แผนบริการวิชาการแก่สงั คม
(Community Services Plan)
ประจาปีงบประมาณ 2560

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

คานา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มีพันธกิจในการบริการทางวิชาการที่
สอดคล้องกับความต้องการของสังคม โดยมีการให้บริการทางด้านการศึกษา ตามความต้องการ ของท้องถิ่น
และให้บริการฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีตามความต้องการให้แก่สังคมอันเป็นวัตถุประสงค์หนึ่งในการ
ดาเนินงานของมหาวิทยาลัย ฯ ในการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยที่ผ่านมานับได้ว่าเป็นสภาบันหนึ่งในการร่วม
พัฒนาท้องถิ่น ชุมชน ให้มีศักยภาพในการดารงชีวิตด้านเศรษฐกิจด้านสังคม และ ด้านการเมืองที่ดี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้จัดทาแผนบริการวิชาการ แก่
สังคม ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยสู่ท้องถิ่น เพื่อตระหนักถึงความสาคัญของการให้บริการวิชาการ
แก่สังคม
โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ภาคเอกชน และภาครัฐ ทั้งนี้มีการมุ่งเน้นให้หน่วยงานมีความ
เชื่อมโยงการให้บริการวิชาการระหว่างกัน เพื่อให้งานบริการวิชาการหลากหลายรูปแบบที่สอดคล้อง กับความ
ต้ อ งการของสั ง คม เชื่ อ มโยงสู่ ก ารพั ฒ นานาคุ ณ ภาพชี วิ ต ของประชาชน ฟื้ น ฟู อ นุ รั ก ษ์ ท รั พ ยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เกิดความยั่งยืน

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
14 กรกฎาคม 2560
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ข้อมูลทั่วไปของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ชื่อคณะ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ที่ตั้ง

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000

ปรัชญา
ผลิตบัณฑิตให้มีปัญญา สร้างคุณภาพคู่คุณธรรม นาวิชาการสู่การพัฒนาท้องถิ่น

วิสัยทัศน์
เป็นผู้นาทางวิชาการ มุ่งเน้นให้การบริการการศึกษาที่หลากหลาย โดยนาองค์ความรู้
ทางวิชาการงานวิจัย การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น สู่การบูรณาการการเรียนการสอน
เพื่อสร้างความเข้มแข็งของสังคมชุมชนอย่างยั่งยืน และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

พันธกิจ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีพันธกิจในการพัฒนาคณะในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ ที่สอดคล้องกับความต้องการของ
ท้องถิ่น การเปลี่ยนแปลงทางสังคม ประเทศชาติและประชาคมอาเซียน
2. สร้างงานวิจัยที่มีคุณภาพ เสริมสร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรมสู่ความเป็นผู้นาในการพัฒนา
ท้องถิ่นให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืนและได้มาตรฐานระดับสากล
3. บริ ก ารวิ ช าการ ถ่ า ยทอดนวั ต กรรมและเทคโนโลยี และสื บ สานโครงการอั น เนื่ อ งมา
จากพระราชดาริสู่ท้องถิ่นและสังคม
4. ทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปัญญาของท้องถิ่นและสร้างองค์ความรู้ทางวัฒนธรรม
สู่ระดับชาติและนานาชาติ
5. พัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ให้มีคุณภาพมาตรฐานวิชาชีพและยกระดับคณะฯ ให้เป็นผู้นา
ด้านพัฒนาคุณภาพบุคลากรทางการศึกษาสู่การปฏิบัติงานระดับสากล
6. พัฒนาระบบคุณภาพ และมาตรฐานการบริหารจัดการคณะฯ โดยมุ่งสู่ความเป็นเลิศโปร่งใส
ด้วยหลักธรรมาภิบาล และเป็นองค์กรแห่งความสุข
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ประวัติความเป็นมา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จัดตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2518
โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งคณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยครูนครสวรรค์ คือ
1. ให้การศึกษาขั้นพื้นฐานหมวดศิลปศาสตร์และวัฒนธรรมแก่นักศึกษาของสถาบัน เพื่อให้ได้
บัณฑิตที่มีคุณสมบัติที่สังคมพึงประสงค์
2. ผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาสังกัดคณะวิชามนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ในระดับอนุปริญญา
และปริ ญญาตรี เพื่อสนองตอบความต้องการกาลั งคนในสั งคม และเพื่อเสริมสร้างคุณค่าของมนุษย์
ให้สูงส่ง ในการดาเนินชีวิต และสร้างความเจริญให้แก่สังคมที่อาศัย
3. เป็นแหล่งในการค้นคว้าวิจัย และพัฒนาวิชาการด้านมนุษยศาสตร์เชิงวิชาการให้แก่ชุมชน
ในเขตจังหวัดนครสวรรค์ อุทัยธานี และชัยนาท (สถาบันราชภัฏนครสวรรค์, 2536 : 25)
การพัฒนาของคณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มุ่งเน้นใน 3 ประเด็น คือ “พัฒนาคน
พัฒนาวิชาการ และพัฒนากายภาพ”
1. การพัฒนาคน หมายถึง การพัฒนาคณาจารย์ เจ้าหน้าที่บุคลากร และนักศึกษาให้มีศักยภาพ
ตามแนวทางและหน้าที่ของตน
2. การพัฒ นาวิช าการ ได้แก่ การพัฒ นาหลั กสู ตร การพัฒ นางานวิจัย การสร้างผลงานทาง
วิชาการ รวมถึงการบริการวิชาการแก่ชุมชน และงานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
3. การพัฒนากายภาพ หมายถึง การจัดหาอาคารสถานที่ และเครื่องมือประกอบการปฏิบัติการ
ของทุกสาขาวิชาให้เพียงพอ
งบประมาณและกิจ กรรมในแต่ล ะปี การศึ ก ษาได้ ถู ก กาหนดโดยแนวทางข้ างต้น เพื่อให้ เ กิ ด
การพั ฒ นาทุ ก ด้ า นในสั ด ส่ ว นที่ เ หมาะสม ทั้ ง นี้ เ พื่ อ ให้ ผู้ ที่ เ รี ย นจบจากคณะวิ ช ามนุ ษ ยศาสตร์ แ ละ
สังคมศาสตร์ เป็นผู้ที่คิดเป็น ทาเป็น แก้ปัญหาเป็น และมีคุณธรรมประกอบกัน
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พุทธศักราช

การดาเนินการ

2518

เปิดหลักสูตรระดับปริญญาตรี ตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2518

2521

เปิดสอนโครงการอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาประจาการ (อ.ค.ป.)

2524

เปิดรับนักศึกษาภาคปกติ สาขาครุศาสตร์บัณฑิต (คบ. 4 ปี) ในวิชาเอกสังคม
ศึกษา ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย นาฎศิลป์ ศิลปะ และภูมิศาสตร์

2527

เปิดรับนักศึกษาระดับอนุปริญญาตรี (อ.ศศ.) วิชาดนตรี

2529

เปิดรับนักศึกษาในโครงการจัดการศึกษาสาหรับบุคลากรประจาการ (กศ.บป.)
ในระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์ และศิลปศาสตร์ โดยเปิดรับ
นักศึกษาในโปรแกรมวิชาพัฒนาชุมชน เปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 2 ปี
หลัง โดยรับผู้จบ ปกศ. สูง หรืออนุปริญญา ทั้งภาคปกติ และ กศ.บป.

2531

เปิดรับนักศึกษาในโปรแกรมวิชาดนตรี ภาษาอังกฤษธุรกิจ และวัฒนธรรมศึกษา
ในสาขาศิลปศาสตร์ ระดับ อ.ศศ. และศศ.บ. ในสาขา ครุศาสตร์ ยังคงเปิดรับ
นักศึกษาในวิชาเอกต่าง ๆ เหมือนเดิม

2536

เปลี่ ย นสถานะเป็นสถาบันราชภัฏ นครสวรรค์ ปัจจุบันจัดการศึ กษาส าหรั บ
นักศึกษาภาคปกติ โดยแบ่งเป็นสายวิชาการศึกษาในโปรแกรมวิชา สังคมศึกษา
ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย นาฎศิลป์ ดนตรีศึกษาและพระพุทธศาสนากับส่วนของ
สาขาวิชาศิลปศาสตร์ (ศศ.บ.) ในโปรแกรมวิชาการพัฒนาชุมชน ภาษาอังกฤษ
วัฒ นธรรมศึกษา ส าหรับนักศึกษาภาคกศ.บป จัดการศึกษาโปรแกรม วิช า
พัฒ นาชุมชน ภาษาอังกฤษธุรกิจ และรัฐ ประศาสนศาสตร์ ในสายวิช าศิล ป
ศาสตร์

2543

เปิดรับนักศึกษาในโครงการการศึกษาสาหรับเยาวชน ( กศ.ยช.)

2544

เปิดรับนักศึกษาโปรแกรมวิชาศิลปกรรม ( ออกแบบประยุกต์ศิลป์ ) สาขาศิลปศาสตร์ และเปิดรับนักศึกษา หลักสูตรนานาชาติ โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ
สาขาวิชาศิลปศาสตร์

2545

เปิดรับนักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาไทย สาขาวิชาศิลปศาสตร์
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2546

เปิดรับนักศึกษาโปรแกรมวิชานิติศาสตร์

2548

เปลี่ ย นสถานภาพจากสถาบัน ราชภัฏ นครสวรรค์ เป็ น มหาวิ ท ยาลั ยราชภัฏ
นครสวรรค์ มีการปรับโครงสร้างการบริหารคณะ

2549

เปิ ดรั บ นั กศึกษาจากสาธารณรัฐ ประชาชนจีน โปรแกรมวิชาภาษาไทย ตาม
โครงการความร่วมมือกับวิทยาลัยการอาชีพและเทคโนโลยีหนานหนิง

2552

เปิ ดรั บ นั กศึกษาจากสาธารณรัฐ ประชาชนจีน โปรแกรมวิชาภาษาไทย ตาม
โครงการความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย Talent

ผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ตั้งแต่ พ.ศ.
2519-ปัจจุบัน จานวนทั้งหมด 12 ท่าน ตามลาดับ ดังนี้
รายชื่อผู้บริหารคณะตั้งแต่อดีต – ปัจจุบัน
ลาดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

ชื่อ – นามสกุล
อาจารย์วิเชียร อชิโนบุญวัฒน์
อาจารย์ณัฐพงศ์ อ่ารอดจตุทิพย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสวก ใจสะอาด
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสนอ บุตรประดิษฐ์
รองศาสตราจารย์บุญเรือง อินทวรันต์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล สรรสรวิสุทธ์
อาจารย์สมศักดิ์ ขวัญเมือง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสรี ซาเหลา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสาวดี ธนวิภาคะนนท์
ดร.ประจักร์ รอดอาวุธ
ดร.พิสิษฐ์ จอมบุญเรือง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภิญโญ ภู่เทศ

ระยะเวลา
ดารงตาแหน่งระหว่าง พ.ศ. 2519-2523
ดารงตาแหน่งระหว่าง พ.ศ. 2523-2525
ดารงตาแหน่งระหว่าง พ.ศ. 2525 -2527
ดารงตาแหน่งระหว่าง พ.ศ. 2527-2531
ดารงตาแหน่งระหว่าง พ.ศ. 2531-2534
ดารงตาแหน่งระหว่าง พ.ศ. 2535-2539
ดารงตาแหน่งระหว่าง พ.ศ. 2540-2542
ดารงตาแหน่งระหว่าง พ.ศ. 2542-2546
ดารงตาแหน่งระหว่าง พ.ศ. 2547-2551
ดารงตาแหน่งระหว่าง พ.ศ. 2552-2556
ดารงตาแหน่งระหว่าง พ.ศ. 2556-2560
ดารงตาแหน่งระหว่าง พ.ศ. 2560-ปัจจุบัน

คณบดีทั้งหมดได้รับการคัดเลือกมาจากคณาจารย์ประจาในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ให้ทาหน้าที่เป็นผู้บริหารคณะวิชา จึงมีหน้าที่ทั้งการบริหารงานทั่วไปและงานบริหารวิชาการ
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โครงสร้างการบริหารงานภายในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
การบริหารงานภายในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์นั้น มี “คณบดี”เป็นผู้บังคับบัญชา
รับผิดชอบ มีรองคณบดี หัวหน้าสานักงาน หัวหน้าสาขาวิชา ซึ่งมีทั้งหมด 12 สาขาวิชา และ 1 หลักสูตร
วิชา แบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มภาษา กลุ่มมนุษย์ กลุ่มสังคม และหลักสูตรวิชา ดังนี้
1. กลุ่มภาษา มี 2 สาขาวิชา 1 โครงการหลักสูตร คือ สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ สาขาวิชา
ภาษาไทย และโครงการหลักสูตรนานาชาติ
2. กลุ่มมนุษย์ มี 5 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา สาขาวิชาศิลปกรรม สาขาวิชา
ดนตรี สาขาวิชานาฏศิลป์และการละคร และสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
3. กลุ่มสังคม มี 5 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาสังคมวิทยา สาขาวิชาภูมิศาสตร์และสารสนเทศเพื่อ
การพัฒนา สาขาวิชาประวัติศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ และสาขาวิชานิติศาสตร์
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โครงสร้างการบริหาร
คณบดี
คณะกรรมการประจาคณะ
รองคณบดี

สานักงานคณบดี
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
- งานธุรการ
- งานบุคคล
- งานการเงินและการคลัง
- งานนโยบายและแผน
- งานประชาสัมพันธ์
- งานเลขานุการ

กลุ่มงานส่งเสริมวิชาการและงานวิจัย
- งานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
- งานหลักสูตรและแผนการเรียน
- งานติดตามวัดผลประเมินผล
- งานสนับสนุนและพัฒนางานวิจัย
- งานพัฒนาการสร้างนวัตกรรม
- งานถ่ายทอดและบริการวิชาการ
- งานวารสารวิชาการ

สาขาวิชา
สาขาวิชาภาษาไทย
สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ

- งานกิจกรรมนักศึกษา
- งานสวัสดิการนักศึกษา
- งานวิชาการและวินัยนักศึกษา
- งานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
- งานสร้างสรรค์และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม

กลุ่มงานประกันคุณภาพการศึกษา
- งานระบบและแผนการประกัน
คุณภาพการศึกษา
- งานติดตามควบคุมและประเมินคุณภาพ
การศึกษา
- งานระบบและเทคโนโลยีสารสนเทศการประกัน
คุณภาพการศึกษา

กลุ่มงานบริหารศูนย์ภาษา
- งานบริหารทั่วไป
- งานจัดการศึกษานานาชาติ

สาขาวิชารัฐศาสตร์
สาขาวิชาประวัติศาสตร์

กลุ่มงานวิจัยและบริการ
วิชาการ

สาขาวิชาภูมิศาสตร์

- งานวิจัยและบริการวิชาการแก่บุคคล
ภายในและภายนอก

สาขาวิชาศิลปกรรม
สาขาวิชานาฏศิลป์และการละคร
สาขาวิชาดนตรี
สาขาวิชาสังคมวิทยา

กลุ่มงานพัฒนานักศึกษาและส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม

ศูนย์ภาษา

สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา
สาขาวิชานิติศาสตร์
สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ฯ
โครงการหลักสูตรนานาชาติ

กลุ่มงานประกันคุณภาพภาษา
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คณะกรรมการประจาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ลาดับที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ชื่อ-นามสกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภิญโญ ภู่เทศ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชนิกา พรหมมาศ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรทัย อินต๊ะไชยวงค์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไชยา อู๋ชนะภัย
ผศ.ณัฐ
ล้าเลิศ
อาจารย์นงลักษณ์ ปิยะมังคลา
นายไกรสิน
ศิลปาจารย์
นายอดุลย์
ศรีประทักษ์
อาจารย์ปัทมา ดาประสิทธิ์

ตาแหน่ง
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการผู้แทนคณาจารย์
กรรมการผู้แทนคณาจารย์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
กรรมการและเลขานุการ

คณะผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ลาดับที่
1.
2.
3.
4.
5.

ชื่อ-นามสกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภิญโญ ภู่เทศ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชนิกา พรหมมาศ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรทัย อินต๊ะไชยวงค์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไชยา อู๋ชนะภัย
อาจารย์ปัทมา ดาประสิทธิ์

ตาแหน่ง
คณบดี
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
ผู้ช่วยคณบดี/รักษาการหัวหน้าสานักงานคณบดี
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นโยบาย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีภารกิจในการขับเคลื่อนปรัชญา วิสัยทัศน์ และพันธกิจให้ลุล่วง
ไปได้ด้วยดีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีมาตรฐานภายใต้นโยบาย ดังต่อไปนี้
1. นโยบายด้านการจัดการเรียนการสอน : ส่งเสริมให้มีบรรยากาศการเรียนการสอน หรือ
สิ่งแวดล้อมในการเรียนรู้ของนักศึกษา ความพร้อมของห้องเรียน หลักสูตรมีความทันสมัยเข้ากับสภาวการณ์
ปัจจุบัน สนับสนุนกิจกรรมและบริการแก่ผู้เรียนสู่ความเป็นเลิ ศทางวิชาการ โดยนากระบวนการประกัน
คุณภาพการศึกษาเป็นกลไกในการบริหารที่เอื้อประโยชน์ต่อการพัฒนาการเรียนการสอน ส่งเสริมการใช้
เทคนิคการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (Active Learning) มีการบูรณาการศิลปวัฒนธรรม งานวิจัย และ
การบริการวิชาการสู่การเรียนการสอน
2. นโยบายด้านกิจกรรมการพัฒนานักศึกษา : ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมช่วยเสริม
ทั ก ษะ การเรี ย นรู้ ใ นศตวรรษที่ 21 เพื่ อ สร้ า งประสบการณ์ แ ละพั ฒ นาให้ นั ก ศึ ก ษามี ค วามพร้ อ มด้ ว ย
คุณลักษณะของบัณฑิต ที่พึงประสงค์ โดยบูรณาการศิลปวัฒนธรรมกับกิจกรรมนักศึกษา ส่งเสริมการสร้าง
เครือข่ายในการทากิจกรรมทางวิชาการให้กับนักศึกษาทั้งภายในสถาบันและระหว่างสถาบัน และส่งเสริมการ
จัดกิจกรรมให้บริการข้อมูลข่าวสาร ที่เป็นประโยชน์แก่นักศึกษาและศิษย์เก่า
3. นโยบายด้านการวิจัย : ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการวิจัย และ
สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ โดยสนับสนุนทุนวิจัย สาหรับนักวิจัยรุ่นใหม่ และพัฒนาศักยภาพ
นักวิจัยให้ได้รับทุนวิจัยจากแหล่งทุนวิจัยภายนอกสถาบัน และมีความสามารถทาวิจัยที่มีผลกระทบและ
ประโยชน์ แ ก่สั งคม ตลอดจนสนั บ สนุ น การเผยแพร่ผ ลงานวิจัยสู่ ส าธารณชน รวมถึงปริมาณผลงานวิจัย
การอ้างอิงผลงานวิจัย รายได้จากการวิจัย และชื่ อเสียงของคณะ ซึ่งประกอบด้วย ชื่อเสียงด้านการวิจัย
จานวนผลงานตีพิมพ์ต่ออาจารย์และนักศึกษา
4. นโยบายด้านการบริการวิชาการสู่สั งคม : ส่งเสริมการบริการทางวิชาการ การถ่ายทอดองค์
ความรู้สู่ชุมชนสังคมที่ตอบสนองความต้องการของสั งคม และส่งเสริมการสร้างเครือข่ายความร่วมมื อ กับ
หน่วยงานภายนอกในการจัดทาบริการวิชาการแก่สังคม เพื่อให้ก่อเกิดรายได้ของคณะที่ได้รับการสนับสนุนทุน
วิจัย และทุนการบริการวิชาการจากหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก
5. นโยบายด้ า นการท านุ บ ารุ ง ศิ ล ปวั ฒ นธรรม : ส่ ง เสริ ม การอนุ รั ก ษ์ ฟื้ น ฟู สื บ สาน
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมการพัฒนาศิลปวัฒนธรรมบนพื้นฐานภูมิปัญญาไทยสู่การสร้าง
นวัตกรรมด้านศิล ปวัฒ นธรรมที่ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและสั งคม และส่ งเสริมการเผยแพร่
ศิลปวัฒธรรมต่อสาธารณชน
6. นโยบายด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากร : ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาคุณภาพมาตรฐาน
อาจารย์และบุคคลากรให้ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ มีศักยภาพทางด้านวิชาชีพและตาแหน่ง
ทางวิชาการ และมีสมรรถนะได้มาตรฐานวิชาชีพตามสายงาน
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7. นโยบายด้านการบริหาร : มีการสร้างวัฒนธรรมองค์กรการจัดระบบการบริหารที่ ดีให้มี
คุณภาพได้มาตรฐาน โปร่งใส มีแนวทางการบริหารงานที่ชัดเจน มีความเป็นธรรมาภิบาล มีการจัดการความรู้
เพื่อพัฒนาองค์กร และดาเนินงานโดยการมุ่งเน้นประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ให้ความสาคัญกับผลประโยชน์
ของส่วนรวม
8. นโยบายด้านการประกันคุณภาพการศึกษา : ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาให้บุคลากรและ
นักศึกษามีศักยภาพทั้งตระหนักถึงความสาคัญ และมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษา
สร้างวัฒนธรรมคุณภาพให้เป็นวัฒนธรรมขององค์กร

วัตถุประสงค์
1. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ ที่สอดคล้องกับความต้องการของ
ท้องถิ่น การเปลี่ยนแปลงทางสังคม ประเทศชาติและประชาคมอาเซียน
2. เพื่อสร้างงานวิจัยที่มีคุณภาพ เสริมสร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรมสู่ความเป็นผู้นาในการพัฒนา
ท้องถิ่นให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืนและเป็นที่ยอมรับระดับสากล
3. เพื่อบริ การวิชาการ ถ่า ยทอดนวัตกรรมและเทคโนโลยี และสื บสานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริที่ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและสังคม
4. เพื่อทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปัญญาของท้องถิ่นและสร้างองค์ความรู้ทางวัฒนธรรมสู่
ระดับชาติและนานาชาติ
5. เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ให้มีคุณภาพมาตรฐานวิชาชีพและยกระดับคณะฯ ให้เป็นผู้นา
ด้านพัฒนาคุณภาพบุคลากรทางการศึกษาสู่การปฏิบัติงานระดับสากล
6. เพื่อพัฒนาระบบคุณภาพ และมาตรฐานการบริหารจัดการคณะฯ โดยมุ่งสู่ความเป็นเลิศโปร่งใส
ด้วยหลักธรรมาภิบาล และเป็นองค์กรแห่งความสุข

ค่านิยมหลัก
HSS : Humanities and Social Sciences
H : Heedfully Learning

= รู้

คือ การเรียนรู้อย่างตั้งใจ

S : Skill Development

= เป็น คือ การพัฒนาทักษะวิชาชีพ

S : Smart Practice

= เก่ง คือ การปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ
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เอกลักษณ์
โดดเด่นด้านภาษา สร้างคุณค่าทางวัฒนธรรม นาวิชาการสู่ชุมชน
โดดเด่นด้านภาษา
หมายถึง

การให้ความสาคัญกับการผลิตบัณฑิตที่มี
คุณภาพและการดาเนินการตามพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย โดยมีสาขาภาษาไทยและ
สาขาภาษาต่างประเทศ เป็นกลไกในการ
ขับเคลื่อน

หมายถึง

การให้ความสาคัญกับการผลิตบัณฑิตที่มี
คุณภาพและการดาเนินการตามพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย โดยมีสาขาที่เกี่ยวข้องกับ
วัฒนธรรม เช่น สาขาวิชาศิลปกรรม สาขาวิชา
ประวัติศาสตร์ สาขาวิชานาฏศิลป์และการละคร
และสาขาวิชาปรัชญาและศาสนา เป็นกลไกใน
การขับเคลื่อนและส่งเสริมการเผยแพร่
วัฒนธรรมต่อสาธารณชน

หมายถึง

การให้ความสาคัญกับการผลิตบัณฑิตที่มี
คุณภาพ และการดาเนินการตามพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย โดยมีสาขาวิชาสังคมวิทยา
สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์
สาขาวิชาภูมิศาสตร์ฯ และสาขาวิชา
บรรณารักษศาสตร์ฯ เป็นกลไกขับเคลื่อนนา
วิชาการสู่การพัฒนาชุมชน เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของชุมชนท้องถิ่นหรือสังคม

สร้างคุณค่าทางวัฒนธรรม

นาวิชาการสู่ชุมชน
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อัตลักษณ์
เรียนรู้ชุมชนเป็นฐาน สืบสานวัฒนธรรม สร้างสรรค์ผลงานสู่สังคม
เรียนรู้ชุมชนเป็นฐาน
หมายถึง

มีองค์ความรู้ทางวิชาการและเป็นผู้มีประสบการณ์ใน
ศาสตร์สาขาวิชาและหลักสูตรที่ตนเองศึกษาโดยใช้ชุมชน
เป็นฐานการเรียนรู้และบูรณาการกับท้องถิ่นและสังคม

หมายถึง

มีความรู้ ความเข้าใจ ทุกมิติความหลากหลายของ
วัฒนธรรมต่างๆ และสามารถเรียนรู้วัฒนธรรมองค์กร
สมัยใหม่ทั้งระดับชาติและสากล

หมายถึง

มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ในการทางาน
ร่วมกับชุมชนและสังคมได้เป็นอย่างดีมีความพร้อมในการ
ทางานในสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงทุกพื้นที่ของ
สังคม

สืบสานวัฒนธรรม

สร้างสรรค์ผลงานสู่สังคม
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ประเด็นยุทธศาสตร์
1. การยกคุณภาพมาตรฐานการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล
2. การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการวิจัยไปสู่มาตรฐานสากล
3. การยกระดับมาตรฐานการให้บริการวิชาการ การถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยน้อมนาแนว
พระราชดาริให้ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและสังคม
4. การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมให้สนองตอบกับความต้องการของท้องถิ่นและสังคม
5. การเพิ่มศักยภาพครู การยกคุณภาพมาตรฐานอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาสู่สากล
6. การยกระบบบริหารจัดการให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน โปร่งใสด้วยหลักธรรมาภิบาล

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
1.
2.
3.
4.

บัณฑิตมีความรู้คู่คุณธรรมทักษะทางปัญญาการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
บัณฑิตมีขีดความสามารถและทักษะวิชาชีพการปฏิบัติงานในระดับสากล
สร้างความสามารถในการวิจัยและสร้างสรรค์นวัตกรรมให้แก่อาจารย์บุคลากรและนักศึกษา
วิจัยสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมสู่การตีพิมพ์ในระดับชาติและนานาชาติ เพื่อการต่อยอด
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
5. มีระบบการบริหารจัดการเรียนการสอน การวิจัยสู่การพัฒนาองค์กร ทักษะอาชีพเพื่อ
การให้บริการวิชาการที่ดี แก่ชุมชนและท้องถิ่น
6. สร้างความร่วมมือในการบริการวิชาการและน้อมนาแนวพระราชดาริให้ตอบสนองความ
ต้องการของท้องถิ่นและสังคม
7. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างความร่วมมือในการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมกับชุมชนและ
ท้องถิ่น และสร้างองค์ความรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมสู่นานาชาติ
8. เป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรม
9. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพได้มาตรฐาน
10. อาจารย์และบุคลากรได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ มีศักยภาพในการ
จัดการเรียนรู้การวิจัยและการให้บริการทางวิชาการตามมาตรฐานสากล และมีสมรรถนะได้
มาตรฐานวิชาชีพตามสายงาน
11. มีการปรับรูปแบบโครงสร้าง และการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม
12. มีระบบบริหารจัดการที่ดี ได้มาตรฐาน ยึดหลักธรรมาภิบาล
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แผนการให้บริการวิชาการ ประจาปี 2560
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วัตถุประสงค์
1.เพื่อเป็นการสนองตอบต่อพันธกิจของมหาวิทยาลัยในข้อที่มหาวิทยาลัยต้องบริการวิชาการแก่สังคม
โดยการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่มีคุณภาพเพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนของท้องถิ่นไทย
2.เพื่อเป็นการส่งเสริมอัตลักษณ์ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในรูปแบบของการบริการ
วิชาการ
3.เพื่อเป็นการพัฒนาหลักสูตรและการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ตลอดจนการวิจัย ให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริง

เป้าประสงค์
1.มีระบบการบริหารจัดการเรียนการสอน การวิจัยสู่การพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะอาชีพเพื่อให้การ
บริการวิชาการที่ดีแก่ชุมชนและท้องถิ่น
2.สร้างความรวมมือในการบริการวิชาการและน้อมนาแนวพระราชดาริให้ตอบสนองความต้องการ
ของท้องถิ่นและสังคม

กลยุทธ์
1.บริการวิชาการที่ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น และสร้างความเข้มแข็ง เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถของชุมชน
2.พัฒนาศูนย์การเรียนรู้และถ่ายทอดความรู้ต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น
3.ส่งเสริมและสืบสานการเรียนรู้ตามแนวพระราชดาริ
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โครงการ/กิจกรรม
แผนบริการวิชาการแก่สังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ 2560
โครงการกิจกรรม

งบประมาณ

ระยะดาเนินการ

1

สารวจความต้องการของชุมชน (สนง.)

30,000

พฤษภาคม-มิถุนายน
2560

2

เสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนอย่างยั่งยืน (สนง.)

50,000

มิถุนายน 2560

3

โครงการจัดทาหลักสูตรระยะสั้นเพื่อหารายได้ของสาขาวิชา/หน่วยงาน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (สนง.)

200,000

พฤษภาคม-มิถุนายน
2560

4

คอมพิวเตอร์เรียบเรียงเสียงประสานสาหรับวงดนตรีสากล (สาขาวิชาดนตรี)

30,000

กุมภาพันธ์-มีนาคม
2560

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด
-ผู้นาชุมชน และตัวแทนองค์กรชุมชน ตาบลเนิน
ศาลา อาเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์
-ข้อมูลความต้องการ การรับบริการวิชาการจาก
ชุมชนตาบลเนินศาลา อาเภอโกรดพระ จังหวัด
นครสวรรค์
-ผู้นาชุมชน กานัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนใน
ท้องถิ่น จานวน 100 คน
-ผู้เข้าอบรมสามารถประยุกต์ใช้ศาสตร์พระราชาใน
การพัฒนาชุมชนของตนเอง
-อาจารย์และเจ้าหน้าที่คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ จานวน 136 คน สามารถนาศาสตร์
ทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มาใช้ในการ
ปรับเทคนิควิธีการสอนในหลักสูตรระยะสั้น
-พัฒนาบุลากรทางการศึกษาให้มีศักยภาพในการ
เรียบเรียงเสียงประสานสาหรับวงดนตรีด้วย
ความพิวเตอร์ เพื่อพัฒนาด้านวิชาการและวิชาชีพ
ในสถานศึกษา จานวน 30 คน ในเขตจังหวัด
นครสวรรค์และจังหวัดใกล้เคียง
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โครงการกิจกรรม

งบประมาณ

ระยะดาเนินการ

5

อบรมเชิงปฏิบัติการด้านดนตรีไทย (สาขาวิชาดนตรี)

30,000

เมษายน-มิถุนายน
2560

6

โครงการนิติศาสตร์สัญจร (สาขาวิชานิติศาสตร์)

25,000

ตุลาคม-ธันวาคม
2560

7

โครงการอบรมวิชาการทางกฎหมาย (สาขาวิชานิติศาสตร์)

43,500

ธันวาคม 2559 –
กุมภาพันธ์ 2560

8

โครงการบริการวิชาการและบูรณาการวิชาการหรือวิชาชีพสู่ห้องเรียน
“อบรมเชิงปฏิบัติการสืบสานวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นในจังหวัดนครสวรรค์”
(สาขาวิชาภูมิศาสตร์)

25,000

มกราคม-มีนาคม
2560

9

อบรมทางวิชาการ (สาขาวิชาประวัติศาสตร์)

20,000

กรกฎาคม-กันยายน
2560

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด
-นักศึกษา และอาจารย์สาขาวิชาดนตรี จานวน 10
คน ได้รับความรู้ด้านรูปแบบของเพลง เพิ่มพูน
ทักษะการประสมวง และการบรรเลงดนตรีอย่างมี
แบบแผน
-นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3,4,5 โรงเรียน
โกรกพระพิทยาคม จานวน 200 คน ได้รับความรู้
ความเข้าใจด้านกฎหมายทั้งทางแพ่งและทางอาญา
โดยสามารถนาไปบูรณาการใรการเรียนได้
-นักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์ทุกชั้นปี จานวน 300
คน และประชาชนที่สนใจ ได้รับความรู้ทางด้าน
กฎหมายเพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้จากผู้มี
ประสบการณ์ทางกฎหมาย
-บุคคลภายนอกที่เข้าร่วมโครงการได้แนวคิดและ
มุมมองที่กว้างมากขึ้น
-นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากรจากภายในสถาบัน
และประชาชนทั่วไป ข้าราชการ พนักงานราชการ
และเจ้าหน้าที่ของรัฐและเอกชน จานวน 130 คน
เข้าร่วมโครงการ และได้มีโอกาสเรียนรู้
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ในจังหวัดนครสวรรค์
-ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้และมีความเข้าใจใน
ประวัติศาสตร์มากยิ่งขึ้น
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โครงการกิจกรรม

งบประมาณ

ระยะดาเนินการ

40,000

มิถุนายน-กรกฎาคม
2560

11 การพัฒนาประชาธิปไตยสู่ท้องถิ่น (สาขาวิชารัฐศาสตร์)

40,000

มีนาคม 2560

12 กิจกรรมบริการวิชาการ English camp (ศูนย์ภาษา)

123,500

กุมภาพันธ์ 2560

6,000

กุมภาพันธ์-มีนาคม
2560

10

อบรมเชิงวิชาการ “ภูมิปัญญาไทย 4 ภาค : พลวัตรแห่งการขับเคลื่อน
ในศตวรรษที่ 21” (สาขาวิชาภาษาไทย)

13 กิจกรรมอบรม TOEIC (ศูนย์ภาษา)

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด
-ครูและบุคลากรทางการศึกษา จานวน 60 คน
นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย จานวน 195 คน
-ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจเรื่องภูมิปัญญา
ไทย 4 ภาค
-ประชาชนตาบลเนินมะกอก อาเภอพยุหะคีรี
จังหวัดนครสวรรค์ จานวน 87 คน
-ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องใน
หลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
โดยเฉพาะการปกครองท้องถิ่นที่ประชาชนเป็น
เจ้าของ
-มีผู้เข้าร่วมโครงการ จานวน 61 คน
-ผู้เข้าร่วมโครงการได้มีการพัฒนาศักยภาพด้านการ
ฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษ
มากยิ่งขึ้น และสามารถนาไปประยุกต์ใช้กับ
ชีวิตประจาวันได้
-นักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัย รวมถึง
ผู้สนใจทั่วไป จานวน 88 คน เข้าร่วมการอบรม
และสามารถนาความรู้ที่ได้จากการอบรมไป
ประยุกต์ใช้ในการสอบ TOEIC
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แผนการจัดกิจกรรมบริการวิชาการ ประจาปีงบประมาณ 2560
โครงการกิจกรรม
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

สารวจความต้องการของชุมชน
เสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนอย่างยั่งยืน
โครงการจัดทาหลักสูตรระยะสั้นเพื่อหารายได้ของ
สาขาวิชา/หน่วยงานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คอมพิวเตอร์เรียบเรียงเสียงประสานสาหรับวงดนตรีสากล
อบรมเชิงปฏิบัติการด้านดนตรีไทย
โครงการนิติศาสตร์สัญจร
โครงการอบรมวิชาการทางกฎหมาย
โครงการบริการวิชาการและบูรณาการวิชาการหรือวิชาชีพ
สู่ห้องเรียน“อบรมเชิงปฏิบัติการสืบสานวัฒนธรรมภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นในจังหวัดนครสวรรค์”
อบรมทางวิชาการ
อบรมเชิงวิชาการ “ภูมิปัญญาไทย 4 ภาค : พลวัตรแห่ง
การขับเคลื่อนในศตวรรษที่ 21”
การพัฒนาประชาธิปไตยสู่ท้องถิ่น
กิจกรรมบริการวิชาการ English camp
กิจกรรมอบรม TOEIC

ไตรมาสที่ 1
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
59
59 59

ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.
60 60 60 60 60 60

ไตรมาสที่ 4
ก.ค. ส.ค. ก.ย.
60 60 60

ผู้รับผิดชอบ

สานักงานคณบดี
สานักงานคณบดี
สานักงานคณบดี
สาขาวิชาดนตรี
สาขาวิชาดนตรี
สาขาวิชานิติศาสตร์
สาขาวิชานิติศาสตร์
สาขาวิชาภูมิศาสตร์
สาขาวิชาประวัติศาสตร์
สาขาวิชาภาษาไทย
สาขาวิชารัฐศาสตร์
ศูนย์ภาษา
ศูนย์ภาษา

