงคล
๕. รับผิดชอบงานประชาสัมพันธ และเผยแพรขาวสารของคณะ
๖. ปฏิบัติหนาที่ในฐานะกรรมการบริหารและกรรมการอื่น ๆ ของคณะ
๗. ประสานงานกับรองคณบดีฝายอื่น เพื่อปฏิบัติหนาที่แทน หรือชวยเหลืองานในหนาที่ของ
รองคณบดีฝายอื่นเมื่อมีความจําเปน
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๘. รวมกับคณบดีในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในคณะ
๙. ปฏิบัติหนาที่เฉพาะกิจตามที่คณบดีมอบหมาย
ภารกิจของผูชว ยคณบดีฝายวิจัยและบริการ
๑. กระตุนและเชิญชวนอาจารยใหทําวิจัยมากขึ้น โดยเฉพาะผูนักวิจัยรุน ใหม
๒. ประชาสัมพันธแหลงเงินทุนภายนอกมหาวิทยาลัย พรอมติดตอประสานใหกับอาจารยที่
จะทําวิจัยจากแหลงทุนภายนอก
๓. จัดประชุมทางวิชาการดานการวิจัยเพื่อเพิ่มทักษะ ความชํานาญในการทําวิจยั ใหกับ
อาจารยและนักศึกษา
๔. เผยแพรงานวิจัยของอาจารยและนักศึกษา โดยนําผลงานวิจัยไปเสนอในงานวิจัยตาง ๆ
เผยแพรทางวารสารของคณะและระบบสารสนเทศ
๕. สรางเครือขายงานวิจยั และบริการวิชาการกับสวนราชการในมหาวิทยาลัยและชุมชน
๖. จัดทําและประสานงานในการประเมินโครงการและกิจกรรมตาง ๆ ของคณะ
ภารกิจของผูอํานวยการสํานักงานสํานักงานคณบดี
๑. ประสานงานกับคณบดี และรองคณบดี เพือ่ การปฏิบัติงานตาง ๆ ดังนี้
๑.๑ จัดการประชุม กําหนดวาระการประชุม และทํารายงานการประชุมคณาจารย
๑.๒ ควบคุมบัญชีการใชจายเงินงบประมาณแผนดิน เงินบํารุงการศึกษา และเงิน
โครงการพิเศษ
๑.๓ จัดการและควบคุมดูแลงานธุรการ งานสารบรรณ และงานวัสดุครุภณ
ั ฑของคณะ
๑.๔ ควบคุมดูแลความเปนระเบียบเรียบรอยของสํานักงานคณะ
๑.๕ รวมทําแผนในการใชงบประมาณของคณะ
๑.๖ ใหบริการขาวสารขอมูลแกคณบดี รองคณบดี อาจารย นักศึกษา และประชาชน
ที่มาติดตอ
๒. เปนผูกลั่นกรองขาวสาร และใหขอเสนอแนะตอคณบดี และรองคณบดี ประกอบการ
ตัดสินใจในระบบราชการ
๓. ปฏิบัติหนาที่เฉพาะกิจตามที่คณบดี มอบหมาย
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คณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
คณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
๑. ผูชวยศาสตราจารยจรูญ
๒. ผูชวยศาสตราจารยอรพินธุ
๓. อาจารยกิตติภณ
๔. อาจารยไสยเพ็ญ
๕. อาจารยอรวรรณ
๖. ผูชวยศาสตราจารยสมพิศ
๗. อาจารย ดร.ยงยุทธ
๘. อาจารยอุดมศักดิ์
๙. รองศาสตราจารย ดร.สนม
๑๐. อาจารยสําราญ
๑๑. อาจารยพงษศักดิ์
๑๒. รองศาสตราจารย ดร.ครรชิต
๑๓. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สงบ
๑๔. นายไพจิตต
๑๕. นางสาวจารุวรรณ

คําทิพย
พูนนารถ
กิตยานุรักษ
เฉิดเจิม
ศรีฟา
สุขแสน
อินทจักร
อรรถโกวิท
ครุฑเมือง
คําพรม
ศรีภิรมย
ทะกอง
ประเสริฐพันธุ
สายจันทร
จันทรประสิทธิ์

คณบดี
ประธานกรรมการ
รองคณบดีฝายวิชาการ
รองประธานกรรมการ
รองคณบดีฝายบริหาร
กรรมการ
รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา
กรรมการ
ผูแทนคณาจารย
กรรมการ
ประธานโปรแกรมสังคมศาสตร
กรรมการ
ประธานโปรแกรมมนุษยศาสตร
กรรมการ
ประธานโปรแกรมวิชาศิลปกรรมศาสตร กรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
ผูอํานวยการสํานักงานคณบดี กรรมการและเลขานุการ
นักวิชาการเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ
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การดําเนินงานเปาประสงคภายใตแผนกลยุทธ ป ๒๕๕๐

กลยุทธ / กลวิธี

เปาประสงค
สอดคลองกับกลยุทธ ๕ สอดคลอง ๑. มีคณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ป ๒๕๕๐ ให
กลวิธีที่ ๑, ๒, ๓, ๔
สอดคลองกับแผนกลยุทธของคณะฯ
๒. มีการประชุมคณะกรรมการพิจาณาความสอดคลองของ
แผนปฏิบัติราชการ ป ๒๕๕๐
๓. ผูเขารวมกิจกรรมในโครงการตามแนวพระราชดําริ
จํานวน ๒๐๐ คน
๔. การปรับปรุงการบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของ
จังหวัดและองคกรปกครองสวนทองถิ่น มีความสําเร็จที่ ระดับ ๓
สอดคลองกับกลยุทธสูความ
มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต
เปนเลิศ
๕. บัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทํา/ประกอบอาชีพอิสระภายใน
กลวิธีที่ ๕, ๖, ๗, ๘, ๙, ๑๐, ๑๑,
ระยะเวลา 1 ป มีจํานวนรอยละ ๗๕
๑๒
๖. บัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําตรงสาขาที่สําเร็จการศึกษามี
จํานวนรอยละ ๖๔
๗. ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจตอบัณฑิต อยูที่ระดับ ๓
๘. มีนักศึกษา หรือศิษยเกาที่ไดรับการประกาศเกียรติคุณยกยอง ใน
ดานวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม หรือรางวัลทางวิชาการ
หรือดานอื่นที่เกี่ยวของกับคุณภาพบัณฑิตในระดับชาติ/ระดับ
นานาชาติ จํานวน ๓ คน
๙. มีบทความวิทยานิพนธปริญญาโท/เอก ที่ตีพิมพเผยแพรทั้งใน
ระดับชาติ/ระดับนานาชาติตอจํานวนวิทยานิพนธปริญญาโท/เอก
รอยละ ๔
มาตรฐานดานการวิจัยและงานสรางสรรค
๑๐. มีงานวิจัย และงานสรางสรรคที่ตีพิมพ เผยแพร และ/หรือ
นําไปใชประโยชนในระดับชาติ/ระดับนานาชาติ ตออาจารย
ประจํา รอยละ ๓
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สอดคลองกับกลยุทธสูความเสมอ
ภาคทางโอกาสและทั่วถึง
กลวิธีที่ ๑๓ ,๑๔, ๑๕, ๑๖, ๑๗,

๑๘

สอดคลองกับกลยุทธสูความ
เปนเลิศ
กลวิธีที่ ๖, ๑๑,๑๒

เปาประสงค
๑๑. มีจํานวน เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายใน
และภายนอกสถาบันตออาจารยประจํา ๑๐,๐๐๐ บาท
๑๒. อาจารยประจําที่ไดรับทุนทําวิจัย/งานสรางสรรคจากภายในและ
ภายนอกสถาบันตออาจารยประจํา รอยละ ๓๑
มาตรฐานดานการบริการวิชาการ
๑๓. มีกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการ/วิชาชีพที่ตอบสนองความ
ตองการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของสังคม ชุมชน
ประเทศชาติ และนานาชาติตออาจารยประจํา รอยละ ๔๕
๑๔. จํานวนชั่วโมงเฉลี่ยที่อาจารยประจําใหบริการวิชาการและวิชาชีพ
ที่ตอบสนองความตองการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของ
สังคม ชุมชน ประเทศชาติ และนานาชาติตออาจารยประจํา
จํานวน ๔๐ ชั่วโมง
๑๕. อาจารยที่เปนที่ปรึกษา เปนกรรมการวิทยานิพนธภายนอก
สถาบัน เปนกรรมการวิชาการและกรรมการวิชาชีพในระดับชาติ/
ระดับนานาชาติตออาจารยประจํา รอยละ ๑๖
๑๖. มีแหลงใหบริการวิชาการ/วิชาชีพที่ไดรับการยอมรับใน
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ จํานวน ๒ แหง
๑๗. ระดับความสําเร็จและประสิทธิผลของการใหบริการวิชาการ/
วิชาชีพตามพันธกิจของสถาบัน อยูที่ระดับ ๓
มาตรฐานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
๑๘. มีโครงการ/ กิจกรรมในการอนุรักษ พัฒนา และสรางเสริม
เอกลักษณ ศิลปะ และวัฒนธรรมตอจํานวนโครงการ/กิจกรรม
นักศึกษาทั้งหมด รอยละ ๐ . ๗๐
๑๙. รอยละเฉลี่ยของนักศึกษาที่เขารวมโครงการ/ กิจกรรมในการ
อนุรักษ พัฒนา และสรางเสริมเอกลักษณ ศิลปะ และวัฒนธรรม
ตอจํานวนนักศึกษาทั้งหมด รอยละ ๑๕
๒๐. รอยละของคาใชจายและมูลคาที่ใชในการอนุรักษ พัฒนาและ
สรางเสริมเอกลักษณ ศิลปะและวัฒนธรรมตองบดําเนินการ
รอยละ ๐ . ๓๙

16
กลยุทธ / กลวิธี
สอดคลองกับกลยุทธสูความเสมอ
ภาคทางโอกาสและทั่วถึง
กลวิธีที่ ๑๓ ,๑๔, ๑๕, ๑๖, ๑๗,

๑๘

เปาประสงค
๒๑. ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ รอยละ ๗๕
๒๒.ความสําเร็จของการประกันคุณภาพภายในที่กอใหเกิดการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง อยูที่ระดับ ๓
๒๓.ความสําเร็จของการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยของ
สถาบันอุดมศึกษา อยูที่ระดับ ๓
๒๔.ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการประหยัด
พลังงาน อยูที่ระดับ ๓
๒๕.ความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการลดรอบระยะเวลา
ของขั้นตอนการปฏิบัติราชการของคณะ อยูที่ระดับ ๓
๒๖. คุณภาพของการกํากับดูแลของคณะกรรมการประจําคณะ
อยูที่ระดับ ๓
๒๗.ความสําเร็จในการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการ
แสดงความคิดเห็นและรวมติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติ
ราชการ อยูที่ระดับ ๓
๒๘.คุณภาพของการพัฒนาบุคลากรของคณะ อยูที่ระดับ ๓
๒๙. อาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทาตออาจารยประจํา
รอยละ ๖
๓๐. คุณภาพของการบริหารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศของ
คณะ อยูที่ระดับ ๓
๓๑. ความสําเร็จของการพัฒนาระบบฐานขอมูลคณะดานนักศึกษา
บุคลากร และหลักสูตร อยูที่ระดับ ๓
๓๒.คาใชจายทั้งหมดที่ใชในระบบหองสมุด คอมพิวเตอร และศูนย
สารสนเทศตอนักศึกษา จํานวน ๒,๐๐๐ บาท
๓๓. ความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนการจัดการความรูเพื่อ
สนับสนุนประเด็น ยุทธศาสตร อยูที่ระดับ ๓
๓๔. หลักสูตรที่ไดมาตรฐานตอหลักสูตรทั้งหมด รอยละ ๘๐
๓๕. ประสิทธิภาพของการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
อยูที่ระดับ ๓
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ตัวชี้วัด / เปาหมาย

๑.
๒.
๓.

เปาหมาย
มีคณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ป ๒๕๕๐ ใหสอดคลองกับ
แผนกลยุทธของคณะฯ
มี ก ารประชุ ม คณะกรรมการพิ จ าณาความสอดคล อ งขอแผนปฏิ บั ติ
ราชการ ป ๒๕๕๐
ผูเขารวมกิจกรรมในโครงการตามแนวพระราชดําริ จํานวน ๒๐๐ คน

๔.

การปรับปรุงการบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของจังหวัดและองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น มีความสําเร็จที่ ระดับ ๓
มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต
๕.
บัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทํา/ประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ป มี
จํานวนรอยละ ๗๕
๖.
บัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําตรงสาขาที่สําเร็จการศึกษามีจํานวนรอยละ
๖๔
๗.
ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจตอบัณฑิต อยูที่ระดับ ๓
๘.
มีนักศึกษา หรือศิษยเกาที่ไดรับการประกาศเกียรติคุณยกยอง ในดานวิชาการ
วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม หรือรางวัลทางวิชาการ หรือดานอื่นที่เกี่ยวของกับ
คุณภาพบัณฑิตในระดับชาติ/ระดับนานาชาติ จํานวน ๓ คน
๙.
มีบทความวิทยานิพนธปริญญาโท/เอก ที่ตีพิมพเผยแพรทั้งในระดับชาติ/ระดับ
นานาชาติตอจํานวนวิทยานิพนธปริญญาโท/เอก รอยละ ๔
มาตรฐานดานการวิจัยและงานสรางสรรค
๑๐. มีงานวิจัย และงานสรางสรรคที่ตีพิมพ เผยแพร และ/หรือนําไปใชประโยชนใน
ระดับชาติ/ระดับนานาชาติ ตออาจารยประจํา รอยละ ๓
๑๑.

มีจํานวน เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบัน
ตออาจารยประจํา ๑๐,๐๐๐ บาท

๑๒.

อาจารยประจําที่ไดรับทุนทําวิจัย/งานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันตอ
อาจารยประจํา รอยละ ๓

18
เปาหมาย
มาตรฐานดานการบริการวิชาการ
๑๓. มีกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการ/วิชาชีพที่ตอบสนองความตองการพัฒนาและ
เสริมสรางความเขมแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ และนานาชาติตออาจารย
ประจํา รอยละ ๔๕
๑๔. จํานวนชั่วโมงเฉลี่ยที่อาจารยประจําใหบริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความ
ตองการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ และ
นานาชาติตออาจารยประจํา จํานวน ๔๐ ชั่วโมง
๑๕. อาจารยที่เปนที่ปรึกษา เปนกรรมการวิทยานิพนธภายนอกสถาบัน เปนกรรมการ
วิชาการและกรรมการวิชาชีพในระดับชาติ/ระดับนานาชาติตออาจารยประจํา
รอยละ ๑๖
๑๖. มีแหลงใหบริการวิชาการ/วิชาชีพที่ไดรับการยอมรับในระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติ จํานวน ๒ แหง
๑๗. ระดับความสําเร็จและประสิทธิผลของการใหบริการวิชาการ/วิชาชีพตามพันธกิจ
ของสถาบัน อยูที่ระดับ ๓
มาตรฐานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
๑๘. มีโครงการ/ กิจกรรมในการอนุรักษ พัฒนา และสรางเสริมเอกลักษณ ศิลปะ และ
วัฒนธรรมตอจํานวนโครงการ/กิจกรรมนักศึกษาทั้งหมด รอยละ ๐.๗๐
๑๙. รอยละเฉลี่ยของนักศึกษาที่เขารวมโครงการ/ กิจกรรมในการอนุรักษ พัฒนา และ
สรางเสริมเอกลักษณ ศิลปะ และวัฒนธรรมตอจํานวนนักศึกษาทัง้ หมด รอยละ ๑๕
๒๐. รอยละของคาใชจายและมูลคาที่ใชในการอนุรักษ พัฒนาและสรางเสริมเอกลักษณ
ศิลปะและวัฒนธรรมตองบดําเนินการรอยละ ๐ . ๓๙
๒๑. ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ รอยละ ๗๕
๒๒. ความสําเร็จของการประกันคุณภาพภายในที่กอใหเกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
อยางตอเนื่อง อยูที่ระดับ ๓
๒๓. ความสําเร็จของการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยของสถาบันอุดมศึกษา
อยูที่ระดับ ๓
๒๔. ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน อยูที่ระดับ ๓
๒๕.

ความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการลดรอบระยะเวลาของขั้นตอนการ
ปฏิบัติราชการของคณะ อยูที่ระดับ ๓
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๒๖.
๒๗.
๒๘.
๒๙.
๓๐.
๓๑.
๓๒.
๓๓.
๓๔.
๓๕.

เปาหมาย
คุณภาพของการกํากับดูแลของคณะกรรมการประจําคณะ อยูที่ระดับ ๓
ความสําเร็จในการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น
และรวมติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ อยูที่ระดับ ๓
คุณภาพของการพัฒนาบุคลากรของคณะ อยูที่ระดับ ๓
อาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทาตออาจารยประจํา รอยละ ๖
คุณภาพของการบริหารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศของคณะ อยูที่ระดับ ๓
ความสําเร็จของการพัฒนาระบบฐานขอมูลคณะดานนักศึกษา บุคลากร และ
หลักสูตร อยูที่ระดับ ๓
คาใชจายทั้งหมดที่ใชในระบบหองสมุด คอมพิวเตอร และศูนยสารสนเทศตอ
นักศึกษา จํานวน ๒,๐๐๐ บาท
ความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนการจัดการความรูเพื่อสนับสนุนประเด็น
ยุทธศาสตร อยูที่ระดับ ๓
หลักสูตรที่ไดมาตรฐานตอหลักสูตรทั้งหมด รอยละ ๘๐
ประสิทธิภาพของการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ อยูที่ระดับ ๓
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มาตรการที่นําไปสูการปฏิบัติใหบรรลุเปาหมาย
มาตรการหลัก
๑. ดําเนินการรับนักศึกษา ตามแผนพัฒนาการศึกษาของสถาบัน โดยรับนักศึกษาสาขาวิชา
ที่คณะรับผิดชอบใหมีจํานวนมากกวาเดิม
๒. สงเสริมใหมีการปรับปรุงหลักสูตรใหมคี วามทันสมัย และสอดคลองกับความตองการของ
ทองถิ่น
๓. พัฒนาระบบการจัดการศึกษา และกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญรวมทั้งแหลง
ทรัพยากรการเรียนรูที่มีคุณภาพ ตลอดจนการนําเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใชในการจัดการเรียนการสอน
รวมทั้งสรางวัฒนธรรม และบรรยากาศแหงการเรียนรูในองคกร
๔. จัดระบบการบริการวิชาพื้นฐานสาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ใหมีความสําคัญเทียบ
ไดกับภารกิจ
๕. สงเสริมและสนับสนุนการดําเนินการเพือ่ เพิ่มศักยภาพทางวิชาการของอาจารยและนักศึกษา
๖. สงเสริมและพัฒนาการเรียนการสอน เพื่อใหบณ
ั ฑิตเปนผูมีความรู คุณธรรม และปญญา มี
ความเปนผูนํา มีความคิดสรางสรรคมีความสามารถในการเรียนรูตลอดชีวิต และมีความรับผิดชอบตอ
ตนเองและทองถิ่น
๗. สงเสริมและสนับสนุนการสรางเครือขายทางวิชาการระหวางสถาบันการศึกษาทั้งในและ
ตางประเทศ
๘. แสวงหาทุนการศึกษาสําหรับนักศึกษา เพื่อใชในการศึกษาเลาเรียน ตลอดจนการหา
มาตรการเพื่อดําเนินการใหนักศึกษาสําเร็จการศึกษาตามแผนกําหนดการศึกษา
๙. พัฒนากลไกประกันคุณภาพการศึกษาใหเปนระบบทีก่ อประโยชนสูงสุดตอภารกิจของ
คณะ ฯ ในทุก ๆ ดาน และเทียบไดกับมาตรฐานของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องคการมหาชน)
๑๐. วางระบบและกลไกเพื่อมุงสูความเปนสถาบันที่สนับสนุนงานวิจัยเพื่อพัฒนาทองถิ่น
๑๑. สงเสริมใหมีการดําเนินการวิจยั วิทยาศาสตรและงานวิจยั เชิงการเรียนการสอนตลอดจนการ
วางแนวทางเกีย่ วกับระบบดูแลลิขสิทธิ์ / สิทธิทางปญญา
๑๒. สงเสริมใหมีความรวมมือทางดานการวิจัย ระหวางคณะกับสถาบันการศึกษา / วิจัยทัง้ ใน
และตางประเทศ
๑๓. สงเสริมและสนับสนุนนักวิจัยรุนใหมอยางครบวงจร ทั้งดานการใหความรูในการวิจยั การ
แสวงหาแหลงทุน การบริการงานวิจยั และการเผยแพรผลงานวิจัยทั้งนี้โดยสรางกลไกใหนักวิจยั รุน ใหม
ทํางานรวมทีมกับกลุมวิจยั ทีม่ ีศักยภาพ
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๑๔. สงเสริมและสนับสนุนหนวยจัดการงานวิจยั ระดับคณะ หองปฏิบัติการวิจยั ใหสามารถ
พัฒนาศักยภาพและเชื่อมโยงภูมิปญญาสากลกับภูมิปญญาทองถิ่นรวมทั้งมีการตีพมิ พผลงาน / จด
สิทธิบัตร และการเผยแพรผลงาน ตลอดจนการนํางานวิจัยมาแกไขปญหาทองถิ่น
๑๕. สนับสนุนใหองคการภายนอก ทั้งภาครัฐและเอกชน เขามามีสวนรวมในการเสนอปญหา
วิจัย การดําเนินงานวิจัย และนําผลงานวิจยั ไปประยุกตใช
๑๖. แสวงหาทรัพยากรการวิจัย และสงเสริมการแสวงหาแหลงทุนวิจัย เพื่อสนับสนุนการวิจัย
๑๗. กําหนดภาระงานวิจัยทีช่ ัดเจน เพื่อใหอาจารยสามารถดําเนินภารกิจในดานอืน่ และดาน
การวิจยั ไดอยางสมบูรณ
๑๘. ใหมกี ารบริการวิชาการตอทองถิ่นในดานตาง ๆ อยางหลากหลาย โดยอาศัยความเชี่ยวชาญ
ของบุคลากรของคณะบุคลากรในสถาบันตาง ๆ
๑๙. เชื่อมโยงการบริการวิชาการกับการวิจัยใหมากขึ้น โดยเฉพาะการศึกษาคนควาในเชิง
นวัตกรรมที่สามารถนําผลการวิจัยไปใชตอบสนองความตองการและการถายทอดเทคโนโลยีสูทองถิ่น
๒๐. พัฒนาการบริการวิชาการโดยการมีสวนรวมบริหารจัดการรวมมือกับหนวยงานอื่นอยางมี
ระบบ
๒๑. สนับสนุนการดําเนินกิจกรรมเพื่อความเขาใจ เห็นคุณคา และอนุรักษมรดกทางศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม และตระหนักในเรื่องการอนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
๒๒. สงเสริมใหมีการองคความรูทางสาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไปสนับสนุนการ
คนควาวิจัยทางศิลปวัฒนธรรม การอนุรักษธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม
๒๓. จัดทําแผนและการดําเนินการดานการพัฒนาภูมิทัศนของคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร ใหสะอาด รมรื่นตลอดป
๒๔. จัดระบบการพัฒนาผูบริหารและบุคลากรของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เพื่อให
สามารถพัฒนาศักยภาพของตนเอง และปฏิบัติงานตามกรอบภารกิจที่กาํ หนดอยางมีประสิทธิภาพ
๒๕. นําระบบคุณภาพมาใชในการบริหารงาน โดยมีการกําหนดแผนปฏิบัติงานที่สอดคลองกับ
พันธกิจแตละดาน มีการดําเนินการตามแผนโดยยึดถือการมีสวนรวมของบุคลากรในคณะ ฯ ตลอดจนมี
การประเมินแผนเปนระยะ เพื่อใหเกิดการปรับปรุงอยางตอเนื่อง
๒๖. พัฒนาระบบการบริหารงบประมาณ ตลอดจนการบริหารทรัพยากรอื่น ๆ ใหเกิดประโยชน
สูงสุด และประหยัด
๒๗. สรางกลไกการบริหารที่เอื้อตอการแสวงหารายได และการใชประโยชนจากรายไดของ
หนวยงานตาง ๆ ในคณะ ฯ อยางมีประสิทธิภาพ และกอประโยชนแกสวนรวม
๒๘. นําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคล การบริหาร
งบประมาณ การวางแผน ตลอดจนการบริหารงานวิชาการและการวิจัย

