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นโยบายและแนวทางการจัดสรรงบประมาณ 
กลยุทธสูการปฏิบัติคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 

 
วิสัยทัศน 
 สรางสรรคองคความรูเชิงบูรณาการ  พัฒนางานเพ่ือทองถ่ิน  สืบสานวัฒนธรรมความเปนไทยสูสากล   
 
พันธกิจ 
 1.ผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพมาตรฐานดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
 2. สรางองคความรู งานวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาทองถ่ิน 
 3. ใหบริการทางวิชาการแกทองถ่ิน 
 4. ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 5. บริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพ 
 
วัตถุประสงค 
  1. เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐาน และมีความพรอมสูประชาคมอาเซียน 
  2. เพ่ือพัฒนาองคความรู  งานวิจัย งานสรางสรรค และนวัตกรรมท่ีสรางมูลคาเพ่ิมใหกับชุมชน 
ทองถ่ินและสังคม 
  3. เพ่ือพัฒนาศักยภาพการบริการวิชาการท่ีมีคุณภาพแกชุมชน ทองถ่ิน และสังคม 
     4. อนุรักษ สงเสริม ทํานุบํารุง เผยแพรศิลปะและวัฒนธรรมไทยสูสากล และเรียนรูวัฒนธรรมอาเซียน   
  5. เพ่ือพัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล 
 
คานิยมหลัก 

สรางสรรคภูมิปญญา   พัฒนาทองถ่ิน  
ดวยจิตบริการ  เนนคุณภาพมาตรฐาน  
ทํางานแบบมีสวนรวม  บนฐานคุณธรรม 

 
อัตลักษณ   “ความรูคูชุมชน” 

      อาจารย บัณฑิต นักศึกษา มีความรู สามารถนําความรูไปสรางชุมชนใหเขมแข็งและชุมชนเปน
แหลงเรียนรู 
 
เอกลักษณ   “มุงเนนทองถ่ิน  สานศิลปวัฒนธรรม” 
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ประเด็นยุทธศาสตร 
  1. ผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐาน และมีความพรอมสูประชาคมอาเซียน 
     2. พัฒนาองคความรู  งานวิจัย งานสรางสรรค และนวัตกรรมท่ีสรางมูลคาเพ่ิมใหกับชุมชน ทองถ่ิน

และสังคม 
  3. พัฒนาศักยภาพการบริการวิชาการท่ีมีคุณภาพแกชุมชน ทองถ่ิน และสังคม 
  4. อนุรักษ สงเสริม ทํานุบํารุง เผยแพรศิลปะและวัฒนธรรมไทยสูสากล และเรียนรูวัฒนธรรมอาเซียน   
  5. พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล 
เปาประสงค 
 1. บัณฑิตมีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐาน  เปนท่ียอมรับในระดับชาติและระดับสากล 
     2. เพ่ือพัฒนาองคความรู  งานวิจัย งานสรางสรรคและนวัตกรรมท่ีสรางมูลคาเพ่ิมใหกับชุมชน   

ทองถ่ิน และสังคม 
  3. ชุมชน ทองถ่ิน และสังคม ไดรับการบริการท่ีมีคุณภาพ และสามารถพ่ึงพาตนเองได   
     4. นักศึกษา คณาจารยและบุคลากร รวมถึงเยาวชนและประชาชนท่ัวไป รูถึงคุณคาของศิลปะและ

วัฒนธรรมไทย และไดเรียนรูวัฒนธรรมอาเซียน   
  5. มีระบบบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาลเพ่ือเพ่ิมคุณภาพของผลผลิต 
              และการบริการ 
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ความเช่ือมโยงประเด็นยุทธศาสตร   เปาประสงค   กลยุทธ 

ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ 
1. ผลิตบัณฑิตท่ีมี
คุณภาพตามเกณฑ
มาตรฐาน และมีความ
พรอมสูประชาคม
อาเซียน 
 

1. บัณฑิตมีคุณภาพตาม
เกณฑมาตรฐาน  เปนท่ี
ยอมรับในระดับชาติและ
ระดับสากล 

1.1 สรางความแข็งแกรงทางวิชาการใหแก
บัณฑิตตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัยและ
เอกลักษณของคณะ 
1.2 พัฒนาความรูความสามารถใหบัณฑิตมี
คุณภาพ สามารถแขงขันไดในระดับสากล 
1.3 พัฒนาทักษะดานภาษาตางประเทศ และ
เทคโนโลยีเพ่ือเตรียมความพรอมสูตลาดแรงงาน 
1.4 ปรับปรุงระบบสวัสดิการ การดูแลชวยเหลือ
นักศึกษาและการพัฒนาวินัยนักศึกษา 

2. พัฒนาองคความรู  
งานวิจัยงานสรางสรรค 
และนวัตกรรมท่ีสราง
มูลคาเพ่ิมใหกับชุมชน 
ทองถ่ินและสังคม 

2. เพ่ือพัฒนาองคความรู  
งานวิจัย งานสรางสรรคและ 
นวัตกรรมท่ีสรางมูลคาเพ่ิม
ใหกับชุมชน ทองถ่ินและ
สังคม 

2.1 พัฒนาระบบและกลไกบริหารงานและ
สนับสนุนการผลิตงานวิจัยและงานสรางสรรค 
2.2 สรางเสริมสมรรถนะบุคลากรดานการวิจัย
และงานสรางสรรคและการจัดการความรูดาน
การวิจัยและงานสรางสรรคใหกับนักวิจัย 
2.3 สงเสริมการวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีบูรณา
การดานการเรียนการสอน การบริการวิชาการ 
หรือทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

3. พัฒนาศักยภาพการ
บริการวิชาการท่ีมี
คุณภาพแกชุมชน 
ทองถ่ิน และสังคม 

3. ชุมชน ทองถ่ิน และสังคม 
ไดรับการบริการท่ีมีคุณภาพ 
และสามารถพ่ึงพาตนเองได   

3.1 พัฒนาระบบและกลไกในการบริการวิชาการ
ทางวิชาการแกทองถ่ิน 
3.2 สงเสริมการบริการวิชาการท่ีมีการชี้นํา 
ปองกัน หรือแกไขปญหาของสังคมท้ังภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย 
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ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ 
4. อนุรักษ  สงเสริม  
ทํานุบํารุง  เผยแพร
ศิลปะและวัฒนธรรม
ไทยสูสากล  และ
เรียนรูวัฒนธรรม
อาเซียน   

4. นักศึกษา คณาจารยและ
บุคลากร รวมถึงเยาวชนและ
ประชาชน ท่ัวไปรูถึงคุณคา
ของศิลปะและวัฒนธรรมไทย 
และไดเรียนรูวัฒนธรรม
อาเซียน   

4.1 พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการ
ดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
4.2 สรางเครือขายความรวมมือทางดานศิลปะ
และวัฒนธรรมเพ่ือการเผยแพรและเรียนรู
วัฒนธรรมอาเซียน  

5. พัฒนาระบบบริหาร
จัดการใหมี
ประสิทธิภาพและ 
มีธรรมาภิบาล 

5. มีระบบบริหารจัดการท่ีมี
ประสิทธิภาพ 
และมีธรรมาภิบาลเพ่ือเพ่ิม
คุณภาพของผลผลิตและการ
บริการ 

5.1  พัฒนาระบบแผนงาน  งบประมาณและการ
ใชทรัพยากร 
5.2  พัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานและ
การพัฒนาบุคลากร 
5.3 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานโดยใช
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัด
สภาพแวดลอมเพ่ือเอ้ือตอการเรียนรู    
5.4 พัฒนาศักยภาพของคณะเพ่ือเตรียมความ
พรอมสูประชาคมอาเซียน 
5.5 พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษา 
5.6 เสริมสรางภาพลักษณองคกรของคณะ 
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พันธกิจท่ี 1 ผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพมาตราฐาน 
ประเด็นยุทธศาสตร   1. ผลติบัณฑิตท่ีมีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐาน และมีความพรอมสูประชาคมอาเซียน 
เปาประสงค 1. บัณฑิตมีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐาน  เปนท่ียอมรับในระดับชาติและระดับสากล 
กลยุทธท่ี 1.1  สรางความแข็งแกรงทางวิชาการใหแกบัณฑิตตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัย 
และเอกลักษณของคณะ 
แนวทางการจัดสรร 
1) การจัดทําแผนพัฒนานักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
2) พัฒนากระบวนการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
3) การพัฒนาแหลงเรียนรูใหทันตอเทคโนโลยีท่ีมีความกาวหนาอยางรวดเร็ว 
4) พัฒนากระบวนการผลิตสื่อการสอนท่ีทันสมัยอยางตอเนื่อง 
ตัวช้ีวัด 
1) ระดับความสําเร็จในการบริหารสถาบันใหเกิดอัตลักษณ(สมศ. 16.1) 
2) ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ (สมศ. 16.2) 
3) ระดับความสําเร็จในการพัฒนาตามจุดเนนและจุดเดนท่ีสงผลสะทอนเปนเอกลักษณของสถาบัน (สมศ. 17) 
4) จํานวนนักศึกษาหรือกิจกรรมท่ีเก่ียวของกับนักศึกษาท่ีไดรับการยกยองชมเชย ประกาศเกียรติคุณดาน  
คุณธรรมจริยธรรม โดยหนวยงานหรือองคกรระดับชาติ 
5) ระดับความสําเร็จในการพัฒนาระบบกลไก เครือขายศิษยเกาเพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัย 
6) รอยละของบัณฑิตปริญญาตรีท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป (สมศ. 1) 
7) ระดับคุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอกตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา (สมศ. 2) 

 
กลยุทธท่ี 1.2 พัฒนาความรูความสามารถใหบัณฑิตมีคุณภาพ สามารถแขงขันไดในระดับสากล 
แนวทางการจัดสรร 
1) สงเสริมการจัดและสงนักศึกษาเขาแขงขันทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ 
2) สรางการยอมรับผลงานของบัณฑิตใหกับภาครัฐและเอกชน 
3) สงเสริมยกยอง เชิดชูเกียรตินักศึกษาและศิษยเกาดีเดน 
ตัวช้ีวัด 
1) จํานวนกิจกรรมท่ีนักศึกษาเขารวมการแขงขันทักษะความเปนเลิศทางวิชาการท่ีหนวยงานภายนอกท้ังระดับ
ภูมิภาคและระดับประเทศ 
2) จํานวนนักศึกษาท่ีไดรับรางวัลทางดานวิชาการและวิชาชีพ 
3) จํานวนกิจกรรมยกยอง เชิดชูเกียรตินักศึกษาและศิษยเกาดีเดน 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ 7 ~ 

 
กลยุทธท่ี 1.3 พัฒนาทักษะดานภาษาตางประเทศ และเทคโนโลยีเพ่ือเตรียมความพรอมสูตลาดแรงงาน 
แนวทางการจัดสรร 
1) เพ่ิมศักยภาพทางดานภาษาและเทคโนโลยี สารสนเทศใหแกบัณฑิต 
2) เตรียมความพรอมทางดานภาษาและเทคโนโลยี สารสนเทศเพ่ือเขาสูตลาดแรงงาน 
3) สรางเครือขายความรวมมือในการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตรวมกับกลุมประเทศอาเซียน 
ตัวช้ีวัด 
1)รอยละของนักศึกษาท่ีไดรับการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาตางประเทศ 
2) รอยละของนักศึกษาปสุดทายท่ีสอบผานเกณฑการทดสอบความรูความสามารถดานภาษาตางประเทศ 
3)รอยละของนักศึกษาท่ีไดรับการพัฒนาทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
4) รอยละของนักศึกษาปสุดทายท่ีสอบผานเกณฑดานเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
5) จํานวนกิจกรรมการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตท่ีสงเสริมผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติครบทุกดาน 
 
กลยุทธท่ี 1.4 ปรับปรุงระบบสวัสดิการ การดูแลชวยเหลือนักศึกษาและการพัฒนาวินัยนักศึกษา 
แนวทางการจัดสรร 
1) จัดทําแผนปรับปรุงระบบสวัสดิการและการชวยเหลือนักศึกษา 
2) พัฒนาคุณภาพชีวิตใหแกนักศึกษา เชน การจัดสรรทุนการศึกษา การแนะแนวอาชีพ การจัดหางานระหวาง
เรียน นโยบาย 3D ฯลฯ 
3) พัฒนาระบบอาจารยท่ีปรึกษา 
4) จัดกิจกรรม/โครงการพัฒนาระเบียบวินัยของนักศึกษาและเชิดชูเกียรตินักศึกษาดีเดนในดานวินัย 
5) กํากับ ติดตามและประเมินผลลัพธหรือผลกระทบการปรับปรุงระบบสวัสดิการและการดูแลชวยเหลือ
นักศึกษาเพ่ือนํามาพัฒนาและปรับปรุงดําเนินการ 
ตัวช้ีวัด 
1) ระดับความสําเร็จของการปรับปรุงระบบสวัสดิการและการดูแลความชวยเหลือนักศึกษา 
2) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาตอระบบสวัสดิการและการดูแลชวยเหลือนักศึกษา 

 

พันธกิจท่ี 2  สรางองคความรู งานวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาทองถ่ิน 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 พัฒนาองคความรู  งานวิจัยงานสรางสรรค และนวัตกรรมท่ีสรางมูลคาเพ่ิมใหกับ

ชุมชน ทองถ่ินและสังคม 
เปาประสงคท่ี 2  เพ่ือพัฒนาองคความรู งานวิจัย งานสรางสรรค และนวัตกรรมท่ีสรางมูลคาเพ่ิมใหกับชุมชน 

ทองถ่ินและสังคม 
กลยุทธท่ี  2.1 พัฒนาระบบและกลไกบริหารงานและสนับสนุนการผลิตงานวิจัยและงานสรางสรรค 
แนวทางการจัดสรร 
1) แตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานและสนับสนุนการผลิตงานวิจัยและงาน
สรางสรรคระดับคณะ โดยประแกรมวิชามีสวนรวม 
2) ปรับปรุงโครงสรางและบทบาทหนาท่ีการบริหารงานวิจัยและงานสรางสรรคของระดับคณะ โดยโปรแกรม
วิชามีสวนรวม 
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3) จัดทําแผนบริหารงานวิจัยและงานสรางสรรคระยะยาว 
4) พัฒนาฐานขอมูลสารสนเทศใหเอ้ือตอการบริหารงานวิจัยและงานสรางสรรคของคณะ 
5) จัดทําประกาศและแนวทางปฏิบัติในการดําเนินงานการวิจัยและงานสรางสรรคของคณะ 
6) จัดสรรงบประมาณสนับสนุนผลงานวิจัยและงานสรางสรรคและการบริหารงานวิจัยและงานสรางสรรค 
7) สงเสริม ยกยอง และเชิดชูเกียรติบุคลากรดีเดนดานงานวิจัยและงานสรางสรรค 
8) กํากับ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาระบบการวิจัยและงานสรางสรรคเพ่ือนํามาพัฒนาและปรับปรุง
การดําเนินงาน 
ตัวช้ีวัด 
1) ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานและสนับสนุนการผลิตงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรค 
2) จํานวนผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีแลวเสร็จตามกําหนดเวลา 
 

กลยุทธท่ี  2.2 สรางเสริมสมรรถนะบุคลากรดานการวิจัยและงานสรางสรรคและการจัดการความรูดานการ
วิจัยและงานสรางสรรคใหกับนักวิจัย 
แนวทางการจัดสรร 
1) จัดตั้งคณะกรรมการสงเสริมสมรรถนะบุคลากรดานงานวิจัยหรืองานสรางสรรคระดับคณะ 
2) จัดตั้งคณะกรรมการพ่ีเลี้ยงนักวิจัยเพ่ือสงเสริมสมรรถนะบุคลากรดานงานวิจัยหรืองานสรางสรรค 
ระดับคณะ 
3) จัดทําประกาศเง่ือนไขการรับทุนสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรคระดับคณะ   
4) จัดกิจกรรม/โครงการเพ่ือสรางเสริมสมรรถนะบุคลากรดานงานวิจัยและงานสรางสรรคและการจัดการ
ความรูดานงานวิจัยและงานสรางสรรคระดับคณะ  
5) กํากับ ติดตาม และประเมินผลลัพธในการสรางเสริมสมรรถนะบุคลากรดานงานวิจัยและงานสรางสรรคและ
การจัดการความรูดานงานวิจัยและงานสรางสรรคใหกับนักวิจัย เพ่ือนํามาพัฒนาและนําไปใชประโยชนและ
ปรับปรุงการดําเนินงาน 
ตัวช้ีวัด 
1) รอยละของบุคลากรท่ีไดรับการสงเสริมสมรรถนะและการจัดการความรูดานการวิจัยหรืองานสรางสรรค 
2) จํานวนผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคของบุคลากรท่ีไดรับการเสริมสรางสมรรถนะดานการวิจัยหรืองาน
สรางสรรค 
3) จํานวนผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคมีการนําไปใชประโยชน 
4)  จํานวนผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรค ท่ีมีการตีพิมพเผยแพร 
 
กลยุทธท่ี 2.3 สงเสริมการวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีบูรณาการดานการเรียนการสอน การบริหารวิชาการ      
หรือทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
แนวทางการจัดสรร 
1) กําหนดเง่ือนไขการจัดสรรทุน สนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค แบบมีสวนรวมและมีประเด็นเชิง 
บูรณาการ 
2) สงเสริมและใหขอมูลใหการทํางานวิจัยและงานสรางสรรคเพ่ือบูรณาการตามพันธกิจ 
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ตัวช้ีวัด 
1) จํานวนผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีมีการบูรณาการกับการเรียนการสอน การบริการวิชาการ หรือทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม 
 
พันธกิจ  3  ใหบริการทางวิชาการแกทองถ่ิน 
ประเด็นยุทธศาสตร  3  พัฒนาศักยภาพการบริการวิชาการทีมีคุณภาพแกชุมชน ทองถ่ิน และสังคม 
เปาประสงค  3 ชุมชน ทองถ่ิน และสังคม ไดรับการบริการท่ีมีคุณภาพ และสามารถพ่ึงพาตนเองได   
กลยุทธท่ี  3.1 พัฒนาระบบและกลไกในการบริการวิชาการแกทองถ่ิน 
แนวทางการจัดสรร 
1) จัดทําแผนบริการวิชาการแกสังคม 
2) จัดตั้งศูนยบริการวิชาการคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
3) แตงตั้งคณะกรรมการประจําศูนยบริการวิชาการคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
4) บริการวิชาการท่ีตอบสนองความตองการของชุมชนและทองถ่ินและบูรณาการกับพันธกิจของคณะ 
ตัวช้ีวัด 
1) รอยละของจํานวนกิจกรรม/โครงการ บริการวิชาการท่ีสนองความตองการของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ
ตอจํานวนอาจารยประจํา 
2) ระดับความสําเร็จของระบบและกลไกการใหบริการทางวิชาการแกสังคม 
3) รอยละของกิจกรรม/โครงการท่ีไดนําความรูและประสบการณจากการใหบริการวิชาการมาใชในการ
พัฒนาการเรียนการสอน/งานวิจัยหรืองานสรางสรรค 
4) รอยละของนักศึกษาท่ีมีสวนรวมกับโครงการใหบริการวิชาการ 
5) จํานวนกิจกรร/โครงการท่ีบูรณาการกับการเรียนการสอนหรือการวิจัย 
6) จํานวนเครือขาย/องคกร/ชุมชนท่ีไดรับการบริการวิชาการ 
 
กลยุทธท่ี 3.2 สงเสริมการบริการวิชาการท่ีมีการชี้นํา ปองกัน หรือแกไขปญหาของสังคมท้ังภายในและ    
ภายนอกมหาวิทยาลัย 
แนวทางการจัดสรร 
1) สํารวจโครงการบริการวิชาการของแตละโปรแกรมวิชา 
2) คัดเลือกโครงการบริการวิชาการท่ีสามารถชี้นํา ปองกัน หรือแกไขปญหาของสังคม 
3) สงเสริมใหโครงการบริการวิชาการ ท่ีมีการชี้นํา ใชระบบการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA 
4) จัดใหมีแผนการดําเนินงานตามโครงการ 
5) จัดใหมีการประเมินแผนการดําเนินงานตามโครงการ 
ตัวช้ีวัด 
1) ระดับความสําเร็จของการชี้นํา ปองกัน หรือแกไขปญหาของสังคมภายในมหาวิทยาลัย 
2) ระดับความสําเร็จของการชี้นํา ปองกัน หรือแกไขปญหาของสังคมภายนอกมหาวิทยาลัย 
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พันธกิจท่ี  4  ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี  4 อนุรักษ สงเสริม ทํานุบํารุง เผยแพรศิลปะและวัฒนธรรมไทยสูสากล และเรียนรู

วัฒนธรรมอาเซียน   
เปาประสงคท่ี  4 นักศึกษา คณาจารยและบุคลากร รวมถึงเยาวชนและประชาชน ท่ัวไปรูถึงคุณคาของศิลปะ

และวัฒนธรรมไทย และไดเรียนรูวัฒนธรรมอาเซียน   
กลยุทธท่ี  4.1 พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
แนวทางการจัดสรร 
1) จัดทําแผนพัฒนาดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
2) สงเสริมการจัดกิจกรรมเพ่ือทํานุบํารุง อนุรักษ ฟนฟู ปกปอง และเผยแพรศิลปะและวัฒนธรรมไทยของ
ทองถ่ินและของชาติ 
3) สงเสริมและพัฒนานักศึกษา ประชาชน ชุมชนทองถ่ิน ใหมีความรูความเขาใจทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 
4) สงเสริมสนับสนุนใหนักศึกษา ประชาชน ชุมชนทองถ่ิน มีความตระหนักและมีสวนรวมในการทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 
5) สงเสริมการบูรณาการดานศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนและการบริการวิชาการ 
ตัวช้ีวัด 
1) จํานวนโครงการ/กิจกรรม ดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
2) ระดับความสําเร็จของการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
3) จํานวนรายวิชาท่ีมีการบูรณาการดานศิลปะและวัฒนธรรม  
4) ระดับคะแนนสงเสริมและสนับสนุนดานศิลปะและวัฒนธรรม (สมศ.10) 
5) ระดับคะแนนการพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางดานศิลปะและวัฒนธรรม (สมศ.11) 
6) จํานวนกิจกรรม/โครงการ บริการวิชาการ ดานศิลปะและวัฒนธรรม 
 
กลยุทธท่ี  4.2 สรางเครือขายความรวมมือทางดานศิลปะและวัฒนธรรมเพ่ือการเผยแพร 
และเรียนรูวัฒนธรรมอาเซียน 
แนวทางการจัดสรร 
1) แตงตั้งคณะกรรมการเครือขายความรวมมือทางดานศิลปะและวัฒนธรรมเพ่ือการเผยแพรและเรียนรู
วัฒนธรรมอาเซียน 
2) สงเสริมการจัดกิจกรรมการเผยแพรศิลปะและวัฒนธรรมท้ังในประเทศและตางประเทศ 
3) สงเสริมการจัดกิจกรรมเพ่ือเรียนรูวัฒนธรรมอาเซียน 
ตัวช้ีวัด 
1) จํานวนหนวยงานหรือองคกรภายนอกมหาวิทยาลัยท่ีมีความรวมมือในการจัดกิจกรรมเผยแพรศิลปะและ
วัฒนธรรม 
2) จํานวนกิจกรรม/โครงการท่ีสงเสริมการเรียนรูศิลปะและวัฒนธรรมอาเซียน 
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พันธกิจ 5  บริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพ 
ประเด็นยุทธศาสตร  5 พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล 
เปาประสงค  5  มีระบบบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาลเพ่ือเพ่ิมคุณภาพของผลผลิต 
           และการบริการ 
กลยุทธท่ี  5.1  พัฒนาระบบแผนงาน  งบประมาณและการใชทรัพยากร 
แนวทางการจัดสรร 
1) พัฒนาระบบการติดตามตรวจสอบการดําเนินงานตามโครงการ 
2) พัฒนาระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 
3)  พัฒนาแผนกลยุทธทางการเงินเพ่ือระดมทุนสนับสนุนการดําเนินงานตามพันธกิจ   
4)  แสวงหาเครือขายความรวมมือเพ่ือดําเนินงานตาม พันธกิจ เชน (เครือขายวิจัย/เครือขายบริการวิชาการ/ 
เครือขายการผลิตบัณฑิต/เครือขายการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม)  
5) เสริมสรางวัฒนธรรมการทํางานโดยมุงเนนความรับผิดชอบและผลสําเร็จตามตัวชี้วัดเปนรายบุคคล 
ตัวช้ีวัด 
1) รอยละของจํานวนโครงการในแผนงบประมาณประจําปท่ีดําเนินการบรรลุตามเปาหมาย 
2)ระดับความสําเร็จในการบริหารการเงินและงบประมาณ (สกอ 8.1) 
3) จํานวนงบประมาณท่ีไดจากการใหบริการวิชาการ การระดมทุนหรือการขอรับการสนับสนุนจาก 
หนวยงานภายนอก 
4) จํานวนเครือขายความรวมมือตามพันธกิจของคณะ 
5) รอยละของจํานวนบุคลากรท่ีรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําป 
 
กลยุทธท่ี 5.2  พัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานและการพัฒนาบุคลากร 
แนวทางการจัดสรร 
1) จัดทําแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร 
2) ดําเนินการบริหารและพัฒนาผูบริหาร อาจารย และบุคลากรสายสนับสนุนใหเปนไปตามแผน 
3) จัดสวัสดิการเสริมสรางสุขภาพท่ีดี และสรางขวัญกําลังใจใหแกอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน 
4) จัดระบบติดตามใหคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนนําความรูท่ีไดจากการพัฒนามาใชกับการเรียนการ
สอนและการวัดผลการเรียนรู  รวมถึงการปฏิบัติงาน 
5) จัดกิจกรรมใหความรูดานจรรยาบรรณอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนและดูแลใหมีการถือปฏิบัติ 
6) จัดใหมีการประเมินผลความสําเร็จของแผนฯ 
7) นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาบุคลากร 
8) สงเสริมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารคณะทุกระดับ 
ตัวช้ีวัด 

3) ผลการประเมินการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหาร 
 
 
 
 

1) ระดับความสําเร็จในการบริหารและพัฒนาบุคลากร 
2) รอยละของตัวชี้วัดในแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรท่ีบรรลุเปาหมาย 
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กลยุทธท่ี 5.3 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานโดยใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดสภาพแวดลอม
เพ่ือเอ้ือตอการเรียนรู   
 แนวทางการจัดสรร 
1) จัดหาและปรับปรุงครุภัณฑใหมีความเพียงพอและมีประสิทธิภาพ  
2)  พัฒนาสภาพแวดลอมเพ่ือเอ้ือตอการเรียนรู    
3)  พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการเรียนการสอน  และการเรียนรูดวยตนเอง 
4)  พัฒนาหองปฏิบัติการบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร 
5)  พัฒนาหองปฏิบัติการสารสนเทศภูมิศาสตร 
6)  สงเสริมใหบุคลากรและผูบริหาร ใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการและตัดสินใจ   
ตัวช้ีวัด 
1) ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาท่ีมีตอการใหบริการทางดาน หองสมุด อุปกรณการศึกษา
และสภาพแวดลอมการเรียนรูของคณะและมหาวิทยาลัย 
2) จํานวนสื่ออิเล็กทรอนิกสดานการเรียนการการสอน 
3) จํานวนฐานขอมูลเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจของคณะ 
4) รอยละของบุคลากรท่ีเขารวมการอบรมเพ่ือใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการและ 
การตัดสินใจ 
5) ระดับความพึงพอใจของบุคลากร ในการใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการและ 
การตัดสินใจ 
 
กลยุทธท่ี 5.4 พัฒนาศักยภาพของคณะเพ่ือเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียน 
แนวทางการจัดสรร 
1) พัฒนาบุคลากรและนักศึกษาใหมีความตระหนักรูเก่ียวกับประชาคมอาเซียน และบทบาทของมหาวิทยาลัย
ในการพัฒนาประชาคมอาเซียน 
2) พัฒนาสมรรถนะการใชภาษาตางประเทศแกบุคลากรและนักศึกษา 
3) สรางและพัฒนาเครือขายความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยในกลุมประเทศอาเซียน (+3)   
จุดเนนสรางเครือขายความรวมมือกับประเทศเพ่ือนบาน (พมา)  
4) พัฒนาหลักสูตรปริญญาตรีสาขาวิชาภาษาพมา 
5) พัฒนาหลักสูตรรวมระหวางหลักสูตรของคณะกับหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ในกลุมอาเซียน (+3 
ตัวช้ีวัด 
1) จํานวนกิจกรรมการใหความรูเก่ียวกับประชาคมอาเซียน 
2) รอยละของบุคลากรท่ีไดรับการอบรมเพ่ือพัฒนาทักษะดานภาษาตางประเทศ 
3) รอยละของอาจารยท่ีสอบผานเกณฑภาษาอังกฤษจากสถาบันท่ีไดรับการรับรอง (TOEFL) 500 หรือ
เทียบเทา 
4) จํานวนเครือขายความรวมมือในกลุมประเทศอาเซียน (+3) 
5) จํานวนอาจารยและนักศึกษาท่ีเขารวมโครงการความรวมมือกับมหาวิทยาลัยในกลุมอาเซียน (+3) 
6) จํานวนหลักสูตรรวมระหวางหลักสูตรของคณะกับหลักสูตรของมหาวิทยาลัยในกลุมอาเซียน (+3) 
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กลยุทธท่ี 5.5 พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา 
แนวทางการจัดสรร 
1) จัดทําแผนพัฒนาระบบและกลไกประกันคุณภาพการศึกษา 
2) สรางความตระหนักในความรับผิดชอบรวมของบุคลากร 
3) จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูเก่ียวกับการประกันคุณภาพการศึกษาระดับโปรแกรมวิชา 
4) สงเสริมใหนักศึกษามีความรูและมีสวนรวมกับงานประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ 
ตัวช้ีวัด 
1) จํานวนนวัตกรรม/แนวปฏิบัติท่ีดี/งานวิจัยดานการประกันคุณภาพการศึกษา 
2) ระดับความสําเร็จในการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา 
3) รอยละของบุคลากรท่ีเขารวมกิจกรรมการจัดการความรูดานการประกันคุณภาพการศึกษา 
4) จํานวนโปรแกรมวิชาท่ีไดรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  
5) จํานวนโปรแกรมวิชาท่ีมีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในอยูในระดับดี 
6) ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ 
7) ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกระดับคณะ 
 
กลยุทธท่ี 5.6 เสริมสรางภาพลักษณองคกรของคณะ 
แนวทางการจัดสรร 
1. จัดทําจดหมายขาวประชาสัมพันธของคณะ 
2. สงเสริมศักยภาพของนักศึกษาและบุคลากร 
3. จัดกิจกรรม/โครงการ ท่ีมีการประชาสัมพันธคณะ ไปยังภายนอกมหาวิทยาลัย 
4. สงเสริมบทบาทของสมาคมศิษยเกาเพ่ือการประชาสัมพันธองคกร 
5. สงเสริมการดําเนินกิจกรรม/โครงการท่ีจะสามารถสรางความยอมรับจากสังคมภายนอก 
ตัวช้ีวัด 
1. จํานวนนักศึกษาหรือบุคลากรของคณะท่ีไดรับรางวัล หรือการยกยองในระดับชาติ ท้ังทางดานวิชาการและ
ความประพฤติ 
2. รอยละของงานวิจัยหรือผลงานสรางสรรค ท่ีนําไปใชประโยชน ใหกับหนวยงานภายนอกท่ีเก่ียวของ ตอ
จํานวนอาจารยประจํา 
3. จํานวนชุมชนหรือองคกร ท่ีมีการดําเนินโครงการรวมกับคณะ จนกอใหเกิดการพัฒนาชุมชนหรือองคกรนั้น 
4. จํานวนกิจกรรม/โครงการ ดานศิลปะและวัฒนธรรม  ท่ีไดรับการยกยองระดับชาติและนานาชาติ 
5. จํานวนกิจกรรม/โครงการท่ีสามารถชี้นํา ปองกัน หรือแกไขปญหาของสังคมในดานตางๆไดรับการยกยอง
ระดับชาติ 
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โครงการตามแผนกลยุทธ  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2560  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

กลยุทธ/โครงการ 
 
 

 
1. โครงการพัฒนาคุณลักษณะนักศึกษาคณะมนุษยศาสตรฯ 
2. โครงการพัฒนาคุณลักษณะนักศึกษาตามนโยบาย 3D 
3. โครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตและศิษยเกาคณะมนุษยศาสตรฯ 
4. โครงการสงเสริมและพัฒนาลักษณะบัณฑิต 5 ดานของ สกอ. 
5. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
6. โครงการพัฒนาการวัดและประเมินผลการเรียนรู 
7. โครงการศึกษาดูงานของนักศึกษาคณะมนุษยศาสตรฯ 
8. โครงการจัดซ้ือวัสดุอุปกรณประกอบการเรียนการสอน 
9. โครงการพัฒนาแหลงเรียนรูภายในคณะมนุษยศาสตรฯ 
10. โครงการสนับสนุนสรางนวัตกรรมการเรียนการสอน 
 
 

1. โครงการพัฒนาทักษะทางวิชาการนักศึกษาและวิชาชีพคณะมนุษยศาสตรฯ 
2. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรูทางวิชาการกับนักศึกษาตางสถาบัน 
3. จัดนิทรรศการวิชาการและวิชาชีพดานมนุษยศาสตรฯ 
4. โครงการยกยองเผยแพรผลงานดีเดนของนักศึกษาและศิษยเกาคณะมนุษยศาสตรฯ 
 

 
1. โครงการพัฒนาศักยภาพทางดานภาษาตางประเทศแกนักศึกษาคณะมนุษยศาสตรฯ 
2. โครงการพัฒนาทักษะทางดานเทคโนโลยี สารสนเทศแกนักศึกษาคณะมนุษยศาสตรฯ 
3. จัดกิจกรรมเสริมสรางทักษะดานภาษาตางประเทศใหกับนักศึกษาชั้นปสุดทายเพ่ือเตรียมความพรอมเขาสู
ตลาดแรงงาน 
4. โครงการสงเสริมทักษะทางวิชาชีพ ใหกับนักศึกษาชั้นปสุดทายเพ่ือเตรียมความพรอมเขาสูตลาดแรงงาน 
5. โครงการอบรม/สัมมนาใหความรูแกนักศึกษาเก่ียวกับประชาคมอาเซียน 
6. จัดกิจกรรมปจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะมนุษยศาสตรฯ 
7. โครงการความรวมมือทางวิชาการ/วิชาชีพระหวางมหาวิทยาลัยกับหนวยงานสถาบันการศึกษาในกลุม
ประเทศอาเซียน 
 
 
1. โครงการพัฒนาระบบสวัสดิการและการดูแลชวยเหลือนักศึกษา 
2. โครงการพัฒนาระเบียบวินัยนักศึกษา 
3. โครงการพัฒนาอาจารยท่ีปรึกษา 
4. โครงการเพ่ือนชวยเพ่ือน 

กลยุทธท่ี 1.1  สรางความแข็งแกรงทางวิชาการใหแกบัณฑิตตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัย 
และเอกลักษณของคณะ 
 

กลยุทธท่ี 1.2 พัฒนาความรูความสามารถใหบัณฑิตมีคุณภาพ สามารถแขงขันไดในระดับสากล 

 

กลยุทธท่ี 1.3 พัฒนาทักษะดานภาษาตางประเทศ และเทคโนโลยีเพ่ือเตรียมความพรอมสูตลาดแรงงาน 

 

กลยุทธท่ี 1.4 ปรับปรุงระบบสวัสดิการ การดูแลชวยเหลือนักศึกษาและการพัฒนาวินัยนักศึกษา 
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1. โครงการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานวิจัยและงานสรางสรรค 
2. โครงการทุนอุดหนุนการวิจัย งานสรางสรรคและผลงานวิชาการอ่ืนๆ 
3. โครงการยกยองเชิดชูเกียรติบุคลากรท่ีมีผลงานดีเดน ดานงานวิจัยงานสรางสรรค และผลงานทางวิชาการ 
 

 

1. โครงการเสวนาวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัย งานสรางสรรคและผลงานวิชาการอ่ืนๆ 
2. โครงการจัดการความรูดานงานวิจัยหรืองานสรางสรรค สําหรับบุคลากรคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
3. โครงการเสริมสรางสมรรถนะบุคลากรดานงานวิจัยหรืองานสรางสรรค 
4. โครงการสนับสนุนงบประมาณการตีพิมพ เผยแพรงานวิจัย งานสรางสรรค และผลงานวิชาการอ่ืนๆ 
 
 

1. โครงการจัดการความรูสําหรับบุคลากรคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

 

1. จัดสํารวจความตองการการบริการวิชาการแกชุมชน 
2. โครงการบริหารและพัฒนาศูนยบริการวิชาการคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
3. โครงการพัฒนาบุคลากรดานบริการวิชาการ 
4. โครงการบริการวิชาการท่ีตอบสนองความตองการของชุมชนและทองถ่ินคณะมนุษยศาสตร 
และสังคมศาสตร 
5. โครงการความรวมมือดานบริการวิชาการระหวางคณะมนุษยศาสตรฯกับหนวยงานภายนอก 
 
 

1. สํารวจโครงการบริการวิชาการของแตละโปรแกรมวิชาท่ีสามารถชี้นํา ปองกัน หรือแกไขปญหาของสังคม 
2. จัดกิจกรรมสงเสริมการนําระบบการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA มาใชในการการบริการวิชาการ 
3. โครงการบริการวิชาการท่ีชี้นํา ปองกัน หรือแกไขปญหาของสังคมภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
 
 

1. โครงการ/กิจกรรมสงเสริมทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
2. โครงการอบรมนาฏศิลปสําหรับเด็กและเยาวชน 
3. โครงการ/กิจกรรมใหความรูการบูรณาการดานศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน 
 
 
 

กลยุทธท่ี  2.1 พัฒนาระบบและกลไกบริหารงานและสนับสนุนการผลิตงานวิจัยและงานสรางสรรค 
 

กลยุทธท่ี  2.2 สรางเสริมสมรรถนะบุคลากรดานการวิจัยและงานสรางสรรคและการจัดการความรูดานการ
วิจัยและงานสรางสรรคใหกับนักวิจัย 
 

กลยุทธท่ี 2.3 สงเสริมการวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีบูรณาการดานการเรียนการสอน การบริหารวิชาการ      
หรือทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 

กลยุทธท่ี  3.1 พัฒนาระบบและกลไกในการบริการวิชาการแกทองถ่ิน 
 

กลยุทธท่ี 3.2 สงเสริมการบริการวิชาการท่ีมีการชี้นํา ปองกัน หรือแกไขปญหาของสังคมท้ังภายใน 
และภายนอกมหาวิทยาลัย 
 

กลยุทธท่ี  4.1 พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
 



~ 16 ~ 

 
 
 

1. โครงการ/กิจกรรมสงเสริมการสรางเครือขายความรวมมือทางดานศิลปะและวัฒนธรรมกับกลุมแกนนําใน
ประเทศและตางประเทศ 
2. โครงการ/กิจกรรมเพ่ือการเผยแพรศิลปะและวัฒนธรรมท้ังในประเทศและตางประเทศ 
3. โครงการ/กิจกรรมสงเสริมการเรียนรูวัฒนธรรมอาเซียน 
 

1. โครงการติดตามระบบการเงินและงบประมาณ 
2. พัฒนาศักยภาพและการบริหารคณะและโปรแกรมวิชา 
3. โครงการพัฒนาและดําเนินการงานตามแผนกลยุทธทางการเงิน 
4. โครงการสรางเครือขายความรวมมือในการดําเนินงานตามพันธกิจ 
5. อบรมจรรยาบรรณวิชาชีพ, รางวัลดีเดนลูกจางประจํา, การประชุมบุคลากร 
 
 
1. บริหารจัดการศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
2. โครงการพัฒนาบุคลากรคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
3. เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการเรียนรูโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
4.จัดการความรูสําหรับบุคลากรคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
5. พัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอน 
6. สงเสริมการปฏิบัติตามจรราบรรณวิชาชีพของคณาจารยและบุคลากรคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
 

 

1. โครงการจัดทําคําของบประมาณประจําป 
2. โครงการพัฒนาแหลงทรัพยากรการเรียนรู 
3. โครงการพัฒนาระบบ MIS 
4. โครงการถายทอดความรูดาน MIS 
 
 

1. โครงการอบรมทักษะภาษาอังกฤษใหแกนักศึกษาเพ่ือเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียน 
2. อบรมทักษะวิจัยภาษา 
3. สนับสนุนการศึกษาดูงานของนักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ 
4.โครงการพัฒนาหลักสูตรภาษาตางประเทศ 
 
 
 
 

กลยุทธท่ี  4.2 สรางเครือขายความรวมมือทางดานศิลปะและวัฒนธรรมเพ่ือการเผยแพรและเรียนรูวัฒนธรรม
อาเซียน 
 

กลยุทธท่ี  5.1  พัฒนาระบบแผนงาน งบประมาณและการใชทรัพยากร 
 

กลยุทธท่ี 5.2  พัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานและการพัฒนาบุคลากร  

 

กลยุทธท่ี 5.3 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานโดยใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดสภาพแวดลอม
เพ่ือเอ้ือตอการเรียนรู    
 

กลยุทธท่ี 5.4 พัฒนาศักยภาพของคณะเพ่ือเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียน 
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1. พัฒนาระบบและกลไกงานประกันคุณภาพการศึกษา 
2. โครงการพัฒนานวัตกรรมหรือแนวทางปฏิบัติท่ีดีดานประกันคุณภาพ 
 

1. บริหารจัดการคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
2. 1 เลม 1 สื่อ 
3. จัดทําฐานขอมูลศิษยเกา 
4. โครงการพัฒนาระบบงานศิษยเกา 
5. พัฒนาระบบอินเตอรเน็ต เว็บไซต 
6. สงเสริมกิจกรรม ฐานขอมูลศิษยเกาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
 

กลยุทธท่ี 5.5 พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา 

 

กลยุทธท่ี 5.6 เสริมสรางภาพลักษณองคกรของคณะ 
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