คูมือการจัดทํางบประมาณ
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
เพื่อประกอบการพิจารณาการจัดทําโครงการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557

นําเสนอตอคณะกรรมการบริหารคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ในการประชุมพิจารณาการจัดทํางบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557
วันอังคาร ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2556 เวลา 15.30 น.
ณ หองประชุมสํานักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
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นโยบายและแนวทางการจัดสรรงบประมาณ
กลยุทธสกู ารปฏิบตั ิคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557
วิสัยทัศน
สรางสรรคองคความรูเชิงบูรณาการ พัฒนางานเพื่อทองถิ่น สืบสานวัฒนธรรมความเปนไทยสูสากล
พันธกิจ

1.ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพมาตรฐานดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
2. สรางองคความรู งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาทองถิ่น
3. ใหบริการทางวิชาการแกทองถิ่น
4. ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
5. บริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค
1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐาน และมีความพรอมสูประชาคมอาเซียน
2. เพื่อพัฒนาองคความรู งานวิจัย งานสรางสรรค และนวัตกรรมที่สรางมูลคาเพิ่มใหกับชุมชน
ทองถิ่นและสังคม
3. เพื่อพัฒนาศักยภาพการบริการวิชาการที่มีคุณภาพแกชุมชน ทองถิ่น และสังคม
4. อนุรักษ สงเสริม ทํานุบํารุง เผยแพรศิลปะและวัฒนธรรมไทยสูสากล และเรียนรูวัฒนธรรมอาเซียน
5. เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล
คานิยมหลัก

สรางสรรคภูมิปญญา
ดวยจิตบริการ
ทํางานแบบมีสวนรวม

พัฒนาทองถิ่น
เนนคุณภาพมาตรฐาน
บนฐานคุณธรรม

อัตลักษณ “ความรูคูชุมชน”
อาจารย บัณฑิต นักศึกษา มีความรู สามารถนําความรูไปสรางชุมชนใหเขมแข็งและชุมชนเปน
แหลงเรียนรู
เอกลักษณ “มุงเนนทองถิ่น สานศิลปวัฒนธรรม”
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ประเด็นยุทธศาสตร
1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐาน และมีความพรอมสูประชาคมอาเซียน
2. พัฒนาองคความรู งานวิจัย งานสรางสรรค และนวัตกรรมที่สรางมูลคาเพิ่มใหกับชุมชน ทองถิ่น
และสังคม
3. พัฒนาศักยภาพการบริการวิชาการที่มีคุณภาพแกชุมชน ทองถิ่น และสังคม
4. อนุรักษ สงเสริม ทํานุบํารุง เผยแพรศิลปะและวัฒนธรรมไทยสูสากล และเรียนรูวัฒนธรรมอาเซียน
5. พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล
เปาประสงค
1. บัณฑิตมีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐาน เปนที่ยอมรับในระดับชาติและระดับสากล
2. เพื่อพัฒนาองคความรู งานวิจัย งานสรางสรรคและนวัตกรรมที่สรางมูลคาเพิ่มใหกับชุมชน
ทองถิ่น และสังคม
3. ชุมชน ทองถิ่น และสังคม ไดรับการบริการที่มีคุณภาพ และสามารถพึ่งพาตนเองได
4. นักศึกษา คณาจารยและบุคลากร รวมถึงเยาวชนและประชาชนทั่วไป รูถึงคุณคาของศิลปะและ
วัฒนธรรมไทย และไดเรียนรูวัฒนธรรมอาเซียน
5. มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาลเพื่อเพิ่มคุณภาพของผลผลิต
และการบริการ
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ความเชื่อมโยงประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ
ประเด็นยุทธศาสตร
1. ผลิตบัณฑิตที่มี
คุณภาพตามเกณฑ
มาตรฐาน และมีความ
พรอมสูประชาคม
อาเซียน

เปาประสงค
1. บัณฑิตมีคุณภาพตาม
เกณฑมาตรฐาน เปนที่
ยอมรับในระดับชาติและ
ระดับสากล

2. พัฒนาองคความรู
งานวิจัยงานสรางสรรค
และนวัตกรรมที่สราง
มูลคาเพิ่มใหกับชุมชน
ทองถิ่นและสังคม

2. เพื่อพัฒนาองคความรู
งานวิจัย งานสรางสรรคและ
นวัตกรรมที่สรางมูลคาเพิ่ม
ใหกับชุมชน ทองถิ่นและ
สังคม

3. พัฒนาศักยภาพการ 3. ชุมชน ทองถิ่น และสังคม
บริการวิชาการที่มี
ไดรับการบริการที่มีคุณภาพ
คุณภาพแกชุมชน
และสามารถพึ่งพาตนเองได
ทองถิ่น และสังคม

กลยุทธ
1.1 สรางความแข็งแกรงทางวิชาการใหแก
บัณฑิตตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัยและ
เอกลักษณของคณะ
1.2 พัฒนาความรูความสามารถใหบัณฑิตมี
คุณภาพ สามารถแขงขันไดในระดับสากล
1.3 พัฒนาทักษะดานภาษาตางประเทศ และ
เทคโนโลยีเพื่อเตรียมความพรอมสูตลาดแรงงาน
1.4 ปรับปรุงระบบสวัสดิการ การดูแลชวยเหลือ
นักศึกษาและการพัฒนาวินัยนักศึกษา
2.1 พัฒนาระบบและกลไกบริหารงานและ
สนับสนุนการผลิตงานวิจัยและงานสรางสรรค
2.2 สรางเสริมสมรรถนะบุคลากรดานการวิจัย
และงานสรางสรรคและการจัดการความรูดาน
การวิจัยและงานสรางสรรคใหกับนักวิจัย
2.3 สงเสริมการวิจัยหรืองานสรางสรรคที่บูรณา
การดานการเรียนการสอน การบริการวิชาการ
หรือทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
3.1 พัฒนาระบบและกลไกในการบริการวิชาการ
ทางวิชาการแกทองถิ่น
3.2 สงเสริมการบริการวิชาการที่มีการชี้นํา
ปองกัน หรือแกไขปญหาของสังคมทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย
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ประเด็นยุทธศาสตร
4. อนุรักษ สงเสริม
ทํานุบํารุง เผยแพร
ศิลปะและวัฒนธรรม
ไทยสูสากล และ
เรียนรูวัฒนธรรม
อาเซียน
5. พัฒนาระบบบริหาร
จัดการใหมี
ประสิทธิภาพและ
มีธรรมาภิบาล

เปาประสงค
4. นักศึกษา คณาจารยและ
บุคลากร รวมถึงเยาวชนและ
ประชาชน ทั่วไปรูถึงคุณคา
ของศิลปะและวัฒนธรรมไทย
และไดเรียนรูวัฒนธรรม
อาเซียน
5. มีระบบบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ
และมีธรรมาภิบาลเพื่อเพิ่ม
คุณภาพของผลผลิตและการ
บริการ

กลยุทธ
4.1 พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการ
ดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
4.2 สรางเครือขายความรวมมือทางดานศิลปะ
และวัฒนธรรมเพื่อการเผยแพรและเรียนรู
วัฒนธรรมอาเซียน
5.1 พัฒนาระบบแผนงาน งบประมาณและการ
ใชทรัพยากร
5.2 พัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานและ
การพัฒนาบุคลากร
5.3 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานโดยใช
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัด
สภาพแวดลอมเพื่อเอื้อตอการเรียนรู
5.4 พัฒนาศักยภาพของคณะเพื่อเตรียมความ
พรอมสูประชาคมอาเซียน
5.5 พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษา
5.6 เสริมสรางภาพลักษณองคกรของคณะ
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พันธกิจที่ 1 ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพมาตราฐาน
ประเด็นยุทธศาสตร 1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐาน และมีความพรอมสูประชาคมอาเซียน
เปาประสงค 1. บัณฑิตมีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐาน เปนที่ยอมรับในระดับชาติและระดับสากล
กลยุทธที่ 1.1 สรางความแข็งแกรงทางวิชาการใหแกบัณฑิตตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัย
และเอกลักษณของคณะ
แนวทางการจัดสรร
1) การจัดทําแผนพัฒนานักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
2) พัฒนากระบวนการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
3) การพัฒนาแหลงเรียนรูใหทันตอเทคโนโลยีที่มีความกาวหนาอยางรวดเร็ว
4) พัฒนากระบวนการผลิตสื่อการสอนที่ทันสมัยอยางตอเนื่อง
ตัวชี้วัด
1) ระดับความสําเร็จในการบริหารสถาบันใหเกิดอัตลักษณ(สมศ. 16.1)
2) ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ (สมศ. 16.2)
3) ระดับความสําเร็จในการพัฒนาตามจุดเนนและจุดเดนที่สงผลสะทอนเปนเอกลักษณของสถาบัน (สมศ. 17)
4) จํานวนนักศึกษาหรือกิจกรรมที่เกี่ยวของกับนักศึกษาที่ไดรับการยกยองชมเชย ประกาศเกียรติคุณดาน
คุณธรรมจริยธรรม โดยหนวยงานหรือองคกรระดับชาติ
5) ระดับความสําเร็จในการพัฒนาระบบกลไก เครือขายศิษยเกาเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย
6) รอยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป (สมศ. 1)
7) ระดับคุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอกตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา (สมศ. 2)
กลยุทธที่ 1.2 พัฒนาความรูความสามารถใหบัณฑิตมีคุณภาพ สามารถแขงขันไดในระดับสากล
แนวทางการจัดสรร
1) สงเสริมการจัดและสงนักศึกษาเขาแขงขันทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ
2) สรางการยอมรับผลงานของบัณฑิตใหกับภาครัฐและเอกชน
3) สงเสริมยกยอง เชิดชูเกียรตินักศึกษาและศิษยเกาดีเดน
ตัวชี้วัด
1) จํานวนกิจกรรมที่นักศึกษาเขารวมการแขงขันทักษะความเปนเลิศทางวิชาการที่หนวยงานภายนอกทั้งระดับ
ภูมิภาคและระดับประเทศ
2) จํานวนนักศึกษาที่ไดรับรางวัลทางดานวิชาการและวิชาชีพ
3) จํานวนกิจกรรมยกยอง เชิดชูเกียรตินักศึกษาและศิษยเกาดีเดน
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กลยุทธที่ 1.3 พัฒนาทักษะดานภาษาตางประเทศ และเทคโนโลยีเพื่อเตรียมความพรอมสูตลาดแรงงาน
แนวทางการจัดสรร
1) เพิ่มศักยภาพทางดานภาษาและเทคโนโลยี สารสนเทศใหแกบัณฑิต
2) เตรียมความพรอมทางดานภาษาและเทคโนโลยี สารสนเทศเพื่อเขาสูตลาดแรงงาน
3) สรางเครือขายความรวมมือในการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตรวมกับกลุมประเทศอาเซียน
ตัวชี้วัด
1)รอยละของนักศึกษาที่ไดรับการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาตางประเทศ
2) รอยละของนักศึกษาปสุดทายที่สอบผานเกณฑการทดสอบความรูความสามารถดานภาษาตางประเทศ
3)รอยละของนักศึกษาที่ไดรับการพัฒนาทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
4) รอยละของนักศึกษาปสุดทายที่สอบผานเกณฑดานเทคโนโลยีสารสนเทศที่มหาวิทยาลัยกําหนด
5) จํานวนกิจกรรมการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่สงเสริมผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติครบทุกดาน
กลยุทธที่ 1.4 ปรับปรุงระบบสวัสดิการ การดูแลชวยเหลือนักศึกษาและการพัฒนาวินัยนักศึกษา
แนวทางการจัดสรร
1) จัดทําแผนปรับปรุงระบบสวัสดิการและการชวยเหลือนักศึกษา
2) พัฒนาคุณภาพชีวิตใหแกนักศึกษา เชน การจัดสรรทุนการศึกษา การแนะแนวอาชีพ การจัดหางานระหวาง
เรียน นโยบาย 3D ฯลฯ
3) พัฒนาระบบอาจารยที่ปรึกษา
4) จัดกิจกรรม/โครงการพัฒนาระเบียบวินัยของนักศึกษาและเชิดชูเกียรตินักศึกษาดีเดนในดานวินัย
5) กํากับ ติดตามและประเมินผลลัพธหรือผลกระทบการปรับปรุงระบบสวัสดิการและการดูแลชวยเหลือ
นักศึกษาเพื่อนํามาพัฒนาและปรับปรุงดําเนินการ
ตัวชี้วัด
1) ระดับความสําเร็จของการปรับปรุงระบบสวัสดิการและการดูแลความชวยเหลือนักศึกษา
2) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาตอระบบสวัสดิการและการดูแลชวยเหลือนักศึกษา
พันธกิจที่ 2 สรางองคความรู งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาทองถิ่น
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาองคความรู งานวิจัยงานสรางสรรค และนวัตกรรมที่สรางมูลคาเพิ่มใหกับ
ชุมชน ทองถิ่นและสังคม
เปาประสงคที่ 2 เพือ่ พัฒนาองคความรู งานวิจัย งานสรางสรรค และนวัตกรรมที่สรางมูลคาเพิ่มใหกับชุมชน
ทองถิ่นและสังคม
กลยุทธที่ 2.1 พัฒนาระบบและกลไกบริหารงานและสนับสนุนการผลิตงานวิจัยและงานสรางสรรค
แนวทางการจัดสรร
1) แตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานและสนับสนุนการผลิตงานวิจัยและงาน
สรางสรรคระดับคณะ โดยประแกรมวิชามีสวนรวม
2) ปรับปรุงโครงสรางและบทบาทหนาที่การบริหารงานวิจัยและงานสรางสรรคของระดับคณะ โดยโปรแกรม
วิชามีสวนรวม
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3) จัดทําแผนบริหารงานวิจัยและงานสรางสรรคระยะยาว
4) พัฒนาฐานขอมูลสารสนเทศใหเอื้อตอการบริหารงานวิจัยและงานสรางสรรคของคณะ
5) จัดทําประกาศและแนวทางปฏิบัติในการดําเนินงานการวิจัยและงานสรางสรรคของคณะ
6) จัดสรรงบประมาณสนับสนุนผลงานวิจัยและงานสรางสรรคและการบริหารงานวิจัยและงานสรางสรรค
7) สงเสริม ยกยอง และเชิดชูเกียรติบุคลากรดีเดนดานงานวิจัยและงานสรางสรรค
8) กํากับ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาระบบการวิจัยและงานสรางสรรคเพื่อนํามาพัฒนาและปรับปรุง
การดําเนินงาน
ตัวชี้วัด
1) ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานและสนับสนุนการผลิตงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรค
2) จํานวนผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่แลวเสร็จตามกําหนดเวลา
กลยุทธที่ 2.2 สรางเสริมสมรรถนะบุคลากรดานการวิจัยและงานสรางสรรคและการจัดการความรูดานการ
วิจัยและงานสรางสรรคใหกับนักวิจัย
แนวทางการจัดสรร
1) จัดตั้งคณะกรรมการสงเสริมสมรรถนะบุคลากรดานงานวิจัยหรืองานสรางสรรคระดับคณะ
2) จัดตั้งคณะกรรมการพี่เลี้ยงนักวิจัยเพื่อสงเสริมสมรรถนะบุคลากรดานงานวิจัยหรืองานสรางสรรค
ระดับคณะ
3) จัดทําประกาศเงื่อนไขการรับทุนสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรคระดับคณะ
4) จัดกิจกรรม/โครงการเพื่อสรางเสริมสมรรถนะบุคลากรดานงานวิจัยและงานสรางสรรคและการจัดการ
ความรูดานงานวิจัยและงานสรางสรรคระดับคณะ
5) กํากับ ติดตาม และประเมินผลลัพธในการสรางเสริมสมรรถนะบุคลากรดานงานวิจัยและงานสรางสรรคและ
การจัดการความรูดานงานวิจัยและงานสรางสรรคใหกับนักวิจัย เพื่อนํามาพัฒนาและนําไปใชประโยชนและ
ปรับปรุงการดําเนินงาน
ตัวชี้วัด
1) รอยละของบุคลากรที่ไดรับการสงเสริมสมรรถนะและการจัดการความรูดานการวิจัยหรืองานสรางสรรค
2) จํานวนผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคของบุคลากรที่ไดรับการเสริมสรางสมรรถนะดานการวิจัยหรืองาน
สรางสรรค
3) จํานวนผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคมีการนําไปใชประโยชน
4) จํานวนผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรค ที่มีการตีพิมพเผยแพร
กลยุทธที่ 2.3 สงเสริมการวิจัยหรืองานสรางสรรคที่บูรณาการดานการเรียนการสอน การบริหารวิชาการ
หรือทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
แนวทางการจัดสรร
1) กําหนดเงื่อนไขการจัดสรรทุน สนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค แบบมีสวนรวมและมีประเด็นเชิง
บูรณาการ
2) สงเสริมและใหขอมูลใหการทํางานวิจัยและงานสรางสรรคเพื่อบูรณาการตามพันธกิจ
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ตัวชี้วัด
1) จํานวนผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่มีการบูรณาการกับการเรียนการสอน การบริการวิชาการ หรือทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม
พันธกิจ 3 ใหบริการทางวิชาการแกทองถิ่น
ประเด็นยุทธศาสตร 3 พัฒนาศักยภาพการบริการวิชาการทีมีคุณภาพแกชุมชน ทองถิ่น และสังคม
เปาประสงค 3 ชุมชน ทองถิ่น และสังคม ไดรับการบริการที่มีคุณภาพ และสามารถพึ่งพาตนเองได
กลยุทธที่ 3.1 พัฒนาระบบและกลไกในการบริการวิชาการแกทองถิ่น
แนวทางการจัดสรร
1) จัดทําแผนบริการวิชาการแกสังคม
2) จัดตั้งศูนยบริการวิชาการคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
3) แตงตั้งคณะกรรมการประจําศูนยบริการวิชาการคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
4) บริการวิชาการที่ตอบสนองความตองการของชุมชนและทองถิ่นและบูรณาการกับพันธกิจของคณะ
ตัวชี้วัด
1) รอยละของจํานวนกิจกรรม/โครงการ บริการวิชาการที่สนองความตองการของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ
ตอจํานวนอาจารยประจํา
2) ระดับความสําเร็จของระบบและกลไกการใหบริการทางวิชาการแกสังคม
3) รอยละของกิจกรรม/โครงการที่ไดนําความรูและประสบการณจากการใหบริการวิชาการมาใชในการ
พัฒนาการเรียนการสอน/งานวิจัยหรืองานสรางสรรค
4) รอยละของนักศึกษาที่มีสวนรวมกับโครงการใหบริการวิชาการ
5) จํานวนกิจกรร/โครงการที่บูรณาการกับการเรียนการสอนหรือการวิจัย
6) จํานวนเครือขาย/องคกร/ชุมชนที่ไดรับการบริการวิชาการ
กลยุทธที่ 3.2 สงเสริมการบริการวิชาการที่มีการชี้นํา ปองกัน หรือแกไขปญหาของสังคมทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย
แนวทางการจัดสรร
1) สํารวจโครงการบริการวิชาการของแตละโปรแกรมวิชา
2) คัดเลือกโครงการบริการวิชาการที่สามารถชี้นํา ปองกัน หรือแกไขปญหาของสังคม
3) สงเสริมใหโครงการบริการวิชาการ ที่มีการชี้นํา ใชระบบการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA
4) จัดใหมีแผนการดําเนินงานตามโครงการ
5) จัดใหมีการประเมินแผนการดําเนินงานตามโครงการ
ตัวชี้วัด
1) ระดับความสําเร็จของการชี้นํา ปองกัน หรือแกไขปญหาของสังคมภายในมหาวิทยาลัย
2) ระดับความสําเร็จของการชี้นํา ปองกัน หรือแกไขปญหาของสังคมภายนอกมหาวิทยาลัย
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พันธกิจที่ 4 ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 อนุรักษ สงเสริม ทํานุบํารุง เผยแพรศิลปะและวัฒนธรรมไทยสูสากล และเรียนรู
วัฒนธรรมอาเซียน
เปาประสงคที่ 4 นักศึกษา คณาจารยและบุคลากร รวมถึงเยาวชนและประชาชน ทั่วไปรูถึงคุณคาของศิลปะ
และวัฒนธรรมไทย และไดเรียนรูวัฒนธรรมอาเซียน
กลยุทธที่ 4.1 พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
แนวทางการจัดสรร
1) จัดทําแผนพัฒนาดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
2) สงเสริมการจัดกิจกรรมเพื่อทํานุบํารุง อนุรักษ ฟนฟู ปกปอง และเผยแพรศิลปะและวัฒนธรรมไทยของ
ทองถิ่นและของชาติ
3) สงเสริมและพัฒนานักศึกษา ประชาชน ชุมชนทองถิ่น ใหมีความรูความเขาใจทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม
4) สงเสริมสนับสนุนใหนักศึกษา ประชาชน ชุมชนทองถิ่น มีความตระหนักและมีสวนรวมในการทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม
5) สงเสริมการบูรณาการดานศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนและการบริการวิชาการ
ตัวชี้วัด
1) จํานวนโครงการ/กิจกรรม ดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
2) ระดับความสําเร็จของการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
3) จํานวนรายวิชาที่มีการบูรณาการดานศิลปะและวัฒนธรรม
4) ระดับคะแนนสงเสริมและสนับสนุนดานศิลปะและวัฒนธรรม (สมศ.10)
5) ระดับคะแนนการพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางดานศิลปะและวัฒนธรรม (สมศ.11)
6) จํานวนกิจกรรม/โครงการ บริการวิชาการ ดานศิลปะและวัฒนธรรม
กลยุทธที่ 4.2 สรางเครือขายความรวมมือทางดานศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อการเผยแพร
และเรียนรูวัฒนธรรมอาเซียน
แนวทางการจัดสรร
1) แตงตั้งคณะกรรมการเครือขายความรวมมือทางดานศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อการเผยแพรและเรียนรู
วัฒนธรรมอาเซียน
2) สงเสริมการจัดกิจกรรมการเผยแพรศิลปะและวัฒนธรรมทั้งในประเทศและตางประเทศ
3) สงเสริมการจัดกิจกรรมเพื่อเรียนรูวัฒนธรรมอาเซียน
ตัวชี้วัด
1) จํานวนหนวยงานหรือองคกรภายนอกมหาวิทยาลัยที่มีความรวมมือในการจัดกิจกรรมเผยแพรศิลปะและ
วัฒนธรรม
2) จํานวนกิจกรรม/โครงการที่สงเสริมการเรียนรูศิลปะและวัฒนธรรมอาเซียน
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พันธกิจ 5 บริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพ
ประเด็นยุทธศาสตร 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล
เปาประสงค 5 มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาลเพื่อเพิ่มคุณภาพของผลผลิต
และการบริการ
กลยุทธที่ 5.1 พัฒนาระบบแผนงาน งบประมาณและการใชทรัพยากร
แนวทางการจัดสรร
1) พัฒนาระบบการติดตามตรวจสอบการดําเนินงานตามโครงการ
2) พัฒนาระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ
3) พัฒนาแผนกลยุทธทางการเงินเพื่อระดมทุนสนับสนุนการดําเนินงานตามพันธกิจ
4) แสวงหาเครือขายความรวมมือเพื่อดําเนินงานตาม พันธกิจ เชน (เครือขายวิจัย/เครือขายบริการวิชาการ/
เครือขายการผลิตบัณฑิต/เครือขายการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม)
5) เสริมสรางวัฒนธรรมการทํางานโดยมุงเนนความรับผิดชอบและผลสําเร็จตามตัวชี้วัดเปนรายบุคคล
ตัวชี้วัด
1) รอยละของจํานวนโครงการในแผนงบประมาณประจําปที่ดําเนินการบรรลุตามเปาหมาย
2)ระดับความสําเร็จในการบริหารการเงินและงบประมาณ (สกอ 8.1)
3) จํานวนงบประมาณที่ไดจากการใหบริการวิชาการ การระดมทุนหรือการขอรับการสนับสนุนจาก
หนวยงานภายนอก
4) จํานวนเครือขายความรวมมือตามพันธกิจของคณะ
5) รอยละของจํานวนบุคลากรที่รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําป
กลยุทธที่ 5.2 พัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานและการพัฒนาบุคลากร
แนวทางการจัดสรร
1) จัดทําแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร
2) ดําเนินการบริหารและพัฒนาผูบริหาร อาจารย และบุคลากรสายสนับสนุนใหเปนไปตามแผน
3) จัดสวัสดิการเสริมสรางสุขภาพที่ดี และสรางขวัญกําลังใจใหแกอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน
4) จัดระบบติดตามใหคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนนําความรูที่ไดจากการพัฒนามาใชกับการเรียนการ
สอนและการวัดผลการเรียนรู รวมถึงการปฏิบัติงาน
5) จัดกิจกรรมใหความรูดานจรรยาบรรณอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนและดูแลใหมีการถือปฏิบัติ
6) จัดใหมีการประเมินผลความสําเร็จของแผนฯ
7) นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาบุคลากร
8) สงเสริมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารคณะทุกระดับ
ตัวชี้วัด
1) ระดับความสําเร็จในการบริหารและพัฒนาบุคลากร
2) รอยละของตัวชี้วัดในแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรที่บรรลุเปาหมาย
3) ผลการประเมินการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหาร
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กลยุทธที่ 5.3 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานโดยใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดสภาพแวดลอม
เพื่อเอื้อตอการเรียนรู
แนวทางการจัดสรร
1) จัดหาและปรับปรุงครุภัณฑใหมีความเพียงพอและมีประสิทธิภาพ
2) พัฒนาสภาพแวดลอมเพื่อเอื้อตอการเรียนรู
3) พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการเรียนการสอน และการเรียนรูดวยตนเอง
4) พัฒนาหองปฏิบัติการบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร
5) พัฒนาหองปฏิบัติการสารสนเทศภูมิศาสตร
6) สงเสริมใหบุคลากรและผูบริหาร ใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและตัดสินใจ
ตัวชี้วัด
1) ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาที่มีตอการใหบริการทางดาน หองสมุด อุปกรณการศึกษา
และสภาพแวดลอมการเรียนรูของคณะและมหาวิทยาลัย
2) จํานวนสื่ออิเล็กทรอนิกสดานการเรียนการการสอน
3) จํานวนฐานขอมูลเพื่อการบริหารและการตัดสินใจของคณะ
4) รอยละของบุคลากรที่เขารวมการอบรมเพื่อใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและ
การตัดสินใจ
5) ระดับความพึงพอใจของบุคลากร ในการใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและ
การตัดสินใจ
กลยุทธที่ 5.4 พัฒนาศักยภาพของคณะเพื่อเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียน
แนวทางการจัดสรร
1) พัฒนาบุคลากรและนักศึกษาใหมีความตระหนักรูเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน และบทบาทของมหาวิทยาลัย
ในการพัฒนาประชาคมอาเซียน
2) พัฒนาสมรรถนะการใชภาษาตางประเทศแกบุคลากรและนักศึกษา
3) สรางและพัฒนาเครือขายความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยในกลุมประเทศอาเซียน (+3)
จุดเนนสรางเครือขายความรวมมือกับประเทศเพื่อนบาน (พมา)
4) พัฒนาหลักสูตรปริญญาตรีสาขาวิชาภาษาพมา
5) พัฒนาหลักสูตรรวมระหวางหลักสูตรของคณะกับหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ในกลุมอาเซียน (+3
ตัวชี้วัด
1) จํานวนกิจกรรมการใหความรูเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
2) รอยละของบุคลากรที่ไดรับการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะดานภาษาตางประเทศ
3) รอยละของอาจารยที่สอบผานเกณฑภาษาอังกฤษจากสถาบันที่ไดรับการรับรอง (TOEFL) 500 หรือ
เทียบเทา
4) จํานวนเครือขายความรวมมือในกลุมประเทศอาเซียน (+3)
5) จํานวนอาจารยและนักศึกษาที่เขารวมโครงการความรวมมือกับมหาวิทยาลัยในกลุมอาเซียน (+3)
6) จํานวนหลักสูตรรวมระหวางหลักสูตรของคณะกับหลักสูตรของมหาวิทยาลัยในกลุมอาเซียน (+3)
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กลยุทธที่ 5.5 พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
แนวทางการจัดสรร
1) จัดทําแผนพัฒนาระบบและกลไกประกันคุณภาพการศึกษา
2) สรางความตระหนักในความรับผิดชอบรวมของบุคลากร
3) จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาระดับโปรแกรมวิชา
4) สงเสริมใหนักศึกษามีความรูและมีสวนรวมกับงานประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ
ตัวชี้วัด
1) จํานวนนวัตกรรม/แนวปฏิบัติที่ดี/งานวิจัยดานการประกันคุณภาพการศึกษา
2) ระดับความสําเร็จในการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
3) รอยละของบุคลากรที่เขารวมกิจกรรมการจัดการความรูดานการประกันคุณภาพการศึกษา
4) จํานวนโปรแกรมวิชาที่ไดรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
5) จํานวนโปรแกรมวิชาที่มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในอยูในระดับดี
6) ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ
7) ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกระดับคณะ
กลยุทธที่ 5.6 เสริมสรางภาพลักษณองคกรของคณะ
แนวทางการจัดสรร
1. จัดทําจดหมายขาวประชาสัมพันธของคณะ
2. สงเสริมศักยภาพของนักศึกษาและบุคลากร
3. จัดกิจกรรม/โครงการ ที่มีการประชาสัมพันธคณะ ไปยังภายนอกมหาวิทยาลัย
4. สงเสริมบทบาทของสมาคมศิษยเกาเพื่อการประชาสัมพันธองคกร
5. สงเสริมการดําเนินกิจกรรม/โครงการที่จะสามารถสรางความยอมรับจากสังคมภายนอก
ตัวชี้วัด
1. จํานวนนักศึกษาหรือบุคลากรของคณะที่ไดรับรางวัล หรือการยกยองในระดับชาติ ทั้งทางดานวิชาการและ
ความประพฤติ
2. รอยละของงานวิจัยหรือผลงานสรางสรรค ที่นําไปใชประโยชน ใหกับหนวยงานภายนอกที่เกี่ยวของ ตอ
จํานวนอาจารยประจํา
3. จํานวนชุมชนหรือองคกร ที่มีการดําเนินโครงการรวมกับคณะ จนกอใหเกิดการพัฒนาชุมชนหรือองคกรนั้น
4. จํานวนกิจกรรม/โครงการ ดานศิลปะและวัฒนธรรม ที่ไดรับการยกยองระดับชาติและนานาชาติ
5. จํานวนกิจกรรม/โครงการที่สามารถชี้นํา ปองกัน หรือแกไขปญหาของสังคมในดานตางๆไดรับการยกยอง
ระดับชาติ
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โครงการตามแผนกลยุทธ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2560 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
กลยุทธ/โครงการ
กลยุทธที่ 1.1 สรางความแข็งแกรงทางวิชาการใหแกบัณฑิตตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัย
และเอกลักษณของคณะ
1. โครงการพัฒนาคุณลักษณะนักศึกษาคณะมนุษยศาสตรฯ
2. โครงการพัฒนาคุณลักษณะนักศึกษาตามนโยบาย 3D
3. โครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตและศิษยเกาคณะมนุษยศาสตรฯ
4. โครงการสงเสริมและพัฒนาลักษณะบัณฑิต 5 ดานของ สกอ.
5. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
6. โครงการพัฒนาการวัดและประเมินผลการเรียนรู
7. โครงการศึกษาดูงานของนักศึกษาคณะมนุษยศาสตรฯ
8. โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณประกอบการเรียนการสอน
9. โครงการพัฒนาแหลงเรียนรูภายในคณะมนุษยศาสตรฯ
10. โครงการสนับสนุนสรางนวัตกรรมการเรียนการสอน
กลยุทธที่ 1.2 พัฒนาความรูความสามารถใหบัณฑิตมีคุณภาพ สามารถแขงขันไดในระดับสากล
1. โครงการพัฒนาทักษะทางวิชาการนักศึกษาและวิชาชีพคณะมนุษยศาสตรฯ
2. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรูทางวิชาการกับนักศึกษาตางสถาบัน
3. จัดนิทรรศการวิชาการและวิชาชีพดานมนุษยศาสตรฯ
4. โครงการยกยองเผยแพรผลงานดีเดนของนักศึกษาและศิษยเกาคณะมนุษยศาสตรฯ
กลยุทธที่ 1.3 พัฒนาทักษะดานภาษาตางประเทศ และเทคโนโลยีเพื่อเตรียมความพรอมสูตลาดแรงงาน
1. โครงการพัฒนาศักยภาพทางดานภาษาตางประเทศแกนักศึกษาคณะมนุษยศาสตรฯ
2. โครงการพัฒนาทักษะทางดานเทคโนโลยี สารสนเทศแกนักศึกษาคณะมนุษยศาสตรฯ
3. จัดกิจกรรมเสริมสรางทักษะดานภาษาตางประเทศใหกับนักศึกษาชั้นปสุดทายเพื่อเตรียมความพรอมเขาสู
ตลาดแรงงาน
4. โครงการสงเสริมทักษะทางวิชาชีพ ใหกับนักศึกษาชั้นปสุดทายเพื่อเตรียมความพรอมเขาสูตลาดแรงงาน
5. โครงการอบรม/สัมมนาใหความรูแกนักศึกษาเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
6. จัดกิจกรรมปจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะมนุษยศาสตรฯ
7. โครงการความรวมมือทางวิชาการ/วิชาชีพระหวางมหาวิทยาลัยกับหนวยงานสถาบันการศึกษาในกลุม
ประเทศอาเซียน
กลยุทธที่ 1.4 ปรับปรุงระบบสวัสดิการ การดูแลชวยเหลือนักศึกษาและการพัฒนาวินัยนักศึกษา
1. โครงการพัฒนาระบบสวัสดิการและการดูแลชวยเหลือนักศึกษา
2. โครงการพัฒนาระเบียบวินัยนักศึกษา
3. โครงการพัฒนาอาจารยที่ปรึกษา
4. โครงการเพื่อนชวยเพื่อน
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กลยุทธที่ 2.1 พัฒนาระบบและกลไกบริหารงานและสนับสนุนการผลิตงานวิจัยและงานสรางสรรค
1. โครงการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานวิจัยและงานสรางสรรค
2. โครงการทุนอุดหนุนการวิจัย งานสรางสรรคและผลงานวิชาการอื่นๆ
3. โครงการยกยองเชิดชูเกียรติบุคลากรที่มีผลงานดีเดน ดานงานวิจัยงานสรางสรรค และผลงานทางวิชาการ
กลยุทธที่ 2.2 สรางเสริมสมรรถนะบุคลากรดานการวิจัยและงานสรางสรรคและการจัดการความรูดานการ
วิจัยและงานสรางสรรคใหกับนักวิจัย
1. โครงการเสวนาวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัย งานสรางสรรคและผลงานวิชาการอื่นๆ
2. โครงการจัดการความรูดานงานวิจัยหรืองานสรางสรรค สําหรับบุคลากรคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
3. โครงการเสริมสรางสมรรถนะบุคลากรดานงานวิจัยหรืองานสรางสรรค
4. โครงการสนับสนุนงบประมาณการตีพิมพ เผยแพรงานวิจัย งานสรางสรรค และผลงานวิชาการอื่นๆ
กลยุทธที่ 2.3 สงเสริมการวิจัยหรืองานสรางสรรคที่บูรณาการดานการเรียนการสอน การบริหารวิชาการ
หรือทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
1. โครงการจัดการความรูสําหรับบุคลากรคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
กลยุทธที่ 3.1 พัฒนาระบบและกลไกในการบริการวิชาการแกทองถิ่น
1. จัดสํารวจความตองการการบริการวิชาการแกชุมชน
2. โครงการบริหารและพัฒนาศูนยบริการวิชาการคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
3. โครงการพัฒนาบุคลากรดานบริการวิชาการ
4. โครงการบริการวิชาการที่ตอบสนองความตองการของชุมชนและทองถิ่นคณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร
5. โครงการความรวมมือดานบริการวิชาการระหวางคณะมนุษยศาสตรฯกับหนวยงานภายนอก
กลยุทธที่ 3.2 สงเสริมการบริการวิชาการที่มีการชี้นํา ปองกัน หรือแกไขปญหาของสังคมทั้งภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัย
1. สํารวจโครงการบริการวิชาการของแตละโปรแกรมวิชาที่สามารถชี้นํา ปองกัน หรือแกไขปญหาของสังคม
2. จัดกิจกรรมสงเสริมการนําระบบการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA มาใชในการการบริการวิชาการ
3. โครงการบริการวิชาการที่ชี้นํา ปองกัน หรือแกไขปญหาของสังคมภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
กลยุทธที่ 4.1 พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
1. โครงการ/กิจกรรมสงเสริมทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
2. โครงการอบรมนาฏศิลปสําหรับเด็กและเยาวชน
3. โครงการ/กิจกรรมใหความรูการบูรณาการดานศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน
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กลยุทธที่ 4.2 สรางเครือขายความรวมมือทางดานศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อการเผยแพรและเรียนรูวัฒนธรรม
อาเซียน
1. โครงการ/กิจกรรมสงเสริมการสรางเครือขายความรวมมือทางดานศิลปะและวัฒนธรรมกับกลุมแกนนําใน
ประเทศและตางประเทศ
2. โครงการ/กิจกรรมเพื่อการเผยแพรศิลปะและวัฒนธรรมทั้งในประเทศและตางประเทศ
3. โครงการ/กิจกรรมสงเสริมการเรียนรูวัฒนธรรมอาเซียน
กลยุทธที่ 5.1 พัฒนาระบบแผนงาน งบประมาณและการใชทรัพยากร
1. โครงการติดตามระบบการเงินและงบประมาณ
2. พัฒนาศักยภาพและการบริหารคณะและโปรแกรมวิชา
3. โครงการพัฒนาและดําเนินการงานตามแผนกลยุทธทางการเงิน
4. โครงการสรางเครือขายความรวมมือในการดําเนินงานตามพันธกิจ
5. อบรมจรรยาบรรณวิชาชีพ, รางวัลดีเดนลูกจางประจํา, การประชุมบุคลากร
กลยุทธที่ 5.2 พัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานและการพัฒนาบุคลากร
1. บริหารจัดการศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
2. โครงการพัฒนาบุคลากรคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
3. เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนรูโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ
4.จัดการความรูสําหรับบุคลากรคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
5. พัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอน
6. สงเสริมการปฏิบัติตามจรราบรรณวิชาชีพของคณาจารยและบุคลากรคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
กลยุทธที่ 5.3 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานโดยใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดสภาพแวดลอม
เพื่อเอื้อตอการเรียนรู
1. โครงการจัดทําคําของบประมาณประจําป
2. โครงการพัฒนาแหลงทรัพยากรการเรียนรู
3. โครงการพัฒนาระบบ MIS
4. โครงการถายทอดความรูดาน MIS
กลยุทธที่ 5.4 พัฒนาศักยภาพของคณะเพื่อเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียน
1. โครงการอบรมทักษะภาษาอังกฤษใหแกนักศึกษาเพื่อเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียน
2. อบรมทักษะวิจัยภาษา
3. สนับสนุนการศึกษาดูงานของนักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ
4.โครงการพัฒนาหลักสูตรภาษาตางประเทศ
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กลยุทธที่ 5.5 พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
1. พัฒนาระบบและกลไกงานประกันคุณภาพการศึกษา
2. โครงการพัฒนานวัตกรรมหรือแนวทางปฏิบัติที่ดีดานประกันคุณภาพ
กลยุทธที่ 5.6 เสริมสรางภาพลักษณองคกรของคณะ
1. บริหารจัดการคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
2. 1 เลม 1 สื่อ
3. จัดทําฐานขอมูลศิษยเกา
4. โครงการพัฒนาระบบงานศิษยเกา
5. พัฒนาระบบอินเตอรเน็ต เว็บไซต
6. สงเสริมกิจกรรม ฐานขอมูลศิษยเกาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

