แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๑
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
 ประวัติคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
คณะมนุษ ยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัย ราชภั ฏอุต รดิต ถ จัด ตั้งขึ้น เมื่อ พ.ศ.
๒๕๑๙ ตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พุทธศัก ราช ๒๕๑๘ ใชชื่อ วา "คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร " โดยรวมเอาหมวดวิชาสังคมศึก ษา หมวดวิชาภาษาไทย หมวดวิชาภาษาอังกฤษ
หมวดวิชานาฏศิลป และหมวดวิชาบรรณารักษจากเดิมที่เปนวิทยาลัยครูสอนสาขาวิชาการศึกษา
อยางเดียวมารวมกัน
คณะวิชามนุษ ยศาสตรและสังคมศาสตร จัด แบงหนวยงานในคณะวิชาฯ เปนภาควิชา
ทั้งหมด ๑๑ ภาควิชา ได แก ภาควิชาภาษาไทย ภาควิชาภาษาตางประเทศ ภาควิชาบรรณารัก ษ
ศาสตร ภาควิชาศิลปะ ภาควิชาดนตรี ภาควิชานาฏศิลป ภาควิชาปรัชญาและศาสนา ภาควิชา
สังคมวิทยา ภาควิชารัฐศาสตรและนิติศาสตร ภาควิชาภูมิศาสตร และภาควิชาประวัติศาสตร
พ.ศ. ๒๕๒๗ มีการแกไขพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พุทธศักราช ๒๕๑๘ ใหวิทยาลัยครู
เปน "สถาบันอุดมศึกษาและวิจัย” ทําการสอนถึงระดับปริญญาตรีทั้งสาขาครุศาสตร และสาขาอื่ น
ๆ ตามความตองการของทองถิ่นทําใหวิทยาลัยครูอุตรดิตถ ยกฐานะเปนสถาบันอุดมศึกษาเทียบเทา
มหาวิทยาลัยมี คณะ คือ คณะครุศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร คณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี ตอ มาเพิ่ ม คณะการจัด การขึ้ น เป น คณะที่สี่ เมื่อท องถิ่ น ตองการบัณ ฑิต สาขา
บริหารธุรกิจมากขึ้นโดยมีคณบดีเปนผูบริหารสูงสุดในคณะ
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีอาจารยเชี่ยวชาญสายมนุษยศาสตร ไดแก ภาษา
ดนตรี นาฏศิลป บรรณารักษ และปรัชญา สายสังคมศาสตร ไดแก รัฐศาสตร นิติศาสตร สังคมวิทยา
พัฒนาสังคม ภูมิศาสตร และประวัติศาสตร และสายศึกษาศาสตรการสอน ฉะนั้นคณะจึงมีภารกิจ
ผลิตบัณฑิตทั้งสาขาการศึกษา ไดแก โปรแกรมวิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ดนตรีศึกษา และสังคม
ศึกษา สาขาศิลปศาสตร ไดแก ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษธุรกิจ ศิลปกรรม บรรณารักษศาสตร
พัฒนาชุมชน และวัฒนธรรมศึกษา นอกจากนี้คณะยังพรอมที่จะพัฒนาหลักสูตรอื่น ๆ เพื่อสนอง
ความตองการของทองถิ่นในโอกาสตอไป
พ.ศ. ๒๕๔๐ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรไดทดลองบริการวิชาการภายในคณะ
จากระบบภาควิชาเปนโปรแกรมวิชา มี ๗ โปรแกรมวิชาในเบื้องตน ไดแก โปรแกรมวิชาภาษาไทย
โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษและภาษาอังกฤษธุรกิจ โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร โปรแกรม
วิชาสังคมศึกษาและพัฒ นาชุมชน โปรแกรมวิชาดนตรี โปรแกรมวิชาศิลปะ และโปรแกรมวิชา

บรรณารัก ษศาสตรและสารสนเทศศาสตร ตอมา พ.ศ.๒๕๔๑ ตั้งโปรแกรมภาษาญี่ปุน ขึ้นเปน
โปรแกรมวิชาที่ ๘
พ.ศ. ๒๕๔๒ กระทรวงศึก ษาธิก ารไดมีประกาศแบงสว นราชการของสถาบัน ราชภัฏ
อุตรดิตถ กําหนดใหมี ๔ คณะ คือ คณะครุศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คณะวิทยาการ
จัด การและคณะมนุษ ยศาสตรและสังคมศาสตร ใหมีหนวยงานในคณะเพียงหนวยงานเดียวคือ
สํานักงานเลขานุการคณะ มีผลใหคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรดําเนินบริห ารงานวิชาการ
แบบโปรแกรมวิชาตอไป
พ.ศ. ๒๕๔๔ สถาบันไดประกาศจัดตั้งคณะเพิ่มอีก ๒ คณะ ไดแก คณะเกษตรศาสตร
และสิ่งแวดลอม และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
พ.ศ. ๒๕๔๘ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรดําเนิน การบริหารงานโดยแตงตั้ง
คณะกรรมการประจําคณะและแตงตั้งคณะกรรมการบริหารโปรแกรมวิชาดําเนินการตามหนาที่ที่
ไดรับมอบหมาย โดยมีค ณะกรรมการบริหารโปรแกรมวิ ชารวม ๑๑ โปรแกรมวิชา ไดแ ก
โปรแกรมวิ ช าภาษาไทย โปรแกรมวิ ช าภาษาอั ง กฤษ โปรแกรมวิ ช ารั ฐ ประศาสนศาสตร
โปรแกรมวิชาภาษาญี่ปุน โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร โปรแกรมวิชา
สังคมศึกษา โปรแกรมวิชาดนตรี โปรแกรมวิชาศิลปกรรม โปรแกรมวิชาพัฒนาชุมชน โปรแกรม
วิช านิ ติ ศ าสตร โปรแกรมวิ ช าภาษาอั ง กฤษธุร กิ จ (หลัก สู ต รนานาชาติ และ คณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาประจําหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (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

ปรัชญา
จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา สาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เพื่อสนองตอบตอ
ความตองการของทองถิ่น
วิสัยทัศน
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมุงผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพทั้งความรูและคุณธรรม มี
ทักษะในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ มีจิตสํานึกที่ดีงาม มุงพัฒนาสังคมและทองถิ่นอยางยั่งยืน
พันธกิจ
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีหนาที่จัดการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
คุณธรรม สนองความตองการของตลาดแรงงานและทองถิ่น โดยดําเนินการวิจัย ปรับปรุงพัฒนา
และถายทอดเทคโนโลยี บริการวิชาการ ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม สงเสริมวิทยฐานะครู และ
สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

วัตถุประสงค
วัตถุประสงคของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เปนวัตถุประสงคในระดับผลผลิต
(output) ของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรที่เกิดจากการจัดการศึกษา การสนับสนุนการจัด
การศึกษาการวิจัย การบริการทางวิชาการ การสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตรกําหนดวัตถุประสงค ดังนี้
๑. เพื่อปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารงานทั่วไป งานบุคลากร งานวิชาการ งาน
กิจการนักศึกษา งานงบประมาณและการเงิน ใหเอื้อตอการเปลี่ยนแปลงของคณะ และสามารถ
ดําเนินการตามภารกิจไดอยางมีคุณภาพ โดยคํานึงถึงเศรษฐกิจ สังคม มีการออกประกาศและ
คําสั่งตามความเหมาะสม
๒. เพื่อเสริมสรางความเขมแข็งและประสิทธิภาพการผลิตบัณฑิต และเพิ่มคุณวุฒิใน
ระดับอุดมศึกษาทั้งทางดานวิชาการ และวิชาชีพชั้นสูงตามสภาพความตองการของทองถิ่นและ
ประเทศชาติ โดยมุงเนนใหผูสําเร็จการศึกษามีความรูความสามารถ มีคุณธรรม และจริยธรรม
๓. เพื่อเพิ่มศักยภาพของบุคลากรในดานวิชาการ โดยการผลิตผลงาน เอกสาร ตํารา
บทความทางวิชาการ การวิจัยสถาบัน การวิจัยเพื่อพัฒนาวิชาการและวิชาชีพ และการวิจัยเพื่อ
พัฒนาทองถิ่นแบบมีสวนรวม ใหมีผลงานวิจัยของอาจารยจํานวนไมนอ ยกวา ๒ เรื่องตอป

ผลงานวิจัยและการศึกษาเอกเทศของนักศึกษาไมนอยกวา ๑๐ เรื่องตอป ใหมีเอกสารตําราไมนอย
กวา ๓ เรื่องตอป และมีบทความทางวิชาการไมนอยกวา ๑๐ เรื่องตอป
๔. เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยจัดใหมีระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาที่มีมาตรฐานตามภารกิจ
๕. เพื่อใหบริการทางวิชาการแกสังคม สงเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและ
สิ่งแวดลอมทั้งภายในและภายนอกคณะ ตลอดจนเผยแพรนวัตกรรมที่เหมาะสมตอการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชนในทองถิ่น โดยจัดใหมีกิจกรรมบริการทางวิชาการในรูปแบบตาง ๆไม
นอยกวา ๕ กิจกรรมตอป
๖. เพื่อเพิ่มคุณภาพของบุคลากร ใหมีความรูความสามารถ มีทักษะและเจตคติที่
สอดคลองกับการพัฒนาการศึกษาดวยการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน อยางนอยคนละ ๑ ครั้งตอป
สงเสริมศักยภาพของบุคลากรดานคุณวุฒิและเพิ่มตําแหนงทางวิชาการไมนอยกวารอยละ ๕ ของ
จํานวนที่มีอยูเดิม โดยใหมีสัดสวนของศาสตราจารย : รองศาสตราจารย : ผูชวยศาสตราจารย :
อาจารย เปน ๐ : ๒ : ๙ : ๘๙ และเพิ่มคุณวุฒิของบุคลากรสายสนับสนุนใหไดตามคุณลักษณะ
เฉพาะงาน ( Job Specification) ไมนอยกวารอยละ ๘๐ ในชวงเวลาของแผนกลยุทธฉบับนี้
นโยบาย
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีนโยบาย ๘ ดาน ดังนี้
๑. นโยบายดานการจัดการเรียนการสอน
๑.๑ ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีและระดับสูงกวาปริญญาตรี ใหสอดคลองกับ
นโยบายของรัฐ และความตองการของทองถิ่น
๑.๒ พัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาใหหลากหลายและเอื้อตอ
การตอบสนองความตองการของทองถิ่น
๑.๓ พัฒนาหลักสูตรใหมีความสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของโลก และ ความ
ตองการของทองถิ่น
๑.๔ สงเสริมใหบัณฑิตมีความรู ความคิด และความสามารถทั้งภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติ และมีความสมบูรณทั้งทางรางกายและจิตใจ
๑.๕ พัฒนาสื่อการเรียนการสอนและระบบเครือขายขอมูล
เพื่อการเรียนรูที่ทันสมัยโดยสอดคลองกับระบบเครือขายขอมูลของสถาบันราชภัฏอุตรดิตถ
สถาบันการศึกษาอื่นๆ และหนวยงานอื่น ทั้งของรัฐและเอกชน ตลอดจนองคกรระหวางประเทศ
๑.๖ สงเสริมและพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของอาจารยและบุคลากรของคณะให
มีความพรอมและสอดคลองกับยุคโลกาภิวัฒน

๑.๗ มีสวนรวมพัฒนาวิธีการรับนักศึกษา เพื่อกระจายโอกาสและความเสมอภาค
ทางการศึกษาแกคนในทองถิ่น
๑.๘ ใหความรวมมือในการจัดการศึกษาระหวางคณะในสถาบันราชภัฏอุตรดิตถ
กับสถาบันอื่นๆ และองคกรตางๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งในประเทศและตางประเทศ
๑.๙ พัฒนาหองสมุดคณะใหทันสมัยและสามารถบริการดานวิชาการอยางมี
ประสิทธิภาพ
๒. นโยบายดานกิจการนักศึกษา
๒.๑ พัฒนาระบบงานกิจการนักศึกษาของคณะใหมีประสิทธิภาพ มีความ
คลองตัว มีอิสระ สามารถตอบสนองแนวนโยบายของสถาบัน และความตองการของนักศึกษา
๒.๒ พัฒนาการใหบริการและสวัสดิการแกนักศึกษาของคณะ ใหมีความ
หลากหลายมีประสิทธิภาพและทั่วถึงมากยิ่งขึ้น
๒.๓ พัฒนางานบริการใหคําปรึกษาและชวยเหลือนักศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ
และทั่วถึง
๒.๔ สงเสริมใหนักศึกษาจัดกิจกรรมและ/หรือมีสวนรวมในกิจกรรมทั้งภายใน
และภายนอกอยางกวางขวางตามความตองการของนักศึกษาผานองคกรนักศึกษา โดยมุงเนน
พัฒนารูปแบบของกิจกรรมที่สงเสริมการพัฒนาทองถิ่นตามอุดมการณของสถาบัน
๒.๕ พัฒนาบุคลิกภาพของนักศึกษาใหมีคุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัย และ
ความประพฤติอันดีงาม สอดคลองกับการจัดการเรียนการสอนและสนองความตองการของสังคม
เศรษฐกิจ และการเมืองในปจจุบัน
๒.๖ สงเสริมสนับสนุนพัฒนากีฬาและนันทนาการเพื่อสุขภาพของนักศึกษา
๓. นโยบายดานการวิจัย
๓.๑ สงเสริมใหบุคลากรของคณะไดทํางานวิจัยในศาสตรเฉพาะสาขาหรือสห
วิทยาการที่มีผลตอการศึกษาและการพัฒนาทองถิ่น โดยเผยแพรผลการวิจัยตอสังคม
๓.๒ ประสานความรวมมือระหวางหนวยงานทั้งภายในและภายนอกคณะเพื่อการ
ทํางานวิจัยและแลกเปลี่ยนนักวิจัย รวมทั้งขอมูล ขาวสาร ความรู ตลอดจนเทคนิควิธีวิจัย
๓.๓ สงเสริมบุคลากรของคณะใหมีศักยภาพในการทําวิจัยสูงขึ้น
๓.๔ สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ และครุภัณฑ เพื่องานวิจัย

๔. นโยบายดานการบริการวิชาการแกสังคม
๔.๑ สงเสริมและจัดการศึกษาสําหรับกลุมเปาหมายเฉพาะใหหลากหลายและมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
๔.๒ ใหมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพในงานบริการวิชาการแกสังคม
๕. นโยบายดานการปรับปรุง พัฒนา และถายทอดเทคโนโลยี
๕.๑ สงเสริมการศึกษาคนควา วิจัย และการนําเอาเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช
เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในทองถิ่น
๕.๒ สงเสริมการปรับปรุง ถายทอด และพัฒนาภูมิปญญาทองถิ่นใหบังเกิดผล ตอ
การพัฒนาชุมชนและประชาชนในทองถิ่น
๖. นโยบายดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
๖.๑ พัฒนาศูนยขอมูลทองถิ่นของคณะเพื่อการศึกษา คนควา วิจัย ทางดาน
ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
๖.๒ สงเสริมนักศึกษาใหมีการเรียนรู การจัดกิจกรรมตางๆ ทางดานศาสนา
ศิลปะ และวัฒนธรรม
๗. นโยบายดานการผลิตครูและสงเสริมวิทยฐานะครู
๗.๑ สงเสริม รวมมือผลิตและพัฒนาครูในสาขาวิชาขาดแคลนและสาขาวิชาที่
เปนความตองการของทองถิ่น
๘. นโยบายดานการบริหาร
๘.๑ พัฒนารูปแบบการบริหารจัดการของคณะใหมีความคลองตัวและมี
ประสิทธิภาพเหมาะสมกับการเปนสถาบันอุดมศึกษา
๘.๒ เพิ่มจํานวนบุคลากรและพัฒนาระดับความสามารถใหเหมาะสมกับการ
ปฏิบัติหนาที่ดานตาง ๆ ของคณะ ไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๘.๓ สงเสริมการจัดสวัสดิการและการดําเนินการดาน ตางๆ ที่จะชวยเพิ่ม
ขวัญกําลังใจแกบุคลากรของคณะ
๘.๔ จัดหาและพัฒนาระบบสาธารณูปโภค อาคารสถานที่ วัสดุ ครุภัณฑของ
คณะใหมีความเพียงพอ สะดวก เหมาะสมกับภาระหนาที่และความเปนสถาบันอุดมศึกษา

๘.๕ พัฒนาระบบการวางแผน การเงินและงบประมาณ การจัดหาแหลง
เงินทุน การจัดหารายได การติดตามและประเมินผลงานหรือโครงการเพื่อใหการพัฒนาคณะมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
๘.๖ ใหมีระบบฐานขอมูลของคณะ
๘.๗ มีการปรับปรุงระบบฐานขอมูลภาคเรียนละ ๒ ครั้ง
๘.๘ ใหมีการประเมินคุณภาพ และความปลอดภัยของระบบฐานขอมูล
๙. นโยบายดานการประกันคุณภาพ
๙.๑ ใชระบบกลไกปกติที่คณะมีอยู เปนระบบการประกันคุณภาพโดยมี
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาทําหนาที่ควบคุณคุณภาพ ตรวจสอบคุณภาพและการ
ประเมินคุณภาพ และใหสอดคลองกับนโยบายประกันคุณภาพของสถาบัน
๙.๒ ใหคณะกรรมการประจําคณะเปนผูดูแล ใหคําปรึกษาและประสานงาน
เพื่อใหการดําเนินกิจกรรมประกันคุณภาพของคณะเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
๙.๓ ใหมีการกําหนดองคประกอบที่สงผลตอคุณภาพการศึกษาของคณะ พรอม
ทั้งเกณฑตัวชี้วัด หนวยงานรับผิดชอบและวิธีการประเมินในแตละองคประกอบ
๙.๔ ใหความรวมมือกับสถาบันหรือหนวยงานภายนอกในการประเมินคุณภาพ
การศึกษาของคณะเพื่อการพัฒนาและการรับรองคุณภาพ
๙.๕ ใหดําเนินการประชาสัมพันธ เผยแพรกิจกรรมการประกันคุณภาพทั้งภายใน
และภายนอกสถาบัน
ประเด็นกลยุทธ
กลยุทธ ๕ สอดคลอง
กลวิธีที่ ๑ ปรับปรุงแผนกลยุทธของคณะใหสอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ
ของรัฐบาล ยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตรการพัฒนาอุดมศึกษา ยุทธศาสตรใน
ระดับพื้นที่ ตามความตองการของทองถิ่นและยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยอยางเหมาะสมกับ
ศักยภาพของคณะ
กลวิธีที่ ๒ จัดทําแผนงานและแผนปฏิบัติการรองรับแผนกลยุทธของคณะที่ไดปรับปรุง
แลวโดยใหครอบคลุมมาตรฐานการศึกษาของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องคการมหาชน)

กลวิธีที่ ๓ จัดการการเปลี่ยนแปลง (Change Management) และจัดการความรู (Knowledge
Management) เพื่อรองรับสถานการณที่เปลี่ยนแปลง พรอมๆ กับการเพิ่มขีดความสามารถของ
บุคลากรและองคกร (Competency Growth)
กลวิธีที่ ๔ พัฒนาระบบการบริหารจัดการทางดานพัสดุ การเงินและงบประมาณให
ผาน ๗ มาตรฐานของสํานักงบประมาณ เพิม่ การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ (MIS) เพื่อลดการใช
ทรัพยากร
 กลยุทธสูความเปนเลิศ
กลวิธีที่ ๕ สงเสริมใหบุคลากรของคณะศึกษาตอ วิจัยและจัดทําผลงานทางวิชาการเพื่อ
กําหนดตําแหนงทางวิชาการใหมากขึ้น
กลวิธีที่ ๖ พัฒนาหลักสูตรใหมและปรับปรุงหลักสูตรเดิมใหทันสมัย มีความเปนสากล
มีลักษณะบูรณาการโดยมีสวนรวมกับทองถิ่นและสถานประกอบการ
กลวิธีที่ ๗ ยกระดับคุณภาพบัณฑิตทุกสาขาวิชาและพัฒนาสาขาวิชาที่มีศักยภาพสูงใหมี
ความเปนเลิศในกระบวนการผลิตบัณฑิตตั้งแตปจจัยนําเขา จนถึงปจจัยนําออก
กลวิธีที่ ๘ สงเสริมใหนกั ศึกษาไดเรียนรูแบบ Active Learning และใชกิจกรรมนักศึกษา
ในการพัฒนาดานรางกาย อารมณ สังคมและสติปญญา โดยใหนักศึกษาไดสัมผัสกับทองถิ่นและ
สรางกระบวนการเรียนรูรวมกับประชาชน
กลวิธีที่ ๙ สงเสริมดานคุณธรรม จริยธรรมแกนักศึกษา
กลวิธีที่ ๑๐ สงเสริมใหนักศึกษาและบุคลากรของคณะใหมีความรู ความสามารถในการใช
ภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ
กลวิธีที่ ๑๑ ยกระดับมาตรฐานการประกันคุณภาพทุกหนวยงาน โดยมุงประกันคุณภาพ
การศึกษาทุกแผนงานตามภารกิจ
กลวิธีที่ ๑๒ พัฒนาหองสมุดคณะใหเปนแหลงคนควาขาวสารความรู และขอมูลเพื่อการ
เรียนรูที่ทันสมัย
 กลยุทธความเสมอภาคทางโอกาสและทั่วถึง
กลวิธีที่ ๑๓ ปรับปรุงระเบียบที่เกี่ยวของกับสิทธิและการดําเนินงานของบุคลากรประจํา
ตามสัญญาใหทัดเทียมกับบุคลากรประจําที่เปนขาราชการ ใหมีความมั่นคง ไดรับผลตอบแทนที่
เปนธรรม เหมาะสมกับภาระงาน ประสบการณ ความสามารถและผลงานที่มีคุณคา
กลวิธีที่ ๑๔ ปรับปรุงระบบและระเบียบการประเมินบุคลากรใหมีความเที่ยงตรงและมี
ความเชื่อมั่นสูงขึ้น

กลวิธีที่ ๑๕ ใหโอกาสทางการศึกษาทั้งหลักสูตรระยะสั้นและหลักสูตรระยะยาวดวยการ
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 เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
รวมกันสอดสองดูแลความเสมอภาคในการใชสทิ ธิประโยชนของประชาชน รวมกันอนุรักษ
ทรัพยากร รักษาสิ่งแวดลอมและทํานุบํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมในทองถิ่น

ความเชื่อมโยงระหวาง
วิสัยทัศน ประเด็นกลยุทธและเปาประสงค
วิสัยทัศน
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมุงผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพทั้งความรูและคุณธรรม มีทักษะในการ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ มีจิตสํานึกที่ดีงาม มุงพัฒนาสังคมและทองถิ่นอยางยั่งยืน

ประเด็นกลยุทธ
1. กลยุทธ 5 สอดคลอง ไดแกความ
สอดคลองกับยุทธศาสตร การพัฒนา
ประเทศของรัฐบาล ยุทธศาสตร
กระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร
สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ยุทธศาสตรในระดับพื้นที่
ตามความตองการของทองถิ่นและ
ยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยอยาง
เหมาะสมกับศักยภาพของคณะ

2. กลยุทธความเปนเลิศ ไดแก ความ
เปนเลิศทางวิชาการ (คุณภาพอาจารย
หลักสูตร การเรียนการสอน การวิจัย
และความสามารถทางวิชาการของ
บัณฑิต) ความเปนเลิศดานทักษะ
วิชาชีพและทักษะเสริม ( การใช
ภาษาตางประเทศและสารสนเทศ )
ความเปนเลิศดานคุณธรรมและ
จริยธรรม ความเปนเลิศดานสุขภาพ
อนามัยและกีฬาและความเปนเลิศดาน
การบริหารจัดการ

3 . กลยุทธความเสมอภาคทางโอกาส
และทั่วถึง ไดแก ความเสมอภาคในการ
ดําเนินงานของบุคลากรประจําที่เปน
ขาราชการกับบุคลากรประจําตามสัญญา
การใชระบบสมัครตรง (Admission) ของ
นักเรียนใหมีโอกาสไดเขาเรียนตลอดป
การเขาถึงสื่อการเรียนรูไดในทุกเวลาและ
สถานที่ การเลือกเรียนโดยสมัครใจ
(Free Enrollment) การเทียบประสบการณ
การเทียบโอนระหวางมหาวิทยาลัย

เปาประสงค
มีการ
บริหาร
จัดการที่ดี

บัณฑิตที่จบการศึกษา
มีความเปนเลิศทาง
วิชาการ ดานทักษะ
วิชาชีพและทักษะเสริม
ดานคุณธรรม
จริยธรรม ตรงตาม
ความตองการของ
ทองถิ่น และประเทศ

ทองถิ่นมีศักยภาพ
ในการแขงขัน
เพิ่มขึ้น จากการนํา
ผลงานวิจัยการ
บริการวิชาการ
ของคณะไปพัฒนา
องคความรูในดาน
ตางๆ

คณะมีผลงาน
การสืบสาน
โครงการอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดําริ

คณะรวมกับ
ทองถิ่นทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม
ในทองถิ่นและ ใช
ประโยชนจาก
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดลอม
อยางสมดุลและ
ยั่งยืนเพื่อการ

เจริญกาวหนาฯ

ประเด็นกลยุทธที่ 1
กลยุทธ 5 สอดคลอง
เปาประสงค

1. คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีการบริหารจัดการที่ดี
ตัวชี้วัด

1.1 รอยละของบุคลากรที่มีสวนรวมประเมินผลดานการบริหารจัดการของ
มหาวิทยาลัย
1.2 รอยละของบุคลากรที่รับทราบผลการประเมิน ผลการดําเนินงานของ
มหาวิทยาลัย
1.3 รอยละของบุคลากรที่มีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัย
1.4 มีการกําหนดแผนกลยุทธที่เชื่อมโยงกับยุทธศาสตรชาติ
1.5 ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการ
แสดงความคิดเห็นและรวมติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ
( ตามเกณฑการประเมิน ก.พ.ร. ตัวชี้วัดที่ 14 )
1.6 ระดับคุณภาพของการกํากับดูแลของสภาสถาบัน ( ตามเกณฑการประเมิน
ก.พ.ร. ตัวชี้วัดที่ 13 )
1.8 ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพภายในที่กอใหเกิดการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง(ตามเกณฑการประเมิน ก.พ.ร.ตัวชี้วัดที่ 8 )
1.9 ระดับความสําเร็จของการปรับปรุงการบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการ
ดําเนินงานของจังหวัดและองคกรปกครองสวนทองถิ่น( ตามเกณฑการ
ประเมิน ก.พ.ร. ตัวชี้วัดที่ 3.3.2 )

ผูรับผิดชอบ/
หนวยงานรับผิดชอบ
รองคณบดีฝายบริหาร
รองคณบดีฝายบริหาร
รองคณบดีฝายบริหาร
รองคณบดีฝายบริหาร
รองคณบดีฝายบริหาร

รองคณบดีฝายบริหาร
รองคณบดีฝายวิชาการ
รองคณบดีฝายบริหาร

กลวิธีที่ 1 ปรับปรุงแผนกลยุทธของคณะใหสอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ
ของรัฐบาล ยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตรการพัฒนาอุดมศึกษา ยุทธศาสตรใ น
ระดับพื้น ที่ ตามความตองการของทองถิ่นและยุทธศาสตรข องมหาวิทยาลัยอยางเหมาะสมกับ
ศักยภาพของคณะ
กลวิธีที่ 2 จัดทําแผนงานและแผนปฏิบัติการรองรับแผนกลยุทธของคณะที่ไดปรับปรุง
แลวโดยใหครอบคลุมมาตรฐานการศึกษาของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องคการมหาชน)
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กลวิธีที่ 3 จัดการการเปลี่ยนแปลง (Change Management) และจัดการความรู (Knowledge
Management) เพื่อรองรับสถานการณที่เปลี่ยนแปลง พรอมๆ กับการเพิ่มขีดความสามารถของ
บุคลากรและองคกร (Competency Growth)
กลวิธีที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการทางดานพัสดุ การเงินและงบประมาณให
ผาน 7 มาตรฐานของสํานักงบประมาณ เพิ่มการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ (MIS) เพื่อลดการใช
ทรัพยากร
โครงการ/กิจกรรม
 โครงการ : บริหารและสนับสนุนการจัดการศึกษา
o กิจกรรม : บริหารและพัฒนาของสํานักงานคณะ
o กิจกรรม : บริหารจัดการการประชาสัมพันธและการประกันคุณภาพการศึกษา

ประเด็นกลยุทธที่ 2
กลยุทธสูความเปนเลิศ
เปาประสงค

2. บัณฑิตที่จบการศึกษามีความเปนเลิศทางวิชาการ ดานทักษะวิชาชีพและทักษะเสริม
ดานคุณธรรม จริยธรรม ตรงตามความตองการของทองถิ่น และประเทศ
ตัวชี้วัด

2.1 จํานวนผูสําเร็จการศึกษาสาขาวิชาสังคมศาสตร
2.2 จํานวนนักศึกษาที่รับเขาใหม สาขาวิชาสังคมศาสตร
2.3 จํานวนนักศึกษาที่คงอยูสาขาวิชาสังคมศาสตร
2.7 รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ
ภายในระยะเวลา 1 ป
2.8 รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําตรงสาขาที่สําเร็จ
การศึกษา
2.9 รอยละของอาจารยประจําที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเทา
2.10 รอยละของอาจารยประจําที่มีตําแหนงทางวิชาการ

ผูรับผิดชอบ/
หนวยงานรับผิดชอบ
รองคณบดีฝายวิชาการ
รองคณบดีฝายวิชาการ
รองคณบดีฝายวิชาการ
รองคณบดีฝายกิจการ
นักศึกษา
รองคณบดีฝายกิจการ
นักศึกษา
รองคณบดีฝายวิชาการ
รองคณบดีฝายวิชาการ
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ตัวชี้วัด
2.11 คาใชจายทั้งหมดที่ใชในระบบหองสมุด คอมพิวเตอร และศูนยสารสนเทศ
ตอนักศึกษา
2.12 รอยละของหลักสูตรที่ไดมาตรฐานตอหลักสูตรทั้งหมด
2.13 รอยละของนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรม/โครงการพัฒนานักศึกษา

ผูรับผิดชอบ/
หนวยงานรับผิดชอบ
รองคณบดีฝายวิชาการ
รองคณบดีฝายวิชาการ
รองคณบดีฝายกิจการ
นักศึกษา

ประเด็นกลยุทธที่ 2
กลยุทธสูความเปนเลิศ
เปาประสงค

3. ทองถิ่นมีศักยภาพในการแขงขันเพิ่มขึ้น จากการนําผลงานวิจัย การบริการวิชาการ
ของคณะไปพัฒนาองคความรูในดานตางๆ
ตัวชี้วัด

3.1 จํานวนการจัดอบรมสัมมนาเพื่อบริการวิชาการแกทองถิ่น
3.2 จํานวนโครงการวิจัยใหม
3.3 รอยละของโครงการวิจัยที่แลวเสร็จในระยะเวลาที่กําหนด
3.4 รอยละของงานบริการวิชาการที่เสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด
3.5 ระดับความสําเร็จและประสิทธิผลของการใหบริการวิชาการและวิชาชีพตาม
พันธกิจของสถาบัน ( ตามเกณฑการประเมิน ก.พ.ร. ตัวชี้วัดที่ 4.3.5 )
3.6 รอยละของโครงการวิจัยที่ทองถิ่นนําไปใชพัฒนาองคความรูดานตางๆ และ/หรือ
มหาวิทยาลัยนํามาใชประโยชนควบคูกับการเรียนการสอนตอจํานวนผลงานวิจัย
ทั้งหมด

ผูรับผิดชอบ/
หนวยงานรับผิดชอบ
รองคณบดีฝายวิชาการ
ผูชวยคณบดีฝายวิจัยฯ
ผูชวยคณบดีฝายวิจัยฯ
รองคณบดีฝายวิชาการ
รองคณบดีฝายวิชาการ
ผูชวยคณบดีฝายวิจัยฯ
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กลวิธีที่ 5 สงเสริมใหบุคลากรของคณะศึกษาตอ วิจัยและจัดทําผลงานทางวิชาการเพื่อ
กําหนดตําแหนงทางวิชาการใหมากขึ้น
กลวิธีที่ 6 พัฒนาหลักสูตรใหมและปรับปรุงหลักสูตรเดิมใหทันสมัย มีความเปนสากล
มีลักษณะบูรณาการโดยมีสวนรวมกับทองถิ่นและสถานประกอบการ
กลวิธีที่ 7 ยกระดับคุณภาพบัณฑิตทุกสาขาวิชาและพัฒนาสาขาวิชาที่มีศักยภาพสูงใหมี
ความเปนเลิศในกระบวนการผลิตบัณฑิตตั้งแตปจจัยนําเขา จนถึงปจจัยนําออก
กลวิธีที่ 8 สงเสริมใหนักศึกษาไดเรียนรูแบบ Active Learning และใชกิจกรรมนักศึกษา
ในการพัฒนาดานรางกาย อารมณ สังคมและสติปญญา โดยใหนักศึกษาไดสัมผัสกับทองถิ่นและ
สรางกระบวนการเรียนรูรวมกับประชาชน
กลวิธีที่ 9 สงเสริมดานคุณธรรม จริยธรรมแกนกั ศึกษา
กลวิธีที่ 10 สงเสริมใหนักศึกษาและบุคลากรของคณะใหมีความรู ความสามารถในการใช
ภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ
กลวิธีที่ 11 ยกระดับมาตรฐานการประกันคุณภาพทุกหนวยงาน โดยมุงประกันคุณภาพ
การศึกษาทุกแผนงานตามภารกิจ
กลวิธีที่ 12 พัฒนาหองสมุดคณะใหเปนแหลงคนควาขาวสารความรู และขอมูลเพื่อการ
เรียนรูที่ทันสมัย
โครงการ/กิจกรรม
 โครงการ : จัดการเรียนการสอนดานสังคมศาสตร
o กิจกรรม : จัดการศึกษาสาขามนุษยศาสตร
o กิจกรรม : จัดการศึกษาสาขาสังคมศาสตร
o กิจกรรม : จัดการศึกษาสาขาศิลปกรรมศาสตร
o กิจกรรม : จัดการศึกษาวิชาการศึกษาทั่วไป
o กิจกรรม : จัดการศึกษาบัณฑิตศึกษา
 โครงการ : วิจัยและบริการวิชาการ
o กิจกรรม : ประสานและพัฒนางานวิจัย
o กิจกรรม : บริการวิชาการนักศึกษาและทองถิ่น
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ประเด็นกลยุทธที่ 3
กลยุทธความเสมอภาคทางโอกาสและทั่วถึง
เปาประสงค

4. คณะมีผลงานการสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
ตัวชี้วัด

4.1 ผลสําเร็จของโครงการตามแนวพระราชดําริ

ผูรับผิดชอบ/
หนวยงานรับผิดชอบ
รองคณบดีฝายกิจการ
นักศึกษา

กลวิธีที่ 17 ใหบริการการศึกษาลงสูวิทยาเขตหรือศูนยบริการการศึกษาเหมาะสมกับ
สถานการณตามสภาพความตองการของทองถิ่น และความพรอมของคณะ โดยคํานึงถึงโอกาส
ความเสมอภาคทางการศึกษา คุณภาพในการใหบริการการศึกษา
กลวิธีที่ 18 รวมมือกับองคกรทองถิ่นใหโอกาสองคกรสวนทองถิ่นเขามารวมพัฒนาคณะ
และปฏิบัติงานตามพันธกิจของคณะรวมกับทองถิ่น เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
รวมกันสอดสองดูแลความเสมอภาคในการใชสิทธิประโยชนของประชาชน รวมกันอนุรักษ
ทรัพยากร รักษาสิ่งแวดลอมและทํานุบํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมในทองถิ่น
โครงการ/กิจกรรม
 โครงการ : สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
o กิจกรรม : โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ

ประเด็นกลยุทธที่ 3
กลยุทธความเสมอภาคทางโอกาสและทั่วถึง
เปาประสงค

5. คณะรวมกับทองถิ่นทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมในทองถิ่น และ ใชประโยชนจาก
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืน
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ตัวชี้วัด
7.1 จํานวนโครงการทํานุบํารุงศิลปะฯ
7.2 จํานวนผูเขารวมโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
7.3 รอยละของผูเขารวมโครงการที่มีความรู ความเขาใจในศิลปวัฒนธรรม
มากขึ้น
7.4 รอยละโครงการที่เสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด
7.5 รอยละของโครงการหรือกิจกรรมในการอนุรักษ พัฒนา และสรางเสริม
เอกลักษณศิลปะ และวัฒนธรรมตอจํานวนโครงการหรือกิจกรรมนักศึกษา
ทั้งหมด
7.6 รอยละเฉลี่ยของนักศึกษาที่เขารวมโครงการในการอนุรักษพัฒนา และ
สรางเสริมเอกลักษณ ศิลปะ และวัฒนธรรม

ผูรับผิดชอบ/
หนวยงานรับผิดชอบ
รองคณบดีฝายกิจการ
นักศึกษา
รองคณบดีฝายกิจการ
นักศึกษา
รองคณบดีฝายกิจการ
นักศึกษา
รองคณบดีฝายกิจการ
นักศึกษา
รองคณบดีฝายกิจการ
นักศึกษา
รองคณบดีฝายกิจการ
นักศึกษา

กลวิธีที่ 17 ใหบริการการศึกษาลงสูวิทยาเขตหรือศูนยบริการการศึกษาเหมาะสมกับ
สถานการณตามสภาพความตองการของทองถิ่น และความพรอมของคณะ โดยคํานึงถึงโอกาส
ความเสมอภาคทางการศึกษา คุณภาพในการใหบริการการศึกษา
กลวิธีที่ 18 รวมมือกับองคกรทองถิ่นใหโอกาสองคกรสวนทองถิ่นเขามารวมพัฒนาคณะ
และปฏิบัติงานตามพันธกิจของคณะรวมกับทองถิ่น เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
รวมกันสอดสองดูแลความเสมอภาคในการใชสิทธิประโยชนของประชาชน รวมกันอนุรักษ
ทรัพยากร รักษาสิ่งแวดลอมและทํานุบํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมในทองถิ่น
โครงการ/กิจกรรม
 โครงการ : สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
o กิจกรรม : โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ
 โครงการ : โครงการพัฒนาความรวมมือกับองคกรทองถิ่น
o กิจกรรม : พัฒนาคณะรวมกับองคกรทองถิ่น
 โครงการ : ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
o กิจกรรม : ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
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