นโยบายและกรอบทิศทางการบริหารและพัฒนาคณะมนุษยศาสตร์ ฯ พ.ศ. 2561
เพื่อให้คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีทิศทาง แนวทางในการดาเนินงานตามภารกิจที่
สามารถตอบสนองความต้องการของสังคมและชุมชนได้อย่างแท้จริง และเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยสู่การเป็น
การสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น จึงกาหนดนโยบาย และกรอบทิศทางการดาเนินงานดังนี้

1. นโยบายด้านการพัฒนาวิชาการ
1.1 นโยบายด้านการผลิตบัณฑิต
1.1.1 สนับ สนุ นและส่งเสริมการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ โดยการสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจในการจัดกิจกรรมและการเรียนการสอน การสร้างและใช้เทคโนโลยีการศึกษา การวัดและ
ประเมินผล ตลอดจนแหล่งเรียนรู้และการฝึกประสบการณ์
1.1.2 พัฒนาคุณภาพบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถเพียงพอต่อการปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ สามารถใช้ความรู้มาสร้างนวัตกรรม และมูลค่าเพิ่ม ก่อให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สังคม และ
พาณิชย์ได้
1.1.3 ส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาและบัณฑิตให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ โดยเป็นผู้ มี
บุคลิกภาพและความประพฤติที่ดี มีวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณในวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบ
ต่อสังคม
1.1.4 ส่งเสริมการจัดการศึกษาและพัฒนาวิชาการให้ทัดเทียมกับสากล
1.1.5 สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาอาจารย์ และระบบอาจารย์ที่ปรึกษาให้มีคุณภาพ
ตลอดจนการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของคณาจารย์
1.1.6 จัดกิจกรรมสนับสนุนนโยบาย 3 ดี (3D) ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตยด้านการ
ส่งเสริมให้มีคุณธรรมจริยธรรม และความเป็นไทย และด้านการสร้างภูมิคุ้มกันจากภัยยาเสพติด
1.2 นโยบายด้านการบริหารงานวิชาการ
1.2.1 สนั บ สนุ น และส่ ง เสริ ม การพั ฒ นาหลั ก สู ต รในสาขาวิ ช าที่ มี ค วามพร้ อ มและ
ตอบสนองต่อความต้องการของท้องถิ่น และสังคม ทั้งระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา
1.2.2 ส่งเสริมการใช้เครื่องมือด้านการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นแนวทางหลักในการ
บริหารจัดการงานวิชาการ
1.2.3 ร่วมมือและให้โอกาสทางการศึกษา โดยจัดการศึกษาที่เหมาะสมทั้งกลุ่มทั่วไป กลุ่ม
ที่มีความสามารถพิเศษ กลุ่มที่อยู่ในพื้นที่พิเศษ และกลุ่มด้อยโอกาส
1.2.4 พัฒนาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างแท้จริง ด้วย
การสร้างองค์ความรู้ทางวิชาการ และบริการทางวิชาการในรูปแบบต่าง ๆ แก่ท้องถิ่นทุกระดับ

1.2.5 สนั บ สนุ น และส่ ง เสริ ม การให้ ข้ อ มู ล ข่ า วสารด้ า นการจั ด การศึ ก ษาของคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และการรณรงค์ให้นักศึกษาเข้าศึกษาต่อ ตลอดจนการจัดเตรียมความพร้อมด้าน
การแนะแนวการศึกษาต่อ
1.2.6 ส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการให้บริการของสานักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้และการปฏิบัติงานของนักศึกษาบุคลากร และบุคคล
ทั่วไป

2. นโยบายด้านการวิจัย
2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจัยที่สามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่ และงานวิจัยที่สามารถนาไป
ประยุกต์ใช้ด้านการพัฒนาให้มีผลงานเป็นที่ยอมรับและนาไปใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง
2.2 ส่งเสริมและสนั บสนุน ให้ห น่วยงานบริห ารงานวิจัยมีบทบาทในการกากับดูแลเพื่อให้ เกิด
งานวิจัยที่มีคุณภาพ
2.3 ส่งเสริมการทาวิจัยในลักษณะบูรณาการวิชาการต่าง ๆ มากขึ้น โดยเน้นการแทรกการวิจัย
ไปใช้ในการเรียนการสอน การพัฒ นาหลักสู ตร การบริห ารจัดการ การบริการวิช าการ และการทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม
2.4 ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือด้านการวิจัยระหว่างคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์กับ
องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นอื่น ๆ ทั้งในและต่างจังหวัด
2.5 ส่งเสริมให้ มีการเผยแพร่ผ ลงานวิจัยทั้ งในระดับชาติและระดับ นานาชาติ รวมทั้งการจด
ทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา

3. นโยบายด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
3.1 ส่งเสริมให้คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นแกนหลักที่สาคัญในการสร้างจิตสานึกที่
ดีต่อการทานุบารุงและสืบสานศิลปวัฒนธรรม
3.2 ส่งเสริมและพัฒนาให้คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เป็นแหล่งเรียนรู้ที่สาคัญทางด้าน
ศิลปวัฒนธรรม
3.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่หลากหลาย
3.4 ส่งเสริมและสนับ สนุนให้คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมทางานด้านวัฒนธรรมกับ
ท้องถิ่น ทั้งด้านการสืบค้น บันทึก อนุรักษ์ พัฒนา ถ่ายทอด และการถอดองค์ความรู้จากวัฒนธรรมท้องถิ่น

4. นโยบายด้านการพัฒนาบุคลากร
4.1 ปรับ ปรุงและพัฒ นาระบบการบริห ารบุคคลให้ มีประสิทธิภ าพในด้านระบบงาน การจ่าย
ค่าตอบแทน ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน การยกย่องชมเชย การวางแผน
อัตรากาลังทดแทน การสรรหา และการว่าจ้าง

4.2 ส่งเสริมและพัฒนาคุณวุฒิของบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การผลิตผลงานทางวิชาการของคณาจารย์และบุ คลากรของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อเข้าสู่
ตาแหน่งทางวิชาการ
4.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการทางานเป็นทีม การอยู่ร่วมกันด้วยความสมานสามัคคี มีระบบการ
จัดการที่สามารถสร้างความผาสุก และความพึงพอใจของบุคลากรได้

5. นโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ส่งเสริมให้ มีการพัฒ นาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ให้ครอบคลุมทั้งภายในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์และศูนย์ให้การศึกษาภายนอก พร้อม
ทั้งจัดหาอุปกรณ์ให้เพียงพอต่อการใช้งาน
5.2 ส่งเสริมการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้สนับสนุนการเรียนการสอน การบริหารจัดการ
การวิจัย การบริการวิชาการ และการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
5.3 พัฒนาระบบฐานข้อมูลต่าง ๆ ให้มีการเชื่อมโยงซึ่งกันและกัน มีข้อมูลที่ทันสมัย เป็นปัจจุบัน
สามารถนามาใช้ประโยชน์ร่วมกันได้
5.4 จัดให้มีบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อ สารที่สามารถพัฒนาระบบสารสนเทศ
ได้ตรงตามความต้องการของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

6. นโยบายด้านเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารทรัพยากรและการเงิน
6.1 สนับ สนุ นให้มีการจัดระบบและใช้ทรัพยากรของทุกหน่วยงานในคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ร่วมกันอย่างคุ้มค่าให้เกิดประโยชน์สูงสุด
6.2 ส่งเสริมการพัฒนารูปแบบการหารายได้และเงินทุนของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ให้มีความหลากหลายและสอดคล้องกับศักยภาพที่มีอยู่
6.3 พัฒนาระบบการจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์
6.4 ปฏิรูป ระบบการเงินและการคลังของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้ เกิดความ
คล่องตัว ประหยัดและมีประสิทธิภาพ โดยการนาข้อมูลทางการเงินมาใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงและพัฒนา
ทั้งด้านการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการและการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

7. นโยบายด้านการบริหารจัดการองค์กร
7.1 กระจายอานาจการบริหารอย่างเป็นรูปธรรม
7.2 ส่ งเสริม ให้ มี การพั ฒ นาและปรับ ปรุงระบบการบริห ารจัด การที่ มีค วามซ้ าซ้อ น ปรับ ลด
ขั้นตอนให้มีความกระชับ และเกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน
7.3 ให้มีการกาหนดและปรับ ปรุงระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ให้ มีความทันสมัย ครบถ้ว น เป็น
หมวดหมู่ เพียงพอ และเอื้อต่อการปฏิบัติงานในปัจจุบัน

7.4 พัฒนาให้มีระบบการติดตามประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ สร้างดัชนีชี้วัดความสาเร็จและ
เกณฑ์การประเมินความสาเร็จของการดาเนินงานในทุกระดับโดยนาผลการวิจัยสถาบันรวมถึงผลการมีงานทา
ของบัณฑิตมาเป็นองค์ประกอบในการพิจารณาด้วย
7.5 ให้มีการจัดทาแผนบริหารความเสี่ยง แผนบริหารความเปลี่ยนแปลง และนามาใช้อย่างเป็น
ระบบและต่อเนื่อง
7.6 ส่งเสริมให้คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
7.7 ใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารโดยเน้นการมีส่วนร่วมในการบริหาร

8. นโยบายด้านการพัฒนาความร่วมมือกับท้องถิ่นหน่วยงานของรัฐ เอกชน และ
สถาบันการศึกษาอื่นๆ
8.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีความร่วมมือในลักษณะเครือข่ายระหว่างคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ทั้งในด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการและการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
8.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือกับท้องถิ่น หน่วยงานของรัฐ และเอกชนในการ
จัดการเรียนการสอน การพัฒนาหลักสูตรการวิจัย การบริการวิชาการ และการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
8.3 สนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนบุคลากร นักศึกษา ระหว่างสถาบันทั้งในและต่างประเทศ
8.4 เป็นศูนย์ประสานงานทางวิชาการ และการพัฒนา โดยเป็นศูนย์เครือข่ายต่าง ๆ ของจังหวัด

