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คานา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เป็นหน่วยงานที่มีบทบาท
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ต้องตอบสนองยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ และยุทธศาสตร์ของชาติ
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สัง คมศาสตร์ ให้มีประสิทธิภาพ คณะจึงจัดทาแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี พ.ศ.2557-2561 อันจะนาไปสู่การ
พัฒนาคุณภาพบัณฑิตและการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครราชสีมา ต่อไป
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ส่วนที่ 1
บทนา
หลักการและเหตุผล
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ ดาเนินการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และ
สัง คมศาสตร์ สาหรับใช้ เป็นกรอบในการดาเนิน งานให้ สอดคล้อ งกับยุท ธศาสตร์ ของมหาวิทยาลั ยราชภั ฏ
นครราชสีมา ตั้งแต่ พ.ศ.2547 และได้มีการปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์เพื่อให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา พ.ศ. 2553- 2556 ซึ่งได้ดาเนินการมาจนครบระยะเวลาการดาเนินการของ
แผนแล้ว ประกอบกับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้ปรับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย เพื่อให้
มหาวิทยาลัยมีแผนยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล และเป็นกรอบแนวทางที่แสดงถึงยุทธศาสตร์
เป้ า ประสงค์ กลยุ ท ธ์ เพื่ อ การพั ฒ นาให้ สอดรับ กั บ ความต้ อ งการของประเทศและท้ อ งถิ่ น สอดคล้ อ งกั บ
อัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จึงได้ดาเนินการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ พ.ศ. 2557-2561 ขึ้น ด้วยการระดมความคิดจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัย สอดคล้องกับพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 โดยมีการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์
ลงสู่โปรแกรมวิชา และเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการของคณะมนุษยศาสตร์และสัง คมศาสตร์ ให้บรรลุ
จุดมุ่งหมายตามภารกิจต่อไป
ภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ.2551 เรื่อง มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา
ได้กาหนดมาตรฐานด้านการดาเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา ประกอบด้วยมาตรฐานย่อย 4 ด้าน
ดังนี้
1. ด้านการผลิตบัณฑิต สถาบันอุดมศึกษาดาเนินการรับนักศึกษาเข้าเรียนที่มีคุณสมบัติและจานวน
ตรงตามแผนการรับนักศึกษาและสอดคล้องกับเป้าหมายการผลิตบัณฑิตอย่างมีคุณภาพ สถาบันผลิตบัณฑิตได้
ตามคุณลักษณะ จุดเน้นของสถาบัน ตรงตามเป้าหมายที่กาหนด และจัดให้มีข้อสนเทศที่ชัดเจน เผยแพร่ต่อ
สาธารณะในเรื่องหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน คณาจารย์ ที่ส่งเสริมการจัดกิจกรรม การพัฒนาการ
เรียนรู้ทั้งในและนอกหลักสูตร และตอบสนองความต้องการของนักศึกษา
2. ด้านการวิจัย สถาบันอุดมศึกษามีการดาเนินพันธกิจด้านการวิจัยอย่างมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ
และภายใต้จุดเน้นเฉพาะ โดยมีการดาเนินการตามนโยบาย แผน งบประมาณ มีการบริหารจัดการเพื่อส่งเสริม
และสนับสนุนคณาจารย์ นักวิจัย บุคลากรให้มีสมรรถนะในการทาวิจัย ส่งเสริมและสร้างเครือข่ายการทาวิจัย
กับหน่วยงานภายนอกสถาบัน เพื่อให้ได้ผลงานวิจัย ผลงานประดิษฐ์ และงานริเริ่มสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพ มี
ประโยชน์ สนองยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ สามารถตอบสนองความต้องการของสังคมได้ในวงกว้างและ
ก่อให้เกิดประโยชน์แก่สาธารณชน

2
3. ด้านการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม สถาบันอุดมศึกษามีการให้บริการทางวิชาการที่ครอบคลุม
กลุ่มเป้าหมายทั้งในวงกว้างและกลุ่มเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจงทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งอาจให้บริการโดยการ
ใช้ทรัพยากรร่วมกันทั้งในระดับสถาบันและระดับบุคคลได้ในหลายลักษณะ อาทิ การให้คาปรึกษา การ
ศึกษาวิจัย การค้นคว้าเพื่อแสวงหาคาตอบให้กับสังคม การให้บริการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นต่าง ๆ การจัด
ให้มีการศึกษาต่อเนื่องบริการแก่ประชาชนทั่วไป การให้บริการทางวิชาการนี้ สามารถจัดในรูปแบบของการ
ให้บริการแบบให้เปล่าหรือเป็นการให้บริการเชิงพาณิชย์ที่ให้ผลตอบแทนเป็นรายได้หรือเป็นข้อมูลย้อนกลับมา
พัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่
4. ด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม สถาบันอุดมศึกษามีการดาเนินการทานุบารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมของชาติ ทั้งในระดับหน่วยงานและระดับสถาบัน มีระบบและกลไกในการส่งเสริมและสนับสนุนให้
ศิลปะและวัฒนธรรมเป็นส่วนหนึง่ ของการจัดการเรียนการสอนโดยตรงหรือโดยอ้อม เพื่อให้ผู้เรียนและ
บุคลากรของสถาบันได้รับการปลูกฝังความรู้ ตระหนักถึงคุณค่า เกิดความซาบซึ้งและมีสุนทรียะต่อศิลปะและ
วัฒนธรรมของชาติ สามารถนาไปใช้เป็นเครื่องจรรโลงความดีงามในการดารงชีวิตและประกอบอาชีพ มีวิถีชีวิต
ที่ปรารถนาและเรียนรู้วิธีการจัดการวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่ไม่พึงปรารถนาได้ สถาบันมีการควบคุมการ
ดาเนินงานด้านนี้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพตามเป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์การดาเนินงานด้านการ
ทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมของสถาบัน
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาจัดอยู่ในกลุ่มสถาบัน กลุ่ม ข สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี ซึ่ง
จะเน้นหนักในมาตรฐานการดาเนินงานทั้ง 4 พันธกิจหลักข้างต้น
กรอบนโยบายทิศทางการพัฒนาการศึกษาตามแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 –
2559) ในช่วงแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (พ.ศ.2557-2561)
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ดาเนินการจัดทาแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) เพื่อเป็นแนวทางสาหรับการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาที่ชัดเจน โดยสอดคล้อง
กับแผนระดับชาติต่างๆ เช่น แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสัง คมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559)
แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2552-2559) เป็นต้น โดยมีเนื้อหาโดยสรุป (สานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา. 2556 : บทสรุปผู้บริหาร) ดังนี้
ประเทศไทยอยู่ในช่วงเวลาที่ต้องเผชิญกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลยี
พลังงานและสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและส่งผลกระทบอย่างรุนแรงมากขึ้นกว่าที่ผ่านมา เช่น
การเปลี่ยนแปลงเพื่อปรับตัวเข้าสู่เศรษฐกิจโลก การรวมกลุ่มเศรษฐกิจภายใต้กรอบการค้าเสรีของอาเซียนกับ
จีน ญี่ปุ่น และอินเดีย
การเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกที่ส่งผลต่อความเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย โดยเฉพาะการเข้าสู่สังคม
ผู้สูงอายุ สังคมของความเป็นวัตถุนิยม สังคมที่เน้นคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะคุณภาพบัณฑิต ปัญหาวิกฤติ
ด้านพลังงาน และสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ที่ก่อให้เกิดภัยธรรมชาติที่มีความ
รุนแรงมาก ดังนั้นอุดมศึกษาไทยในช่วงปี 2555-2559 ต้องมีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดด เพื่อเป็นแหล่ง
ความรู้ที่ตอบสนองการแก้ไขปัญหาวิกฤติแ ละชี้นาการพัฒนาอย่างยั่งยืนของชาติและท้องถิ่นโดยเร่ง สร้าง
ภูมิคุ้มกันในประเทศให้เข้มแข็งขึ้นภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และต้องส่งเสริมการพัฒนาประเทศให้
สามารถแข่งขันได้ในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก โดยให้ความสาคัญกับการพัฒนาคนและสังคมไทย
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ให้มีคุณภาพ ผลิตกาลังคนที่มีศักยภาพตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานสามารถทางานเพื่อดารงชีพ
ตนเองและเพื่อช่วยเหลือสังคม มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบ และมีสุขภาวะทั้งร่างกายและจิตใจ รวมทั้ง
พัฒนาอาจารย์ให้เป็นมืออาชีพ และผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพให้เป็นอาจารย์ พัฒนาวิชาชีพอาจารย์ให้เป็นที่ยอมรับ
ของสังคม มีการจัดการเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยโดยใช้ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ความคิด
สร้างสรรค์ บนพื้นฐานการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะนาไปสู่การพัฒนาเพื่อประโยชน์
สุขที่ยั่ง ยืนของประเทศไทย ทั้งนี้โดยอาศัยการบริหารจัดการอุดมศึกษาเชิงรุก ซึ่งมีกลยุทธ์การเงิน และ
พระราชบัญญัติอุดมศึกษา เป็นเครื่องมือสาคัญในการขับเคลื่อน
วิสัยทัศน์ ปี 2559 “อุดมศึกษาเป็นแหล่งองค์ความรู้และพัฒนากาลังคนระดับสูงที่มีคุณภาพเพื่อการ
พัฒนาชาติอย่างยั่งยืน สร้างสังคมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่
11(พ.ศ.2555-2559) บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีบทบาทสูงในสังคมประชาคมอาเซียนและมุ่ง
สู่คุณภาพอุดมศึกษาระดับนานาชาติ”
ตัวชี้วัดและเป้าหมายที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ปี 2559 จานวนรวม 7 ตัวบ่งชี้
1. ร้อยละของสถาบันอุดมศึกษาไทยที่ได้รับจัดลาดับในระดับสากล ตามระบบมาตรฐานสากลที่ สกอ.
กาหนด
1) ภาพรวมของประเทศเท่ากับ 6%
2) กลุ่มสถาบันอุดมศึกษาที่เป็นเลิศในการสร้างองค์ความรู้เพื่อชี้นาสังคมและเพิ่มขีด
ความสามารถของประเทศในการแข่งขันระดับโลก เท่ากับ 100%
2. ร้อยละของอาจารย์ที่ได้รับการรับรองศักยภาพความเป็นอาจารย์มืออาชีพตามที่ สกอ.กาหนด เมื่อ
เทียบกับจานวนอาจารย์ทั้งหมด เท่ากับ 25%
3. คะแนนเฉลี่ยจากงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์ /เผยแพร่ต่อจานวนอาจารย์ ≥ 3.51 (คานวณ
จากข้อมูลของ สมศ. แต่ปรับเป้าหมายให้สอดคล้องตามกลุ่มสถาบัน)
4. ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาที่ผ่านการสอบใบประกอบวิชาชีพหรือใบรับรองคุณวุฒิเฉพาะสาขา
แห่งชาติเท่ากับ 100% (โดยครอบคลุมความรู้ด้านภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีสารสนเทศ)
5. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต เท่ากับ ≥ 4.51
6. ร้อยละของหลักสูตรที่ได้รับการรับรองมาตรฐานในระดับนานาชาติ โดยหน่วยงานสถาบันวิชาชีพ /
องค์กรซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ เท่ากับ 20%
7. ร้อยละของสถาบันอุดมศึกษาที่มีการวิเคราะห์ต้นทุนค่าใช้จ่ายต่อหน่วยคุณภาพ เท่ากับ 100%
ยุทธศาสตร์ มี 4 ยุทธศาสตร์ คือ “LEGS” STRATEGY
L = Leader of Change Management for Quality Education (All for Quality
Education and Quality Education at All) (เปลี่ยนระบบการนาองค์กรให้ขับเคลื่อนอุดมศึกษาแบบองค์
รวม)
E = Educator Professional (พัฒนาอาจารย์ให้เป็นมืออาชีพ และพัฒนาผู้เชี่ยวชาญมือ
อาชีพให้เป็นอาจารย์)
G = Graduated with Quality and Social Responsibility (ยกระดับคุณภาพบัณฑิต
อย่างก้าวกระโดด)
S = Satang Utilization (ปฏิ รูป การบริ หารการเงิ น อุด มศึ กษา เพื่ อขั บ เคลื่ อ น
สถาบันอุดมศึกษาสู่ความเป็นเลิศ)
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 เปลี่ยนระบบการนาองค์กรให้ขับเคลื่อนอุดมศึกษาแบบองค์รวม
กลยุทธ์ 1.1 กาหนดคุณค่าและสร้างวิสัยทัศน์ร่วมของอุดมศึกษา
กลยุทธ์ 1.2 บริหารอุดมศึกษา โดยยึดเป้าหมายอุดมศึกษาตามกรอบแผนอุดมศึกษาระยะ
ยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) อย่างต่อเนื่อง
กลยุทธ์ 1.3 สร้างระบบการประเมินศักยภาพและพัฒนาผู้บริหารระดับสูง กรรมการสภาของ
สถาบันอุดมศึกษา
กลยุทธ์ 1.4 สร้างระบบการปิดและยุบรวมหลักสูตร/คณะวิชา/มหาวิทยาลัย
กลยุทธ์ 1.5 พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานของสารสนเทศอุดมศึกษา
กลยุทธ์ 1.6 ต่อยอดสถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพให้เป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนาระดับโลก
กลยุทธ์ 1.7 ยกระดับอุดมศึกษาไทยให้มีบทบาทสูง ในประชาคมอาเซียนโดยเฉพาะด้าน
Higher Education Manpower Mobilization
กลยุทธ์ 1.8 สร้างระบบและกลไกเพื่อรองรับความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่ง
กับหน่วยงานภาคการผลิตในด้านการเรียนการสอนและการวิจัย
กลยุทธ์ 1.9 พัฒนาระบบโครงสร้างและบทบาทหน้าที่ของสานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาอาจารย์ให้เป็นมืออาชีพ และพัฒนาผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพให้เป็นอาจารย์
กลยุทธ์ 2.1 เพิ่มปริมาณอาจารย์ให้ตรงตามความต้องการในการผลิตบัณฑิต
กลยุทธ์ 2.2 พัฒนาอาจารย์ให้เป็นมืออาชีพอย่างเป็นระบบ
กลยุทธ์ 2.3 พัฒนาคุณภาพอาจารย์ให้มีความแข็งแกร่งในการทาวิจัย
กลยุทธ์ 2.4 ปฏิรูประบบค่าตอบแทนอาจารย์
กลยุทธ์ 2.5 พัฒนาระบบผู้เชี่ยวชาญ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพบัณฑิตอย่างก้าวกระโดด
กลยุทธ์ 3.1 พัฒนาระบบการเข้าศึกษา การเรียนรู้ และการสาเร็จการศึกษาที่ยืดหยุ่น
หลากหลาย ตอบสนองในทุกกลุ่มวัย
กลยุทธ์ 3.2 ยกระดับคุณภาพของหลักสูตร ให้ได้รับการรับรองในระดับอาเซียนและระดับ
โลก
กลยุทธ์ 3.3 สร้างระบบกลไก เพื่อจัดสอบใบรับรองคุณวุฒิเฉพาะสาขาแห่งชาติของทุก
หลักสูตร
กลยุ ทธ์ 3.4 ปรับปรุง ระบบติ ดตามและประเมิน บัณ ฑิต รวมทั้ ง พั ฒนาบัณ ฑิตเข้า สู่
ตลาดแรงงาน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ปฏิรูปการบริหารการเงินอุดมศึกษา เพื่อขับเคลื่อนสถาบันอุดมศึกษาสู่ความเป็นเลิศ
กลยุทธ์ 4.1 วิเคราะห์ต้นทุนค่าใช้จ่ายต่อหน่วยคุณภาพ
กลยุทธ์ 4.2 จัดทาแผนกลยุทธ์การเงินให้สอดคล้องกับเป้าหมายของสถาบันอุดมศึกษา และ
แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559)
กลยุทธ์ 4.3 จัดสรรทุนการศึกษาเพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาโดยคานึงถึงความต้องการ
กาลังคนของประเทศ
กลยุทธ์ 4.4 กากับ ติดตามประเมินผลการใช้ง บประมาณอย่างเหมาะสม (utilization
Management) ตามพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษา
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ในปี การศึ กษา 2559 ได้ตั้ งเป้า หมายการผลิ ตบั ณฑิต โดยมีสั ดส่ วนการรั บนัก ศึก ษาในกลุ่ ม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : วิทยาศาสตร์สุขภาพ : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็น 40 : 10 : 50 เท่ากับ
235,412 : 58,853 : 294,266 คน ซึ่งสอดคล้องกับกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.
2551-2565)
สาหรับแนวทางการนาแผนสู่การปฏิบัติ ต้องมีคณะกรรมการประกอบด้วยตัวแทนจากทุกภาคส่วนที่
เกี่ยวข้อง ทาหน้าที่วางระบบและกลไกตั้งแต่กระบวนการนายุทธศาสตร์ ดัง กล่าวไปเผยแพร่ ให้กับทุก
สถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปดาเนินการ รวมทั้งมีระบบกากับติดตามประเมินผลทุก 1 ปี เพื่อ
นาผลมาทบทวนและปรับปรุงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) ในช่วง
กลางของแผน (ในปี 2557) และสรุปผลการดาเนินงานตามแผน เมื่อสิ้นสุด ปี 2559 เพื่อนาไปวางแผนพัฒนา
การศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ต่อไป
กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551 – 2565)
กรอบแผนอุดมศึกษาระยะฉบับที่สองครอบคลุมช่วงเวลา 15 ปี ระหว่าง พ.ศ.2551-2565 จัดทาโดย
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ภายใต้การกากับของคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.)
และสถาบันคลังสมองของชาติภายใต้มูลนิธิส่งเสริมทบวงมหาวิทยาลัย โดยมี วัตถุประสงค์ของการจัดทากรอบ
แผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 พ.ศ.2565 คือ “การยกระดับคุณภาพอุดมศึกษาไทย เพื่อผลิตและ
พัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพสามารถปรับตัวสาหรับงานที่เกิดขึ้นตลอดชีวิต พัฒนาศักยภาพอุดมศึกษาในการ
สร้างความรู้ และนวัตกรรม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในโลกาภิวัฒน์ สนับสนุนการ
พัฒนาที่ยั่งยืนของท้องถิ่นไทย โดยใช้ กลไกของธรรมาภิบาล การเงิน การกากับมาตรฐาน และเครือข่าย
อุดมศึกษาบนพื้นฐานของเสรีภาพทางวิชาการ ความหลายหลาย และเอกภาพเชิงระบบ”
กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาวฉบับที่ 2 นี้ ออกแบบโดยคานึงถึงมิติการบูรณาการและองค์รวมของ
การพัฒนาอุดมศึกษา เพื่อกาหนดทิศทางยุทธศาสตร์ (Strategic direction) โดยมีสาระหลัก ดังนี้
1) ภาพอนาคตที่จะมีผลกระทบต่อโลกและอุดมศึกษา
1. ความเปลี่ยนแปลงด้านประชากร โดยอัตราการขยายตัวของเด็กและเยาวชนในช่วงอายุ 18-22
ปีจะลดลง อุ ดมศึ กษาต้องเพิ่ มบทบาทด้านการเพิ่ม ผลิ ตภาพเศรษฐกิจของกลุ่ม วัยท างาน เน้นการศึ กษา
ต่อเนื่องเพื่อรองรับการเปลี่ยนงานและอาชีพใหม่ ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุให้มีผลิตภาพทางสังคมและเศรษฐกิจ
2. พลังงานและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นปัญหาร่วมของทุกประเทศ อุดมศึกษาควรสร้างความตระหนัก
ในการอนุรักษ์พลังงาน สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
3. การมีงานทาและตลาดแรงงาน ซึ่งแบ่งประเด็นในการพิจารณา 4 ด้าน ได้แก่
3.1 โครงสร้างเศรษฐกิจไทย ในปัจจุบัน ภาคบริการและภาคอุตสาหกรรมเติบโตมาก โดยที่
สัดส่วนของกาลังแรงงานส่วนใหญ่ยังอยู่ในภาคเกษตร อุดมศึกษาจึงควรสร้างทักษะแรงงานที่จะออกจากภาค
เกษตรให้พร้อมเข้าสู่ภาคการผลิต และเน้นภาคการเกษตรโดยการต่อยอดไปสู่อุตสาหกรรมอาหารและการแปร
รูปวัตถุดิบทางการเกษตร
3.2 โลกาภิวัตน์ ซึ่งประเทศไทยจะต้องเข้าสู่การเปิดเสรีทางการบริการการศึกษาตามข้อตกลง
ในการที่ประเทศไทยจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 ซึ่งพลเมืองส่วนใหญ่เป็นมุสลิมและพูดภาษาบาฮา
สาอินโดนีเซีย อุดมศึกษาไทยจาเป็นต้องสร้างมาตรฐานการศึกษาและปริญญาที่ยอมรับร่วมกันได้ (Mutual
recognition) และเตรียมความพร้อมสาหรับศตวรรษแห่งเอเซีย โดยมีจีนและญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีบทบาท
สาคัญ

6
3.3 ความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ซึ่งส่งผลให้เกิดผลิตภาพ (Productivity) และนวัตกรรม
(Innovation) ในกระบวนการผลิตสินค้าและบริการ ซึ่งรัฐบาลร่วมกับภาคเอกชนได้กาหนดยุทธศาสตร์และ
จัดทาแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2555-2564) โดยอุดมศึกษาควรมี
บทบาทสาคัญในการพัฒนาตามแผน
3.4 โลกยุคสารสนเทศ เป็นโอกาสให้การเข้าถึงข้อมูลและข่าวสารความรู้กระทาได้ง่าย ทาให้
เกิดตลาดแรงงานใหม่ๆ บนฐานนวัตกรรม
4. การกระจายอานาจการปกครอง พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 ได้
กาหนดให้มีการกระจายอานาจไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการสร้าง
ระบบประกันคุณภาพบริการสาธารณะ และยังคงต้องการการสนับสนุนความเชี่ยวชาญในการติ ดตั้งระบบต่าง
การจัดการความรู้ การฝึกอบรมและยกระดับความสามารถของบุคลากร ทั้งนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจากส่วนกลางและมีรายได้จากการจัดเก็บภาษีค่าบารุงและค่าธรรมเนียม การที่
อุดมศึกษาทางานกับท้องถิ่นจะเสริมภารกิจหลักด้านการบริหารสั งคมให้โดดเด่น รองรับเหตุผลในการจัดตั้ง
สถาบันอุ ดมศึ กษาในท้องถิ่น อุดมศึก ษาควรรวมตั วท างานเป็ นเครือข่ ายพื้นที่ (เชิง ภู มิสั ง คมและเขตการ
ปกครอง) และเครือข่ายเชิงประเด็น เพราะโจทย์ท้องถิ่นต้องการความรู้หลายระดับหลากสาขา
5. ความรุนแรงและการจัดการความขัดแย้ง ในสภาวะความขัดแย้งที่รุนแรง อุดมศึกษาสามารถ
ช่วยสร้างการเข้าถึงเข้าใจ เพิ่มโอกาสการศึกษาและอาชีพในปัจจุบันควบคู่กับการสร้างความเข้าใจและโอกาส
อย่างถาวรในอนาคตด้วยการศึกษา
6. เยาวชนไทย นักศึกษาไทยและบัณฑิตในอนาคต ชีวิตงานของบัณฑิตในอนาคตจะแตกต่างจาก
ปัจจุบัน เช่น ทางานโดยมีหลายอาชีพตลอดทั้งช่วงอายุ การทางานไร้สังกัด (Freelance) ความเสี่ยงต่อรายได้
ที่ไม่แน่นอน เป็นต้น ที่ผ่านมามีความไม่สอดคล้องระหว่างการศึกษาและทักษะอาชีพที่พึงประสงค์ในอนาคต
นอกจากความเชี่ยวชาญเฉพาะศาสตร์แล้ว อุดมศึกษาควรเพิ่มพื้นที่การเรียนรู้ของนั กศึกษาในแบบของทักษะ
ชีวิต ทักษะสังคม สมรรถนะพื้นฐานร่วม สร้างการเรียนรู้ที่มีปฏิสัมพันธ์ สร้างความพร้อมเพื่อเปิดโลกทัศน์
สาหรับบัณฑิตในสภาวะโลกาภิวัตน์ด้านภาษาและวัฒนธรรม รู้และเห็นคุณค่าของพหุลักษณ์พหุวัฒนธรรม
การแลกเปลี่ยนและหลักสูตรสองภาษาจะเป็นกลไกสาคัญ
7. เศรษฐกิจพอเพียง อุดมศึกษาควรเป็นผู้นาให้เกิดการวิเคราะห์ได้ ปฏิบัติได้
2) ปัจจัยภายในระบบอุดมศึกษา
1. รอยต่อกับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการอาชีวศึกษา ในสภาพการณ์ขณะนี้นักเรียนที่เป็นตัว
ป้อนอุดมศึกษามีคุณภาพโดยรวมต่าลง เกี่ยวพันมาจากคุณภาพครูและจากสถานภาพที่ต่าของครู ทาให้ไม่มี
นักเรียนที่เก่งมาเป็นครู อุดมศึกษาจึงควรพัฒนาและสร้างครูคุณภาพสูง ซึ่งเป็นตัวคูณ (Multiplier) เพื่อดึงคน
เก่งมาเป็นครู พัฒนาเด็กที่มีความสามารถพิเศษ และเปิดโอกาสให้ผู้จบอาชีวศึกษาและกาลังทางาน เข้าศึกษา
ต่อในอุดมศึกษาได้ด้วยความยืดหยุ่น ไม่ต้องทิ้งงาน เพื่อคงแรงงานฝีมือดีไว้ในระบบ โดยอาจใช้ระบบธนาคาร
หน่วยกิต (Credit Bank) มาดาเนินการ
2. การแก้ไขปัญหาอุดมศึกษาในปัจจุบัน เนื่องด้วยสถาบันอุดมศึกษามีจานวนมากขึ้น การพัฒนา
คุณภาพของสถาบันจึงต้องใช้กลไกมาตรฐานและการจัดสรรทรัพยากรร่วมกัน เพื่อลดละเลิกหลักสูตรที่ไม่ใช่
ความต้องการของสังคมหรือการพัฒนาเศรษฐกิจ ปิดหน่วยงานที่มีคุณภาพการศึกษาต่า
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3. ธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการอุดมศึกษา อุดมศึกษาต้องปรับปรุงตั้งแต่ระดับองค์กรใน
ส่วนที่มีหน้าที่กาหนดหรือกากับนโยบาย คือสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหารทุกระดั บ สร้างกลไกพัฒนาผู้ดารง
ตาแหน่งสภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารระดับต่าง ๆ
4. การพัฒนาขีดความสามารถเพื่อการแข่งขัน ของประเทศ ในการประเมินความสามารถในการ
แข่ ง ขั นของประเทศไทย มหาวิ ทยาลั ย ไทยไม่ ติด กลุ่ มมหาวิ ทยาลัย ชั้น น าที่ มีคุ ณ ภาพแม้ ในระดั บภู มิภ าค
ความสามารถในการสร้างนวัตกรรมต่ า ควรนาระบบการประเมิน สมรรถนะการวิ จัยของกลุ่ม วิชาการใน
มหาวิทยาลัย (Research Assessment Exercise) มาประยุกต์และปรับใช้ ควรมีบทบาทผลักดันให้เกิดระบบ
วิจัยแห่งชาติ สร้างระบบเชื่อมโยงระหว่างอุดมศึกษาและภาคการผลิต มีกลไกการทางานร่วมกันในลักษณะพหุ
ภาคีระหว่างมหาวิทยาลัยและระหว่างมหาวิทยาลัยกับภาคอุตสาหกรรม ภาคสังคมและชุมชน
5. การเงินอุดมศึกษา การลงทุนในอุดมศึกษาผ่า นระบบงบประมาณยัง ไม่สะท้ อนคุณภาพ
การศึกษา สถาบันอุดมศึกษามีภาระต้องแสวงหาทุนเพื่อรักษามาตรฐานการศึกษา จึงควรจัดรูปแบบกองทุน
พัฒนาอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาอาจารย์และบุคลากร
6. ระบบการพัฒนาบุคลากร เงื่อนไขเร่งด่วนที่จะสร้างอุดมศึกษาให้มีคุณภาพ คือการพัฒนา
บุคลากรโดยต้องคานึงถึงการพัฒนาหลายมิติ เช่น ด้านวิชาการ ความเป็นครู ความสามารถในการจัดการเรียน
การสอน ความสามารถด้านการวิจัย สมรรถนะทางวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับสาขาที่ตนรับผิดชอบ
7. เครือข่ายอุดมศึกษา สถาบันอุดมศึกษาควรควบรวมการเรียนการสอน ลงทุนในโครงสร้าง
พื้นฐานร่วมกัน ควบรวมสถาบันเมื่อพร้อม สร้างเครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอน พัฒนาบุคลากรในการ
ทางานภาคสังคม เป็นต้น
8. การพัฒนาอุดมศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในแผนอุดมศึกษา
ระยะยาว ได้เน้น การพัฒนาเด็ก เยาวชน และนักศึกษา การพัฒนาครูและบุคลากรในพื้นที่ การสร้างความ
เข้มแข็งของสถาบันอุดมศึกษา และการพัฒนาอุดมศึกษาสู่อาเซียน แนวทางหลักเป็นการใช้ปัญญาให้เข้าถึง
เข้าใจ ยอมรับและเห็นคุณค่าของสังคมไทยที่เป็นพหุลักษณ์ พหุวัฒนธรรม
9. โครงสร้างพื้นฐานการเรียนรู้ของอุดมศึกษา โดยอุดมศึกษาต้องตระหนักว่าการอุดมศึกษาใน
อนาคตเป็น “การเตรียมคนเข้าสู่ชีวิตและการปรับแต่งคนเข้าสู่งาน” ดังนั้นรัฐพึงสนับสนุนให้เกิดการศึกษา
“ศิลปศาสตร์” (Liberal Arts Education) เพื่อเป็นโครงสร้างพื้นฐานการเรียนรู้ เตรียมความพร้อมเพื่อ
รองรับนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของชาติ ใช้เทคโนโลยีเพื่อการเข้าถึง (Access) และลด
ช่องว่างดิจิทัล (Digital Divide) เพื่อการเรียนรู้ จัดทาสื่อการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยออกสู่สาธารณะ (Open
Courseware) จัดระบบเครือข่ายห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ จัดตั้งกองทุนพัฒนาโครงสร้างทางกายภาพของ
สถาบันอุดมศึกษา และทากรอบนโยบายการพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต
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แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา พ.ศ.2557-2560
จังหวัดนครราชสีมาได้ปรับวิสัยทัศน์ใหม่ให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้นเพื่อให้จังหวัดเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจ
ในภูมิภาค มุ่งเน้นเชื่อมโยงเกษตรกรรม – อุตสาหกรรมเป็นหลัก โดยยกระดับมาตรฐานสินค้า เกษตร อาหาร
ปลอดภัย และพลังงานทดแทน พัฒนาระบบโลจิกติกส์และการค้าเพื่อเป็นศูนย์ กลางความเจริญของภาคอีสาน
และรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ตลอดรวมถึง การพัฒนาคุณภาพการท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ไ หม และ
OTOP เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ มุ่งเน้นการบริหารจัดการน้าแบบบูรณาการ พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนผ่าน
การสร้างรายได้และพัฒนาคุณภาพสังคมและสิ่งแวดล้อมให้ประชาชนอยู่ดีมีสุขยิ่ง ขึ้น โดยมีวิสัยทัศน์และ
ยุทธศาสตร์ ดังนี้
วิสัยทัศน์ “โคราช เมืองหลวงแห่งภาคอีสาน”
พันธกิจ
1. บูรณาการ พัฒนาเมือง ชุมชนและชบบทให้บรรลุตามเกณฑ์เมืองน่าอยู่ขององค์การอนามัยโลก
2. ขับเคลื่อนกระบวนการการมีส่วนร่วมพัฒนาสังคมคุณภาพ สังคมที่เอื้ออาทรและสังคมสมานฉันท์
3. สนับสนุนการผลักดันให้เกิดโครงข่ายคมนาคมขนส่งที่เชื่อมโยงในภูมิภาคและประเทศเพื่อนบ้าน
4. สนับสนุนและส่งเสริมการผลิตพลังงานทดแทนเพื่อระบบเศรษฐกิจสีเขียว
5. สร้างกระบวนการผลิต แปรรูปสินค้าการเกษตรและอาหารปลอดภัยเพื่อเพิ่มผลิตภาพอย่างมี
ประสิทธิภาพ
6. เสริมสร้างภาคเกษตร อุตสาหกรรม บริการ การศึกษา และวัฒนธรรมเพื่อเตรียมความพร้อม
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน
7. บูรณาการบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีดุลยภาพที่ยั่งยืน
8. ส่งเสริมสนับสนุนการบริหารงานภาครัฐตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือธรรมาภิบาล
เป้าประสงค์
1. พัฒนาจังหวัดนครราชสีมาเป็นเมืองหลักรองรับความเจริญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อมุ่งสู่
เมืองที่น่าอยู่
2. พัฒนาสังคมอย่างทั่วถึงและยั่งยืน
3. พัฒนาระบบโครงข่ายคมนาคมขนส่ง พลังงานสะอาด และศูนย์กระจายสินค้ารองรับความเจริญ
เติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
4. พัฒนาสินค้าเกษตรสีเขียวและอาหารปลอดภัยมุ่งสู่ครัวโลก
5. เสริมสร้างอุตสาหกรรมสะอาดและการท่องเที่ยวสีเขียว
ประเด็นยุทธศาสตร์ (ตามลาดับความสาคัญ)
1. พัฒนาปัจจัยแวดล้อมทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมการเกษตรและเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานเพื่อ
พัฒนาไปสู่ครัวของโลก และฐานการผลิตพลังงานสะอาด
2. พั ฒ นาระบบโลจิ สติ ก ส์แ ละการค้ า เพื่ อ เป็ น ศู น ย์ ก ลางความเจริญ ของภาคอี สานและรองรั บ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
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3. พัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อสร้างและกระจายรายได้ไปสู่ประชาชนใน
พื้นที่
4. พัฒนาสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงและยั่งยืนเพื่อสู่การเป็นเมืองน่าอยู่
5. พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการน้าอย่างบูรณาการ
6. ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยและความมั่นคงของบ้านเมือง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547
การดาเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เป็นไปตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ.2547 ให้ไว้ ณ วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ.2547 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 121 ตอนพิเศษ 23 ก.
หน้า 1 โดยมีเนื้อหาในหมวดที่ 1 บททั่วไป ดังนี้
มาตรา 7 ให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่เสริมสร้าง พลังปัญญาของ
แผ่นดิน ฟื้นฟูหลังการเรียนรู้ เชิดชูภูมิปัญญาท้องถิ่น สร้างสรรค์ศิลปะวิ ทยา เพื่อความเจริญ ก้าวหน้าอย่าง
มั่นคงและยั่งยืนของปวงชน มีส่วนร่วมในการจัดการ การบารุงรักษา การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทา
การสอน วิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ปรับปรุง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี ทะนุบารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม ผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะครู
มาตรา 8 ในการดาเนินงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามมาตรา 7 ให้กาหนดภาระหน้าที่ของ
มหาวิทยาลัยดังต่อไปนี้
(1) แสวงหาความจริงเพื่อสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ บนพื้นฐานของภูมิปัญ ญาท้องถิ่น ภูมิปัญญา
ไทย และภูมิปัญญาสากล
(2) ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม สานึกในความเป็นไทย มีความรักและผูกพันต่อท้องถิ่น อีกทั้ง
ส่ง เสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน เพื่อช่วยให้คนในท้องถิ่นรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง การผลิตบัณฑิต
ดังกล่าว จะต้องให้มีจานวนและคุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ
(3) เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า ความสานึก และความภูมิใจในวัฒนธรรมของท้องถิ่นและ
ของชาติ
(4) เรียนรู้และเสริมสร้างความเข้ม แข็ง ของผู้นาชุมชน ผู้นาศาสนาและนักการเมืองท้องถิ่นให้ มี
จิตสานึกประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรม และความสามารถในการบริหารงานพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นเพื่อ
ประโยชน์ของส่วนรวม
(5) เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ
และมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง
(6) ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชน องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและองค์กรอื่นทั้งในและต่างประเทศ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
(7) ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพื้นบ้านและเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้เหมาะสมกับการ
ดารงชีวิตและการประกอบอาชีพของคนในท้องถิ่น รวมถึงการแสวงหาแนวทางเพื่อส่งเสริมให้เกิดการจัดการ
การบารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน
(8) ศึกษา วิจัย ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดาริในการปฏิบัติภารกิจของ
มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
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มาตรา 9 มหาวิทยาลัยจะปฏิเสธการรับผู้สมัครผู้ใดเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยหรือยุติ หรือชะลอ
การศึก ษาของนัก ศึกษาผู้ ใดด้วยเหตุเพี ยงว่า ผู้นั้น ขาดแคลนทุน ทรั พย์อ ย่า งแท้ จริ ง เพื่อจ่ ายค่า ธรรมเนีย ม
การศึกษาต่าง ๆ แก่มหาวิทยาลัยมิได้
มาตรา 10 มหาวิทยาลัยอาจแบงสวนราชการดังนี้
(1) สานักงานอธิการบดี
(2) สานักงานวิทยาเขต
(3) บัณฑิตวิทยาลัย
(4) คณะ
(5) สถาบัน
(6) สานัก
มหาวิทยาลัยอาจใหมีศูนย์ สวนราชการหรอหน่วยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะเพื่อ
ดาเนินการตามวัตถุประสงคในมาตรา 7 เป็นสวนราชการหรือหน่วยงานในมหาวิทยาลัยอีกได
สานักงานอธิการบดีและสานกงานวิทยาเขตอาจแบงสวนราชการเปนกองสวนราชการหรือ เรียก
หนวยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเทากอง
บัณฑิตวิทยาลัย คณะ และวิทยาลัยอาจแบ่งส่วนราชการเปนสานักงานคณบดี กอง สวนราชการหรือ
หนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเท่ากอง
สถาบัน สานัก ศูนย์ สวนราชการหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่น ที่มีฐานะเทียบเท่าคณะอาจแบง ส่วน
ราชการเปนสานักงานผูอานวยการ กอง สวนราชการหรือหนวยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่ากอง
สานักงานคณบดี สานักงานผู อานวยการ กอง สวนราชการหรือหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะ
เทียบเท่ากอง อาจแบงสวนราชการเปนงาน สวนราชการหรือหนวยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่างาน
มาตรา 11 การจัดตั้ง การรวม และการยุบเลิกสานักงานวิทยาเขต บัณฑิตวิทยาลัย คณะ สถาบัน สานัก
วิทยาลัย ศูนย สวนราชการหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ ให้ทาเป็นกฎกระทรวง
การแบงสวนราชการเปนสานั ก งานคณบดี ส านั ก งานผู้ อ านวยการ และกอง สวนราชการหรื อ
หน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่น ที่มีฐานะเทียบเทากอง ใหทาเป็นประกาศกระทรวงและประกาศในราชกิจจานุเบกษา
การแบงสวนราชการเปนงาน สวนราชการหรือหนวยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเทางาน ให้
ทาเป็นประกาศมหาวิทยาลัย
มาตรา 12 ภายใตวัตถุประสงคตาม มาตรา 7 มหาวิทยาลัยจะรับสถาบันการศึกษาชั้นสูงหรือสถาบัน
อื่นเขาสมทบในมหาวิทยาลัยก็ไดและมีอานาจใหปริญญา อนุปริญญาหรือ ประกาศนียบัตรชั้นหนึ่งชั้นใดแก่
ผู้สาเร็จการศึกษาจากสถาบันที่เข้าสมทบนั้นได้
การรับเข้าสมทบหรือการยกเลิกการสมทบซึ่ งสถาบันการศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอื่น ให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย ให้ประกาศรับเข้าสมทบหรือยกเลิกการสมทบในราชกิจจานุเบกษา
การควบคุมสถาบันการศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันที่เขาสมทบในมหาวิทยาลัยใหเปนไปตามขอบังคับของ
มหาวิทยาลัย
มาตรา 13 นอกจากเงินที่กาหนดไวในงบประมาณแผนดินมหาวิทยาลัยอาจมีรายไดดังนี้
(1) เงินผลประโยชนคาธรรมเนียม คาปรับ และคาบริการตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย
(2) เงินและทรัพย์สินที่มีผอู้ ุทิศให้แกมหาวิทยาลัย
(3) รายได้หรือผลประโยชน์ที่ไดมาจากการใช้ที่ราชพัสดุซึ่งมหาวิทยาลัยปกครองดูแลหรือใช้ประโยชน
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(4) เงินอุดหนุ นจากราชการส่วนทองถิ่น หรือเงินอุดหนุนอื่นที่มหาวิทยาลัยไดรับเพื่อ ใช้ใน
การดาเนินกิจการของมหาวิทยาลัย
(5) รายไดหรือผลประโยชน์ที่ไดจากการลงทุนและจากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
(6) รายได้หรือผลประโยชน์อื่น
ใหมหาวิทยาลัยมีอานาจในการปกครองดูแลบารุง รักษาใชและจัดหาผลประโยชน์จากทรัพยสินของ
มหาวิทยาลัยทั้งที่เปนที่ราชพัสดุตามกฎหมายวาดวยที่ราชพัสดุและที่เปนทรัพยสินอื่น
บรรดารายได้และผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัยรวมทั้งผลประโยชน์ที่เกิดจากที่ราชพัสดุ เบี้ยปรับที่
เกิ ด จากการผิ ด สัญ ญาลาศึ ก ษา และเบี้ ยปรั บ ที่เ กิ ด จากการผิ ด สัญ ญาการซื้ อทรั พ ยสิ น หรื อ จางท าของที่
ดาเนินการโดยใช้เงินงบประมาณ ไมเปนรายไดที่ตองนาสงกระทรวงการคลังตามกฎหมายวาด้วยเงินคงคลัง
และกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ
มาตรา 15 บรรดารายได้ แ ละทรั พ ย์ สิ น ของมหาวิ ท ยาลั ย จะต องจั ด การเพื่ อ ประโยชน์ ภ ายใต้
วัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยตาม มาตรา 7
เงินและทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้แกมหาวิทยาลัยจะตองจัดการตามเงื่อนไขที่ผู อุทิศใหกาหนดไว้และต้อง
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย แตถามีความจาเปนตองเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขดังกลาว มหาวิทยาลัย
ต้องได้รับความยินยอมจากผูอุทิศใหหรือทายาท หากไมมีทายาทหรือทายาทไมปรากฏ จะต้องได้รับอนุมัติจาก
สภามหาวิทยาลัย
นโยบายสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้ประกาศนโยบายสภามหาวิทยาลัย เลขที่ 8/2556 วันที่
18 มกราคม 2556 เพื่ อ ให้ ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ นครราชสี ม าสามารถปฏิบั ติ ภ ารกิ จ ตามมาตรา 8 แห่ ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 ได้อย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานเกณฑ์การ
จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา และทัดเทียมกับมาตรฐานสากล เตรียมพร้อมในการเข้าสู่ ประชาคมอาเซียน
ดังต่อไปนี้
1. ด้านการสร้างโอกาสทางการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต
เป็น มหาวิ ทยาลั ยที่ มุ่ง สร้ างโอกาสทางการศึ กษา โดยจัด การศึ กษาที่ มีค วามหลากหลาย เพื่ อ
ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น ประเทศ รวมถึงการเตรียมการเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยบัณฑิต
จะต้องมีคุณภาพที่ครอบคลุมมิติที่สาคัญ ได้แก่ มีความรอบรู้ในศาสตร์ที่ศึกษา มีทักษะการคิด มีการดารงชีวิต
และการทางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข มีคุณธรรมและจริยธรรม มีความตระหนักในความแตกต่างทาง
วัฒนธรรมและมีความสามารถพิเศษ เช่น ภาษา เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น
2. ด้านการบริการทางวิชาการและการสร้างความร่วมมือ
เป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นที่พึ่งของท้องถิ่น ดาเนินงานให้บริการทางวิชาการในรูปแบบที่หลากหลาย
และมุ่งสร้างความเป็นหุ้นส่วนกับทุกภาคส่วนทั้งสถาบันการศึกษา ภาคส่วนทางสังคมในระดับท้องถิ่น ภูมิภาค
ประเทศ และนานาชาติ เพื่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกันทุกมิติทั้งด้านวิชาการ ทรัพยากร บุคลากร และด้านอื่น ๆ
3. ด้านการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ
เป็นมหาวิทยาลัยที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศในการจัดการศึกษา ให้มีมาตรฐานตามระบบการจัด
มาตรฐานสากล โดยมุ่งพัฒนาให้มีมาตรฐานในอันดับ 1 ใน 5 ของประเทศ อย่างน้อย 2 สาขา
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เป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นศูนย์กลางความรู้ในทุกมิติทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม โดยเฉพาะ
องค์ความรู้ด้าน “โคราชศึกษา” และพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ให้เกิดมูลค่าเพิ่มในทางเศรษฐกิจ
4. ด้านการพัฒนาระบบการบริหารมหาวิทยาลัย
เป็นมหาวิทยาลัยที่มุ่งพัฒนาระบบการบริหาร เพื่อตอบสนองต่อการสร้างโอกาสและการพัฒนา
คุณภาพบัณฑิต การบริการทางวิชาการ และการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ โดยให้มีความสามารถใน
การปรับตัวเพื่อตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลง สร้างวัฒนธรรมองค์กรและใช้นวัตกรรมทางการบริหารจัดการ
อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการแสวงหารายได้จากทรัพยากรของมหาวิทยาลัย
สภาพปัจจุบันของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (กันยายน 2556)
ความเป็นมา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดตั้งเป็นคณะวิชาเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2518 ตามหลักสูตร
การฝึ ก หั ด ครู ซึ่ ง ได้ ย กฐานะวิ ท ยาลั ย ครู เ ป็ น สถาบั น อุ ด มศึ ก ษา สอนนั ก ศึ ก ษาในระดั บ ปริ ญ ญาตรี ตาม
พระราชบั ญ ญั ติ วิ ท ยาลั ย ครู พ.ศ.2518 และท าการสอนวิ ช าชี พ อื่ น นอกเหนื อ จากวิ ช าชี พ ครู ตาม
พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ.2527 (ฉบับปรับปรุงแก้ไข)
วิทยาลัยครูนครราชสีมา เปลี่ยนเป็นสถาบันราชภัฏ นครราชสีมา ตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ
พ.ศ.2538 ซึ่งท าให้สามารถเปิด สอนนั กศึกษาในระดับที่ สูง กว่ าระดั บปริญ ญาตรี ขณะเดียวกัน คณะวิช า
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ก็ได้ปรับเปลี่ยนเป็นคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อให้สอดคล้องกับ
การปฏิบัติภารกิจที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการบริหารงานแบบภาควิชา ประกอบด้วย
ภาควิชา 11 ภาควิชา คือ
1. ภาควิชาภาษาไทย
2. ภาควิชาดนตรี
3. ภาควิชาภาษาต่างประเทศ
4. ภาควิชานาฏศิลป์
5. ภาควิชาภูมิศาสตร์
6. ภาควิชาสังคมวิทยา
7. ภาควิชาประวัติศาสตร์
8. ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์
9. ภาควิชาศิลปะ
10. ภาควิชาปรัชญาและศาสนา
11. ภาควิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
ในช่วงเวลาที่มีการบริหารงานโดยภาควิชา คณะมนุษยศาสตร์และสัง คมศาสตร์มีภารกิจที่สาคัญใน
การผลิตบัณฑิตของสถาบัน ดังนี้
1. สอนวิชาพื้นฐานในกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อสร้างความเป็นมนุษย์ เสริมสร้าง
การเรียนรู้ในการปรับตนให้ทันต่อสภาพการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจและสังคม มีวิธีการศึกษาหาความรู้ให้
ทันสมัยอยู่เสมอ
2. ผลิตบัณฑิตสาขาศิลปศาสตร์ ในโปรแกรมวิชาการพัฒนาชุมชน ออกแบบนิเทศศิลป์ ออกแบบ
ประยุ ก ต์ ศิ ล ป์ บรรณารั ก ษศาสตร์ แ ละสารนิ เ ทศศาสตร์ รั ฐ ประศาสนศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอั ง กฤษ
ภาษาอังกฤษธุรกิจ ภาษาญี่ปุ่น ภาษาจีน นาฏศิลป์
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3. ผลิตบัณฑิตสาขาวิชาการศึกษาร่วมกับคณะครุศาสตร์ ในโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ ภาษาไทย
สังคมศึกษา ศิลปศึกษา นาฏศิลป์ ดนตรีศึกษา ศิลปกรรม
4. ผลิตบัณฑิตสาขานิติศาสตร์
ในเดือนสิงหาคม 2541 สถาบันมีนโยบายเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหารทางด้านวิชาการภายใน
คณะ จากการบริหารงานแบบภาควิชาไปเป็นแบบโปรแกรมวิชา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จึงได้จัด
ให้มีการประชุม และศึกษาดูงานในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา สัง กัด ทบวงมหาวิทยาลัยของรัฐและ
สถาบั น ราชภั ฏ ที่ มี ก ารริ เ ริ่ ม การบริ ห ารงานแบบโปรแกรมวิ ช าในหลายสถาบั น หลั ง จากนั้ น ได้ แ ต่ ง ตั้ ง
กรรมการบริหารคณะ และกรรมการบริหารโปรแกรมวิชา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตามคาสั่ง
สถาบั นราชภั ฏนครราชสีม า ที่ 478/2542 ลงวั นที่ 27 พฤษภาคม 2542 จึง มีผ ลทาให้ การบริ หารคณะ
เปลี่ยนแปลงไปสู่การบริหารคณะแบบโปรแกรมวิชา อาจารย์ผู้สอนทุกคนสังกัดคณะ ทาหน้าที่สอนในรายวิชา
ต่าง ๆ ตามความถนัด ความรู้ ความสามารถของแต่ละบุคคล ในโปรแกรมวิชาจะมีกรรมการบริหารโปรแกรม
วิชาประกอบด้วย ประธานโปรแกรมวิชาและกรรมการ จานวน 5-7 คน ทาหน้าที่รับผิดชอบการผลิตบัณฑิตที่
สังกัดโปรแกรมวิชานั้น ๆ และในวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2547 สถาบันราชภัฏนครราชสีมาได้เปลี่ยนแปลงเป็น
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในปีการศึกษา 2548 ได้
ดาเนินการปรับปรุงหลักสูตร ส่งผลให้โปรแกรมวิชาในสังกัดของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีทั้งสิ้น
14 โปรแกรมวิชา และ 2 กลุ่มวิชา ณ ขณะนั้น จนกระทั่งปีการศึกษา 2555 คณะได้มีการปรับปรุงหลักสูตร
เพื่อให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ส่งผลให้กลุ่มวิชาปรับเป็นโปรแกรมวิชา รวมทั้งสิ้น
15 โปรแกรมวิชา รับผิดชอบจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร พ.ศ.2555 คือ
1. โปรแกรมวิชาภาษาไทย เปิดสอน 2 หลักสูตร คือ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย และ
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
2. โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ เปิดสอน 3 หลั กสูตร คือ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ และศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
3. โปรแกรมวิชาภาษาญี่ปุ่น เปิดสอน 1 หลักสูตร คือ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
4. โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เปิดสอน 1 หลักสูตร คือ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
รัฐประศาสนศาสตร์
5. โปรแกรมวิชานิติศาสตร์ เปิดสอน 1 หลักสูตร คือ นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิติศาสตร์
6. โปรแกรมวิ ชาบรรณารักษศาสตร์แ ละสารนิเทศศาสตร์ เปิดสอน 1 หลั กสูตร คือ ศิล ปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์
7. โปรแกรมวิชาดนตรี เปิดสอน 1 หลักสูตร คือ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี
8. โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม เปิดสอน 1 หลักสูตร คือ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนา
สังคม
9. โปรแกรมวิชาทัศนศิลป์ เปิดสอน 1 หลักสูตร คือ ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์
10. โปรแกรมวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ เปิดสอน 1 หลักสูตร คือ ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ออกแบบนิเทศศิลป์
11. โปรแกรมวิชาศิลปศึกษา เปิดสอน 1 หลักสูตร คือ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา
12. โปรแกรมวิชานาฏศิลป์ เปิดสอน 1 หลักสูตร คือ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย
13. โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา เปิดสอน 1 หลักสูตร คือ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา
14. โปรแกรมวิชาภาษาจีน เปิดสอน 1 หลักสูตร คือ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน
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15. โปรแกรมวิ ช าปรั ช ญา ศาสนา และเทววิ ท ยา เปิ ด สอน 1 หลั กสู ต ร คื อ ครุ ศ าสตรบั ณ ฑิ ต
สาขาวิชา พุทธศาสนศึกษา
และมี 1 กลุ่มวิชา ได้แก่กลุ่มวิชาภาษาฝรั่งเศส
สภาพทางกายภาพของคณะ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อยู่ระหว่างดาเนินการก่อสร้างอาคารหลังใหม่เพื่อรองรับการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร ซึ่งในปัจจุบันบุคลากรและโปรแกรมวิชามีที่ตั้งของสานักงาน ดังนี้
อาคาร 5 เป็ น ที่ ท าการของส านั ก งานคณบดี สโมสรนั ก ศึ ก ษา โปรแกรมวิ ช าการพั ฒ นาชุ ม ชน
โปรแกรมวิชาปรัชญา ศาสนาและเทววิทยา โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ โปรแกรมวิชาภาษาจีน โปรแกรมวิชา
ภาษาไทย โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา
อาคาร 26 เป็นอาคารเรียนและที่ทาการของโปรแกรมวิชาศิลปศึกษา และโปรแกรมวิ ชาทัศนศิลป์
รวมถึงเป็นที่ตั้งของหอศิลป์จินตนาการ
อาคาร 9 (ชั้น 6 ชั้น 14 และชั้น 15) เป็นที่ทาการของโปรแกรมวิชานิติศาสตร์ โปรแกรมวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร์ โปรแกรมวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ และโปรแกรมวิชานาฏศิลป์
อาคาร 27 (ชั้น 2 และชั้น 4 บางส่วน) เป็นที่ทาการของโปรแกรมวิชาภาษาญี่ปุ่น และกลุ่มวิชาภาษา
ฝรั่งเศส
อาคาร 12 (ชั้น 1 บางส่วน) เป็นที่ทาการของโปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
อาคาร 30 (ชั้นล่าง) เป็นที่ทาการของโปรแกรมวิชาดนตรี
จานวนบุคลากร
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9

โปรแกรมวิชา
/ กลุ่มวิชา
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
ภาษาญี่ปุ่น
ภาษาจีน
รัฐประศาสนศาสตร์
นิติศาสตร์
บรรณารักษศาสตร์
และสารนิเทศศาสตร์
ดนตรี
สังคมศึกษา

จานวน

ป.ตรี

วุฒิการศึกษา
ป.
ป.โท
เอก
12
1
28
9
2
1
5
0
11
2
6
0

ตาแหน่งทางวิชาการ
รวม

อ.

ผศ.

รศ.

รวม

13
38
8
8
13
6

13
31
8
8
9
5

0
7
0
0
4
1

0
0
0
0
0
0

13
38
8
8
13
6

13
38
8
8
13
6

0
1
5
3
0
0

6

0

6

0

6

5

1

0

6

6
10

2
0

4
7

0
3

6
10

6
9

0
1

0
0

6
10
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โปรแกรมวิชา
/ กลุ่มวิชา

ลาดับ
10
11
12
13
14

ศิลปศึกษา
ออกแบบนิเทศศิลป์
นาฏศิลป์
ฝรั่งเศส
ทัศนศิลป์
ปรัชญา ศาสนา และ
เทววิทยา
การพัฒนาสังคม
รวม

15
16

จานวน

ป.ตรี

วุฒิการศึกษา
ป.
ป.โท
เอก
8
0
6
0
8
1
2
0
2
1

8
7
10
2
6

0
1
1
0
3

7

0

6

1

5
153

1
17

4
117

0
19

ตาแหน่งทางวิชาการ
รวม

อ.

ผศ.

รศ.

รวม

8
7
10
2
6

7
6
10
2
5

1
0
0
0
1

0
1
0
0
0

8
7
10
2
6

7

6

1

0

7

2
19

0
1

5
153

5
3
153 133

จานวนผู้ลาศึกษาต่อ
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

โปรแกรมวิชา / กลุ่มวิชา
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
ภาษาญี่ปุ่น
ภาษาจีน
รัฐประศาสนศาสตร์
นิติศาสตร์
บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
ดนตรี
สังคมศึกษา
ศิลปศึกษา
ออกแบบนิเทศศิลป์
นาฏศิลป์
ฝรั่งเศส
ทัศนศิลป์
ปรัชญา ศาสนา และเทววิทยา
การพัฒนาสังคม
รวม

ลาศึกษาต่อเต็มเวลา
ในระดับ
ป.ตรี
ป.โท ป.เอก รวม
0
0
1
1
0
0
2
2
0
0
0
0
0
1
1
2
0
0
2
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
8
10
(ข้อมูล ณ วันที่ 1 กันยายน 2556)
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จุดเน้นและจุดเด่นของคณะ
สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ได้กาหนดให้คณะดาเนินการ
กาหนดตัวบ่งชี้ที่สะท้อนจุดเน้นจุดเด่นของคณะ ซึ่งคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้ดาเนินการกาหนด
จุด เน้น และจุ ดเด่ น คือ “เป็ นแหล่ งส่ ง เสริ มการเรี ย นรู้ ด้ านศิ ลปะและวั ฒนธรรม” ซึ่ ง คณะสนั บ สนุ น ให้
โปรแกรมวิชาเป็นแหล่งส่งเสริมการเรียนรู้ทั้งในด้านศิลปะและด้านวัฒนธรรม ทั้งวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรม
สากล โดยมีแหล่งข้อมูล สารสนเทศ และมีการจัดประสบการณ์ที่สนับสนุนให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้ทางด้าน
ศิล ปะและวั ฒ นธรรม ทั้ง นี้ ได้ ผ่า นความเห็ น ชอบจากที่ป ระชุ มคณะกรรมการสภามหาวิ ท ยาลัย ราชภั ฏ
นครราชสีมา ในคราวประชุมวันที่ 30 มีนาคม 2555
ประเด็นการดาเนินงานด้านการชี้นา ป้องกันหรือแก้ปัญหาสังคมภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
การด าเนิ นงานของคณะ เพื่ อ ให้ สามารถชี้ น า ป้ อ งกั น หรื อ แก้ปั ญ หาสั ง คมภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยนั้น คณะได้เลือกดาเนินการ โดยผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครราชสีมา ในคราวประชุมวันที่ 30 มีนาคม 2555 ทั้งสองด้าน ดังนี้
ภายในมหาวิทยาลัย คือ การชี้นา ป้องกันหรือแก้ปัญหาของสังคมภายในสถาบัน ด้านจิตสาธารณะ
ภายนอกมหาวิทยาลัย คือ การชี้นา ป้องกันหรือแก้ปัญหาของสังคมภายนอกสถาบัน ด้านยาเสพติด
อัตลักษณ์ของคณะ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้กาหนดอัตลักษณ์ของคณะไว้ว่า “นักศึกษาและบุคลากรเป็นผู้
มีจิตอาสา”
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (SWOT Analysis)
ในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
พ.ศ. 2557-2561 คณะได้มีการประชุมผู้เกี่ยวข้องเพื่อวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของคณะ ด้วยเทคนิค SWOT
Analysis และ TOWS Matrix โดยมีผลการวิเคราะห์ตามพันธกิจสถาบันอุดมศึกษา และด้านการบริหาร
จัดการคณะ ดังนี้
พันธกิจด้านการผลิตบัณฑิต
จุดแข็ง (Strength)
1. หลักสูตรของคณะทุกหลักสูตรเป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษาระดับชาติ (TQF)
2. คณาจารย์ในคณะมีความรู้ความสามารถทางวิชาการหลากหลายสาขา มีคุณวุฒิที่ตรงกับรายวิชา
ที่รับผิดชอบการสอน
3. การเรียนการสอนมีการเน้นฝึกปฏิบัติจริง เพื่อเสริมประสบการณ์และรับใช้สังคม
4. มีเอกสารประกอบการสอนเพิ่มเติมจากตาราหลัก
5. คณาจารย์มีมนุษยสัมพันธ์และเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักศึกษา
6. นักศึกษาได้รับรางวัลจากหน่วยงานภายนอกอย่างสม่าเสมอ
7. ผู้ประกอบการมีความพึงพอใจนักศึกษาในด้านความอดทนในการทางาน
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โอกาส (Opportunity)
1. ได้รับความร่วมมือจากผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมาถ่ายทอดความรู้ให้แก่นักศึกษา
2. มีแหล่งเรียนรู้และฝึกประสบการณ์ภายนอกของทุกสาขาวิชา
3. มีโอกาสที่จะสร้างเครือข่าย (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยและหน่วยงานอื่น ๆ ทั้งในและ
ต่างประเทศ
4. มีหลักสูตรที่เอื้อในการพัฒนาเป็นหลักสูตรนานาชาติ เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน (AC)
5. มีศักยภาพในการรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากกลุ่มประเทศประชาคมอาเซียน และนานาชาติ
6. มีผลวิจัยที่สนับสนุนให้มีการออกแบบหลักสูตรให้ตรงกับความต้องการของชุมชน
7. หน่วยงานมีความพร้อมในการเทียบเคียงสมรรถนะ (Benchmark) กับหน่วยงานลักษณะเดียวกัน
8. มีเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่สนับสนุนการเรียนการสอน
จุดอ่อน (Weakness)
1. นักศึกษามีพื้นฐานความรู้ที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
2. มีนักศึกษาจานวนมาก ส่งผลให้การฝึกปฏิบัติไม่เป็นไปตามเกณฑ์
3. จานวนผู้สอนไม่เพียงพอต่อรายวิชาที่สอน ส่งผลให้ภาระการสอนไม่เป็นไปตามเกณฑ์
4. ห้องปฏิบัติการและโสตทัศนูปกรณ์ไม่เพียงพอ สื่อการสอนที่ผู้สอนใช้อยู่ยังไม่ทันสมัย
5. คณาจารย์ยังขาดเทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้มีรูปแบบที่หลากหลาย
6. นักศึกษามีทักษะด้านภาษาอยู่ในระดับค่อนข้างต่า
ข้อจากัด (Threat)
1. มหาวิทยาลัยรับนักศึกษาเกินแผน ส่งผลให้คณาจารย์ไม่เพียงพอต่อภาระการสอน
2. ขาดการสนับสนุนและแรงจูงใจในการปฏิบัติงานที่เกินจากภาระงานปกติ
3. ขาดความต่อเนื่องในการติดตามการดาเนินงานตามข้อตกลงร่วมกัน (MOU) กับหน่วยงาน
ภายนอก
พันธกิจด้านการวิจัย
จุดแข็ง (Strength)
1. มีโครงการหรือกิจกรรมที่ส่งเสริมการทาวิจัย
2. มีงบประมาณที่จัดสรรเพื่อสนับสนุนการวิจัย
3. มีอาจารย์ที่มีความสามารถในการทาวิจัยหลากหลายสาขา สามารถบูรณาการร่วมกันได้
โอกาส (Opportunity)
1. มีแหล่งสนับสนุนทุนวิจัยจากหน่วยงานภายในและภายนอกจานวนมาก
2. มีการทาบันทึกข้อตกลงร่วมกัน (MOU) กับสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ
3. มีหน่วยงานที่พร้อมจะเป็นเครือข่ายด้านการวิจัย
4. มีโครงสร้างการบริหารและบุคลากรที่เอื้อในการจัดทาแผนแม่บทเพื่อพัฒนางานวิจัยของคณะ
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จุดอ่อน (Weakness)
1. ภาระงานของอาจารย์มาก ไม่เอื้อต่อระยะเวลาในการทาวิจัย
2. ขาดผู้เชี่ยวชาญที่ตรงตามสาขาในการให้คาแนะนา
3. แรงจูงใจด้านงบประมาณไม่เพียงพอ
4. จานวนผลงานวิจัยมีน้อยเมื่อเทียบกับสัดส่วนของจานวนอาจารย์
5. จานวนผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่มีจานวนน้อย
ข้อจากัด (Threat)
1. เกณฑ์การสนับสนุนทุนวิจัยและการเผยแพร่ไม่เอื้ออานวยต่อผู้วิจัย
2. ข้อจากัดในการเบิกจ่ายทุนสนับสนุนงานวิจัยมีมาก
3. แรงจูงใจด้านงบประมาณจากมหาวิทยาลัยไม่เพียงพอ
พันธกิจด้านการให้บริการวิชาการแก่สังคม
จุดแข็ง (Strength)
1. คณะมีความหลากหลายทางวิชาการ และมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง
2. มีระบบและกลไกการขับเคลื่อนงานบริการวิชาการระดับโปรแกรมวิชาที่ชัดเจน
3. มีมิติในเชิงพื้นที่ในการพัฒนาที่ชัดเจน
4. บุคลากรเป็นผู้นาทางความคิด สามารถแตกความรู้สร้างสรรค์องค์ความรู้สู่ชุมชนได้
5. คณะมีโครงสร้างการบริหารและบุคลากรที่สามารถจัดทาแผนแม่บทของการบริการวิชาการต่อสังคม
โอกาส (Opportunity)
1. การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AC) ทาให้มีโอกาสในการให้บริการด้านภาษาและวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น
2. บุคลากรมีโอกาสในการพัฒนางานบริการวิชาการไปสู่งานวิจัย และบูรณาการเข้าสู่การเรียนการสอน
3. มีหน่วยงานในชุมชนจานวนมาก สามารถสร้างความร่วมมือในการทางานร่วมกับองค์กรในจังหวัด
และท้องถิ่นใกล้เคียง เพื่อให้เกิดการบริการวิชาการที่สร้างความยั่งยืนในการพัฒนาให้แก่ท้องถิ่น
4. อาจารย์มีโอกาสในการได้รับการยอมรับในการบริการชุมชนและสามารถพัฒนาศักยภาพให้สูงขึ้นได้
โดยการสร้างเครือข่ายบริการวิชาการกับหน่วยงานต่าง ๆ ในท้องถิ่น
จุดอ่อน (Weakness)
1. ขาดเอกภาพในการให้บริการทางวิชาการ และกลไกในการประสานการเชื่อมโยงกิจกรรมบริการ
วิชาการระดับคณะ
2. ขาดความรู้ในการบูรณาการการบริการวิชาการสู่การเรียนการสอน และการต่อยอดสู่งานวิจัย
และการผลิตชุดองค์ความรู้
3. ไม่มีแผนในการให้บริการวิชาการในระดับคณะ ส่งผลให้ขาดผู้แทนในการประสานความร่วมมือ
ระหว่างโปรแกรม
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ข้อจากัด (Threat)
1. ภาระการสอนของอาจารย์มีมาก และเวลาในการให้บริการวิชาการไม่ตรงกัน
2. ระเบียบข้อบังคับไม่ยืดหยุ่นและไม่เอื้อต่อการปฏิบัติงาน
3. การบริการวิชาการไม่สามารถตอบสนองความต้องการของพื้นที่ได้ครบถ้วน
4. การบริการวิชาการขาดความต่อเนื่อง และมีการเปลี่ยนแปลงพื้นที่บ่อยครั้ง
พันธกิจด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
จุดแข็ง (Strength)
1. มีการบริหารและดาเนินการหลักสูตรทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมที่โดดเด่น
2. มีผลงานที่ได้รับรางวัลระดับชาติอย่างต่อเนื่อง
3. บุคลากรได้รับการยอมรับทางด้านวิชาการและงานสร้างสรรค์ในระดับชาติ
4. นักศึกษาและบุคลากรได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนระดับชาติและนานาชาติ ในการแสดงผลงาน
ทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม
5. มีการบริการวิชาการทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมสู่ชุมชนอย่างต่อเนื่อง
6. มีการจัดกิจกรรมทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมให้กับนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง
โอกาส (Opportunity)
1. คณะมีโอกาสในการเป็นเจ้าภาพจัดเวทีสัมมนาวิชาการทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมในระดับชาติ
และนานาชาติ
2. มีโอกาสจัดการประกวดแข่งขันทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมในระดับชาติและนานาชาติ
3. มีโอกาสในการสร้างผลงานวิจัยและผลงานวิชาการทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมที่ได้รับการยอมรับ
ในระดับชาติและนานาชาติ
4. มีโอกาสใช้แหล่งเรียนรู้ทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมที่หลากหลาย ในการทาวิจัยและจัดทาผลงาน
วิชาการ
5. มีโอกาสเป็นศูนย์กลางทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6. มีโอกาสบูรณาการศาสตร์ด้านศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อสร้างสรรค์ผลงานใหม่ได้
จุดอ่อน (Weakness)
1. การบริหารบุคลากรและทรัพยากรร่วมกันยังไม่มีประสิทธิภาพ
2. มีงานวิจัยด้านศิลปะและวัฒนธรรมน้อย
ข้อจากัด (Threat)
1. นโยบายเรื่องการส่งเสริมด้านศิลปะและวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยไม่ชัดเจน
2. งบประมาณสนับสนุนในการดาเนินงานสร้างสรรค์และเผยแพร่ผลงานไม่เพียงพอ
3. ขาดอาคาร และสถานที่ที่เหมาะสมในการจัดกิจกรรม
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ด้านการบริหารจัดการ
จุดแข็ง (Strength)
1. บุคลากรมีความสามัคคี ให้ความร่วมมือในการทางานบนความหลากหลายทางด้านวิชาการ
2. คณะมีการส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรพัฒนาตนเอง
3. คณะมีช่องทางการใช้เทคโนโลยีในการติดต่อสื่อสารได้หลายช่องทาง
4. มีระบบการให้บริการ และอานวยความสะดวกในการดาเนินงานแก่บุคลากรสายสนับสนุน
โอกาส (Opportunity)
1. เทคโนโลยีด้านโทรคมนาคมและการสื่อสารมีความก้าวหน้ามาก สามารถนามาปรับใช้ในการ
บริหารจัดการ
2. มหาวิทยาลัยส่งเสริมให้มีการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่การเป็นส่วน
หนึ่งของประชาคมอาเซียน
3. หน่วยงานภายนอกมีความต้องการให้คณะบริการวิชาการ สามารถสร้างความร่วมมือเพื่อหาแหล่ง
ทุนและรายได้จากภายนอก
4. มหาวิทยาลัยมีนโยบายในการพัฒนาสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)
5. มีโอกาสในการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ด้านต่าง ๆ ตามศาสตร์และหลักสูตรที่เปิดสอนในคณะ
จุดอ่อน (Weakness)
1. การติดตามประเมินผลการปฏิบัติการตามแผนยังไม่มีประสิทธิภาพ
2. ระบบการจัดเก็บเอกสารยังไม่สมบูรณ์
3. ขาดความเข้าใจในระเบียบการปฏิบัติงานสารบรรณและพัสดุ
4. ระบบการติดตามบุคลากรในการไปอบรม ศึกษาดูงาน เพื่อนาความรู้มาใช้ในการพัฒนาตนเองไม่
สมบูรณ์
ข้อจากัด (Threat)
1. ระเบียบด้านงบประมาณไม่เอื้อให้สรรหารายได้จากภายนอกเพื่อใช้ในการบริหารจัดการคณะ
2. ความไม่ชัดเจนของระเบียบด้านสวัสดิการ และความมั่นคงของบุคลากร
3. งบประมาณสนับสนุนด้านครุภัณฑ์ไม่เพียงพอ
4. ขาดกระบวนการสนับสนุนในการเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการและวิชาชีพอย่างเป็นระบบ
5. สถานที่ปฏิบัติงานและห้องปฏิบัติการการเรียนการสอนคับแคบ ไม่เพียงพอต่อหน่วยงาน
6. บุคลากรสายสนับสนุนมีจานวนไม่เพียงพอ
7. กระบวนการปฏิบัติงานด้านพัสดุมีความซับซ้อน
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นโยบายคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พ.ศ.2557-2561
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ดาเนินการประกาศนโยบายในการบริหารงานในช่วง พ.ศ.
2557-2561 มี 4 ด้าน ดังนี้
1. การจัดการศึกษาและพัฒนานักศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการเรียนการสอนเพื่อผลิตบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์ โดย
เน้นสาขาวิชาต่าง ๆ ที่คณะเปิดสอน ทั้งด้านการปกครอง กฎหมาย สังคม ภาษาและศิลปวัฒนธรรม โดยมุ่ง
พัฒนาเนื้อหาของการเรียนการสอนให้ก้าวทันต่อปรากฏการณ์ต่าง ๆ ทางสังคม รวมทั้งการพัฒนานักศึกษาให้
เป็นผู้มีจิตอาสา และมีคุณสมบัติของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
2. การวิจัย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สนับสนุนการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ และการวิจัยเพื่อ
พัฒนาในขอบเขตเนื้อหาวิชาการด้านที่คณะมีส่วนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งครอบคลุมมิติทางสังคมและศิลปวัฒนธรรม
โดยมุ่งพัฒนางานวิจัยที่นาไปใช้ประโยชน์
3. การบริหารวิชาการแก่สังคม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สนับสนุนการบริการวิชาการแก่สังคมทั้งในลักษณะกิจกรรม
จิตอาสาเพื่อบาเพ็ญประโยชน์ และการบริการวิชาการแบบยั่งยืนในระดับการเปลี่ยนแปลงเจตคติและวิถีชีวิต
ของประชาชน โดยมุ่งการบริการที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ
4. การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ส่งเสริมและสร้างสรรค์มาตรฐานด้านการทานุบารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม โดยมุ่งการมีส่วนร่วมของนักศึกษา และการสร้างความตระหนักในคุณค่าของวัฒนธรรม
5. การบริหารจัดการ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พัฒนาการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบโดยเน้นการนา
เทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการ
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ส่วนที่ 2
แผนยุทธศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ปรัชญา วิสัยทัศน์ และพันธกิจของคณะ
ปรัชญา
สร้างคุณค่าความเป็นมนุษย์ เพื่อความเจริญสูงสุดของสังคม
(Create the worthy human – being for the utmost social civilization)
วิสัยทัศน์
เป็นผู้นาทางวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่บูรณาการความรู้กับภูมิปัญญา
ท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ได้รับการยอมรับในระดับสากล
พันธกิจ
1. ผลิตบัณฑิตสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้มีความรอบรู้ทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติ
มีคุณธรรมนาวิชา ไปพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวหน้า
2. ทาการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน พัฒนาคณะ สถาบัน ท้องถิ่น สังคมและ
ประเทศชาติ
3. ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม
4. ทานุบารุงส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น
วัตถุประสงค์การดาเนินงาน
1. เพื่อผลิตบัณฑิตสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้มีความรอบรู้ทั้งด้านทฤษฎีและ
ปฏิบัติ ตรงตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
2. เพื่อผลิตงานวิจัยสาหรับพัฒนาการเรียนการสอน คณะ มหาวิทยาลัย ท้องถิ่น และ
ประเทศชาติ
3. เพื่อให้บริการทางวิชาการแก่สังคมและบูรณาการสู่การเรียนการสอนและการวิจัย
4. เพื่อทานุบารุงส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น
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ยุทธศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา พ.ศ. 2557-2561
ยุทธศาสตร์ที่คณะใช้เพื่อเป็นแนวทางในการดาเนินงาน เพื่อขับเคลื่อนภารกิจให้บรรลุวัตถุประสงค์
แบ่งเป็น 5 ยุทธศาสตร์ แต่ละยุทธศาสตร์มีประเด็นยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์/ประเด็นยุทธศาสตร์
เป้าประสงค์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนสู่สากล
ประเด็นยุทธศาสตร์ :
1.1 การพัฒนาหลักสูตรและการผลิตบัณฑิตเพื่อ - คณะมีหลักสูตรนานาชาติตามกรอบมาตรฐาน TQF
ยกระดับสู่สากล
รองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
- บัณฑิตมีคุณลักษณะตรงตามความต้องการของผู้ใช้
บัณฑิต
1.2 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนที่เน้น - อาจารย์มีเทคนิคและวิธีการสอนโดยใช้เทคโนโลยีที่
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
ทันสมัย
- ผู้เรียนเกิดทักษะการเรียนรู้ที่ดี
1.3 การพัฒนาความร่วมมือด้านการศึกษากับ
- คณะมีเครือข่ายความร่วมมือด้านการศึกษา (MOU)
องค์กรภายนอก
กับองค์กรภายนอก
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างศักยภาพงานวิจัยให้ก้าวไกลสู่สากล
2.1 การสร้างกลไกสนับสนุนการผลิตงานวิจัยและ - อาจารย์มีจานวนผลงานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่และ
นักวิจัยมืออาชีพ
ตีพิมพ์
- คณะมีอาจารย์ทาวิจัยเพิ่มขึ้น
2.2 การพัฒนาเครือข่ายนักวิจัยทั้งในและ
- คณะสามารถจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้สาหรับ
ต่างประเทศ
นักวิจัยทั้งในและต่างประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน
3.1 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงาน - คณะมีความร่วมมือกับหน่วยงานท้องถิ่นในการ
ท้องถิ่นสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
บริการวิชาการสู่การพัฒนาชุมชนและสังคมอย่าง
ยั่งยืน
3.2 การเป็นศูนย์กลางองค์ความรู้ด้าน
- คณะเป็นศูนย์กลางรวบรวมและเผยแพร่องค์ความรู้
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในภูมิภาค
ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
ตะวันออกเฉียงเหนือ
3.3 การบูรณาการงานบริการชุมชนสู่การเรียน
- คณะมีงานบริการวิชาการที่ต่อยอดสู่การเรียนการ
การสอนและงานวิจัย
สอนและการวิจัย
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้นาด้านศิลปวัฒนธรรมในภูมิภาคอย่างยั่งยืน
4.1 การเป็นศูนย์กลางองค์ความรู้ด้าน
- คณะเป็นแหล่งวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรมที่ได้รบั
ศิลปวัฒนธรรมระดับชาติ
การยอมรับระดับชาติ
4.2 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อพัฒนา
- คณะมีผลงานทางศิลปวัฒนธรรมที่โดดเด่นสู่
ศิลปวัฒนธรรมให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน
ระดับชาติและนานาชาติ
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ยุทธศาสตร์/ประเด็นยุทธศาสตร์
เป้าประสงค์
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารให้มีประสิทธิภาพ
5.1 พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ - คณะมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ช่วยพัฒนาการ
บริหารจัดการให้คล่องตัว
- คณะมีช่องทางการสื่อสารด้วยระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ
5.2 พัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ - คณะมีบุคลากรเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการ และ
และวิชาชีพเพื่อเป็นที่พึ่งของท้องถิ่น
ก้าวหน้าทางวิชาชีพและการวิจัย
- คณะมีผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์เพิ่มขึ้น

แผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา พ.ศ.2557-2561
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นผู้นาทางวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่บูรณาการความรู้กับภูมิปัญญาท้องถิ่น
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ได้รับการยอมรับในระดับสากล
ประสิทธิผล
ตามยุทธศาสตร์

คุณภาพ
การให้บริการ

ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตาม
กรอบมาตรฐาน TQF และ
เป็นที่ยอมรับในระดับสากล

มีหลักสูตรที่มีคุณภาพ
และหลากหลาย ตรง
ความต้องการของ
ชุมชน

มีระบบการเรียนการสอน
ที่มีคุณภาพ

ประสิทธิภาพ
การปฏิบัติราชการ

มีการจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญ

มีผลงานวิจัยในระดับชาติและ
นานาชาติที่เกิดประโยชน์
ต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

มีหลักสูตรใหม่ที่รองรับ
การเข้าสูป่ ระชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน

ส่งเสริมการทา
วิจัยในชั้นเรียน
มีเครือข่ายการจัด
การศึกษา ทั้งในและ
ต่างประเทศ

มีการบูรณาการการสอน การวิจัย การทานุ
บารุงศิลปวัฒนธรรมและบริการวิชาการอย่าง
เป็นระบบ
เป็นชุมชนวิจัยทางมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ในระดับภูมิภาค

สร้างกลไกสนับสนุน
การผลิตงานวิจัย
และนักวิจัยมืออาชีพ
มีเครือข่ายการวิจัย
ทั้งในและ
ต่างประเทศ
พัฒนาบุคลากรให้มี
สมรรถนะสูง

การพัฒนาองค์กร
มีแผนพัฒนาบุคลากร
เชิงกลยุทธ์

มีการบริการทางวิชาการ
เพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน
อย่างยั่งยืน

มีการแลกเปลี่ยน
แนวปฏิบัติการทางานที่เป็นเลิศ

มีศูนย์บริการ
สหวิชาการทางด้าน
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

สร้างโอกาสในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ
เครือข่ายงานวิจัย
ส่งเสริมการเข้าถึง
แหล่งทุนและเผยแพร่
งานวิจัย

เสริมสร้างความ
เข้มแข็งและยกระดับ
คุณภาพชีวิตของคน
ในท้องถิ่น

วางระบบและกลไก
การขับเคลื่อน
การบริการวิชาการ
จัดทาแผน
แม่บทบริการ
วิชาการ

สร้างภาคีเครือข่าย
กับชุมชนในการ
ให้บริการวิชาการ

เป็นผู้นาด้าน
ศิลปวัฒนธรรมใน
ภูมิภาค
เป็นศูนย์กลางองค์ความรู้
ด้านศิลปวัฒนธรรม
ระดับชาติ

มีผลงานสร้างสรรค์
ได้รับรางวัลและได้รับ
การคัดเลือกระดับชาติ

เป็นหน่วยงานหลักในการ
จัดสัมมนาวิชาการด้าน
ศิลปวัฒนธรรมระดับชาติ
มีระบบและกลไกในการบริหาร
ทรัพยากรด้านศิลปวัฒนธรรม
มีแผนแม่บทด้าน
ศิลปวัฒนธรรม
สร้างเครือข่าย
สนับสนุนทรัพยากร

สร้างแหล่งเรียนรู้
ศิลปวัฒนธรรม

สร้างองค์กรที่มี
สมรรถนะสูง (HPO)
สร้างระบบสารสนเทศที่
มีประสิทธิภาพ

มีการบริหารตาม
หลักธรรมาภิบาล

มีการบริหารความเสี่ยง
ที่มีประสิทธิภาพ
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ตารางวิเคราะห์ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ กับปรัชญา และนโยบายของสภามหาวิทยาลัย
ปรัชญามหาวิทยาลัยนครราชสีมา “แหล่งวิชาการ สร้างสรรค์คนดี มีคุณธรรม นาสังคม”
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้ประกาศนโยบายสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ที่ 8/2556 ลงวันที่ 18 มกราคม 2556 กาหนดนโยบายการดาเนินงาน 4 ด้าน ซึ่ง
ยุทธศาสตร์ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่สอดคล้องกับนโยบายสภา มีดังนี้
ตารางที่ 1 ตารางวิเคราะห์ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ กับปรัชญา และนโยบายของสภามหาวิทยาลัย
นโยบายสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ประเด็นยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่สอดคล้อง
ด้านที่ 1 การสร้างโอกาสทางการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีประเด็นยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ ในการสร้ างโอกาส
เป็นมหาวิทยาลัยที่มุ่งสร้างโอกาสทางการศึกษา โดยจัดการศึกษาที่มีความหลากหลาย ทางการศึกษา เพื่อเตรียมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยบัณฑิตต้องมีคุณภาพ ดังนี้
เพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น ประเทศ รวมถึงการเตรียมการเพื่อเข้าสู่ประชาคม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1.1 การพัฒนาหลักสูตรและการผลิตบัณฑิตเพื่อยกระดับสู่สากล โดย
อาเซียน โดยบัณฑิตจะต้องมีคุณภาพที่ครอบคลุมมิติที่สาคัญ ได้แก่ มีความรอบรู้ในศาสตร์ที่
คณะจะมีหลักสูตรนานาชาติตามกรอบมาตรฐาน TQF รองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
ศึกษา มีทักษะการคิด มีการดารงชีวิตและการทางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข มีคุณธรรม อาเซียน ผลิตบัณฑิตให้ตรงกับความต้องการผู้ใช้บัณฑิต (เป้าประสงค์ที่ 1.1.1 และ 1.1.2)
และจริยธรรม มีความตระหนักในความแตกต่างทางวัฒนธรรมและมีความสามารถพิเศษ เช่น
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1.2 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
ภาษา เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น
โดยคณะมีการส่งเสริมให้อาจารย์มีเทคนิคและวิธีการสอนโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อให้
ผู้เรียนเกิดทักษะการเรียนรู้ที่ดี (เป้าประสงค์ที่ 1.2.1 และ 1.2.2)
ด้านที่ 2 การบริการทางวิชาการและการสร้างความร่วมมือ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีประเด็นยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้คณะ
เป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นที่พึ่งของท้องถิ่น ดาเนินงานให้บริการทางวิชาการในรูปแบบที่ เป็นที่พึ่งของท้องถิ่น และเกิดความเป็นหุ้นส่วนกับทุกภาคส่วน ดังนี้
หลากหลายและมุ่งสร้างความเป็นหุ้นส่วนกับทุกภาคส่วนทั้งสถาบันการศึกษา ภาคส่วนทาง ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1.3 การพัฒนาความร่วมมือด้านการศึกษากับองค์กรภายนอก โดยสร้าง
สังคมในระดับท้องถิ่น ภูมิภาค ประเทศ และนานาชาติ เพื่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกันทุกมิติทั้ง เครือข่ายความร่วมมือด้านการศึกษา (MOU) กับองค์กรภายนอก (เป้าประสงค์ที่ 1.3.1)
ด้านวิชาการ ทรัพยากร บุคลากร และด้านอื่น ๆ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3.1 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานท้องถิ่นสู่การพัฒนาที่
ยั่งยืน โดยสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานท้องถิ่นในการบริการวิชาการสู่การพัฒนาชุมชนและ
สังคมอย่างยั่งยืน (เป้าประสงค์ที่ 3.1.1)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3.3 การบูรณาการงานบริการชุมชนสู่การเรียนการสอนและการวิจัย
โดยมีงานบริการวิชาการที่ต่อยอดสู่การเรียนการสอนและงานวิจัยทุกปี (เป้าประสงค์ที่ 3.3.1)
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ตารางวิเคราะห์ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ กับปรัชญา และนโยบายของสภามหาวิทยาลัย (ต่อ)
นโยบายสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ด้านที่ 3 การพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ
เป็นมหาวิทยาลัยที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศในการจัดการศึกษา ให้มีมาตรฐานตามระบบการ
จัดมาตรฐานสากล โดยมุ่งพัฒนาให้มีมาตรฐานในอันดับ 1 ใน 5 ของประเทศ อย่างน้อย 2
สาขา
เป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นศูนย์กลางความรู้ในทุ กมิติทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม
โดยเฉพาะองค์ความรู้ด้าน “โคราชศึกษา” และพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ให้เกิดมูลค่าเพิ่ม
ในทางเศรษฐกิจ

ประเด็นยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่สอดคล้อง
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีประเด็นยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ เพื่อให้คณะมุ่งสู่
ความเป็นเลิศในการจัดการศึกษา และเป็นศูนย์กลางความรู้ ดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2.1 การสร้างกลไกสนับสนุนการผลิตงานวิจัยและนักวิจัยมืออาชีพ โดย
ส่งเสริมให้อาจารย์มีจานวนงานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่และตีพิมพ์ และเพิ่มจานวนอาจารย์ที่
ทาวิจัย (เป้าประสงค์ที่ 2.1.1 และ 2.1.2)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2.2 การพัฒนาเครือข่ายนักวิจัยทั้งในและต่างประเทศ โดยจัดเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู้สาหรับนักวิจัยทั้งในและต่างประเทศ (เป้าประสงค์ที่ 2.2.1)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4.1 การเป็นศูนย์กลางองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมระดับชาติ โดย
พัฒนาเป็นแหล่งวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับการยอมรับระดับชาติ(เป้าประสงค์ที่ 4.1.1)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4.2 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม
ให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน โดยสร้างผลงานทางศิลปวัฒนธรรมที่โดดเด่นสู่ระดับชาติและนานาชาติ
(เป้าประสงค์ที่ 4.2.1)
ด้านที่ 4 การพัฒนาระบบการบริหารมหาวิทยาลัย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีประเด็นยุทธศาสตร์แ ละเป้าประสงค์ เพื่อให้การบริหาร
เป็นมหาวิทยาลัยที่มุ่งพัฒนาระบบการบริหาร เพื่อตอบสนองต่อการสร้างโอกาสและ คณะมีประสิทธิภาพ ดังนี้
การพัฒนาคุณภาพบัณฑิต การบริการทางวิชาการ และการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5.1 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ โดยสร้างระบบ
โดยให้มีความสามารถในการปรับตัวเพื่อตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลง สร้างวัฒนธรรม
สารสนเทศที่ช่วยพัฒนาการบริหารจัดการให้คล่องตัว และมีช่องทางการสื่อสารด้วยระบบ
องค์กรและใช้นวัตกรรมทางการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการแสวงหารายได้ เทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ (เป้าประสงค์ที่ 5.1.1 และ 5.1.2)
จากทรัพยากรของมหาวิทยาลัย
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5.2 พัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการและวิชาชีพเพื่อเป็นที่พึ่ง
ของท้องถิ่น โดยพัฒนาบุคลากรให้เข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการ และก้าวหน้าทางวิชาชีพและการ
วิจัย มีผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์เพิ่มขึ้น พัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ (เป้าประสงค์ที่
5.2.1 และ 5.2.2)
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การวิเคราะห์ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ กับปรัชญา และนโยบายของสภามหาวิทยาลัย (ต่อ)
ปรัชญามหาวิทยาลัย
แหล่งวิชาการ สร้างสรรค์คนดี มีคุณธรรม นาสังคม

นโยบายสภา
มหาวิทยาลัย

ยุทธศาสตร์
คณะ

นโยบายด้านที่ 1 การสร้าง
โอกาสทางการศึกษาและการ
พัฒนาคุณภาพบัณฑิต

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา
ระบบการจัดการเรียนการ
สอนสู่สากล

นโยบายด้านที่ 2 การบริการทาง
วิชาการและการสร้างความ
ร่วมมือ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การ
เสริมสร้างศักยภาพงานวิจัย
ให้ก้าวไกลสู่สากล

นโยบายด้านที่ 3 การพัฒนา
มหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศและ
ท้องถิ่นศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริการ
วิชาการเพื่อการพัฒนา
ชุมชนอย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาศักยภาพ
การเป็นผู้นาด้านศิลปวัฒนธรรมใน
ภูมิภาคอย่างยั่งยืน

นโยบายด้านที่ 4 การพัฒนา
ระบบบริหารมหาวิทยาลัย

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนา
ระบบบริหารให้มี
ประสิทธิภาพ
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ตารางวิเคราะห์ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ กับพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ได้ระบุวัตถุประสงค์การดาเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ไว้ในหมวด 1 มาตรา 7 ว่า “ให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อ
การพัฒนาท้องถิ่นที่เสริมสร้างพลังปัญญาของแผ่นดิน ฟื้นฟูหลังการเรียนรู้ เชิดชูภูมิปัญญาของท้องถิ่น สร้างสรรค์ศิลปะวิทยา เพื่อความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนของปวงชน มีส่วน
ร่วมในการจัดการ การบารุงรักษา การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทาการสอน
วิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ปรับปรุง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี ทะนุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะครู”
ซึ่งการดาเนินงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามมาตรา 7 ได้กาหนดเป็นภาระหน้าที่ของมหาวิทยาลัยไว้ในมาตรา 8 โดยคณะได้ทาการวิเคราะห์ความสอดคล้องของแผนยุทธศาสตร์กับ
ภาระหน้าที่ในมาตรา 8 ไว้ดังตารางต่อไปนี้
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 มาตรา 8
ประเด็นยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่สอดคล้อง
(1) แสวงหาความจริงเพื่อสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ บนพื้นฐานของ คณะมีประเด็นยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศบนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และภูมิ
ปัญญาสากล ดังนี้ พัฒนาหลักสูตรและการผลิตบัณฑิตเพื่อยกระดับสู่สากล โดยจัดให้มีหลักสูตรนานาชาติ เพื่อรองรับการเข้าสู่
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาสากล

(2) ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม สานึกในความเป็นไทย มีความ
รักและผูกพันต่อท้องถิ่น อีกทั้งส่งเสริมการเรียนรูต้ ลอดชีวิตในชุมชน
เพื่อช่วยให้คนในท้องถิ่นรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง การผลิตบัณฑิต
ดังกล่าวจะต้องให้มีจานวนและคุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิต
บัณฑิตของประเทศ

ประชาคมอาเซียน (เป้าประสงค์ที่ 1.1.1) โดยพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง พัฒนาให้อาจารย์มี
เทคนิคและวิธีการสอนโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย (เป้าประสงค์ที่ 1.2.1) ส่งเสริมให้เกิดการแสวงหาความจริงด้วย
กระบวนการวิจัย โดยคณะส่งเสริมให้เกิดจานวนผลงานวิจัยที่มีการเผยแพร่และตีพิมพ์ และมีเวทีแลกเปลีย่ นเรียนรู้สาหรับ
นักวิจัยทั้งในและต่างประเทศ (เป้าประสงค์ที่ 2.1.1 , 2.1.2 และ 2.2.1) นาความรู้ไปจัดการบริการวิชาการโดยต่อยอดสู่การ
เรียนการสอนและการวิจัย (เป้าประสงค์ที่ 3.3.1) พัฒนาเป็นแหล่งวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรม มีผลงานที่ได้รับการยอมรับ
ระดับชาติและนานาชาติ (เป้าประสงค์ที่ 4.1.1 และ 4.2.1)
คณะมีประเด็นยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม บนพื้นฐานความรักผูกพันต่อท้องถิ่น ดังนี้
พัฒนาและผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะตรงตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต (เป้าประสงค์ที่ 1.1.2) จัดการเรียนรู้แบบเน้น
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง เพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะการเรียนรู้ที่ดี (เป้าประสงค์ที่ 1.2.2) พัฒนาคณะเป็นแหล่งวิชาการด้าน
ศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับการยอมรับระดับชาติ (เป้าประสงค์ที่ 4.1.1) และพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกเพื่อ
สร้างผลงานทางศิลปวัฒนธรรมที่โดดเด่นสู่ระดับชาติและนานาชาติ (เป้าประสงค์ที่ 4.2.1)
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ตารางวิเคราะห์ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ กับพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 (ต่อ)
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 มาตรา 8
(3) เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในคุณค่า ความสานึกและความ
ภูมิใจในวัฒนธรรมท้องถิ่นและของชาติ
(4) เรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้นาชุมชน ผู้นาศาสนา
และนักการเมืองท้องถิ่นให้มีจิตสานึกประชาธิปไตย คุณธรรม
จริยธรรม และความสามารถในการบริหารงานพัฒนาชุมชนและ
ท้องถิ่นเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม
(5) เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการ
เป็นวิชาชีพชั้นสูง
(6) ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่าง
มหาวิทยาลัย ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรอื่นทั้งใน
และต่างประเทศเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
(7) ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพื้นบ้านและ
เทคโนโลยีสมัยใหม่ให้เหมาะสมกับการดารงชีวิตและการประกอบ
อาชีพของคนในท้องถิ่น รวมถึงการแสวงหาแนวทางเพื่อส่งเสริมให้
เกิดการจัดการการบารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน
(8) ศึกษา วิจัย ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนว
พระราชดาริในการปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่น

ประเด็นยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่สอดคล้อง
คณะมีประเด็นยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์เพื่อสร้างความภูมิใจในวัฒนธรรม ได้แก่ การพัฒนาเป็นแหล่งวิชาการด้าน
ศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับการยอมรับระดับชาติ สร้างผลงานทางศิลปวัฒนธรรมที่โดดเด่นสู่ระดับชาติและนานาชาติ (เป้าประสงค์ที่
4.1.1 และ 4.2.1)
คณะมีประเด็นยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์เพื่อสร้างความเข้มแข็งของผู้นาชุมชน ให้มีความสามารถในการบริหารงานพัฒนา
ชุมชน โดยสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานท้องถิ่นสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (เป้าประสงค์ที่ 3.1.1) พัฒนาคณะเป็นศูนย์กลาง
องค์ความรู้ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (เป้าประสงค์ที่ 3.2.1) และบูรณาการงานบริการ
ชุมชนสู่การเรียนการสอนและงานวิจัย (เป้าประสงค์ที่ 3.3.1)
คณะมีประเด็นยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์เพื่อพัฒนากระบวนการผลิตบัณฑิตทางครุศาสตร์ เพื่อมีความรู้และมีคุณภาพ โดยทา
การพัฒนาหลักสูตรและการผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะตรงตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตจากผลการวิจัยและประเมิน
(เป้าประสงค์ที่ 1.1.2) รวมถึงการทาความร่วมมือในการจัดการศึกษาหรืออบรมกับหน่วยงานภายนอก (เป้าประสงค์ที่ 1.3.1)
คณะมีประเด็นยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานท้องถิ่นสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
(เป้าประสงค์ที่ 3.1.1) พัฒนาเป็นศูนย์กลางองค์ความรู้ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
(เป้าประสงค์ที่ 3.2.1) และบูรณาการงานบริการชุมชนสู่การเรียนการสอนและงานวิจัย (เป้าประสงค์ที่ 3.3.1)
คณะมีประเด็นยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีพื้นบ้านและเทคโนโลยีสมัยใหม่ โดยผลิตงานวิจัยเพื่อให้ได้องค์
ความรู้ใหม่เพื่อเป็นแนวทางพัฒนาให้เหมาะสมกับการดารงชีวิต (เป้าประสงค์ที่ 2.1.2) สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานท้องถิ่น
(เป้าประสงค์ที่ 3.1.1) พัฒนาเป็นศูนย์กลางองค์ความรู้ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
(เป้าประสงค์ที่ 3.2.1) และบูรณาการงานบริการชุมชนสู่การเรียนการสอนและงานวิจัย (เป้าประสงค์ที่ 3.3.1) เพื่อส่งเสริมให้
เกิดการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล
คณะมีประเด็นยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์เพื่อศึกษา วิจัยและบริการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น โดยสร้างเครือข่ายความร่วมมือทาง
การศึกษากับหน่วยงานภายนอกในการจัดหลักสูตรเพื่อพัฒนาท้องถิ่น (เป้าประสงค์ที่ 1.3.1) สร้างกลไกและผลิตนักวิจัยมือ
อาชีพ (เป้าประสงค์ที่ 2.1.1,2.1.2) พัฒนาเครือข่ายนักวิจัยทั้งในและต่างประเทศ (เป้าประสงค์ที่ 2.2.1) และจัดทาศูนย์เรียนรู้
เพื่อเป็นศูนย์กลางองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม (เป้าประสงค์ที่ 4.1.1)
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การวิเคราะห์ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ กับพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547
มาตรา 7 “ให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่เสริมสร้างพลังปัญญาของแผ่นดิน ฟื้นฟูหลังการเรียนรู้ เชิดชูภูมิปัญญาของท้องถิ่น สร้างสรรค์ศิลปะ
วิทยา เพื่อความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนของปวงชน มีส่วนร่วมในการจัดการ การบารุงรักษา การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและ
ยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทาการสอน วิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ปรับปรุง ถ่า ยทอด และพัฒนาเทคโนโลยี ทะนุบารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม ผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะครู”

ยุทธศาสตร์
คณะ

มาตรา 8

(1)แสวงหาความจริงเพื่อสู่
ความเป็นเลิศทางวิชาการ
บนพื้นฐานของภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและ
ภูมิปัญญาสากล

(5) เสริมสร้างความเข้มแข็งของ
วิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ
และมาตรฐานที่เหมาะสมกับการ
เป็นวิชาชีพชั้นสูง

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบ
การจัดการเรียนการสอนสู่สากล

(2) ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม สานึกในความ
เป็นไทย มีความรักและผูกพันต่อท้องถิ่น อีกทั้ง
ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน เพื่อช่วยให้คน
ในท้องถิ่นรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง การผลิตบัณฑิต
ดังกล่าวจะต้องให้มีจานวนและคุณภาพสอดคล้อง
กับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ

(6) ประสานความร่วมมือและ
ช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่าง
มหาวิทยาลัย ชุมชน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและองค์กรอื่นทั้งในและ
ต่างประเทศเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้าง
ศักยภาพงานวิจัยให้ก้าวไกลสู่สากล

(3) เสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจในคุณค่า
ความสานึกและความ
ภูมิใจในวัฒนธรรม
ท้องถิ่นและของชาติ

(4) เรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ผู้นาชุมชน ผู้นาศาสนาและนักการเมือง
ท้องถิ่นให้มีจิตสานึกประชาธิปไตย
คุณธรรม จริยธรรม และความสามารถใน
การบริหารงานพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น
เพื่อประโยชน์ของส่วนรวม

(7) ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพื้นบ้าน
และเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้เหมาะสมกับการดารงชีวิตและ
การประกอบอาชีพของคนในท้องถิ่น รวมถึงการแสวงหา
แนวทางเพื่อส่งเสริมให้เกิดการจัดการการบารุงรักษา
และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากร ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริการวิชาการเพื่อการ
พัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหาร
ให้มีประสิทธิภาพ

(8) ศึกษา วิจัย ส่งเสริมและสืบสาน
โครงการอันเนื่องมาจากแนว
พระราชดาริในการปฏิบัติภารกิจ
ของมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้นาด้าน
ศิลปวัฒนธรรมในภูมิภาคอย่างยั่งยืน
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ตารางวิเคราะห์ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ กับกรอบแผนอุดมศึกษาระยะ 15 ปี
วัตถุประสงค์ของกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 พ.ศ.2565 คือ “การยกระดับคุณภาพอุดมศึกษาไทย เพื่อผลิตและพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพสามารถปรับตัวสาหรับ
งานที่เกิดขึ้นตลอดชีวิต พัฒนาศักยภาพอุดมศึกษาในการสร้างความรู้ และนวัตกรรม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในโลกาภิวัฒน์ สนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนของท้องถิ่น
ไทย โดยใช้ กลไกของธรรมาภิบาล การเงิน การกากับมาตรฐาน และเครือข่ายอุดมศึกษาบนพื้นฐานของเสรีภาพทางวิชาการ ความหลายหลาย และเอกภาพเชิงระบบ” โดยวิเคราะห์การ
ดาเนินงาน 2 ปัจจัย คือปัจจัยภายนอกที่มากระทบ จานวน 7 ด้าน และปัจจัยภายในระบบอุดมศึกษา จานวน 9 ด้าน ซึ่งแผนยุทธศาสตร์ของคณะ มีความสอดคล้ องกับการดาเนินงานตาม
ปัจจัยทั้ง 2 ด้าน ดังนี้
ตารางวิเคราะห์ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ กับกรอบแผนอุดมศึกษาระยะ 15 ปี กับการดาเนินงานด้านปัจจัยภายนอกที่มากระทบ
กรอบแผนอุดมศึกษาระยะ 15 ปี (ด้านปัจจัยภายนอก)
(1) ความเปลี่ยนแปลงด้านประชากร โดยอัตราการขยายตัวของเด็ก
และเยาวชนในช่วงอายุ 18-22 ปีจะลดลง อุดมศึกษาต้องเพิ่มบทบาท
ด้านการเพิ่ มผลิ ตภาพเศรษฐกิจ ของกลุ่ มวัย ทางาน เน้ นการศึ กษา
ต่อเนื่องเพื่อรองรับการเปลี่ยนงานและอาชีพใหม่ ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ
ให้มีผลิตภาพทางสังคมและเศรษฐกิจ
(2) พลังงานและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นปัญหาร่วมของทุกประเทศ
อุดมศึกษาควรสร้างความตระหนักในการอนุรักษ์พลังงาน สิ่งแวดล้อม
และทรัพยากรธรรมชาติ
(3) การมีงานทาและตลาดแรงงาน (ด้านโครงสร้างทางเศรษฐกิจไทย
โลกาภิวัตน์ ความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี และโลกยุคสารสนเทศ)

ประเด็นยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่สอดคล้อง
คณะมีประเด็นยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ในการรองรับการเปลี่ยนแปลงด้านประชาชน โดยสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือกับองค์กรภายนอกในการจัดการศึกษา (เป้าประสงค์ที่ 1.3.1) และสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานท้องถิ่นในการ
บริการวิชาการสู่การพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน (เป้าประสงค์ที่ 3.1.1)
คณะมีประเด็นยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ที่สอดคล้องกับการสร้างความตระหนัก คือการบริหารจัดการสานักงาน ลดอัตรา
การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และสร้างความตระหนักในการอนุรักษ์พลังงาน (เป้าประสงค์ที่ 5.1.1)

คณะมีประเด็นยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ที่สอดคล้องทั้งการพัฒนาหลักสูตรให้เข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
(เป้าประสงค์ที่ 1.1.1) การผลิตบัณฑิตให้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต (เป้าประสงค์ที่ 1.1.2) การพัฒนาศักยภาพของ
อาจารย์และสร้างทักษะการเรียนรู้ให้ผู้เรียน (เป้าประสงค์ที่ 1.2.1,1.2.2) สร้างเครือข่ายการศึกษากับหน่วยงานภายนอกและทา
หลักสูตรความร่วมมือ (เป้าประสงค์ที่ 1.3.1) ให้บริการวิชาการกับองค์กรส่วนท้องถิ่น (เป้าประสงค์ที่ 3.1.1,3.3.1) และ
เสริมสร้างการใช้เทคโนโลยีในการดาเนินงาน (เป้าประสงค์ที่ 5.1.1)
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ตารางวิเคราะห์ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ กับกรอบแผนอุดมศึกษาระยะ 15 ปี กับการดาเนินงานด้านปัจจัยภายนอกที่มากระทบ (ต่อ)
กรอบแผนอุดมศึกษาระยะ 15 ปี (ด้านปัจจัยภายนอก)
(4) การกระจายอานาจการปกครอง อุดมศึกษาควรรวมตัวทางานเป็น
เครือข่ายพื้นที่ (เชิงภูมิสังคมและเขตการปกครอง) และเครือข่ายเชิง
ประเด็น เพราะโจทย์ท้องถิ่นต้องการความรู้หลายระดับหลากสาขา
(5) ความรุนแรงและการจัดการความขัดแย้ง ในสภาวะความขัดแย้งที่
รุนแรง อุดมศึกษาสามารถช่วยสร้างการเข้าถึงเข้าใจ เพิ่มโอกาส
การศึกษาและอาชีพในปัจจุบันควบคู่กับการสร้างความเข้าใจและ
โอกาสอย่างถาวรในอนาคตด้วยการศึกษา
(6) เยาวชนไทย นักศึกษาไทย และบัณฑิตไทย อุดมศึกษาควรเพิ่ม
พื้นที่การเรียนรู้ของนักศึกษาในแบบของทักษะชีวิต ทักษะสังคม
สมรรถนะพื้นฐานร่วม สร้างการเรียนรู้ที่มีปฏิสัมพันธ์ สร้างความ
พร้อมเพื่อเปิดโลกทัศน์สาหรับบัณฑิตในสภาวะโลกาภิวัตน์ด้านภาษา
และวัฒนธรรม รู้และเห็นคุณค่าของพหุลักษณ์พหุวัฒนธรรม การ
แลกเปลี่ยนและหลักสูตรสองภาษาจะเป็นกลไกสาคัญ
(7) เศรษฐกิจพอเพียง อุดมศึกษาควรเป็นผู้นาให้เกิดการวิเคราะห์ได้
ปฏิบัติได้

ประเด็นยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่สอดคล้อง
คณะมีประเด็นยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ที่สอดคล้องในการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่การสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือในการจัดการศึกษา (เป้าประสงค์ที่ 1.3.1) ร่วมมือกับหน่วยงานท้องถิ่นในการบริการวิชาการสู่การพัฒนาชุมชน
และสังคมอย่างยั่งยืน และต่อยอดไปสู่งานวิจัย (เป้าประสงค์ที่ 3.1.1, 3.3.1)

คณะมีประเด็นยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ที่สอดคล้อง ในการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาและอาชีพ สร้างความเข้าใจใน
พหุลักษณ์ ได้แก่การพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ (เป้าประสงค์ที่ 1.1.1, 1.1.2, 1.2.2) เป็นแหล่งวิชาการเพื่อให้เกิด
การศึกษาแลกเปลี่ยน สร้างทัศนคติที่ดีทางวัฒนธรรมที่แตกต่าง (เป้าประสงค์ที่ 4.1.1)
คณะมีประเด็นยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ที่สอดคล้องด้านการพัฒนาเยาวชนไทย นักศึกษาไทย บัณฑิตไทย ทั้งการพัฒนา
หลักสูตรนานาชาติตามกรอบมาตรฐาน TQF ผลิตบัณฑิตให้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ สร้างทักษะการเรียนรู้ที่ดี
(เป้าประสงค์ที่ 1.1.1, 1.1.2, 1.2.2) และพัฒนาคณะเป็นศูนย์กลางองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมระดับชาติ (เป้าประสงค์ที่
4.1.1, 4.2.1)

คณะมีประเด็นยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ที่สอดคล้องในการเผยแพร่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยการสร้างความ
ร่วมมือในการบริการวิชาการสู่การพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน บนพื้นฐานของชุมชน (เป้าประสงค์ 3.1.1)
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การวิเคราะห์ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ กับกรอบแผนอุดมศึกษาระยะ 15 ปี กับการดาเนินงานด้านปัจจัยภายนอกที่มากระทบ

ยุทธศาสตร์
คณะ

การดาเนินงานตาม
ผลกระทบภายนอก
ด้านต่าง ๆ

การยกระดับคุณภาพอุดมศึกษาไทย เพื่อผลิตและพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพสามารถปรับตัวสาหรับงานที่เกิดขึ้นตลอดชีวิต
พัฒนาศักยภาพอุดมศึกษาในการสร้างความรู้ และนวัตกรรม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศใน
โลกาภิวัฒน์ สนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนของท้องถิ่นไทย โดยใช้ กลไกของธรรมาภิบาล การเงิน การกากับมาตรฐาน และ
เครือข่ายอุดมศึกษาบนพื้นฐานของเสรีภาพทางวิชาการ ความหลากหลาย และเอกภาพเชิงระบบ

(1) ความเปลี่ยนแปลง
ด้านประชากร

(2) พลังงานและ
สิ่งแวดล้อม

(5) ความรุนแรงและการ
จัดการความขัดแย้ง

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การ
พัฒนาระบบการ
จัดการเรียนการสอนสู่
สากล

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การ
เสริมสร้างศักยภาพ
งานวิจัยให้ก้าวไกลสู่
สากล

(3) การมีงานทาและ
ตลาดแรงงาน

(6) เยาวชนไทย นักศึกษา
ไทยและบัณฑิตไทย

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การ
บริการวิชาการเพื่อการ
พัฒนาชุมชนอย่าง
ยั่งยืน

(4) การกระจายอานาจ
และการปกครอง

(7) เศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การ
พัฒนาศักยภาพการเป็น
ผู้นาด้านศิลปวัฒนธรรม
ในภูมิภาคอย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การ
พัฒนาระบบบริหารให้มี
ประสิทธิภาพ
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ตารางวิเคราะห์ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ กับกรอบแผนอุดมศึกษาระยะ 15 ปี กับการดาเนินงานด้านปัจจัยภายในที่มากระทบ
กรอบแผนอุดมศึกษาระยะ 15 ปี (ด้านปัจจัยภายใน)
(1) รอยต่อกับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการอาชีวศึกษา ในสภาพการณ์ขณะนี้นักเรียนที่เป็นตัว
ป้อนอุดมศึกษามีคุณภาพโดยรวมต่าลง เกี่ยวพันมาจากคุณภาพครูและจากสถานภาพที่ต่าของ
ครู ทาให้ไม่มีนักเรียนที่เก่งมาเป็นครู อุดมศึกษาจึงควรพัฒนาและสร้างครูคุณภาพสูง ซึ่งเป็นตัว
คูณ (Multiplier) เพื่อดึงคนเก่งมาเป็นครู พัฒนาเด็กที่มีความสามารถพิเศษ และเปิดโอกาสให้ผู้
จบอาชีวศึกษาและกาลังทางาน เข้าศึกษาต่อในอุดมศึกษาได้ด้วยความยืดหยุ่น ไม่ต้องทิ้งงาน
เพื่อคงแรงงานฝีมือดีไว้ในระบบ โดยอาจใช้ร ะบบธนาคารหน่วยกิต (Credit Bank) มา
ดาเนินการ
(2) การแก้ไขปัญหาอุดมศึกษาในปัจจุบัน เนื่องด้วยสถาบันอุดมศึกษามีจานวนมากขึ้น การ
พัฒนาคุณภาพของสถาบันจึงต้องใช้กลไกมาตรฐานและการจัดสรรทรัพยากรร่วมกัน เพื่อลดละ
เลิกหลักสูตรที่ไม่ใช่ความต้องการของสังคมหรือการพัฒนาเศรษฐกิจ ปิดหน่วยงานที่มีคุณภาพ
การศึกษาต่า
(3) ธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการอุดมศึกษา อุดมศึกษาต้องปรับปรุงตั้งแต่ระดับองค์กรใน
ส่วนที่มีหน้าที่กาหนดหรือกากับนโยบาย คือสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหารทุกระดับ สร้างกลไก
พัฒนาผู้ดารงตาแหน่งสภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารระดับต่าง ๆ
(4) การพัฒนาขีดความสามารถเพื่อการแข่งขันของประเทศ ในการประเมินความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศไทย มหาวิทยาลัยไทยไม่ติดกลุ่มมหาวิทยาลัยชั้นนาที่มีคุณภาพแม้ในระดับ
ภูมิภาค ความสามารถในการสร้างนวัตกรรมต่า ควรนาระบบการประเมินสมรรถนะการวิจัย
ของกลุ่มวิชาการในมหาวิทยาลัย (Research Assessment Exercise) มาประยุกต์และปรับใช้
ควรมีบทบาทผลักดันให้เกิดระบบวิจัยแห่งชาติ สร้างระบบเชื่อมโยงระหว่างอุดมศึกษาและภาค
การผลิต มีกลไกการทางานร่วมกันในลักษณะพหุภาคีระหว่างมหาวิทยาลัยและระหว่าง
มหาวิทยาลัยกับภาคอุตสาหกรรม ภาคสังคมและชุมชน
(5) การเงินอุดมศึกษา การลงทุนในอุดมศึกษาผ่านระบบงบประมาณยังไม่สะท้อนคุณภาพ
การศึกษา สถาบันอุดมศึกษามีภ าระต้องแสวงหาทุนเพื่อรักษามาตรฐานการศึกษา จึง ควร
จัดรูปแบบกองทุนพัฒนาอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาอาจารย์และบุคลากร

ประเด็นยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่สอดคล้อง
คณะมีประเด็นยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ทสี่ อดคล้องในการเปิดโอกาสทางการศึกษา ด้วยการปรับพื้นฐานการเรียน
ให้กับนักเรียนและมีหลักสูตรที่รองรับผู้ที่ทางานในระบบโดยพัฒนาหลักสูตรที่เป็นความร่วมมือกับองค์กรภายนอก
(เป้าประสงค์ที่ 1.1.2 , 1.3.1)

คณะมีประเด็นยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ทสี่ อดคล้องในการพัฒนาหลักสูตรให้มีมาตรฐาน ตามกรอบมาตรฐาน TQF
ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ (เป้าประสงค์ที่ 1.1.1, 1.1.2) และพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ (เป้าประสงค์ที่ 5.2.1, 5.2.2)
คณะมีประเด็นยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ทสี่ อดคล้องกับการบริหารงานแบบธรรมาภิบาล โดยเปิดโอกาสให้
บุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นทั้งในส่วนบริหารจัดการและการเรียนการสอน (เป้าประสงค์ที่
1.3.1) และมีการบริหารจัดการทีโ่ ปร่งใส (เป้าประสงค์ที่ 5.1.1)
คณะมีประเด็นยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ทสี่ อดคล้องกับการสร้างนวัตกรรมใหม่ โดยเสริมสร้างศักยภาพงานวิจัยให้ก้าว
ไกลสู่สากล (เป้าประสงค์ที่ 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1)

คณะมีประเด็นยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ทสี่ อดคล้องกับการแก้ปัญหาการแสวงหาทุนเพื่อรักษามาตรฐานการศึกษา
โดยสร้างเครือข่ายกับองค์กรภายนอกเพื่อให้เกิดหุ้นส่วนในการดาเนินงาน (เป้าประสงค์ที่ 1.1.2, 1.3.1, 3.1.1)
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ตารางวิเคราะห์ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ กับกรอบแผนอุดมศึกษาระยะ 15 ปี กับการดาเนินงานด้านปัจจัยภายในที่มากระทบ (ต่อ)
กรอบแผนอุดมศึกษาระยะ 15 ปี (ด้านปัจจัยภายใน)
(6) ระบบการพัฒนาบุคลากร เงื่อนไขเร่งด่วนที่จะสร้างอุดมศึกษาให้มีคุณภาพ คือการพัฒนา
บุคลากรโดยต้องคานึงถึงการพัฒนาหลายมิติ เช่น ด้านวิชาการ ความเป็นครู ความสามารถใน
การจัดการเรียนการสอน ความสามารถด้านการวิจัย สมรรถนะทางวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับสาขา
ที่ตนรับผิดชอบ
(7) เครือข่ายอุดมศึกษา สถาบันอุดมศึกษาควรควบรวมการเรียนการสอน ลงทุนในโครงสร้าง
พื้นฐานร่ วมกัน ควบรวมสถาบันเมื่อพร้อม สร้างเครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอน พัฒนา
บุคลากรในการทางานภาคสังคม เป็นต้น
(8) การพัฒนาอุดมศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในแผนอุดมศึกษา
ระยะยาว ได้เน้นการพัฒนาเด็ก เยาวชน และนักศึกษา การพัฒนาครูและบุคลากรในพื้นที่ การ
สร้างความเข้มแข็งของสถาบันอุดมศึกษา และการพัฒนาอุดมศึกษาสู่อาเซียน แนวทางหลักเป็น
การใช้ปัญญาให้เข้าถึง เข้าใจ ยอมรับและเห็นคุณค่าของสังคมไทยที่เป็นพหุลักษณ์
พหุวัฒนธรรม
(9) โครงสร้างพื้นฐานการเรียนรู้ของอุดมศึกษา โดยอุดมศึกษาต้องตระหนักว่าการอุดมศึกษาใน
อนาคตเป็น “การเตรียมคนเข้าสู่ชีวิตและการปรับแต่งคนเข้าสู่งาน” ดังนั้นรัฐพึงสนับสนุนให้
เกิดการศึกษา “ศิลปศาสตร์” (Liberal Arts Education) เพื่อเป็นโครงสร้างพื้นฐานการเรียนรู้
เตรีย มความพร้อ มเพื่ อรองรั บนโยบายเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่อ สารของชาติ ใช้
เทคโนโลยีเพื่อการเข้าถึง (Access) และลดช่องว่างดิจิทัล (Digital Divide) เพื่อการเรียนรู้
จัดทาสื่อการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยออกสู่สาธารณะ (Open Courseware) จัดระบบเครือข่าย
ห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ จัดตั้งกองทุนพัฒนาโครงสร้างทางกายภาพของสถาบันอุดมศึกษา
และทากรอบนโยบายการพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต

ประเด็นยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่สอดคล้อง
คณะมีประเด็นยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นเลิศทั้งทางวิชาการและวิชาชีพ (เป้าประสงค์ที่
5.2.2)
คณะมีประเด็นยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์เพื่อสร้างเครือข่าย โดยการสร้างความร่วมมือในการจัดทาหลักสูตร Joint
Degree และสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานภายนอก (เป้าประสงค์ที่ 1.1.2, 1.3.1)
คณะมีประเด็นยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ในการส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมที่เสริมคุณค่าสังคมไทย สร้างพหุวัฒนธรรม
(เป้าประสงค์ที่ 4.1.1)

คณะมีประเด็นยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ ในการจัดการศึกษาด้านศิลปศาสตร์ ส่งเสริมให้เกิดการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่
ในการเรียนการสอน จัดทาสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ (เป้าประสงค์ที่ 1.2.1, 1.3.1) จัดตั้งศูนย์บริการวิชาการ
(เป้าประสงค์ที่ 3.2.1) ศูนย์การเรียนรู้ออนไลน์ (เป้าประสงค์ 4.2.1)
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การวิเคราะห์ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ กับกรอบแผนอุดมศึกษาระยะ 15 ปี กับการดาเนินงานด้านปัจจัยภายในที่มากระทบ

ยุทธศาสตร์
คณะ

การดาเนินงานตาม
ผลกระทบภายใน
ด้านต่าง ๆ

การยกระดับคุณภาพอุดมศึกษาไทย เพื่อผลิตและพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพสามารถปรับตัวสาหรับงานที่เกิดขึ้นตลอดชีวิต
พัฒนาศักยภาพอุดมศึกษาในการสร้างความรู้ และนวัตกรรม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศใน
โลกาภิวัฒน์ สนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนของท้องถิ่นไทย โดยใช้ กลไกของธรรมาภิบาล การเงิน การกากับมาตรฐาน และ
เครือข่ายอุดมศึกษาบนพื้นฐานของเสรีภาพทางวิชาการ ความหลากหลาย และเอกภาพเชิงระบบ

(1) รอยต่อกับการศึกษาขั้น
พื้นฐานและการอาชีวศึกษา

(5) การเงิน
อุดมศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การ
พัฒนาระบบการ
จัดการเรียนการสอนสู่
สากล

(2) การแก้ไขปัญหา
อุดมศึกษาในปัจจุบัน

(6) การพัฒนาบุคลากร
ในอุดมศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การ
เสริมสร้างศักยภาพ
งานวิจัยให้ก้าวไกลสู่
สากล

(3) ธรรมาภิบาลและการ
บริหารจัดการอุดมศึกษา

(7) เครือข่าย
อุดมศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การ
บริการวิชาการเพื่อการ
พัฒนาชุมชนอย่าง
ยั่งยืน

(8) การพัฒนาอุดมศึกษา
ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะ
กิจจังหวัดชายแดนภาคใต้

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การ
พัฒนาศักยภาพการเป็น
ผู้นาด้านศิลปวัฒนธรรม
ในภูมิภาคอย่างยั่งยืน

(4) การพัฒนาขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ

(9) โครงสร้างพื้นฐานการ
เรียนรู้ของอุดมศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การ
พัฒนาระบบบริหารให้มี
ประสิทธิภาพ
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ตารางวิเคราะห์ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ กับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559)
แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) ได้กาหนดวิสัยทัศน์ในปี 2559 ไว้ว่า “อุดมศึกษาเป็นแหล่งองค์ความรู้และพัฒนากาลังคนระดับสูงที่มีคุณภาพเพื่อ
การพัฒนาชาติอย่างยั่งยืน สร้างสังคมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีบทบาทสูงใน
สังคมประชาคมอาเซียนและมุ่งสู่คุณภาพอุดมศึกษาระดับนานาชาติ” โดยกาหนดยุทธศาสตร์หลักไว้ 4 ยุทธศาสตร์ ซึ่งยุทธศาสตร์ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีความสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาการศึกษาฯ ดังนี้
ตารางวิเคราะห์ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ กับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559)
ยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11
ประเด็นยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่สอดคล้อง
(พ.ศ.2555-2559)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 เปลี่ยนระบบการนาองค์กรให้ขับเคลื่อนอุดมศึกษา คณะมีประเด็นยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ในการบริหารหลักสูตร (เป้าประสงค์ที่ 1.1.1,1.2.2,1.3.1) พัฒนา
แบบองค์รวม
กระบวนการบริหารจัดการ พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานของสารสนเทศ (เป้าประสงค์ที่ 5.1.1,5.1.2) ต่อยอดให้เป็น
สถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล (เป้าประสงค์ที่ 4.2.1) รองรับความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาอื่น
และหน่วยงานภาคผลิต (เป้าประสงค์ที่ 3.1.1)
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาอาจารย์ให้เป็นมืออาชีพ และพัฒนา
คณะมีประเด็นยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ในการพัฒนาคณาจารย์ในด้านเทคนิคการสอน (เป้าประสงค์ที่ 1.2.1) พัฒนา
ผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพให้เป็นอาจารย์
ความเข้มแข็งในการทาวิจัย (เป้าประสงค์ที่ 2.1.1, 2.1.2) และผลักดันให้เข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการ (เป้าประสงค์ที่
5.2.1, 5.2.2)
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพบัณฑิตอย่างก้าวกระโดด
คณะมีประเด็นยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ในการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต และยกระดับคุณภาพของหลักสูตรให้ได้รับการ
รับรองในระดับอาเซียน มีการปรับปรุงการติดตามบัณฑิตและพัฒนาบัณฑิตเข้าสู่ตลาดแรงงาน (เป้าประสงค์ที่ 1.1.1,
1.1.2, 1.3.1)
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ปฏิรูปการบริหารการเงินอุดมศึกษา เพื่อขับเคลื่อน คณะมีประเด็นยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ที่สอดคล้องกับการพัฒนาการบริหารให้มีศักยภาพโดยนาระบบเทคโนโลยี
สถาบันอุดมศึกษาสู่ความเป็นเลิศ
สารสนเทศมาช่วยในการดาเนินงาน (เป้าประสงค์ที่ 5.1.1)
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การวิเคราะห์ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ กับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559)

ยุทธศาสตร์
คณะ

ยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนา
การศึกษาระดับอุดมศึกษา
ฉบับที่ 11

อุดมศึกษาเป็นแหล่งองค์ความรู้และพัฒนากาลังคนระดับสูงที่มีคุณภาพเพื่อการพัฒนาชาติอย่างยั่งยืน สร้างสังคมการเรียนรู้
ตลอดชีวิต ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) บนพื้นฐานปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง มีบทบาทสูงในสังคมประชาคมอาเซียนและมุ่งสู่คุณภาพอุดมศึกษาระดับนานาชาติ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 เปลี่ยน
ระบบการนาองค์กรให้
ขับเคลื่อนอุดมศึกษาแบบ
องค์รวม

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การ
พัฒนาระบบการ
จัดการเรียนการสอนสู่
สากล

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนา
อาจารย์ให้เป็นมืออาชีพ
และพัฒนาผู้เชี่ยวชาญ
มืออาชีพให้เป็นอาจารย์

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การ
เสริมสร้างศักยภาพ
งานวิจัยให้ก้าวไกลสู่
สากล

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การ
บริการวิชาการเพื่อการ
พัฒนาชุมชนอย่าง
ยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับ
คุณภาพบัณฑิตอย่างก้าว
กระโดด

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การ
พัฒนาศักยภาพการเป็น
ผู้นาด้านศิลปวัฒนธรรม
ในภูมิภาคอย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ปฏิรูปการ
บริหารการเงินอุดมศึกษา เพื่อ
ขับเคลื่อนสถาบันอุดมศึกษาสู่
ความเป็นเลิศ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การ
พัฒนาระบบบริหารให้มี
ประสิทธิภาพ
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ตารางวิเคราะห์ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ กับภารกิจสถาบันอุดมศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาโดยกาหนดมาตรฐานภารกิจสถาบันอุดมศึกษาไว้ 4 ด้าน เพื่อเป็นแนวทางให้สถาบันอุดมศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งยุทธศาสตร์ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีความสอดคล้องกับภารกิจสถาบันอุดมศึกษา ที่กระทรวงศึกษาธิการได้กาหนดไว้ดังนี้
ตารางวิเคราะห์ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ กับภารกิจสถาบันอุดมศึกษา
ภารกิจสถาบันอุดมศึกษา

ประเด็นยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ของคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ที่สอดคล้อง
1. ด้านการผลิตบัณฑิต สถาบันอุดมศึกษาดาเนินการรับนักศึกษาเข้าเรียนที่มีคุณสมบัติและจานวนตรงตามแผนการรับนักศึกษาและสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องคือ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบการ
เป้าหมายการผลิตบัณฑิตอย่างมีคุณภาพ สถาบันผลิตบัณฑิตได้ตามคุณลักษณะ จุดเน้นของสถาบัน ตรงตามเป้าหมายที่กาหนด และจัดให้มี จัดการเรียนการสอนสู่สากล
ข้อสนเทศที่ชัดเจน เผยแพร่ต่อสาธารณะในเรื่องหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน คณาจารย์ ที่ส่งเสริมการจัดกิจกรรม การพัฒนาการเรียนรู้ทั้งใน
และนอกหลักสูตร และตอบสนองความต้องการของนักศึกษา
2. ด้านการวิจัย สถาบันอุดมศึกษามีการดาเนินพันธกิจด้านการวิจัยอย่างมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และภายใต้จุดเน้นเฉพาะ โดยมีการดาเนินการตาม ยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องคือ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างศักยภาพ
นโยบาย แผน งบประมาณ มีการบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนคณาจารย์ นักวิจัย บุคลากรให้มีสมรรถนะในการทาวิจัย ส่งเสริมและสร้ าง งานวิจัยให้ก้าวไกลสู่สากล
เครือข่ายการทาวิจัยกับหน่วยงานภายนอกสถาบัน เพื่อให้ได้ผลงานวิจัย ผลงานประดิษฐ์ และงานริเริ่มสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพ มีประโยชน์ สนอง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ สามารถตอบสนองความต้องการของสังคมได้ในวงกว้างและก่อให้เกิดประโยชน์แก่สาธารณชน
3. ด้านการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม สถาบันอุดมศึกษามีการให้บริการทางวิชาการทีค่ รอบคลุมกลุ่มเป้าหมายทั้งในวงกว้างและกลุ่มเป้าหมาย ยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องคือ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริการวิชาการเพื่อ
ที่เฉพาะเจาะจงทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งอาจให้บริการโดยการใช้ทรัพยากรร่วมกันทั้งในระดับสถาบันและระดับบุคคลได้ในหลายลักษณะ อาทิ การ การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน
ให้คาปรึกษา การศึกษาวิจัย การค้นคว้าเพื่อแสวงหาคาตอบให้กับสังคม การให้บริการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นต่าง ๆ การจัดให้มีการศึกษาต่อเนื่อง
บริการแก่ประชาชนทั่วไป การให้บริการทางวิชาการนี้ สามารถจัดในรูปแบบของการให้บริการแบบให้เปล่าหรือเป็นการให้บริการเชิงพาณิชย์ที่ให้
ผลตอบแทนเป็นรายได้หรือเป็นข้อมูลย้อนกลับมาพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่
4. ด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม สถาบันอุดมศึกษามีการดาเนินการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ ทั้งในระดับหน่วยงานและ
ยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องคือ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาศักยภาพการ
ระดับสถาบัน มีระบบและกลไกในการส่งเสริมและสนับสนุนให้ศิลปะและวัฒนธรรมเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการเรียนการสอนโดยตรงหรือโดยอ้อม
เป็นผู้นาด้านศิลปวัฒนธรรมในภูมิภาคอย่างยั่งยืน
เพื่อให้ผู้เรียนและบุคลากรของสถาบันได้รับการปลูกฝังความรู้ ตระหนักถึงคุณค่า เกิดความซาบซึ้งและมีสุนทรียะต่อศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ
สามารถนาไปใช้เป็นเครื่องจรรโลงความดีงามในการดารงชีวิตและประกอบอาชีพ มีวิถีชีวิตที่ปรารถนาและเรียนรู้วิธีการจัดการวัฒนธรรมและวิ ถีชีวิต
ที่ไม่พึงปรารถนาได้ สถาบันมีการควบคุมการดาเนินงานด้านนี้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพตามเป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์การดาเนินงานด้าน
การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมของสถาบัน
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การวิเคราะห์ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ กับภารกิจสถาบันอุดมศึกษา

ด้านการผลิตบัณฑิต

ด้านการวิจัย

ด้านการให้บริการ
วิชาการแก่สังคม

ด้านการทานุบารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การ
พัฒนาระบบการ
จัดการเรียนการสอนสู่
สากล

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การ
เสริมสร้างศักยภาพ
งานวิจัยให้ก้าวไกลสู่
สากล

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การ
บริการวิชาการเพื่อการ
พัฒนาชุมชนอย่าง
ยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การ
พัฒนาศักยภาพการเป็น
ผู้นาด้านศิลปวัฒนธรรม
ในภูมิภาคอย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์
คณะ

ภารกิจสถาบันอุดมศึกษา

สถาบันอุดมศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การ
พัฒนาระบบบริหารให้มี
ประสิทธิภาพ
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ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา พ.ศ.2557-2561
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนสู่สากล
เป้าหมายตัวชี้วัดเป้าประสงค์
ตัวชี้วัด
กลยุทธ์
เป้าประสงค์ 2557 2558 2559 2560 2561
ประเด็นยุทธศาสตร์ 1.1 การพัฒนาหลักสูตรและการผลิตบัณฑิตเพื่อยกระดับสู่สากล
1.1.1 คณะมี
จานวน
เพิ่มผู้ทรงคุณวุฒิที่มี
หลักสูตร
หลักสูตร
ความรู้ความสามารถ
นานาชาติตาม นานาชาติที่
1
ในการเรียนการสอน
กรอบมาตรฐาน เปิดการเรียน
หลักสูตรนานาชาติ
TQF รองรับการ การสอน
เข้าสู่ประชาคม
พัฒนาหลักสูตร
อาเซียน (AC)
นานาชาติเพื่อรองรับ
ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน ตามกรอบ
มาตรฐาน TQF
จานวน
จัดทาหลักสูตร
หลักสูตรที่มี
Joint Degree กับ
การทา Joint
ต่างประเทศ
Degree
1
เป้าประสงค์

แผนงาน/โครงการ

ตัวชี้วัดโครงการ
(KPI)

โครงการจัดจ้าง
ผู้ทรงคุณวุฒิชาว
ต่างประเทศ ช่วยสอน
หลักสูตรนานาชาติ

จานวนผู้ทรงคุณวุฒิ
ชาวต่างประเทศ
(คน)

โครงการพัฒนา
หลักสูตรนานาชาติ

จานวนหลักสูตร
นานาชาติที่พัฒนา
จานวนนักศึกษาที่
เรียนหลักสูตร
นานาชาติ
จานวนหลักสูตรที่มี
การพัฒนาร่วมกับ
สถาบันการศึกษา
ต่างประเทศ

โครงการพัฒนา
หลักสูตรร่วมกับ
สถาบันการศึกษา
ต่างประเทศ

ค่าเป้าหมายโครงการต่อปี
2557 2558 2559 2560 2561

2

1
35

1

ผู้รับผิดชอบ
-รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ
-โปรแกรมวิชา
ภาษาอังกฤษ
-โปรแกรมวิชา
ญี่ปุ่น
-โปรแกรมวิชา
ภาษาจีน
-โปรแกรมวิชา
ปรัชญา ศาสนา
และเทววิทยา
-รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ
-โปรแกรมวิชา
ภาษาจีน
-โปรแกรมวิชา
ภาษาไทย
-โปรแกรมวิชา
ภาษาอังกฤษ
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เป้าหมายตัวชี้วัดเป้าประสงค์
ตัวชี้วัด
กลยุทธ์
เป้าประสงค์ 2557 2558 2559 2560 2561
ประเด็นยุทธศาสตร์ 1.1 การพัฒนาหลักสูตรและการผลิตบัณฑิตเพื่อยกระดับสู่สากล
จานวนร้อยละ
พัฒนาหลักสูตรให้
ของหลักสูตรที่
เป็นไปตามกรอบ
มีการ
มาตรฐาน TQF
100 100 100 100 100
ประเมินผล
ตามกรอบ
TQF
1.1.2 เพื่อผลิต ระดับความพึง
ส่งเสริมให้นักศึกษา
บัณฑิตให้มี
พอใจของผู้ใช้
≥
≥
≥
≥
≥ เข้าร่วมการแข่งขัน
คุณลักษณะตรง บัณฑิต (5
4.00 4.25 4.51 4.51 4.51 กับหน่วยงาน
ตามความ
ระดับ)
ภายนอก
ต้องการของผู้ใช้
เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วน
บัณฑิต
ได้ส่วนเสียเข้าร่วม
ประเมินหลักสูตร
เป้าประสงค์

วิจัยภาวะการมีงาน
ทาของบัณฑิต เพื่อ
นาผลมาใช้เป็น
แนวทางในการ
ปรับปรุงหลักสูตร

แผนงาน/โครงการ

ตัวชี้วัดโครงการ
(KPI)

โครงการพัฒนา
หลักสูตรตามกรอบ
TQF

จานวนร้อยละของ
หลักสูตรที่ผ่าน
มาตรฐาน TQF

โครงการส่งเสริม
พัฒนาศักยภาพ
นักศึกษา

จานวนนักศึกษาที่
ได้รับรางวัลทาง
วิชาการ

โครงการประชุมผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียของ
หลักสูตร

จานวนร้อยละของ
หลักสูตรที่มีการ
ประเมิน

จานวนบัณฑิตที่มีงาน ร้อยละของบัณฑิตที่มี
ทา
งานทา

ค่าเป้าหมายโครงการต่อปี
2557 2558 2559 2560 2561

100

2

100

2

100

≥
70

100

3

100

3

100

≥
70

≥
70

100

3

100

≥
70

≥
70

ผู้รับผิดชอบ
- รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ
- ทุกโปรแกรมวิชา

- รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ
- ทุกโปรแกรมวิชา
- รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ
- ทุกหลักสูตร
ยกเว้นหลักสูตร
คบ.
- รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ
- ทุกหลักสูตร
ยกเว้นหลักสูตร
คบ.
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เป้าหมายตัวชี้วัดเป้าประสงค์
ตัวชี้วัด
กลยุทธ์
เป้าประสงค์ 2557 2558 2559 2560 2561
ประเด็นยุทธศาสตร์ 1.2 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
1.2.1 อาจารย์มี ระดับคะแนน
พัฒนาสื่อการเรียน
เทคนิคและ
ประเมินผล
การสอนโดยใช้
วิธีการสอนโดยใช้ การสอนของ
≥
≥
≥
≥
≥ เทคโนโลยีที่ทันสมัย
เทคโนโลยีที่
อาจารย์ (5
4.00 4.00 4.00 4.00 4.00
ทันสมัย
ระดับ)
เป้าประสงค์

พัฒนารูปแบบการ
เรียนการสอน

แผนงาน/โครงการ
โครงการอบรมการ
พัฒนาสื่อการเรียน
การสอน โดยใช้การ
บันทึกและถ่ายทอด
ภาพผ่านสื่อ Social
Media
โครงการอบรมเทคนิค
และวิธีการจัดการ
เรียนการสอน

ประเด็นยุทธศาสตร์ 1.1 การพัฒนาหลักสูตรและการผลิตบัณฑิตเพื่อยกระดับสู่สากล
1.2.2 ผู้เรียนเกิด ร้อยละของ
ปรับพื้นฐานความรู้ใน โครงการปรับพื้น
ทักษะการเรียนรู้ คะแนนที่
รายวิชาทักษะเฉพาะ ฐานความรู้ให้
70
70
70
70
70
ที่ดี
ทดสอบก่อน
ก่อนเปิดภาคเรียน
นักศึกษาใหม่
และหลังเรียน

ตัวชี้วัดโครงการ
(KPI)
จานวนรายวิชาที่มี
การนาเทคโนโลยีการ
สอนสมัยใหม่มาใช้

จานวนร้อยละของ
หลักสูตรที่มีอาจารย์
เข้าร่วมอบรม
ร้อยละของนักศึกษา
ชั้นปีที่ 1 ที่ผ่านการ
ปรับความรู้พื้นฐาน
ทั่วไป

ค่าเป้าหมายโครงการต่อปี
2557 2558 2559 2560 2561

17

100

70

20

100

70

21

100

70

23

100

70

25

100

70

ผู้รับผิดชอบ
-รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ
-ทุกโปรแกรมวิชา

-รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ
-ทุกโปรแกรมวิชา

-รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ
-ทุกโปรแกรมวิชา
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เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด
เป้าประสงค์

เป้าหมายตัวชี้วัดเป้าประสงค์
2557 2558 2559 2560 2561

กลยุทธ์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1.3 การพัฒนาความร่วมมือด้านการศึกษากับองค์กรภายนอก
1.3.1 คณะมี
จานวนการทา
จัดทาข้อตกลง
เครือข่ายความ ข้อตกลง
ทางการศึกษา
ร่วมมือด้าน
ทางการศึกษา
(MOU) ระหว่าง
การศึกษา
(MOU)
3
3
3
3
3 องค์กร
(MOU) กับ
ระหว่าง
เชิญผู้ทรงคุณวุฒิ
องค์กรภายนอก องค์กร
ภายนอกที่เชี่ยวชาญ
เฉพาะด้าน
ระดับความพึง
จัดทาหลักสูตรอบรม
พอใจของ
วิชาชีพระยะสั้น
≥
≥
≥
≥
≥
ผู้เรียนใน
4
4
4
4
4
หลักสูตรความ
ร่วมมือ

แผนงาน/โครงการ

โครงการเสริมสร้าง
ความร่วมมือในการ
จัดการศึกษากับ
องค์กรภายนอก
โครงการเสริมความ
แกร่งทางวิชาการ
เฉพาะด้าน
โครงการอบรมวิชาชีพ
หลักสูตรระยะสั้น

ตัวชี้วัดโครงการ
(KPI)
จานวนข้อตกลงกับ
องค์กรภายนอก
(MOU)
ระดับความพึงพอใจ
ของผู้เรียนที่มีต่อ
ผู้สอน
จานวนกิจกรรม
อบรมวิชาชีพ
หลักสูตรระยะสั้น

ค่าเป้าหมายโครงการต่อปี
2557 2558 2559 2560 2561

3

3

3

3

3

≥
4

≥
4.1

≥
4.2

≥
4.3

≥
4.4

2

3

4

5

6

ผู้รับผิดชอบ

-รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ
-ทุกโปรแกรมวิชา
-รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ
-ทุกโปรแกรมวิชา
-รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ
-ทุกโปรแกรมวิชา
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างศักยภาพงานวิจัยให้ก้าวไกลสู่สากล
เป้าหมายตัวชี้วัดเป้าประสงค์
ตัวชี้วัด
กลยุทธ์
เป้าประสงค์ 2557 2558 2559 2560 2561
ประเด็นยุทธศาสตร์ 2.1 การสร้างกลไกสนับสนุนการผลิตงานวิจัยและนักวิจัยมืออาชีพ
2.1.1 อาจารย์มี จานวน
ส่งเสริมการเข้าถึง
จานวน
งานวิจัยที่
แหล่งทุนและการ
ผลงานวิจัยที่
ได้รับการ
5
10
15
20
25 เผยแพร่งานวิจัย
ได้รับการเผยแพร่ ตีพิมพ์
และตีพิมพ์
2.1.2 คณะมี
จานวน
สร้างความเข้าใจ
อาจารย์ที่ทาวิจัย อาจารย์ที่ทา
ระเบียบและกลไก
เพิ่มขึ้น
วิจัยเพิ่มขึ้น
เกี่ยวกับการทาวิจัย
5 คน 5 คน 5 คน 5 คน 5 คน
ส่งเสริมการทาวิจัย
ในชั้นเรียน
เป้าประสงค์

ประเด็นยุทธศาสตร์ 2.2 การพัฒนาเครือข่ายนักวิจัยทัง้ ในและต่างประเทศ
2.2.1 คณะ
จานวน
สามารถจัดเวที กิจกรรมของ
แลกเปลี่ยน
เครือข่าย
เรียนรู้สาหรับ
นักวิจัยทั้งในและ
ต่างประเทศ
- ในประเทศ
1
1
1
1
1

- ต่างประเทศ

1

1

1

1

1

สร้างความร่วมมือ
ด้านการวิจัยกับ
หน่วยงานภายนอก

สร้างโอกาสในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ด้านเครือข่ายการ
วิจัย

แผนงาน/โครงการ

ตัวชี้วัดโครงการ
(KPI)

กิจกรรมสัมมนา
นักวิจัยพบแหล่งทุน

จานวนครั้งในการจัด
สัมมนา

กิจกรรมประชุมชี้แจง
สร้างความเข้าใจ
เกี่ยวกับระเบียบและ
กลไกการทาวิจัย
โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ การทาวิจัย
ในชั้นเรียน

จานวนครั้งในการจัด
อบรม
จานวนผู้เข้ารับการ
อบรม
จานวนอาจารย์ที่เข้า
รับการอบรม

โครงการแลกเปลี่ยน
ผู้เชี่ยวชาญด้านการ
วิจัย
โครงการทา JointResearch กับ
ต่างประเทศ

จานวนผู้เชี่ยวชาญ

โครงการสัมมนา
เครือข่ายนักวิจัย

จานวนครั้งในการจัด
สัมมนา

ค่าเป้าหมายโครงการต่อปี
2557 2558 2559 2560 2561

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

90

90

90

90

90

50

50

50

1

1

1

1

จานวนผลงานวิจัย
Joint-Research
1

1

1

1

ผู้รับผิดชอบ
- รองคณบดีฝ่าย
วิจัยและบริการ
วิชาการ
- ทุกโปรแกรม
วิชา

- รองคณบดีฝ่าย
วิจัยและบริการ
วิชาการ
- โปรแกรมวิชา
ภาษาญี่ปุ่น
- โปรแกรมวิชา
ภาษาอังกฤษ
- โปรแกรมวิชา
ภาษาจีน
- รองคณบดีฝ่าย
วิจัยและบริการ
วิชาการ
-ทุกโปรแกรมวิชา
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน
เป้าหมายตัวชี้วัดเป้าประสงค์
ตัวชี้วัด
กลยุทธ์
เป้าประสงค์ 2557 2558 2559 2560 2561
ประเด็นยุทธศาสตร์ 3.1 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานท้องถิ่นสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
3.1.1 คณะมีความ จานวนการ
จัดทาแผนแม่บทใน
ร่วมมือกับหน่วยงาน เพิ่มขึ้นของ
การบริการวิชาการ
ท้องถิ่นในการบริการ หน่วยงาน
วิชาการสู่การพัฒนา ท้องถิ่นที่ลง
ชุมชนและสังคม
นามความ
1
1
1
1
1
อย่างยั่งยืน
ร่วมมือจัด
กิจกรรม
บริการ
วิชาการ
ระดับความพึง
สร้างเครือข่ายความ
>
>
>
>
พอใจของ
ร่วมมือในการ
4.00 4.00 4.00 4.00
ผู้รับบริการ
> บริการวิชาการเพื่อ
ด้านประโยชน์
4.00 พัฒนาท้องถิ่นอย่าง
ที่ได้รับ
ยั่งยืน
เป้าประสงค์

แผนงาน/โครงการ
กิจกรรมจัดตั้ง
คณะทางานร่างแผน
แม่บทในการบริการ
วิชาการ

ตัวชี้วัดโครงการ
(KPI)

ค่าเป้าหมายโครงการต่อปี
2557 2558 2559 2560 2561

รองคณบดีฝ่าย
วิจัยและบริการ
วิชาการ

มีแผนแม่บท
บริการวิชาการ

โครงการบันทึกความ จานวนการเพิ่มขึ้น
ร่วมมือระหว่าง
ของหน่วยงานที่ลง
หน่วยงานในท้องถิ่น นามความร่วมมือ
จานวนโครงการ
บริการวิชาการสู่
ท้องถิ่น
ประเด็นยุทธศาสตร์ 3.2 การเป็นศูนย์กลางองค์ความรู้ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3.2.1 คณะเป็น
มีศูนย์บริการ
จัดตั้งศูนย์บริการ
โครงการจัดตั้ง
ศูนย์บริการ
ศูนย์กลางรวบรวม
วิชาการของ
วิชาการเพื่อการ
ศูนย์บริการวิชาการ วิชาการเพื่อการ
และเผยแพร่องค์
คณะ
พัฒนาชุมชน/สังคม เพื่อการพัฒนา
พัฒนาชุมชน/
ความรู้ด้าน
มี
ชุมชน/สังคม
สังคม
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ

ผู้รับผิดชอบ

มี

1

1

1

1

1

5

5

5

5

5

รองคณบดีฝ่าย
วิจัยและบริการ
วิชาการ
-ทุกโปรแกรมวิชา

-รองคณบดีฝ่าย
วิจัยและบริการ
วิชาการ

มี
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เป้าหมายตัวชี้วัดเป้าประสงค์
ตัวชี้วัด
กลยุทธ์
แผนงาน/โครงการ
เป้าประสงค์ 2557 2558 2559 2560 2561
ประเด็นยุทธศาสตร์ 3.2 การเป็นศูนย์กลางองค์ความรู้ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
พัฒนาเว็บไซต์ด้าน โครงการพัฒนา
การบริการวิชาการ เว็บไซต์ด้านการ
ของคณะ
บริการวิชาการ
เป้าประสงค์

มีผลงานทาง
วิชาการด้านการ
บริการวิชาการสู่
ชุมชนตีพิมพ์
เผยแพร่
ประเด็นยุทธศาสตร์ 3.3 การบูรณาการงานบริการชุมชนสู่การเรียนการสอนและงานวิจัย
3.3.1 คณะมีงาน
จานวน
ออกแบบการบูรณา
บริการวิชาการที่ต่อ โครงการ
การบริการวิชาการสู่
ยอดสู่การเรียนการ บริการ
การเรียนการสอน
สอนและการวิจัย
วิชาการที่
และการวิจัย
1
1
1
1
นาไปต่อยอดสู่
การเรียนการ
สอนและการ
วิจัย

ตัวชี้วัดโครงการ
(KPI)

จานวนหัวข้อ
ความรู้จากการ
บริการวิชาการที่
เผยแพร่ผ่าน
เว็บไซต์
โครงการเขียน
จานวนบทความ
บทความวิชาการด้าน วิชาการที่ได้ตีพิมพ์
บริการวิชาการสู่
ชุมชน
โครงการบูรณาการ
การบริการวิชาการสู่
การเรียนการสอน
และการวิจัย

จานวนโครงการ
บูรณาการการ
บริการวิชาการสู่
การเรียนการสอน
และการวิจัย

ค่าเป้าหมายโครงการต่อปี
2557 2558 2559 2560 2561

20

10

1

20

10

1

20

10

1

20

10

1

20

10

1

ผู้รับผิดชอบ
-รองคณบดีฝ่าย
วิจัยและบริการ
วิชาการ
-สานักงานคณบดี
-รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ
-รองคณบดีฝ่าย
วิจัยและบริการ
วิชาการ
-รองคณบดีฝ่าย
วิจัยและบริการ
วิชาการ
-ทุกโปรแกรมวิชา
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้นาด้านศิลปะและวัฒนธรรมในภูมิภาคอย่างยั่งยืน
เป้าหมายตัวชี้วัดเป้าประสงค์
ตัวชี้วัด
กลยุทธ์
เป้าประสงค์ 2557 2558 2559 2560 2561
ประเด็นยุทธศาสตร์ 4.1 การเป็นศูนย์กลางองค์ความรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมระดับชาติ
4.1.1 คณะเป็น จานวน
สนับสนุนการวิจัย
แหล่งวิชาการ
บทความ
หรืองานสร้างสรรค์
ด้าน
วิชาการด้าน
ด้านศิลปวัฒนธรรม
ศิลปวัฒนธรรมที่ ศิลปวัฒนธรรม
ได้รับการยอมรับ ที่ได้รับการ
ระดับชาติ
ตีพิมพ์เผยแพร่ 10
12
14
16
18
เป้าประสงค์

จานวนครั้งใน
การจัดสัมมนา
วิชาการ
ระดับชาติ

เป็นหน่วยงานหลักใน
การจัดสัมมนา
วิชาการทางด้าน
ศิลปวัฒนธรรม
ระดับชาติ
1

1

1

1

แผนงาน/โครงการ

ตัวชี้วัดโครงการ
(KPI)

โครงการจัดทา
วารสารวิชาการด้าน
ศิลปวัฒนธรรมเพื่อเข้า
สู่ฐานข้อมูลวารสาร
ไทย (TCI)

ระดับความสาเร็จ
ของการจัดทา
วารสารวิชาการ
ด้าน
ศิลปวัฒนธรรม

โครงการจัดอบรม
สัมมนาเชิงวิชาการ
และปฏิบัติการศิลปะ
และวัฒนธรรม
ระดับชาติ

จานวนผู้เข้าร่วม
สัมมนา

ค่าเป้าหมายโครงการต่อปี
2557 2558 2559 2560 2561

เข้า
ฐาน
TCI

มี

100

100

100

100

100

ผู้รับผิดชอบ
-รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ
-โปรแกรมวิชา
นาฏศิลป์
-โปรแกรมวิชา
ดนตรี
-โปรแกรมวิชา
ศิลปศึกษา
-โปรแกรมวิชา
ทัศนศิลป์
-โปรแกรมวิชา
ออกแบบนิเทศศิลป์
-รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ
-รองคณบดีฝ่าย
พัฒนานักศึกษา
และศิษย์เก่า
สัมพันธ์
-โปรแกรมวิชา
นาฏศิลป์
-โปรแกรมวิชา
ดนตรี
-โปรแกรมวิชา
ศิลปศึกษา
-โปรแกรมวิชา
ทัศนศิลป์
-โปรแกรมวิชา
ออกแบบนิเทศศิลป์
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เป้าประสงค์

เป้าหมายตัวชี้วัดเป้าประสงค์
ตัวชี้วัด
กลยุทธ์
เป้าประสงค์ 2557 2558 2559 2560 2561
จานวนหัวข้อ
3
5
7
9
11 สร้างแหล่งเรียนรู้ด้าน
เรื่องใน
ศิลปวัฒนธรรมใน
ฐานข้อมูลด้าน
ระดับพืน้ ที่
ศิลปวัฒนธรรม

แผนงาน/โครงการ
โครงการจัดตั้งศูนย์
เรียนรู้ออนไลน์หรือ
พิพิธภัณฑ์
ศิลปวัฒนธรรม
ออนไลน์

ตัวชี้วัดโครงการ
(KPI)
ระดับความสาเร็จ
ของการจัดทา
เว็บไซต์
จานวนองค์ความรู้
ทางวัฒนธรรมที่
เผยแพร่ผ่าน
เว็บไซต์
ระดับความพึง
พอใจของผู้ใช้งาน
ระบบ
จานวนผู้ใช้งาน
ระบบ

ค่าเป้าหมายโครงการต่อปี
ผู้รับผิดชอบ
2557 2558 2559 2560 2561
-รองคณบดีฝ่าย
มี
24

24

24

3.5

3.6

3.7

500

700

900

วิชาการ
-รองคณบดีฝ่าย
24
24 บริหารและวิเทศ
สัมพันธ์
-โปรแกรมวิชา
นาฏศิลป์
-โปรแกรมวิชา
3.8 3.9 ดนตรี
-โปรแกรมวิชา
ศิลปศึกษา
1100 1300 -โปรแกรมวิชา
ทัศนศิลป์
-โปรแกรมวิชา
ออกแบบนิเทศ
ศิลป์
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เป้าหมายตัวชี้วัดเป้าประสงค์
ตัวชี้วัด
กลยุทธ์
แผนงาน/โครงการ
เป้าประสงค์ 2557 2558 2559 2560 2561
ประเด็นยุทธศาสตร์ 4.2 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพือ่ การพัฒนาด้านศิลปะและวัฒนธรรมให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน
4.2.1 คณะมี
จานวนผลงาน
เป็นหน่วยงานหลักใน โครงการส่งเสริม
ผลงานทาง
สร้างสรรค์ที่
การจัดประกวด
ศักยภาพการแข่งขัน
ศิลปวัฒนธรรมที่ ได้รับรางวัล
แข่งขันด้าน
ด้านศิลปะและ
1
1
1
1
1
โดดเด่นสู่
หรือได้รับการ
ศิลปวัฒนธรรม
วัฒนธรรม
ระดับชาติและ
คัดเลือก
ระดับชาติ
นานาชาติ
ระดับชาติ
สนับสนุนการวิจัย
โครงการมหกรรม
หรืองานสร้างสรรค์ ศิลปวัฒนธรรม
ด้านศิลปวัฒนธรรม
สร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือกับหน่วยงาน
ภายนอกเพื่อขอรับ
การสนับสนุนการ
บริหารจัดการด้าน
ศิลปวัฒนธรรมให้มี
ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น
เป้าประสงค์

ตัวชี้วัดโครงการ
(KPI)
จานวนผลงานด้าน
ศิลปะและ
วัฒนธรรมที่ได้รับ
การคัดเลือกเป็น
ตัวแทนระดับชาติ
จานวนหน่วยงานที่
เข้าร่วมแสดงผล
งาน
ระดับความพึง
พอใจของผู้เข้าร่วม
ชมการแสดงผลงาน

ค่าเป้าหมายโครงการต่อปี
2557 2558 2559 2560 2561
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ผู้รับผิดชอบ
-รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ
-รองคณบดีฝ่าย
บริหารและวิเทศ
สัมพันธ์
-โปรแกรมวิชา
นาฏศิลป์
-โปรแกรมวิชา
ดนตรี
-โปรแกรมวิชา
ศิลปศึกษา
-โปรแกรมวิชา
ทัศนศิลป์
-โปรแกรมวิชา
ออกแบบนิเทศ
ศิลป์
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการและวิชาชีพ
เป้าหมายตัวชี้วัดเป้าประสงค์
ตัวชี้วัด
เป้าประสงค์ 2557 2558 2559 2560 2561
ประเด็นยุทธศาสตร์ 5.1 พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพือ่ การบริหารจัดการ
5.1.1 คณะมี
จานวนหัว
ระบบเทคโนโลยี เรื่องที่มีการ
สารสนเทศที่ช่วย พัฒนาระบบ
1
1
1
1
1
พัฒนาการบริหาร ฐานข้อมูลเข้า
จัดการให้
มาช่วยในการ
คล่องตัว
ตัดสินใจ
5.1.2 คณะมีช่อง ระดับคะแนน
ทางการสื่อสาร การประเมิน
>
>
>
>
>
ด้วยระบบ
ความพึงพอใจ
4.00 4.00 4.00 4.00 4.00
เทคโนโลยี
ในช่องทาง
สารสนเทศที่มี
การสื่อสาร
ประสิทธิภาพ
ผ่านระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
เป้าประสงค์

กลยุทธ์
เสริมสร้างระบบ
สารสนเทศเพื่อ
พัฒนาการ
บริหารงานการ
จัดการ

แผนงาน/โครงการ
โครงการพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลภาระงาน
(Workload) ของ
อาจารย์

เสริมสร้างช่อง
โครงการพัฒนาระบบ
ทางการสื่อสาร
บริการนักศึกษา
ระหว่างบุคลากร
ออนไลน์
ด้วยระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ
โครงการอบรม
บุคลากรเพื่อ
พัฒนาการใช้ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

ตัวชี้วัดโครงการ
(KPI)
ร้อยละความก้าวหน้า
ของการพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูล

ค่าเป้าหมายโครงการต่อปี
2557 2558 2559 2560 2561
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ผู้รับผิดชอบ
- รองคณบดีฝ่าย
บริหารและวิเทศ
สัมพันธ์

100

มีระบบบริการ
นักศึกษาออนไลน์
มี
ระดับความพึงพอใจ
การใช้งานระบบ
จานวนครั้งในการจัด
อบรมบุคลากร

>
4.00

>
4.00

>
4.00

>
4.00

>
4.00

1

1

1

1

1

ระดับความพึงพอใจ
ในการเข้าอบรม

>
4.00

>
4.00

>
4.00

>
4.00

>
4.00

- รองคณบดีฝ่าย
บริหารและวิเทศ
สัมพันธ์
- รองคณบดีฝ่าย
พัฒนานักศึกษา
และศิษย์เก่า
สัมพันธ์
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เป้าหมายตัวชี้วัดเป้าประสงค์
ตัวชี้วัด
กลยุทธ์
แผนงาน/โครงการ
เป้าประสงค์ 2557 2558 2559 2560 2561
ประเด็นยุทธศาสตร์ 5.2 พัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการและวิชาชีพเพื่อเป็นที่พึ่งของท้องถิ่น
5.2.1 คณะมี
ร้อยละของ
พัฒนาบุคลากรเพื่อ
จัดทาแผนพัฒนา
บุคลากรเข้าสู่
บุคลากรที่เข้า
ความก้าวหน้าทาง
บุคลากรของคณะ
ตาแหน่งทาง
สู่ตาแหน่งทาง
วิชาการและวิชาชีพ
วิชาการและ
วิชาการและ
ก้าวหน้าทาง
ก้าวหน้าทาง
วิชาชีพและการ วิชาชีพ
วิจัย
- จานวน
อาจารย์ที่เข้าสู่
5
5
5
5
5
ตาแหน่งทาง
วิชาการเพิ่มขึ้น
- จานวน
โครงการพัฒนา
อาจารย์ที่ได้รับ
บุคลากรเพื่อเข้าสู่
คุณวุฒิทาง
ตาแหน่งทางวิชาการ
5
5
5
5
5
การศึกษา
ระดับปริญญา
เอกเพิ่มขึ้น
- จานวน
โครงการพัฒนา
บุคลากรที่เข้าสู่
บุคลากรสายวิชาชีพ
1
1
ตาแหน่งชานาญ
เพื่อเข้าสู่ตาแหน่ง
การพิเศษ
ชานาญการพิเศษ
5.2.2 คณะมี
ร้อยละของ
ส่งเสริมให้มีการเพิ่ม โครงการพี่เลี้ยงเพื่อ
ผลงานวิจัยและ งานวิจัยหรือ
ผลงานวิจัยและงาน พัฒนาบุคลากรสาย
5
5
5
5
5
งานสร้างสรรค์ งานสร้างสรรค์
สร้างสรรค์
วิชาการและสาย
เพิ่มขึ้น
ที่เพิ่มขึ้น
วิชาชีพ
เป้าประสงค์

ตัวชี้วัดโครงการ
(KPI)

ค่าเป้าหมายโครงการต่อปี
2557 2558 2559 2560 2561

- รองคณบดีฝ่าย
บริหารและวิเทศ
สัมพันธ์
- รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ

มีแผนพัฒนา
บุคลากร
มี

ร้อยละความสาเร็จ
ของการดาเนินงาน
ตามแผน

70

80

80

80

80

3

จานวนผลงานที่ผ่าน
โครงการระบบพี่
เลี้ยง

- รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ

- รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ

จานวนครั้งในการจัด
โครงการ

จานวนครั้งในการจัด
โครงการ

ผู้รับผิดชอบ

3

5

3

3

5

3

3

5

3

3

5

3

3

5

- รองคณบดีฝ่าย
บริหารและวิเทศ
สัมพันธ์
- รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ
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