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คำนำ
แ ผ น ก ล ยุ ท ธ์ ท า ง ก า ร เ งิ น ค ณ ะ ม นุ ษ ย ศ า ส ต ร์ แ ล ะ สั ง ค ม ศ า ส ต ร์ ป ร ะ จ า ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ
พ.ศ.2560 - 2564 ได้จากการระดมความคิดจากบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ โดยแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ได้แสดงให้เห็นถึงแนวทางในการดาเนินงานด้านการเงิน ของคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นแผนระยะยาวที่ระบุที่มา และการใช้ไปของทรัพยากรทางการเงินของคณะฯ ที่
สามารถผลักดัน แผนกลยุทธ์ของคณะฯ ให้สามารถดาเนินการได้ โดยแผนกลยุทธ์ทางการเงิน จะสอดรับกับแผน
กลยุทธ์ และแผนยุทธศาสตร์ของคณะ ส่งผลให้คณะฯ มีการจัดสรรทรัพยากรทางการเงิน ที่มีประสิทธิภาพ
สอดคล้องกับนโยบาย/กลยุทธ์การพัฒนาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
กระบวนการจัดทาแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประกอบด้วย การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก
เพื่อหาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค ทางการเงิน และนามากาหนดเป็นวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์
เป้าประสงค์ กลยุ ทธ์ ซึ่งมีตัวชี้วัดค่าเป้ าหมายชัดเจน สอดคล้ องกับกรอบนโยบายของคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
สาระสาคัญของแผนกลยุทธ์ทางการเงิน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จาแนกเป็น 3 ประเด็น
ยุทธศาสตร์ คือ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงิน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพระบบฐานข้อมูลทางการเงิน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 เพิ่มประสิทธิภาพการจัดหาและใช้จ่ายงบประมาณ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนกลยุทธ์ทางการเงิน คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 - 2564 จะเป็นแผนกากับทิศทางการพัฒนางานด้านการเงิน คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้บรรลุผลสาเร็จตามพันธกิจและวิสัยทัศน์ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ต่อไป

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภิญโญ ภู่เทศ)
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
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ส่วนที่ 1
บทนำ
ข้อมูลทั่วไปของคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
ชื่อคณะ
ที่ตั้ง
ปรัชญำ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
ผลิตบัณฑิตให้มีปัญญา สร้างคุณภาพคู่คุณธรรม นาวิชาการสู่การพัฒนาท้องถิ่น

วิสัยทัศน์
เป็นผู้นาทางวิชาการ มุ่งเน้นให้การบริการการศึกษาที่หลากหลาย โดยนาองค์ความรู้
ทางวิชาการงานวิจัย การทานุบารุงศิลปวั ฒนธรรม 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
ประวัติควำมเป็นมำ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จัดตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2518
โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งคณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยครูนครสวรรค์ คือ
1. ให้การศึกษาขั้นพื้นฐานหมวดศิลปศาสตร์และวัฒนธรรมแก่นักศึกษาของสถาบัน เพื่อให้ได้
บัณฑิตที่มีคุณสมบัตทิ ี่สังคมพึงประสงค์
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2. ผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาสังกัดคณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 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 ก สู ตร การพัฒ นางานวิจัย การสร้างผลงานทาง
วิชาการ รวมถึงการบริการวิชาการแก่ชุมชน และงานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
3. การพัฒนากายภาพ หมายถึง การจัดหาอาคารสถานที่ และเครื่องมือประกอบการปฏิบัติการ
ของทุกสาขาวิชาให้เพียงพอ
งบประมาณและกิ จ กรรมในแต่ล ะปีก ารศึก ษาได้ถู กก าหนดโดยแนวทางข้า งต้น เพื่อ ให้ เกิ 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

พุทธศักรำช

กำรดำเนินกำร

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

4

2529

เปิดรับนักศึกษาในโครงการจัดการศึกษาสาหรับบุคลากรประจาการ (กศ.บป.)ใน
ระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์ และศิลปศาสตร์ โดยเปิดรับ
นักศึกษาในโปรแกรมวิชาพัฒนาชุมชน เปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 2 ปีหลัง
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 นสถานะเป็ น สถาบั น ราชภั ฏ นครสวรรค์ ปั จ จุ บั น จั ด การศึ ก ษาส าหรั บ
นักศึกษาภาคปกติ โดยแบ่งเป็นสายวิชาการศึกษาในโปรแกรมวิชา สังคมศึกษา
ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย นาฎศิลป์ ดนตรีศึกษาและพระพุทธศาสนากับส่วนของ
สาขาวิชาศิลปศาสตร์ (ศศ.บ.) ในโปรแกรมวิชาการพัฒนาชุมชน ภาษาอังกฤษ
วัฒนธรรมศึกษา สาหรับนักศึกษาภาคกศ.บป จัดการศึกษาโปรแกรม วิชาพัฒนา
ชุมชน ภาษาอังกฤษธุรกิจ และรัฐประศาสนศาสตร์ ในสายวิชาศิลปศาสตร์

2543

เปิดรับนักศึกษาในโครงการการศึกษาสาหรับเยาวชน ( กศ.ยช.)

2544

เปิดรับนักศึกษาโปรแกรมวิชาศิลปกรรม ( ออกแบบประยุกต์ศิลป์ ) สาขาศิลปศาสตร์ และเปิ ดรับนักศึกษา หลั กสู ตรนานาชาติ โปรแกรมวิช าภาษาอังกฤษ
สาขาวิชาศิลปศาสตร์

2545

เปิดรับนักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาไทย สาขาวิชาศิลปศาสตร์

2546

เปิดรับนักศึกษาโปรแกรมวิชานิติศาสตร์

2548

เปลี่ ย นสถานภาพจากสถาบั น ราชภั ฏ นครสวรรค์ เป็ น มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
นครสวรรค์ มีการปรับโครงสร้างการบริหารคณะ

2549

เปิ ดรั บ นั ก ศึ กษาจากสาธารณรัฐ ประชาชนจี น โปรแกรมวิ ช าภาษาไทย ตาม
โครงการความร่วมมือกับวิทยาลัยการอาชีพและเทคโนโลยีหนานหนิง

2552

เปิ ดรั บ นั ก ศึ กษาจากสาธารณรัฐ ประชาชนจี น โปรแกรมวิ ช าภาษาไทย ตาม
โครงการความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย Talent

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

ชื่อ – นำมสกุล
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

ระยะเวลำ
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

คณบดีทั้งหมดได้รับการคัดเลือกมาจากคณาจารย์ ประจาในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ให้ทาหน้าที่เป็นผู้บริหารคณะวิชา จึงมีหน้าที่ทั้งการบริหารงานทั่วไปและงานบริหารวิชาการ

โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนภำยในคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
การบริหารงานภายในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์นั้น มี “คณบดี”เป็นผู้บังคับบัญ ชา
รับผิดชอบ มีรองคณบดี หัวหน้าสานักงาน หัวหน้าสาขาวิชา ซึ่งมีทั้งหมด 12 สาขาวิชา และ 1 หลักสูตร
วิชา แบ่งเป็น 3 กลุม่ 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 สาขาวิ ชาภูมิศาสตร์และสารสนเทศเพื่อ
การพัฒนา สาขาวิชาประวัติศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ และสาขาวิชานิติศาสตร์
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โครงสร้ำงกำรบริหำร
คณบดี
คณะกรรมกำรประจำคณะ
รองคณบดี

สำนักงำนคณบดี
กลุ่มงำนบริหำรทั่วไป
- งานธุรการ
- งานบุคคล
- งานการเงินและการคลัง
- งานนโยบายและแผน
- งานประชาสัมพันธ์
- งานเลขานุการ

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

สำขำวิชำ
สาขาวิชาภาษาไทย
สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ

- งานกิจกรรมนักศึกษา
- งานสวัสดิการนักศึกษา
- งานวิชาการและวินัยนักศึกษา
- งานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
- งานสร้างสรรค์และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม

- งานระบบและแผนการประกัน
คุณภาพการศึกษา
- งานติดตามควบคุมและประเมินคุณภาพ
การศึกษา
- งานระบบและเทคโนโลยีสารสนเทศการประกัน
คุณภาพการศึกษา

- งานบริหารทั่วไป
- งานจัดการศึกษานานาชาติ

สาขาวิชาประวัติศาสตร์

กลุ่มงำนวิจัยและบริกำร
วิชำกำร

สาขาวิชาภูมิศาสตร์

- งานวิจัยและบริการวิชาการแก่บุคคล
ภายในและภายนอก

สาขาวิชาศิลปกรรม
สาขาวิชานาฏศิลป์และการละคร
สาขาวิชาดนตรี

สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา
สาขาวิชานิติศาสตร์
สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ฯ
โครงการหลักสูตรนานาชาติ

กลุ่มงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ

กลุ่มงำนบริหำรศูนย์ภำษำ

สาขาวิชารัฐศาสตร์

สาขาวิชาสังคมวิทยา
กลุ่มงำนพัฒนำนักศึกษำและส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม

ศูนย์ภำษำ

กลุ่มงำนประกันคุณภำพภำษำ
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คณะกรรมกำรประจำคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
ลำดับที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ชื่อ-นำมสกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภิญโญ ภู่เทศ
อาจารย์ชนิกา พรหมมาศ
อาจารย์อรทัย อินต๊ะไชยวงค์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไชยา อู๋ชนะภัย
ผศ.ณัฐ
ล้าเลิศ
อาจารย์นงลักษณ์ ปิยะมังคลา
นายไกรสิน
ศิลปาจารย์
นายอดุลย์
ศรีประทักษ์
อาจารย์ปัทมา ดาประสิทธิ์

ตำแหน่ง
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการผู้แทนคณาจารย์
กรรมการผู้แทนคณาจารย์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
กรรมการและเลขานุการ

คณะผู้บริหำรคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
ลำดับที่
1.
2.
3.
4.
5.

ชื่อ-นำมสกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภิญโญ ภู่เทศ
อาจารย์ชนิกา พรหมมาศ
อาจารย์อรทัย อินต๊ะไชยวงค์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไชยา อู๋ชนะภัย
อาจารย์ปัทมา ดาประสิทธิ์

ตำแหน่ง
คณบดี
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
ผู้ช่วยคณบดี/รักษาการหัวหน้าสานักงานคณบดี
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นโยบำย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีภารกิจในการขับเคลื่อนปรัชญา วิสัยทัศน์ และพันธกิจให้ลุล่วง
ไปได้ด้วยดีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีมาตรฐานภายใต้นโยบาย ดังต่อไปนี้
1. นโยบำยด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน : ส่งเสริมให้มีบรรยากาศการเรียนการสอน หรือ
สิ่งแวดล้อมในการเรียนรู้ของนักศึกษา ความพร้อมของห้องเรียน หลักสูตรมีความทันสมัยเข้ากับสภาวการณ์
ปัจจุบัน สนับสนุน กิจกรรมและบริการแก่ผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ โดยนากระบวนการประกัน
คุณภาพการศึกษาเป็นกลไกในการบริหารที่เอื้ อประโยชน์ต่อการพัฒนาการเรียนการสอน ส่งเสริมการใช้
เทคนิคการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (Active Learning) มีการบูรณาการศิลปวัฒนธรรม งานวิจัย และ
การบริการวิชาการสู่การเรียนการสอน
2. นโยบำยด้ำนกิจกรรมกำรพัฒนำนักศึกษำ : 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. นโยบำยด้ำนกำรวิจัย : ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการวิจัย และ
สื บ สานโครงการอัน เนื่ องมาจากพระราชดาริ โดยสนับ สนุน ทุน วิจัย ส าหรั บนัก วิจั ยรุ่น ใหม่ และพั ฒ นา
ศักยภาพนักวิจัยให้ได้รับทุนวิจัยจากแหล่งทุนวิจัยภายนอกสถาบัน และมีความสามารถทาวิจัยที่มีผลกระทบ
และประโยชน์แก่สังคม ตลอดจนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่ส าธารณชน รวมถึงปริมาณผลงานวิจัย
การอ้างอิงผลงานวิจัย รายได้จากการวิจัย และชื่ อเสียงของคณะ ซึ่งประกอบด้วย ชื่อเสียงด้านการวิจัย
จานวนผลงานตีพิมพ์ต่ออาจารย์และนักศึกษา
4. นโยบำยด้ำนกำรบริกำรวิชำกำรสู่สังคม: ส่งเสริมการบริการทางวิชาการ การถ่ายทอดองค์
ความรู้สู่ชุมชนสังคมที่ตอบสนองความต้องการของสังคม และส่งเสริมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกั บ
หน่วยงานภายนอกในการจัดทาบริการวิชาการแก่สังคม เพื่อให้ก่อเกิดรายได้ของคณะที่ได้รับการสนับสนุนทุน
วิจัย และทุนการบริการวิชาการจากหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก
5. นโยบำยด้ ำ นกำรท ำนุ บ ำรุ 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. นโยบำยด้ำนกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกร : ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาคุณภาพมาตรฐาน
อาจารย์และบุคคลากรให้ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ มีศักยภาพทางด้านวิชาชีพและตาแหน่ง
ทางวิชาการ และมีสมรรถนะได้มาตรฐานวิชาชีพตามสายงาน
7. นโยบำยด้ำนกำรบริหำร : มีการสร้างวัฒนธรรมองค์กรการจัดระบบการบริหารที่ดีให้มี
คุณภาพได้มาตรฐาน โปร่งใส มีแนวทางการบริหารงานที่ ชัดเจน มีความเป็นธรรมาภิบาล มีการจัดการ
ความรู้เพื่อพัฒนาองค์กร และดาเนินงานโดยการมุ่งเน้นประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ให้ความสาคัญกับ
ผลประโยชน์ของส่วนรวม
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8. นโยบำยด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ : ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาให้บุคลากรและ
นักศึกษามีศักยภาพทั้งตระหนักถึงความสาคัญ และมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษา
สร้างวัฒนธรรมคุณภาพให้เป็นวัฒนธรรมขององค์กร
วัตถุประสงค์
1. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ ที่สอดคล้องกับความต้องการของ
ท้องถิ่น การเปลี่ยนแปลงทางสังคม ประเทศชาติและประชาคมอาเซียน
2. เพื่อสร้างงานวิจัยที่มีคุณภาพ เสริมสร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรมสู่ความเป็นผู้นาในการพัฒนา
ท้องถิ่นให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืนและเป็นที่ยอมรับระดับสากล
3. เพื่อบริ การวิช าการ ถ่ายทอดนวัตกรรมและเทคโนโลยี และสื บสานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริที่ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและสังคม
4. เพื่อทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปัญญาของท้องถิ่นและสร้างองค์ความรู้ทางวัฒนธรรมสู่
ระดับชาติและนานาชาติ
5. เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ให้มีคุณภาพมาตรฐานวิชาชีพและยกระดับคณะฯ ให้เป็นผู้นา
ด้านพัฒนาคุณภาพบุคลากรทางการศึกษาสู่การปฏิบัติงานระดับสากล
6. เพื่อพัฒนาระบบคุณภาพ และมาตรฐานการบริหารจัดการคณะฯ โดยมุ่งสู่ความเป็นเลิศโปร่งใส
ด้วยหลักธรรมาภิบาล และเป็นองค์กรแห่งความสุข
ค่ำนิยมหลัก
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

12

ประเด็นยุทธศำสตร์
1. การยกคุณภาพมาตรฐานการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล
2. การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการวิจัยไปสู่มาตรฐานสากล
3. การยกระดับมาตรฐานการให้บริการวิชาการ การถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยน้อมนาแนว
พระราชดาริให้ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและสังคม
4. การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมให้สนองตอบกับความต้องการของท้องถิ่นและสังคม
5. การเพิ่มศักยภาพครู การยกคุณภาพมาตรฐานอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาสู่สากล
6. การยกระบบบริหารจัดการให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน โปร่งใสด้วยหลักธรรมาภิบาล
เป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร์
1. บัณฑิตมีความรู้คู่คุณธรรมทักษะทางปัญญาการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2. บัณฑิตมีขีดความสามารถและทักษะวิชาชีพการปฏิบัติงานในระดับสากล
3. สร้างความสามารถในการวิจัยและสร้างสรรค์นวัตกรรมให้แก่อาจารย์บุคลากรและนักศึกษา
4. 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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ส่วนที่ 2
กำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์ทำงกำรเงิน
กรอบแนวคิดในกำรจัดทำแผนกลยุทธ์ทำงกำรเงิน
หลักกำร
1. หลักผลสัมฤทธิ์ของการบริหารงานตามภารกิจของรัฐ ตามที่กาหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 มาตรา 6(2) เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ
2. หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย การสร้าง
ระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ.2542 มี 10 องค์ประกอบ คือ
- หลักประสิทธิผล
- หลักประสิทธิภาพ
- หลักการตอบสนอง
- หลักภาระรับผิดชอบ
- หลักความโปร่งใส
- หลักความมีส่วนร่วม
- หลักการกระจายอานาจ
- หลักนิติธรรม
- หลักความเสมอภาค
- หลักมุ่งเน้นฉันทามติ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้การบริหารจัดการด้านการเงินและงบประมาณ มีเป้าหมายที่ชัดเจน ปฏิบัติได้ โปร่งใส และ
ตรวจสอบได้
2. เพื่อสร้างระบบและกลไก ที่มีประสิทธิภาพในการจัดหางบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณ โดย
จัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์
3. เพื่อให้มีการติดตามและประเมินผล ด้านการเงินและงบประมาณ สามารถนาไปพัฒนาได้อย่าง
ต่อเนื่อง
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ขั้นตอนกำรจัดทำแผนกลยุทธ์ทำงกำรเงิน
1. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนกลยุทธ์ทางการเงิน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2560 - พ.ศ.2564 เพื่อทาหน้าที่จัดทาแผนกลยุทธ์ท างการเงิน คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 - พ.ศ.2564 ให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ จัดทาแผนการใช้จ่ายประจาปี และสร้างความเข้าใจให้บุคลากรในการจัดทาแผนกลยุทธ์ทาง
การเงิน และแผนการใช้จ่ายเงินของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกคณะฯ (SWOT Analysis) เพื่อกาหนดวิสัยทัศน์
พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ด้านการเงิน และแนวทางปฏิบัติทางด้านการเงิน โดยการ
ร่วมกันพิจารณา และแสดงความคิดเห็นจากบุคลากรทุกระดับ
3. เสนอแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 - พ.ศ.2564 ต่อคณะกรรมการ
บริหารงานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อพิจารณา
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) เป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก
หน่วยงาน ที่ส่งผลกระทบต่อการดาเนินงานของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยแบ่งการวิเคราะห์
เป็นดังนี้
กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยใน
เป็ น การศึ ก ษาองค์ ป ระกอบภายในคณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์ ที่ มี ผ ลกระทบต่ อ
การด าเนิ น งานของคณะฯ อั น จะเป็ น การบ่ ง บอกถึ ง จุ ด แข็ ง (Strength) และจุ ด อ่ อ น (Weakness)
ของการดาเนินงานของคณะฯ
จุดแข็ง (Strength)
1. ผู้บริหารให้ความสาคัญต่อการบริหารการเงินของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2. มีการเบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงการคลัง กรมบัญชีกลาง และข้อบังคับ ที่มหาวิทยาลัยฯ
กาหนด
3. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทางานด้าน
การเงิน
4. มีข้อมูลทางการเงินชัดเจน แบ่งตามรายละเอียด โปร่งใส และตรวจสอบได้
จุดอ่อน (Weakness)
1. การจัดทารายงานทางการเงิน เพื่อใช้ในการตัดสินใจยังขาดการวิเคราะห์และ ขาดการสรุปผล
เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริหารงานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2. บุ คลากรขาดความแม่น ย าในกฎระเบียบ ด้านการเงินที่เ กี่ยวข้อง และขาดทักษะในการคิ ด
วิเคราะห์
โอกำส (Opportunities)
1. มีกฎระเบียบที่เอื้ออานวยต่อการปฏิบัติงาน ทาให้การปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน
2. การเชื่อมโยงฐานข้อมูลจากส านักงบประมาณและกรมบัญชีกลาง เช่น ระบบ e-budgeting
ระบบ GFMIS ทาให้คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีข้อมูลในการตัดสินใจที่ดี
3. นโยบายระดับประเทศ ส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยและหน่วยงาน มีการบริหารจัดการที่ดี
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อุปสรรค (Threats)
1. ข้อกาหนดในระเบียบการปฏิบัติงานไม่มีความยืดหยุ่น และมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
2. ความล่าช้าของการตอบข้อหารือของภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน มีผลกระทบต่อการ
บริหารจัดการ
3. ความไม่มั่นคงทางการเมือง ส่งผลต่อการจัดการงบประมาณของหน่วยงาน
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ส่วนที่ 3
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำหมำยทำงกำรเงินของหน่วยงำน
วิสัยทัศน์ทำงกำรเงิน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บริหารการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ ตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อ
บรรลุผลตามกลยุทธ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
พันธกิจทำงกำรเงิน
1. บริหารงบประมาณและการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ
2. รักษาวินัยและความมั่นคงทางการเงิน
ประเด็นยุทธศำสตร์ทำงกำรเงิน
1. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงิน
2. เพิ่มประสิทธิภาพระบบฐานข้อมูลทางการเงิน
3. เพิ่มประสิทธิภาพการจัดหาและใช้จ่ายงบประมาณ
เป้ำประสงค์ทำงกำรเงิน
1. การบริหารจัดการด้านการเงินมีประสิทธิภาพถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้
2. ระบบฐานข้อมูลทางการเงินที่ถูกต้อง ตรวจสอบได้
3. จัดหาและใช้จ่ายงบประมาณจากแหล่งต่าง ๆ ให้ได้ประโยชน์สูงสุด
กลยุทธ์ทำงกำรเงิน
1. กาหนดแนวทางในการบริหารจัดการด้านการเงิน และการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ
2. พัฒนาระบบงานและฐานข้อมูลทางการเงิน
3. จัดหาแหล่งเงิน และใช้จ่ายงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ
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การเชื่อมโยงระหว่างแผนกลยุทธ์ และแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วิสัยทัศน์
เป็นผู้นาทางวิชาการ มุ่งเน้นให้การบริการการศึกษาที่หลากหลาย โดยนาองค์ความรู้ทางวิชาการงานวิจัย การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น
สู่การบูรณาการการเรียนการสอนเพื่อสร้างความเข้มแข็งของสังคมชุมชนอย่างยั่งยืน และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
ประเด็นยุทธศำสตร์
1. การยกคุณภาพมาตรฐานการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล
2. การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการวิจัยไปสู่มาตรฐานสากล
3. การยกระดับมาตรฐานการให้บริการวิชาการ การถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยน้อมนาแนวพระราชดาริให้ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและสังคม
4. การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมให้สนองตอบกับความต้องการของท้องถิ่นและสังคม
5. การเพิ่มศักยภาพครู การยกคุณภาพมาตรฐานอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาสู่สากล
6. การยกระบบบริหารจัดการให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน โปร่งใสด้วยหลักธรรมาภิบาล
วิสัยทัศน์ทำงกำรเงิน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บริหารการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ ตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อบรรลุผลตามกลยุทธ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงิน

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2
เพิ่มประสิทธิภาพระบบฐานข้อมูลทางการเงิน

เป้ำประสงค์ที่ 1
การบริหารจัดการด้านการเงินมีประสิทธิภาพ
ถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้

เป้ำประสงค์ที่ 2
ระบบฐานข้อมูลทางการเงินที่ถูกต้อง ตรวจสอบได้

เป้ำประสงค์ที่ 3
จัดหาและใช้จ่ายงบประมาณจากแหล่งต่าง ๆ
ให้ได้ประโยชน์สูงสุด

กลยุทธ์ที่ 1
กาหนดแนวทางในการบริหารจัดการด้านการเงิน
และการให้บริการทีม่ ีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์ที่ 2
พัฒนาระบบงานและฐานข้อมูลทางการเงิน

กลยุทธ์ที่ 3
จัดหาแหล่งเงิน และใช้จ่ายงบประมาณอย่าง
มีประสิทธิภาพ

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3
เพิ่มประสิทธิภาพการจัดหาและใช้จ่ายงบประมาณ

18

แนวทำงกำรจัดหำทรัพยำกรทำงด้ำนกำรเงิน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีแหล่งงบประมาณในการสนับสนุนการดาเนินงานตามพันธกิจ
ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จาก
1. งบประมาณแผ่นดินที่ได้รับจัดสรรจากมหาวิทยาลัย
2. เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ
ซึ่งจากงบประมาณดังกล่าว คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้นาไปใช้ในการสนับสนุนการ
ประสานงานจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย การวิเคราะห์งานแผนและงบประมาณที่มุ่งเน้น
ผลงานตามยุ ทธศาสตร์ การติดตามประเมินผล และวิเคราะห์ผ ลการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา
มหาวิทยาลัยฯ การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร และสนับสนุนการดาเนินงานด้านวิเทศสัมพันธ์
งบประมำณที่คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ ได้รับจำกมหำวิทยำลัย มีดังนี้
1.งบประมำณแผ่นดิน ตามที่ได้รับจัดสรรตาม พรบ. งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ แล้วจัดสรรให้หน่วยงานในสังกัด ซึ่งคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับ
จัดสรรจาแนกตามประเภทงบประมาณ ดังนี้
1.1 งบบุคลำกร (เงินเดือนข้าราชการ เงินเดือนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ค่าจ้างประจาตาแหน่ง)
1.2 งบดำเนินงำน (ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าใช้จ่ายไปราชการ อบรมดูงาน ค่าวัสดุ)
1.3 งบอุดหนุน (ค่าใช้จ่ายพนักงานมหาวิทยาลัย)
1.4 งบรำยจ่ำยอื่น (ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา)
2.เงินรำยได้ของมหำวิทยำลัย
2.1 งบบุคลำกร (ค่าจ้างชั่วคราว)
2.2 งบดำเนินงำน (ค่าตอบแทน ค่าประกันสังคม ค่าใช้จ่ายจัดประชุมอบรมสัมมนาฯ)
2.3 งบรำยจ่ำยอื่น (ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา)
หลักเกณฑ์กำรจัดสรรงบประมำณคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
งบบุคลำกรและงบอุดหนุน เป็นรายจ่ายประจาขั้นต่าที่จาเป็น ที่ต้องจัดสรรงบประมาณให้ตาม
สิทธิและข้อกาหนดตามกฎหมาย ได้แก่ เงินเดือน ค่าจ้างประจาตาแหน่งผู้บริหาร ค่าตอบแทนผู้บริหาร ซึ่งเป็น
มาตรฐานในการจัดสรร ตามหลักเกณฑ์สานักงบประมาณ
งบดำเนินงำน หมวดค่าวัสดุคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีแนวทางในการจัดสรรเป็น
ค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้
- ค่าใช้สอยในการซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์ เช่น คอมพิวเตอร์ เครื่อง printer
- ค่าวัสดุต่างๆ เช่น ค่าวัสดุสานักงาน ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุเครื่องถ่ายเอกสาร
งบรำยจ่ำยอื่น มีแนวทางจัดสรรโดยนาไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา โดยการจัดทา
โครงการประชุมสัมมนา ให้สอดคล้องกับพันธกิจ ของคณะฯ และพันธกิจของมหาวิทยาลัยฯ ทั้งการพัฒนาการ
เรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
แนวทำงกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรเงิน
-ทบทวนและศึกษาระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศ ด้านการเงิน และนาไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ
-วางแนวทางในการจัดสรรงบประมาณ วางแผนการใช้จ่ายงบประมาณ บริหารงบประมาณ ติดตามผลการ
ใช้จ่ายงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้
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-มีมาตรการในการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี
-พัฒนาประสิทธิภาพในการดาเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง และบริหารพัสดุให้มีความรวดเร็ว โปร่งใส
ตรวจสอบได้ และเป็นธรรม
-พัฒนาประสิทธิภาพในการตรวจสอบภายใน เพื่อเป็นเครื่องมือสนับสนุนให้เกิดการบริหารจัดการที่ดีของ
หน่วยงาน
-มีการวิเคราะห์สถานะทางการเงิน และจัดทารายงานทางการเงิน เสนอต่อผู้บริหาร เพื่อใช้ในการตัดสินใจ
กำรวำงแผนกำรใช้เงินอย่ำงมีประสิทธิภำพ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีการวางแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ โดย
การจัดทาแผนปฏิบัติการ ซึ่งระบุโครงการที่ได้รับงบประมาณ วงเงินงบประมาณ ระยะเวลาในการดาเนินการ
และผู้รับผิดชอบ ทาให้คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีการดาเนินการในการใช้เงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ตามงบประมาณที่ได้รับ ดาเนินการตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548 ของสานักงบประมาณ
อย่างเคร่งครัด
การใช้จ่ายงบประมาณตามรายการงบประมาณที่ปรากฏในแต่ละงบรายจ่ายของแต่ละโครงการให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
1.คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้แต่ละฝ่ายเร่งรัดให้มีการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน และเงิน
รายได้ มีการดาเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ
2.รายการครุภัณฑ์ให้เร่งรัดดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้แล้วเสร็จทันกาหนดเวลา โดยเฉพาะรายการที่
สามารถดาเนินการจัดหาได้ด้วยวิธีตกลงราคาให้เร่งรัดดาเนินการ
3.การกาหนดคุณลักษณะของครุภัณฑ์จะต้องสอดคล้องกับรายการที่เสนอและดาเนินการจัดหาตาม
คุณลักษณะที่ได้รับอนุมัติเป็นสาคัญ
4.การดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างทุกครั้ง จะต้องได้รับอนุมัติในหลักการจากผู้มีอานาจอนุมัติก่อนทุกครั้ง
5.การดาเนินการในโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ให้ถือตามระเบียบประกาศ หรือ
หลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยฯ และรายงานผลการดาเนินโครงการ เมื่อโครงการแล้วเสร็จ
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ตารางที่ 1 งบประมาณรายรับ-รายจ่ายตามแผนกลยุทธ์
หน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ลาดับที่
เงินรายได้
1
2
3
4
5
เงินรายจ่าย
1
2
3
4
5

รายการ
รายได้จากงบประมาณแผ่นดิน
รายได้จากกค่าธรรมเนียมการศึกษา
รายได้จากการบริการวิชาการ
รายได้จากงานวิจยั
รายได้อื่นๆ
รวมรายรับ
รายจ่ายปกติ
รายจ่ายเพื่อการลงทุน
รายจ่ายทั่วไป
รายจ่ายตามยุทธศาสตร์
เงินสารองของหน่วยงาน
รวมรายจ่าย

2560

ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2,561
2562

3,256,500
29,089,300

2,815,800
24,947,680

32,345,800

27,763,480

8,953,040
116,960
695,960
5,272,820

26,122,464

15,038,780.00

27,763,480

2563

2564

-

-

-

-

-

-

1,641,016

หมายเหตุ

ตารางที่ 2 การจัดสรรเงินตามแผนกลยุทธ์ในส่วนของการพัฒนาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ลาดับที่

ประเด็นยุทธศาสตร์

จานวนเงินที่นามาพัฒนาแผนกลยุทธ์
1
2

3

4

5

6

ยุทธศาสตร์ที่ 1. การยกคุณภาพมาตรฐานการ
ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล
ยุทธศาสตร์ที่ 2. การพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการวิจัยไปสู่มาตรฐานสากล
ยุทธศาสตร์ที่ 3. การยกระดับมาตรฐานการ
ให้บริการวิชาการ การถ่ายทอดเทคโนโลยี โดย
น้อมนาแนว
พระราชดาริให้ตอบสนองความต้องการของ
ท้องถิ่นและสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 4. การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
ให้สนองตอบกับความต้องการของท้องถิ่นและ
สังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 5. การเพิม่ ศักยภาพครู การยก
คุณภาพมาตรฐานอาจารย์และบุคลากร
ทางการศึกษาสู่สากล
ยุทธศาสตร์ที่ 6. การยกระบบบริหารจัดการให้
มีคุณภาพได้มาตรฐาน โปร่งใสด้วยหลักธรร
มาภิบาล
รวม

2560

2561

100
58.49

18,918,436

1.45

470,000

2.05

663,000

0.96

309,704

6.49

2,098,700

30.56

9,885,960

100 32,345,800

2562

2563

2564

100

100

100

100

100

100

100

100

หมายเหตุ

ตารางที่ 3 แผนกลยุทธ์ทางการเงิน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจาปีงบประมาณ 2560
ลาดับ
ที่

งบประมาณ
ประเด็นยุทธศาสตร์
1.การยกคุณภาพ
มาตรฐานการผลิตบัณฑิต
ที่มคี ุณภาพและได้
มาตรฐานสากล

กลยุทธ์

แผนงาน / โครงการ

แผ่นดิน รายได้

ไตรมาสที่ 1
แผน

ไตรมาสที่ 2

ผล

แผน

ไตรมาสที่ 3

ผล

แผน

ไตรมาสที่ 4

ผล

แผน

ผล

60,000

59,625

รวม

บรรลุ/
ไม่บรรลุ

เงินเหลือจ่าย

โครงการพัฒนานักศึกษาตามคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์
1. ปฐมนิเทศ (สนง)
2.บำเพ็ญประโยชน์หรือออกค่ำยอำสำ (สนง.)
3.เสริมสร้ำงและพัฒนำคุณธรรมจริยธรรมให้
นักศึกษำ"รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย (สนง.)
4.พัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านเครื่องสายสากล
(สาขาวิชาดนตรี)
5.ปรับพื้นฐำนควำมรู้ด้ำนดนตรีและเสริมสร้ำง
ทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21(สำขำวิชำ
ดนตรี)
6.พัฒนำศักยภำพและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
นักศึกษำสำขำวิชำนิติศำสตร์ (สำขำวิชำ
นิติศำสตร์)
7.พัฒนำบุคลิกภำพสำหรับนักกฎหมำย
(สำขำวิชำนิติศำสตร์)
8.อบรมควำมรู้คคู่ ุณธรรม (สำขำวิชำนิติศำสตร์)
9.โครงกำรวันรพี (สำขำวิชำนิติศำสตร์)
10.กิจกรรมสำนสัมพันธ์นอ้ ง-พี่ประวัติศำสตร์
(สำขำวิชำประวัติศำสตร์)
11.โครงกำรพัฒนำนักศึกษำในศตวรรษที่ 21
(สำขำวิชำประวัติศำสตร์)
12.โครงกำรบูรณำกำรกำรเรียนกำรสอนกับกำร
วิจัย กำรบริกำรวิชำกำรทำงสังคม และกำรทำนุ
บำรุงศิลปะและวัฒนธรรม (สำขำวิชำ
ประวัติศำสตร์)
13.บูรณำกำรควำมรู้จำกผู้เชีย่ วชำญ (สำขำวิชำ
ประวัติศำสตร์)
14.กิจกรรมวันสำคัญทำงพระพุทธศำสนำ
(สำขำวิชำปรัชญำฯ)
15.กิจกรรมจิตอำสำเพื่อพัฒนำสังคม
(สำขำวิชำปรัชญำฯ)
16.เตรียมควำมพร้อมและจัดสอบ TOEIC
(สำขำวิชำภำษำต่ำงประเทศ)

P
P

250,000
P

P
P

234,260

91,400

บรรลุ

-

271,000

บรรลุ

-

30,000

30,000

30,000

บรรลุ

-

30,000

บรรลุ

-

90,000

บรรลุ

-

25,000

บรรลุ

-

135,000

บรรลุ

35

บรรลุ

-

30,000

90,000

90,000

P
P

25,000

25,000

135,000

134,965

P

15,000

P
20,632

20,632

P

1,800

1,800

P

30,000

15,000

20,500

20,500

19,500

19,500

3,600

3,600

3,000

2,700

26,500

26,500

26,500

บรรลุ

-

18,002

18,002

19,802

บรรลุ

-

5,000

บรรลุ

-

5,000

บรรลุ

-

5,000

P
P

375
15,740

91,400
271,000

P

P

บรรลุ
บรรลุ

91,400
271,000

P

P

60,000
250,000

5,000

40,000
4,750

5,000

5,000
28,000

31,982

28,000

หมายเหตุ

17.อบรมวิชำกำรสำหรับนักศึกษำ : ถ่ำยทอด
ควำมรู้จำกมืออำชีพสู่หอ้ งเรียน วิชำกำรพูดทำง
วิทยุกระจำยเสียงและวิทยุโทรทัศน์ (สำขำวิชำ
ภำษำไทย)
18.กำรแข่งขันอ่ำนฟังเสียง (สำขำวิชำภำษำไทย)
19.การประกวดสุนทรพจน์ (สาขาวิชาภาษาไทย)
20.กำรประกวดทักษะภำษำไทย (สำขำวิชำ
ภำษำไทย)
21.ปัจฉิมนิเทศและนำเสนอผลกำรฝึก
ประสบกำรณ์ของนักศึกษำชัน้ ปีที่ 4 (สำขำวิชำ
ภำษำไทย)
22.เรียนรู้ภำษำ วรรณคดี และวัฒนธรรม
(สำขำวิชำภำษำไทย)
23.อบรมเชิงปฏิบตั ิกำรภูมิศำสตร์ภำคสนำม
(สำขำวิชำภูมิศำสตร์)
24.ค่ำยพุทธบุตร (สำขำวิชำรัฐศำสตร์)
25.กำรพัฒนำควำมรู้พื้นฐำนและกำรเตรียม
ควำมพร้อมทำงกำรเรียนด้ำนศิลปะ (สำขำวิชำ
ศิลปกรรม)
26.ส่งเสริมกำรรียนรู้เพื่อพัฒนำภำพกับกำร
เรียนกำรสอนศิลปะ (สำขำวิชำศิลปกรรม)
27.กำรสร้ำงเครือข่ำยทำงกำรศึกษำใน
ระดับอุดมศึกษำ (สำขำวิชำสังคมวิทยำ)
28.กำรอบรมเขิงปฏิบตั ิกำรพัฒนำจิตอำสำ
พัฒนำชุมชน (สำขำวิชำสังคมวิทยำ)
29.โครงกำรพัฒนำนักศึกษำ (หลักสูตรนำนำชำติ)
29.1 โครงกำรเตรียมควำมพร้อมก่อนเข้ำศึกษำ
29.2 โครงกำรพัฒนำศักยภำพกำรใช้ภำษำจีน
29.3 โครงกำรอบรม TOEIC
29.4 โครงกำรบูรณำกำรกำรเรียนกำรสอนกับ
กำรบริกำรวิชำกำร
29.5 โครงกำรบูรณำกำรกำรเรียนกำรสอนกับ
กำรวิจัย
29.6 โครงกำรบูรณำกำรกำรเรียนกำรสอนกับ
กำรทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม
29.7 โครงกำรพัฒนำทักษะกำรเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21
29.8 โครงกำรสำนสัมพันธ์ฉันท์พี่นอ้ ง
29.9 โครงกำรพัฒนำศักยภำพในกำรใช้
ภำษำอังกฤษ ณ ต่ำงประเทศ
29.10 โครงกำรศึกษำดูงำนรำยวิชำธุรกิจกำรบิน
29.11 โครงกำรศึกษำดูงำนรำยวิชำกำร
ท่องเที่ยวและกำรโรงแรม

P

20,000

20,000

20,000

บรรลุ

-

30,000

บรรลุ

2,000

P

5,000

5,000

P

12,000

12,000

P

12,000

12,000

30,000

P

28,000

P

55,000

54,951

55,000

บรรลุ

49

P

90,000

90,000

90,000

บรรลุ

-

200,000

บรรลุ

-

10,000

บรรลุ

-

30,000

บรรลุ

-

60,000

บรรลุ

-

70,000

บรรลุ

19,125

200,000

P

200,000

P

5,000

5,000

P

30,000

30,000

60,000

P
P

70,000

50,875

60,000

5,000

5,000

29.12 โครงกำรนักศึกษำแลกเปลี่ยนกับ
มหำวิทยำลัยในต่ำงประเทศ
29.13 โครงกำรอบรมภำษำระยะสั้น ณ
ต่ำงประเทศ
โครงการเสริมทักษะเพื่อการเรียนรู้ของนักศึกษา
1.โครงกำรจัดซื้อหนังสือทำงนิติศำสตร์
(สำขำวิชำนิติศำสตร์)
2.โครงกำรพัฒนำศักยภำพและปรับพื้นฐำนกำร
เรียนรู้ของนักศึกษำกฎหมำย (สำขำวิชำ
นิติศำสตร์)
3.โครงกำรศำลจำลอง (สำขำวิชำนิติศำสตร์)
4.โครงกำรอบรมกำรอ้ำงอิงเอกสำรและกำร
จัดทำบรรณำนุกรมด้วยโปรแกรม Endnote
(สำขำวิชำบรรณำรักษ์)
5.ศึกษำปรัชญำอย่ำงไรท้ำทำยเยำวชนในยุค
ดิจิทลั (สำขำวิชำปรัชญำ)
6.บูรณำกำรกำรเรียนกำรสอนกับกำรวิจัย
(สำขำวิชำภำษำไทย)
7.บูรณำกำรกำรเรียนกำรสอนกับศิลปะและ
วัฒนธรรม (สำขำวิชำภำษำไทย)
8.บูรณำกำรกำรเรียนกำรสอนกับกำรบริกำร
วิชำกำรรำยวิชำภำษำไทยถิน่ (สำขำวิชำ
ภำษำไทย)
9.จัดอบรมกำรใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ กำรใช้
เทคโนโลยีมัลติมีเดียในกำรนำเสนอสำร
ภำษำไทยให้แก่นกั ศึกษำสำขำวิชำภำษำไทย
(สำขำวิชำภำษำไทย)
10.โครงกำรอบรมทักษะทำงคอมพิวเตอร์ให้กับ
นักศึกษำ (สำขำวิชำต่ำงประเทศ)
11.บูรณำกำรงำนวิจัยกับกำรเรียนกำรสอน
หลักสูตรภำษำอังกฤษ (สำขำวิชำต่ำงประเทศ)
12.โครงกำรกำรจัดกำรเรียนกำรสอนวิชำหลัก
ภำษำจีน ระดับปริญญำตรีที่มีกำรบูรณำกำรกับ
กำรบริกำรวิชำกำรทำงสังคม (สำขำวิชำ
ต่ำงประเทศ)
13.โครงกำร บูรณำกำรกำรบริกำรวิชำกำรกับ
กำรเรียนกำรสอน (สำขำวิชำต่ำงประเทศ)
14.โครงกำรบูรณำกำรศิลปวัฒนธรรมกับกำร
เรียนกำรสอน(หลักสูตรภำษำอังกฤษ-จีน)
(สำขำวิชำต่ำงประเทศ)
15.โครงกำรบูรณำกำรศิลปวัฒนธรรมกับกำร
เรียนกำรสอน (หลักสูตร ภำษำอังกฤษ)
(สำขำวิชำต่ำงประเทศ)

10,000

P

10,000
30,000

P
P

38,000

38,000
24,000

P
40,000

P
10,000

P
P

10,000

30,000

40,000

10,000

9,760
20,000

P

24,000

10,000

บรรลุ

-

30,000

บรรลุ

-

38,000

บรรลุ

-

24,000

บรรลุ

-

40,000

บรรลุ

-

10,000

บรรลุ

-

10,000

บรรลุ

240

20,000

P

12,000

12,000

P

20,000

20,000

P

10,000

10,000

10,000

บรรลุ

-

P

20,000

19,964

20,000

บรรลุ

36

P

20,000

19,988

20,000

บรรลุ

12

P

10,000

9,928

10,000

บรรลุ

72

P

10,000

10,000

10,000

บรรลุ

-

16.โครงกำรบูรณำกำรงำนวิจัยกับกำรเรียนกำร
สอน (หลักสูตรภำษำอังกฤษ-ภำษำจีน)
(สำขำวิชำต่ำงประเทศ)
17.โครงกำรกำรบูรณำกำรกำรเรียนกำรสอนกับ
กำรวิจัย (สำขำวิชำภูมิศำสตร์)
18.อบรมเชิงปฏิบตั ิกำรกำรประกันคุณภำพ
นักศึกษำด้ำนคอมพิวเตอร์ (สำขำวิชำภูมิศำสตร์)

P

19.โครงกำรกำรพัฒนำนักศึกษำและกำร
เสริมสร้ำงทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
กำรอบรมเชิงปฏิบตั ิกำรทำงด้ำนภำษำอังกฤษ
(สำขำวิชำภูมิศำสตร์)
20.โครงกำรอบรมเชิงปฏิบตั ิกำรเพื่อพัฒนำ
บุคลิกภำพ (สำขำวิชำรัฐศำสตร์)
21.โครงกำรพัฒนำศักยภำพกำรเรียนรู้ของ
นักศึกษำในศตวรรษที่ 21 (สำขำวิชำรัฐศำสตร์)
22.พัฒนำศักยภำพและส่งเสริมทักษะกำรเรียนรู้
(สำขำวิชำศิลปกรรม)
23.กำรพัฒนำศักยภำพนักศึกษำและส่งเสริม
ทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (สำขำวิชำ
ศิลปกรรม)
24.บูรณำกำรกำรเรียนกำรสอนกับกำรวิจัย
กำรบริกำรวิชำกำรและศิลปวัฒนธรรม
(สำขำวิชำสังคมวิทยำ)
25.โครงกำรพัฒนำบุคลิกภำพและกำรสื่อสำร
สำหรับนักพัฒนำ (สำขำวิชำสังคมวิทยำ)
โครงการสร้างและพัฒนาคุณภาพนักศึกษาสู่
มาตรฐานสากล
1.อบรมศิษย์เก่ำ (สนง.คณะ)
2. โครงกำร ลำนกิจกรรมมีชีวติ "ส่งเสริมภำษำ
พัฒนำเทคโนโลยี ตำมรอยวิถีวฒ
ั นธรรมไทย"
(สนง.)
3.แนะแนวและพัฒนำหลักสูตรตำมกรอบ
มำตรฐำนคุณวุฒิ (สนง.คณะ)
4.กำรจัดกำรควำมรู้กำรจัดกำรเรียนกำรสอน
และพัฒนำคุณภำพบัณฑิต (สนง)
5.โครงกำรทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทำงกำรศึกษำ
(หลักสูตรนำนำชำติ)
6.โครงกำร หนึง่ หลักสูตรหนึง่ วิชำพัฒนำ
ศักยภำพอำจำรย์และนักศึกษำใช้ภำษำอังกฤษ
จัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน (สนง.)
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7.ประชำสัมพันธ์หลักสูตรศิลปบัณฑิต
(สำขำวิชำดนตรี)
8.โครงกำรพัฒนำหลักสูตร (สำขำวิชำนำฏศิลป์)
9.โครงกำรทวนผลสัมฤทธิ์ (สำขำวิชำนิติศำสตร์)
10.โครงกำรพัฒนำหลักสูตรปรัชญำและศำสนำ
(สำขำวิชำปรัชญำ)
11.โครงกำรเตรียมควำมพร้อมให้แก่นกั ศึกษำ
(สำขำวิชำภำษำไทย)
11.1 ปฐมนิเทศนักศึกษำเพื่อเตรียมควำม
พร้อมก่อนฝึกประสบกำรณ์วชิ ำชีพ
11.2 ปฐมนิเทศนักศึกษำเพื่อเตรียมควำม
พร้อมและประชุมผู้ปกครอง
12.ถ่ำยทอดควำมรู้จำกมืออำชีพสู้หอ้ งเรียน
วิชำกำรจัดทำหนังสือสำหรับเด็ก (สำขำวิชำ
ภำษำไทย)
13.พัฒนำทักษะภำษำและวรรณคดีไทย
(สำขำวิชำภำษำไทย)
14.โครงกำรเตรียมควำมพร้อมก่อนเข้ำศึกษำ
(สำขำวิชำต่ำงประเทศ)
15.โครงกำรอบรมทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทำงกำร
เรียน ศศ.บ.(ภำษำอังกฤษ) (สำขำวิชำ
ต่ำงประเทศ)
16.โครงกำรปรับปรุงหลักสูตรภำษำอังกฤษภำษำจีน (สำขำวิชำต่ำงประเทศ)
17.โครงกำรส่งนักศึกษำเข้ำร่วมแข่งขันควำมรู้
ควำมสำมำรถด้ำนวิชำกำร (สำขำวิชำ
ต่ำงประเทศ)
18.โครงกำรทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน
ศศ.บ.(ภำษำอังกฤษ-ภำษำจีน) (สำขำวิชำ
ต่ำงประเทศ)
19.โครงกำรกำรเตรียมควำมพร้อมก่อนเข้ำ
ศึกษำของนักศึกษำ"อบรมเชิงปฏิบตั ิกำร
ทำงด้ำนพื้นฐำนระบบสำรสนเทศภูมิศำสตร์"
(สำขำวิชำภูมิศำสตร์)
20.โครงกำรกำรทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทำงกำร
เรียนหลักสูตรสำขำวิชำภูมิสำรสนเทศเพื่อกำร
พัฒนำ (สำขำวิชำภูมิศำสตร์)
21.โครงกำรประชุมแลกเปลี่ยนทำงวิชำกำรและ
งำนวิจัย (สำขำวิชำรัฐศำสตร์)
22.โครงกำรเตรียมควำมพร้อมนักศึกษำก่อนเข้ำ
เรียน (สำขำวิชำรัฐศำสตร์)
23.โครงกำรอบรมนักศึกษำฝึกประสบกำรณ์
วิชำชีพทำงรัฐศำสตร์ (สำขำวิชำรัฐศำสตร์)
24.โครงกำรทวนผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน
(สำขำวิชำรัฐศำสตร์)
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25.โครงกำรพัฒนำทักษะควำมเป็นผู้นำของ
นักศึกษำสำขำวิชำรัฐศำสตร์ (สำขำวิชำ
รัฐศำสตร์)
26.โครงกำรพัฒนำอำจำรย์และกำรเรียนกำร
สอนตำม มคอ. (สำขำวิชำรัฐศำสตร์)
27.โครงกำรพัฒนำสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ ใน
หลักสูตรรัฐศำสตรบัณฑิต (สำขำวิชำรัฐศำสตร์)
28.โครงกำรสนับสนุนกำรเผยแพร่ผลงำนของ
นักศึกษำ (สำขำศิลปกรรม)
29.ประชำสัมพันธ์หลักสูตรศิลปบัณฑิต (สำขำ
ศิลปกรรม)
30.กำรอบรมเชิงปฏิบตั ิกำรกำรส่งเสริมและ
พัฒนำเพื่อเตรียมควำมพร้อมก่อนเข้ำศึกษำของ
นักศึกษำ(สำขำวิชำสังคมวิทยำ)
31.กำกับติดตำมและประเมินคุณภำพ
กำรศึกษำภำยในระดับหลักสูตร (สำขำวิชำ
สังคมวิทยำ)
32.โครงกำรฝึกอบรมนักศึกษำฝึกประสบกำรณ์
ด้ำนกำรพัฒนำชุมชน (สำขำวิชำสังคมวิทยำ)
33.ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของ
นักศึกษำ (สำขำวิชำสังคมวิทยำ)
34.โครงกำรปฐมนิเทศนักศึกษำ (สำขำวิชำ
สังคมวิทยำ)
35.กำรพัฒนำภำวะผู้นำสำหรับนักพัฒนำชุมชน
(สำขำวิชำสังคมวิทยำ)
โครงการจัดการเรียนการสอนภาคปกติและฤดูร้อน
จัดกำรเรียนกำรสอนภำคปกติและภำคฤดูร้อน
โครงการจัดการเรียนการสอนภาค กศ.บป.
จัดกำรเรียนกำรสอนภำค กศ.บป.
โครงการจัดซื้อครุภณ
ั ฑ์คณะมนุษยศาสตร์
1.จัดซื้อครุภณ
ั ฑ์สำขำวิชำดนตรี
2.จัดซื้อครุภณ
ั ฑ์สำขำวิชำประวัติศำสตร์
3.จัดซื้อครุภณ
ั ฑ์สำขำวิชำภูมิศำสตร์
4.จัดซื้อครุภณ
ั ฑ์สำขำวิชำภำษำต่ำงประเทศ
5.จัดซื้อครุภณ
ั ฑ์สำขำวิชำภำษำไทย
6.จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้ำ (สนง.)
7.จัดซื้อเครื่องปรับอำกำศ (สนง.)
8.จัดซื้อครุภณ
ั ฑ์สำขำวิชำปรัชญำและศำสนำ
9.จัดซื้อครุภณ
ั ฑ์หลักสูตรนำนำชำติ
10.จัดซื้อครุภณ
ั ฑ์ศูนย์ภำษำ
11.จัดซื้อเครื่องบันทึกจัดเก็บข้อมูลบนระบบ
เครือข่ำย (สนง.)
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อยูร่ ะหว่างดาเนินการตัด
จ่าย
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โครงการวัสดุอุปกรณ์ เทคโนโลยี และสิง่
อานวยความสะดวกหรือทรัพยากรที่เอื้อต่อ
การเรียนรู้
1.จัดซื้อวัสดุสำนักงำนคณบดี
2.จัดซื้อวัสดุสำขำวิชำประวัติศำสตร์
3.จัดซื้อวัสดุสำขำวิชำศิลปกรรม
4.จัดซื้อวัสดุสำขำวิชำปรัชญำและศำสนำ
5.จัดซื้อวัสดุสำขำวิชำดนตรี
6.จัดซื้อวัสดุสำขำวิชำนิติศำสตร์
7.จัดซื้อวัสดุสำขำวิชำภูมิศำสตร์
8.จัดซื้อวัสดุสำขำวิชำรัฐศำสตร์
9.จัดซื้อวัสดุสำขำวิชำสังคมวิทยำ
10.จัดซื้อวัสดุสำขำวิชำภำษำต่ำงประเทศ
11.จัดซื้อวัสดุสำขำวิชำภำษำไทย
12.จัดซื้อวัสดุสำขำวิชำบรรณำรักษศำสตร์
13.จัดซื้อวัสดุหลักสูตรนำนำชำติ
14.จัดซื้อวัสดุศูนย์ภำษำ
2.การพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการวิจัยไปสู่
มาตรฐานสากล

โครงการสนับสนุนทุนวิจัย
1.สนับสนุนทุนวิจัยพัฒนำอำจำรย์ (สนง.)
2.โครงกำรวิจัยภำวะกำรมีงำนทำ(สำขำนิติศำสตร์)
3.ทุนอุดหนุนวิจัยหลักสูตรศิลปศำสตร์บณ
ั ฑิต
(สำขำวิชำภำษำไทย)
4.โคงกำรสนับสนุนงำนวิจัยของอำจำรย์
(สำขำวิชำรัฐศำสตร์)
5.โครงกำรทำวิจัยสำขำวิชำนำฏและกำรละคร
(สำขำวิชำนำฏศิลป์)
6.โครงกำรกำรศึกษำควำมต้องกำรบัณฑิต
บรรณำรักษศำสตร์และสำรสนเทศศำสตร์
(สำขำวิชำบรรณำรักษ์ฯ)

3.การยกมาตรฐานการ
ให้บริการทางวิชาการ
การถ่ายทอดเทคโนโลยี สู่
การน้อมนาแนว
พระราชดาริให้ตอบสนอง
ความต้องการของท้องถิน่
และสังคม
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โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีและบริการ
วิชาการที่มคี ุณภาพและสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน

1.สำรวจควำมต้องกำรของชุมชน (สนง.)
2.เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งชุมชนอย่ำงยัง่ ยืน (สนง.)
3.โครงกำรจัดทำหลักสูตรระยะสั้นเพื่อหำรำยได้
ของสำขำวิชำ/หน่วยงำน คณะมนุษยศำสตร์
และสังคมศำสตร์
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อยูร่ ะหว่างดาเนินการตัด
จ่าย

4.คอมพิวเตอร์เรียบเรียงเสียงประสำนสำหรับ
วงดนตรีสำกล (สำขำวิชำดนตรี)
5.อบรมเชิงปฏิบตั ิกำรด้ำนดนตรีไทย
(สำขำวิชำดนตรี)
6.โครงกำรนิติศำสตร์สัญจร (สำขำวิชำนิติศำสตร์)
7.โครงกำรอบรมวิชำกำรทำงกฎหมำย
(สำขำวิชำนิติศำสตร์)
8.โครงกำรบริกำรวิชำกำรและบูรณำกำร
วิชำกำรหรือวิชำชีพสู่หอ้ งเรียน"อบรมเชิง
ปฏิบตั ิกำรสืบสำนวัฒนธรรมภูมิปญ
ั ญำท้องถิน่
ในจังหวัดนครสวรรค์"(สำขำวิชำภูมิศำสตร์)
9.อบรมทำงวิชำกำร(สำขำวิชำประวัติศำสตร์)
10.อบรมเชิงวิชำกำร "ภูมิปญ
ั ญำไทย 4 ภำค :
พลวัตรแห่งกำรขับเคลื่อนในศตวรรษที่ 21"
(สำขำวิชำภำษำไทย)
11.กำรพัฒนำประชำธิปไตยสู่ทอ้ งถิน่ (สำขำวิชำ
รัฐศำสตร์)
12.กิจกรรมบริกำรวิชำกำร English Camp
(ศูนย์ภำษำ)
13.กิจกรรมอบรม TOEIC (ศูนย์ภำษำ)
4.การทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรมให้
สนองตอบกับความ
ต้องการของท้องถิน่ และ
สังคม

30,000
30,000

P
P

25,000

30,000

25,000

30,000

บรรลุ

-

30,000

บรรลุ

-

25,000

บรรลุ

-

P

43,500

43,500

43,500

บรรลุ

-

P

25,000

25,000

25,000

บรรลุ

-

P

20,000

20,000

P

40,000

40,000

P

40,000

40,000

40,000

บรรลุ

-

P

123,500

123,500

123,500

บรรลุ

-

6,000

บรรลุ

488

50,000

บรรลุ

-

13,688

บรรลุ

-

6,000

P

5,512

โครงการอนุรักษ์ สืบสานศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมปิ ัญญาท้องถิน่
1.ส่งเสริม พัฒนำศักยภำพนักศึกษำด้ำน
ศิลปวัฒนธรรม(วงดนตรีลูกทุ่ง คณะ
มนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์)
2.มหกรรมศิลปวัฒนธรรมนำนำชำติ (สำขำวิชำ
นำฏศิลป์)
3.ไหว้ครูและครอบครูดนตรีไทย (สำขำวิชำดนตรี)
4.สร้ำงเสริมประสบกำรณ์ด้ำนศิลปวัฒนธรรม
(สำขำวิชำประวัติศำสตร์)
5.กำรสำธิตคีตวรรณกรรม:เพลงพื้นบ้ำน
(สำขำวิชำภำษำไทย)
6.โครงกำรส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมงำน
บำยศรีสู่ขวัญ (สำขำวิชำรัฐศำสตร์)

5.การเพิ่มศักยภาพครู
การยกคุณภาพมาตรฐาน
อาจารย์และบุคลากร
ทางการศึกษาสูส่ ากล

30,000

P

P

50,000

50,000
13,688

P
P
P

95,568

95,568

13,688

40,000

40,000

40,000

บรรลุ

-

50,448

49,624

146,016

บรรลุ

824

20,000

P
P

40,000

P

150,000

20,000
40,000

โครงการสร้างและพัฒนาคุณภาพนักศึกษาสู่
มาตรฐานสากล
1.กำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบใฝ่รู้ Active
Learning ณ ต่ำงประเทศ (สนง.)

-

-

-

โอนให้ สนส.

2.พัฒนำศักยภำพกำรปฏิบตั ิรำชกำรผู้บริหำร
และเจ้ำหน้ำที(่ สนง.)
3.กำรพัฒนำอำจำรย์ (ไปรำชกำร) (สนง.)
4.โครงกำรพัฒนำศักยภำพของอำจำรย์ (
สำขำวิชำภำษำต่ำงประเทศ )
5.พัฒนำศักยภำพอำจำรย์ (สำขำวิชำนิติศำสตร์)
6.พัฒนำศักยภำพอำจำรย์ สำขำวิชำภำษำไทย:
กำรบริหำรจัดกำรและปฏิบตั ิงำนของบุคลำกร
(สำขำวิชำภำษำไทย)
7.ส่งเสริมและพัฒนำอำจำรย์ (สำขำวิชำศิลปกรรม)
8.โครงกำรพัฒนำอำจำรย์ (หลักสูตรนำนำชำติ)
9.กิจกรรมพัฒนำบุคลำกร (ศูนย์ภำษำ)
10.สวัสดิกำรอำจำรย์ชำวต่ำงประเทศ (ค่ำธรรม
ต่อวีซ่ำและใบอนุญำตทำงำน) (ศูนย์ภำษำ)
11.สนับสนุนกำรตีพิมพ์เผยแพร่งำนวิชำกำร (สนง.)
12.จัดทำวำรสำรวิชำกำร (สนง.)
13.สนับสนุนทุนผลิตสื่อกำรเรียนกำรสอน
รูปแบบ E-Learning (สนง.)
14.พัฒนำระบบฐำนข้อมูลกำรเรียนกำรสอน
แบบย้อนหลังและออนไลน์ (สนง.)
6.การยกระดับบริหาร
จัดการให้มคี ุณภาพได้
มาตรฐาน โปร่งใส ด้วย
หลักธรรมาภิบาล

โครงการพัฒนาบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์
1.รำยจ่ำยในกำรพัฒนำระบบบริหำรงำนของ
มหำวิทยำลัย
2.กิจกรรมบริหำรโครงกำร
3.เบี้ยประชุมคณะกรรมกำรประจำคณะ (สนง.)
4.บริหำรสำนักงำนคณะมนุษยศำสตร์ฯ (สนง.)
โครงการจัดจ้างลูกจ้างชัว่ คราว
จัดจ้ำงลูกจ้ำงชัว่ ครำว
โครงการซ่อมแซมครุภณ
ั ฑ์และสิง่ ก่อสร้าง
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1.ซ่อมแซมครุภณ
ั ฑ์สำนักงำนคณบดี
2.ซ่อมแซมครุภณ
ั ฑ์สำขำวิชำศิลปกรรม
3.ซ่อมแซมครุภณ
ั ฑ์สำขำวิชำดนตรี
4.ซ่อมแซมครุภณ
ั ฑ์สำขำวิชำภูมิศำสตร์
5.ซ่อมแซมครุภณ
ั ฑ์สำขำวิชำรัฐศำสตร์
6.ซ่อมแซมครุภณ
ั ฑ์และสิ่งปลูกสร้ำงสำขำวิชำ
สังคมวิทยำ
7.ซ่อมแซมครุภณ
ั ฑ์และสิ่งปลูกสร้ำงสำขำวิชำ
ภำษำต่ำงประเทศ
8.ซ่อมแซมครุภณ
ั ฑ์วสั ดุสำขำวิชำบรรณำรักษ์
9.ซ่อมแซมครุภณ
ั ฑ์สำขำวิชำภำษำไทย

P

100,000

100,000

100,000

250,000

P
36,200

P

36,200

บรรลุ

-

36,200

บรรลุ

-

250,000

P

50,000

37,900

50,000

บรรลุ

12,100

P

20,000

20,000

20,000

บรรลุ

-

P

17,500

16,401

17,500

บรรลุ

1,099

P

25,000

25,000

25,000

บรรลุ

-

100,000
150,000

บรรลุ

54,000
-

P
P

25,000
62,000

62,000

P

150,000

90,000

P

25,000
88,000

25,000

25,000

88,000
150,000

150,000

75,000

300,000

210,000

150,000

75,000

10.ซ่อมแซมครุภณ
ั ฑ์และสิ่งปลูกสร้ำงหลักสูตร
นำนำชำติ
11.ซ่อมแซมครุภณ
ั ฑ์ศูนย์ภำษำ
โครงการประกันคุณภาพการศึกษา คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
โครงกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ คณะ
มนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์

P

120,000

120,000

