ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงแผนกลยุทธ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พ.ศ. 2555 -2559 (เดิม) กับ
แผนยุทธศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พ.ศ. 2555 – 2559
(ฉบับปรับปรุง................... พ.ศ.2556)

ปรัชญา
เดิม
การศึกษาเพื่อพัฒนาคนให้ฉลาดรู้ เชิดชูคุณธรรม
นาท้องถิ่นพัฒนาอย่างยั่งยืน

ปรับปรุง/แก้ไข/เพิ่มเติม
ภูมิปัญญาเป็นเลิศ เชิดชู คุณธรรม นาชุมชนพัฒนา
อย่างยั่งยืน

วิสัยทัศน์
เดิม
เป็นผู้นาที่มีคุณภาพด้านมนุษยศาสตร์ และด้าน
สังคมศาสตร์เพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
ค่านิยม
เดิม
ไม่มี

ปรับปรุง/แก้ไข/เพิ่มเติม
เป็นผู้นาด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อ
พัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
ปรับปรุง/แก้ไข/เพิ่มเติม
Husoc ( H = Happiness U = Unity
Sustainabijty O = Optimism C = Creativity )
H = Happiness ความสุข
U = Unity เอกภาพ
S = Sustainabijty ความยั่งยืน
O = Organization of Learning องค์กรแห่งการ
เรียนรู้
C = Creativity ความคิดสร้างสรรค์

อัตลักษณ์
เดิม
มีความรู้ คู่คุณธรรม

ปรับปรุง/แก้ไข/เพิ่มเติม
สืบสานภูมิปัญญา ภาษา ศิลปวัฒนธรรม ก้าวทัน
เทคโนโลยี

เอกลักษณ์
เดิม
ภาษาเด่น สร้างสรรค์ภูมิปัญญาไทย น้อมนา
เศรษฐกิจพอเพียง

ปรับปรุง/แก้ไข/เพิ่มเติม
ภาษาดี เทคโนโลยีเยี่ยม มีคุณธรรม นาท้องถิ่น
พัฒนา
1

พันธกิจ
เดิม

ปรับปรุง/แก้ไข/เพิ่มเติม

1.แสวงหาความเป็นเลิศทางวิชาการด้าน
เพิ่มข้อ 8 และ ข้อ 9
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์บนพื้นฐานภูมิปัญญา
8. การบริหารจัดการ โดยยึดหลักธรรมภิบาลทั่วทั้ง
ท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาสากล
องค์กร
2.ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ คุณธรรม มีความสามารถ
9.ส่งเสริมสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้และพัฒนาสู่
ทางวิชาการและวิชาชีพด้านภาษา ศิลปะ วัฒนธรรม
องค์กรสีเขียว
และสารสนเทศ สามารถนาความรู้และทักษะไปใช้พัฒนา
งาน สังคม และสิ่งแวดล้อมให้เกิดความยั่งยืน
3. ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในคุณค่า ความสานึก
และความภาคภูมิใจในศิลปะ วัฒนธรรมของท้องถิ่นและ
ของชาติ
4. เรียนรู้และสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่น ปลุก
จิตสานึกประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรม และบริหาร
จัดการเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม
5.ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรของคณะฯ ให้มี
คุณภาพและมาตรฐาน
6. ประสานความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศเพื่อสร้างความ
เข้มแข็งของท้องถิ่น
7. ศึกษา วิจัย และสร้างสรรค์ตามแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียงและเผยแพร่ความรู้ให้เกิดประโยชน์แก่ท้องถิ่น
8. การบริหารจัดการที่ดีมีคุณภาพได้มาตรฐาน
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วัตถุประสงค์
เดิม
1.เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรม จริยธรรม มี
ความรู้ ความสามารถและมีทักษะตามหลักสูตร
ของสาขาวิชาที่สอดคล้องกับมาตรฐานด้านการ
ประกันคุณภาพของ ส.ม.ศ. เกณฑ์การ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของ ก.พ.ร.
2.เพื่อส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์และนักศึกษาใช้
กระบวนการวิจัยในการเรียนการสอน การ
แก้ปัญหาและสร้างองค์ความรู้ใหม่
3.เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการบริหารงานวิชาการ
ให้มีประสิทธิภาพ โดยใช้ระบบบริหารบ้านเมืองที่
ดี
4.เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน โดย
ให้บริการทางวิชาการ ส่งเสริมอนุรักษ์และสืบ
ทอดมรดกทางวัฒนธรรม
.5.เพื่อสร้างเครือข่ายและความร่วมมือระหว่าง
สถาบัน ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และองค์กรอื่นทั้งในประเทศและต่างประเทศ
6.เพื่อติดตาม ตรวจสอบ และพัฒนาการ
ดาเนินงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
7．เพื่อส่งเสริมการผลิตและการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ งานวิจัย งานสร้างสรรค์และ
ศิลปวัฒนธรรมสู่สากล

ปรับปรุง/แก้ไข/เพิ่มเติม
1.เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม มี
จิตสาธารณะ มีความรู้ความสามารถและทักษะใน
ระดับมาตรฐานสากล รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของ
สังคม
2.เพื่อผลิตผลงานวิจัยที่สร้างองค์ความรู้
และนวัฒนกรรม พัฒนาภูมิปัญญาไทยและ
เทคโนโลยีสมัยใหม่ ที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้
จริงในการพัฒนาการเรียนการสอน พัฒนาท้องถิ่น
3. เพื่อทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทย
และภูมิปัญญาไทย
4. เพื่อพัฒนาการจัดการ การบารุงรักษาและการใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อย่างสมดุล
5.เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข้งและยกระดับคุณภาพ
ทางวิชาการและงานวิจัยร่วมกับหน่วยงานภายใน
และภายนอกประเทศ
6.เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการ บุคลากรสาย
วิชาการและสายสนับสนุน โดยการมีส่วนร่วมให้มี
ประสิทธิภาพ มีความคล่องตัวตามหลักธรรมภิบาล

3

นโยบาย
เดิม

ปรับปรุง/แก้ไข/เพิ่มเติม

1.การผลิตบัณฑิต
1. นโยบายด้านการจัดการเรียนการสอน
1. ส่งเสริม ประสานความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตร
จัดการเรียนการสอนที่เน้นบทบาทของผู้เรียน
ใหม่ให้สอดคล้องตามความต้องการของตลาดงาน และให้ได้
เป็นสาคัญ ลุ่มลึกทฤษฎีและปฏิบัติในแหล่งการ
มาตรฐานของชาติ และ ของอาเซียน
เรียนรู้หลากหลาย และเป็นจริง

2. ส่งเสริมให้คณาจารย์พัฒนาผลงานวิชาการ และ
ศึกษาต่อระดับที่สูงขึ้นทั้งภายในและภายนอกประเทศ พร้อม
ทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการไปศึกษาดุงาน ฝึกอบรม เข้า
ร่วมประชุมสัมมนา เพื่อให้คณาจารย์และบุคลากรมีการ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์และบุคลากร
ปฏิบัติงานโดยยึดหลักจรรยาบรรณวิชาชีพ
4. พัฒนาสื่อการสอน เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมทาง
กายภาพให้เพียงพอและมีคุณภาพ
5.ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ จัดรูปแบบการเรียนการสอนที่
เหมาะสมและยึดหยุ่นโดยเน้นการมีส่วนร่วมจากบุคคล
สถาบันและชุมชนภายนอก
6. พัฒนาความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานทั้ง
ภาครัฐและเอกชน ในการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ
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เดิม

ปรับปรุง/แก้ไข/เพิ่มเติม

2.นโยบายด้านการพัฒนานักศึกษา
1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมในการพัฒนา
พัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ นักศึกษาให้มีคุณลักษณะตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอย่าง
มีคุณธรรมนาความรู้ สามารถคิดวิเคราะห์ ทางาน น้อย 5 ด้าน ได้ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ ด้าน
และอยู่ร่วมกับคนในองค์กรได้อย่างมีความสุข ใช้
ทักษะทางปัญญาด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ข้อมูลสารสนเทศ และเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการ ความรับผิดชอบ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
แสวงหาความรู้ด้านวิชาการและวิชาชีพ
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2. ปรับปรุงระบบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพโดยร่วมมือ
กับผู้ประกอบการในรูปแบบสหกิจศึกษา ทุกหลักสูตร
3. ส่งเสริมกิจกรรมที่ให้นักศึกษาพัฒนาความคิดสร้างสรรค์
และมีพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมที่ดี
4.จัดให้มีระบบการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการสาหรับ
นักศึกษาเพิ่มเติมนอกเหนือจากการเรียนในชั้นเรียน
5.พัฒนาและส่งเสริมความร่วมมือกับศิษย์เก่าเพื่อสร้าง
ความร่วมมือทางด้านวิชาการในสาขาต่างๆ
3.นโยบายด้านงานวิจัย และงานสร้างสรรค์
3. นโยบายด้านการวิจัยและการบริการวิชาการ
1. สร้างความตระหนัก ส่งเสริม กระตุ้น บูรณาการการ
วิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้าน
วิจัยกับการสอน การบริการวิชาการ และวัฒนธรรมและ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีแหล่งทุนสนับสนุน บูรณาการข้ามศาสตร์ระหว่างมนุษยศาสตร์ และ
ทั้งภายในและภายนอก เผยแพร่ผลงานวิจัย
สังคมศาสตร์ วิจัยการเรียนรู้
ระดับชาติ
2. ส่งเสริมสนับสนุนการนาเสนอผลงานและการนา
ประโยชน์ของการวิจัยมาใช้ การตีพิมพ์ในวารสาร
นานาชาติ
3. สร้างเครือข่ายการวิจัยทางภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม
และสาขาอื่นๆ

2. นโยบายด้านการพัฒนานักศึกษา

4. นโยบายด้านการบริการวิชาการ
บริการวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน
ท้องถิ่น และสังคมอย่างยั่งยืน

4. นโยบายด้านการบริการทางวิชาการ
1. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดโครงการบริการวิชาการ
โดยเน้นการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
2.ส่งเสริมและสนับสนุนให้การบริการที่มีการบูรณาการกับ
การเรียนการสอน การวิจัยและการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
3.สนับสนุนให้มีความร่วมมือด้านการบริการวิชาการเพื่อ
สร้างความเข้มแข้งของชุมชน หรือภาครัฐ ภาคเอกชน
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5. นโยบายด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
อนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสานและพัฒนา
ศิลปวัฒธรรม เผยแพร่ภูมิปัญญาไทยและท้องถิ่นทั้ง
ในประเทศและต่างประเทศ

5. นโยบายด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
1. ส่งเสริมให้มีการจัดโครงการหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
ศิลปะและวัฒนธรรมในรูปแบบต่างๆ
2. ส่งเสริมให้มีการบูรณาการงานด้านทานุบารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมกับการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา
3.ส่งเสริมให้มีการเผยแพร่หรือการบริการด้านทานุบารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน

6．นโยบายด้านการบริหารจัดการ
บริหารจัดการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล
ปฏิบัติงานตามหลัก 5 ส. การเรียนรู้ร่วมกันของ

6. นโยบายด้านการพัฒนาการบริหารจัดการ การเงินและ
งบประมาณ
1. พัฒนาระบบงานและโครงสร้างองค์กรที่เหมาะสมกับ
สถานการณ์
2. จัดทาแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการที่ครอบคลุมทุก
ภารกิจหลักของคณะ
3. ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมที่สร้างขวัญกาลังใจแก่
บุคลากรเป็นประจาอย่างต่อเนื่อง
4. ยึดหลักการบริหารงานด้วยหลักธรรมภิบาล โดยคานึง
ประโยชน์ของสถาบันและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
5. ดาเนินการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่
สาธารณชน
6. พัฒนาองค์กรเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
7. พัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงและมาตรการ
ป้องกันความเสี่ยงให้เกิดประโยชน์สูงสุด
8. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีระบบการติดตามและ
ประเมินผลการดาเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ
9. ส่งเสริมและสนับสนุนในการจัดทาแผนกลยุทธ์ทาง
การเงิน และวางแผนการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ
ตรวจสอบได้รวมทั้งมีการจัดทางบประมาณที่สอดคล้องกับ
พันธกิจ ทุกพันธกิจและมีการจัดทารายงานทางการเงิน
อย่างมีระบบ

ด้านการประกันคุณภาพ
7. นโยบายด้านการเงินและงบประมาณ
บริหารงบประมาณที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ โปร่งใส 7. นโยบายด้านการเงินและงบประมาณ
บริหารบประมาณที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ โปร่งใส เป็นธรรม
เป็นธรรม ประหยัด และตรวจสอบได้
ประหยัด และตรวจสอบได้
1. ให้มีการ
พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อใช้
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เป็นเครื่องมือในการรักษามาตรฐานการศึกษาของคณะ โดย
เน้นให้หลักสูตรสาขาวิชา มีการพัฒนาระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
2.ดาเนินการจัดตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการ
ประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อเป็นทีมขับเคลื่อนระบบและ
3.กาหนดให้อาจารย์และเจ้าหน้าที่ทุกคนได้เข้ามามีส่วนร่วม
ในการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาและถือเป็น
ภารกิจที่สาคัญ ที่ทุกคนต้องปฏิบัติร่วมกันอย่างต่อเนื่องและ
ยั่งยืน
4.ส่งเสริมให้หน่วยงานหรือสถาบันต่างๆ ทั้งภาครัฐและ
เอกชนภายนอกได้เข้ามาร่วมในกิจกรรมการประเมินคุณภาพ
การศึกษาของคณะ เพื่อการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพอย่าง
ต่อเนื่อง
5. สนับสนุนให้มีการเผยแพร่กิจกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษาที่ได้ดาเนินการไปแล้วอย่างมีประสิทธิภาพ
ทั้งภายในและภายนอกคณะ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์
คุณภาพการศึกษาของคณะ
6.เสริมสร้างขวัญกาลังใจและสนับสนุนให้มีการพัฒนา
กิจกรรมการดาเนินงานประกันคุณภาพตามตัวบ่งชี้คุณภาพ
ไปสู่แนวปฏิบัติดี (Good Practice) และใช้กลไกการจัดการ
ความรู้ (Knowledge Management) บูรณาการเข้ากับตัว
บ่งชี้คุณภาพ ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาและนาไปสู่
ความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)
ด้านคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
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8.นโยบายการบริหารองค์กร 3 ดี （3D）
1. พัฒนาคณะตามแนวนโยบายสถานศึกษา 3 เน้นการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ใน 3 ด้านได้แก่ ด้านการส่งเสริม
ประชาธิปไตย ด้านการส่งเสริมให้มีคุณธรรมจริยธรรมและ
ความเป็นไทย และด้านและการส่งเสริมภูมิคุ้มกันภัยยาเสพ
ติด
2. ส่งเสริมให้คณาจารย์มีองค์ความรู้และทักษะการ
ปฏิบัติงานตามนโยบาย 3 ดี ได้อย่างมีคุณภาพ
3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือกับหน่วยงาน
ทั้งภายในและภายนอกในการดาเนินกิจกรรม
ที่สอดคล้องกับนโยบาย 3 ดี

ประเด็นยุทธศาสตร์
เดิม
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการจัดการเรียนการสอน
อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล

ปรับปรุง/แก้ไข/เพิ่มเติม
-

ยุทธศาสตร์ที่ 2 วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้เพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอน สังคมและเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งทางวิชาการ

-

ยุทธศาสตร์ที่ 3 บริการวิชาการเพื่อเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชนและท้องถิ่น

-

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ทานุบารุงศิลปะ วัฒนธรรมและ
สิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาคณะสู่ความเป็นสากล

-

ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี

-

-
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เป้าประสงค์
เดิม

ปรับปรุง/แก้ไข/เพิ่มเติม

1.ให้โอกาสทางการศึกษาและจัดกระบวนการเรียนรู้ที่
หลากหลายในการผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ มีมาตรฐานสากล และได้รับการยอมรับจาก
สังคม
2.มีงานวิจัยและนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนา
ผู้เรียนสังคมและท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

2. มีงานวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์
ในการพัฒนาผู้เรียนสังคมและท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

3.มีงานวิจัยที่ตีพิมพ์ระดับชาติและนานาชาติเพิ่มขึ้น
4.เป็นแหล่งเรียนรู้ของสังคม เพื่อการพึ่งพาตนเอง
อย่างยั่งยืนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
5.เป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อสืบสาน อนุรักษ์ พัฒนาศิลปะ
วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม
6.เป็นแบบอย่างที่ดีในการจัดภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม
7.ได้รับการยอมรับในระดับมาตรฐานสากล
8.มีหลักสูตรความร่วมมือหรือหลักสูตรนานาชาติ
สาหรับนักศึกษาในประชาคมอาเซียน

8. มีหลักสูตรความร่วมมือหรือหลักสูตรนานาชาติ
สาหรับนักศึกษาในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และอาเซียน
+3

9.มีการบริหารที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ตามหลักธรรมาภิบาล
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ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
เป้าประสงค์ /กลยุทธ์ (เดิม)
เป้าประสงค์ /กลยุทธ์(ปรับปรุง/แก้ไข/เพิ่มเติม)
ให้โอกาสทางการศึกษาและจัดกระบวนการเรียนรูท้ ี่
ผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มี
หลากหลายในการผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะที่พึง
มาตรฐานสากล และได้รับการยอมรับจากสังคม
ประสงค์ มีมาตรฐานสากล และได้รับการยอมรับจากสังคม
กลยุทธ์
1. สร้างมาตรฐานคุณภาพบัณฑิต
2. พัฒนาระบบสนับสนุนการจัดการศึกษา
3. พัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยและได้มาตรฐาน
4. บริหารวิชาการเชิงรุก
5. ส่งเสริมและขยายโอกาสทางการศึกษา
6. ส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา

แก้ไขปรับปรุงข้อ 3
3.ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรใหม่ให้มีความทันสมัยมี
การบูรณาการและตอบสนองความต้องการของสังคม
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน สังคม และเสริมสร้างความ
เข้มแข็งทางวิชาการ
เป้าประสงค์ /กลยุทธ์ (เดิม)
เป้าประสงค์ /กลยุทธ์(ปรับปรุง/แก้ไข/เพิ่มเติม)
มีงานวิจัยและนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ในการ
มีงานวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมที่เป็น
พัฒนาผู้เรียนสังคมและท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
ประโยชน์ในการพัฒนาผู้เรียนสังคมและท้องถิ่นอย่าง
ยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 บริการวิชาการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและท้องถิ่น
เป้าประสงค์ /กลยุทธ์ (เดิม)
เป้าประสงค์ /กลยุทธ์(ปรับปรุง/แก้ไข/เพิ่มเติม)
เป็นแหล่งเรียนรู้ของสังคม เพื่อการพึ่งพาตนเอง
อย่างยั่งยืนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ทานุบารุงศิลปะ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาคณะสู่ความเป็นสากล
เป้าประสงค์ /กลยุทธ์ (เดิม)
ได้รับการยอมรับในระดับมาตรฐานสากล
กลยุทธ์
1.พัฒนาคณะเพื่อเตรียมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
2.สร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทาง
วิชาการ

เป้าประสงค์ /กลยุทธ์(ปรับปรุง/แก้ไข/เพิ่มเติม)
แก้ไขและปรับปรุงข้อ 1
1.พัฒนาคณะเพื่อเตรียมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
เศรษฐกิจอาเซียน + 3
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