แผนกลยุทธพัฒนาโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร พ.ศ.2547-2551
ความเปนมาของโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร
โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร เปนโปรแกรมวิชาทีส่ ถาบันราชภัฏอุตรดิตถไดริเริ่มพัฒนา
หลักสูตรมาตั้งแตพุทธศักราช 2536 และไดรับการอนุมตั ิหลักสูตรจากสภาการฝกหัดครูขณะนัน้ และ
คณะกรรมการขาราชการพลเรือน (กพ.) ไดรับรองคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 4 ป ตามระเบียบเมื่อ
วันที่ 1 ตุลาคม พุทธศักราช 2537 คือ ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร) ซึ่งมี
ผลทําใหสถาบันราชภัฏตาง ๆ ไดดําเนินการเปดสอนนักศึกษาโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตรเรื่อยมา
จนถึงปจจุบัน
ตอมาเมื่อวันที่ 4 – 7 สิงหาคม พุทธศักราช 2541 สถาบันราชภัฏอุตรดิตถไดรับมอบหมายให
ดําเนินการ จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตรโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร ระดับ
ปริญญาตรี 4 ป เพื่อใหหลักสูตรมีความเหมาะสม ทันสมัย
และสอดคลองกับความตองการของ
ทองถิ่น ตอมาวันที่ 3 – 6 สิงหาคม 2542 ไดมีการประชุมสัมมนาเพื่อแกไขปรับปรุงหลักสูตร
โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร อีกครั้งหนึ่งที่ สถาบันราชภัฏรําไพพรรณี
เพื่อจัดทําเอกสาร
หลักสูตรโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร ฉบับปรับปรุงแกไข พุทธศักราช 2542 ซึ่งตอมา
วันที่ 2 พฤษภาคม พุทธศักราช 2543 หลักสูตรฉบับปรับปรุงแกไขก็ไดรับการอนุมตั ิ จึงมีผลใหสถาบัน
ราชภัฏที่เปดสอนโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร ไดใชหลักสูตรทีป่ รับปรุงแกไขดังกลาว

ปรัชญาของโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร
ผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรใหเปนนักบริหารจัดการระดับตน ทีม่ ีความรู มีคุณธรรม
จริยธรรม และเปนสมาชิกทีม่ ีคุณภาพในสังคม

วิสัยทัศนของโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร
โปรแกรมวิชามุงผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรใหมีความรูทันตอการเปลี่ยนแปลงของสังคม
มีคุณธรรม จริยธรรม นําสังคม นิยมประชาธิปไตย และแกไขปญหาในทองถิ่นได

พันธกิจของโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร
1. ผลิตบัณฑิตดานรัฐประศาสนศาสตรระดับปริญญาตรีที่มีคุณภาพสนองตอบตอความ
ตองการของทองถิ่น
2. จัดการเรียนการสอนและพัฒนาการเรียนการสอนดานรัฐประศาสนศาสตรใหมมี าตรฐาน
ทางวิชาการ
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3. เปนศูนยบริการและเผยแพรความรูดานรัฐประศาสนศาสตรแกทองถิ่น

วัตถุประสงคของโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร
1. มุงผลิตบัณฑิตใหมีความรู ความสามารถในการคิดวิเคราะห และความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ดาน มีคุณธรรม และความเปนผูนํา สนองตอบตอความตองการของทองถิ่นและสังคม
2. มุงสรางองคความรู และผลิตผลงานทางวิชาการที่มีคณ
ุ ภาพ และเปนประโยชนตอ การเรียน
การสอน และการแกไขปญหาแกทอ งถิ่น
3. มุงพัฒนาบัณฑิตใหสามารถนําความรูดานรัฐประศาสนศาสตรไปประยุกตใชในการ
บริหารจัดการและการบริการ ไดทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน
4. มุงพัฒนาบัณฑิตใหมีจิตสํานึกในการใหบริการสาธารณะและการมีสวนรวมในการ
พัฒนาสังคม
5. มุงใหบริการและเผยแพรความรูดานวิชาการแกทองถิน่ อยางสม่ําเสมอ

หลักสูตร
หลักสูตรปริญญาตรีสาขาศิลปศาสตร โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร
ชื่อเต็ม : ปริญญาตรีศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร)
Bachelor of Arts (Public Administration)
ชื่อยอ : ศศ.บ. (รัฐประศาสนศาสตร)
B.A. (Public Administration)
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แผนภูมิการจัดทําแผนกลยุทธ โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร
วิเคราะห SWOT

แผนกลยุทธ
( STRATEGICS PLAN )
-

ปรัชญา
พันธกิจ ( Mission )
จุดหมาย ( Goal )
วัตถุประสงค ( Objective )
นโยบาย ( Policy )
กลวิธี / มาตรการ ( Strategy )

แผนงาน
( PROGRAM )

แผนปฏิบัติการ
( OPERATIONAL PLAN )

กิจกรรม
( ACTIVITIES )

4

การวิเคราะหองคการ
โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ

วิเคราะหจุดแข็ง ( Strength )
1. บุคลากร
1.1 อาจารยประจําโปรแกรมวิชามีคุณวุฒิระดับปริญญาโทตรงตามสาขา
1.2 อาจารยประจําโปรแกรมวิชามีความรูและประสบการณในการสอนมานาน
1.3 อาจารยประจําโปรแกรมวิชาเปนที่ยอมรับจากหนวยงานและสถาบันภายนอก
1.4 มีคณะกรรมการบริหารโปรแกรมวิชาทีเ่ ขมแข็ง / ทั้งบุคลากรภายในและภายนอก
1.5 อาจารยโปรแกรมวิชามีความรวมมือในการปฏิบัติงานดี
1.6 โปรแกรมวิชามีนักวิชาการรัฐประศาสนศาสตรสนับสนุน
2. อาคารสถานที่
2.1 มีหองโปรแกรมวิชาเฉพาะที่เปนสัดสวน / สะอาด ติดตอราชการไดงาย
3. วัสดุ / ครุภัณฑ
3.1 มีวัสดุประเภทเอกสารตําราเฉพาะสาขามาก ทั้งหองสมุดคณะ สํานักวิทยบริการ และ
หองโปรแกรมวิชา โดยเฉพาะตําราและบทความออนไลน
3.2 มีครุภัณฑสํานักงานที่ทนั สมัย เพียงพอ เชน คอมพิวเตอรเชื่อมโยงอินเทอรเนต
จํานวน 4 เครื่อง เครื่องสแกนเนอร เครื่องพิมพ Laser Jet และ Desk jet โทรศัพท
ภายในและภายนอก แฟกซ โทรทัศน เครื่องฉายวีดิทัศน ฯลฯ พรอมที่จะบริหาร
งานดานวิชาการใหมีคณ
ุ ภาพได
4. หลักสูตร
4.1 มีหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นมาเอง 1 หลักสูตร ระดับปริญญาตรี 4 ป
4.2 มีการปรับปรุงหลักสูตรใหม เมื่อใชหลักสูตรผานไปแลวทุก 4 ป
5. สื่อการเรียนการสอน
5.1 มีสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย โดยเฉพาะสื่ออิเล็คทรอนิกส เชน ตําราออนไลน
บทความทางวิชาการออนไลน รัฐประศาสนศาสตรนิวสในระบบเครือขาย
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5.2 มีฐานขอมูลดานรัฐประศาสนศาสตรในระบบเครือขายอินเทอรเน็ตมากกวา 500
ชื่อเรื่อง
5.3 มีเอกสารตําราที่เปนผลงานทางวิชาการของอาจารยมากกวา 10 ชื่อเรื่อง
5.4 มีวิดิทัศน ดานวิชาการจํานวนมากพอสมควร
5.5 มีแผนใสประเภท Inkjet สี และPower Point วิชาเฉพาะดานจํานวนหลายรายวิชา
5.6 มีผลงานวิจัยของนักศึกษา และ เอกสารรวบรวมบทคัดยอผลงานวิจัยนักศึกษาทุกรุน
6. การประกันคุณภาพ
6.1 มีเอกสารมาตรฐานโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร
6.2 มีเอกสารรายงานการประเมินตนเอง ( SAR ) ทุกป
6.3 มีคูมือโปรแกรมวิชาทุกป
6.4 มีแผนกลยุทธ และแผนปฏิบัติการของโปรแกรมวิชา
7. นักศึกษา
7.1 มีจํานวนนักศึกษาในโปรแกรมวิชามาก ทั้งนักศึกษาภาคปกติ กศ.บป.
( ศูนยอุตรดิตถ แพร และนาน ) ประมาณ 1,000 คน
7.2 มีนักศึกษามาสมัครเรียนจํานวนมากทุกป แสดงถึงความตองการของทองถิ่น
7.3 มีเครือขายศิษยเกาที่สําเร็จการศึกษาหลากหลายอาชีพ กระจายอยูห ลายจังหวัด
7.4 มีระบบสารสนเทศขอมูลนักศึกษาโปรแกรมวิชาในโปรแกรมคอมพิวเตอร 1 โมดุล
7.5 บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาไปแลวสามารถสอบแขงขันบรรจุเขารับราชการในอันดับ
1-2 ของภาคราชการไดหลายคน
8. กิจกรรมการเรียนการสอน
8.1 จัดกิจกรรมหลากหลายแกนักศึกษาตลอดทั้งปทั้งภาคปกติ และภาคกศ.บป.
8.2 จัดทํา “ รัฐประศาสนศาสตรนิวส “ เดือนละ 1 ฉบับ เผยแพรขอ มูลแกนักศึกษา
อาจารย และหนวยงานภายนอกทั้งในลักษณะของเอกสารและ สิ่งพิมพตอเนื่องใน
ระบบเครือขายอินเทอรเน็ต www.http://library.uru.ac.th
8.3 มีการฝกทักษะวิชาชีพ และทักษะพิเศษเสริมนักศึกษา เชนการอบรม / สัมมนา /
บรรยายพิเศษ / ศึกษาดูงานนอกสถานที่ / ฝกคอมพิวเตอร / ภาษาอังกฤษสําหรับ
การบริหารจัดการ
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9. การบริหารจัดการ
9.1 โปรแกรมวิชามีระบบการบริหารจัดการสมัยใหมที่เอือ้ ตอการจัดการเรียนการสอน
9.2 โปรแกรมวิชามีระบบขอมูลที่ดี โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดเก็บ
9.3 มีระบบติดตอสื่อสารภายในและภายนอกที่สะดวก ทําใหประสานงานไดงาย
10. การยอมรับ
10.1 มีโปรแกรมวิชาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอื่นมาศึกษาดูงานมากเฉลีย่ ปละ 2-3 ครั้ง
10.2 มีนักศึกษาสนใจมาสมัครเรียนโปรแกรมวิชาฯ จํานวนมากทุกป
10.3 มีโปรแกรมวิชาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอื่นเปนเครือขายแลกเปลีย่ นองคความรู

วิเคราะหจดุ ออน ( Weakness )
1. บุคลากร
1.1 จํานวนอาจารยประจําโปรแกรมวิชามีนอย เมื่อเทียบกับภาระงาน และจํานวน
นักศึกษาที่รับผิดชอบ
1.2 อาจารยโปรแกรมวิชาตองสอน โปรแกรมวิชาอื่น และชวยงาน/ ศูนย /สํานัก
จึงมีปญหาเกี่ยวกับการนิเทศการฝกประสบการณวชิ าชีพ
1.3 ขาดอาจารยดานรัฐศาสตร และ นิติศาสตร ตองใชบุคลากรรวมกันกับโปรแกรมวิชา
สังคม หรือตองอาศัยอาจารยพิเศษจากภายนอก
1.4 อาจารยมีวยั วุฒิสูง อีก 10 ป จะเกษียณอายุราชการหมด ยังไมมีอัตราทดแทน
1.5 คณะกรรมการบริหารโปรแกรมอยูตางโปรแกรม และตางคณะทําใหประสานงานยาก
2. อาคารสถานที่
2.1 หองทํางานโปรแกรมวิชาคับแคบมาก ทําใหมีปญหาในการใหบริการนักศึกษา
2.2 หองเรียนทีจ่ ัดใหโปรแกรมวิชาสอนขาดสื่อที่ทันสมัย
3. หลักสูตร
3.1 ไมมีหลักสูตรระยะสั้นดานการบริหารจัดการภาครัฐ หรือหลักสูตรที่ทองถิ่นตองการ
3.2 ไมมีหลักสูตรหลากหลาย สําหรับตอบสนองความตองการของทองถิ่น
3.3 ไมมีหลักสูตรที่สูงกวาระดับปริญญาตรี ที่พัฒนาขึ้นมาเอง
4. งบประมาณ
4.1 งบประมาณมีไมเพียงพอ เมือ่ เทียบกับภาระงาน และจํานวนนักศึกษาทีร่ ับผิดชอบ
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5. การจัดการเรียนการสอน
5.1 เปดสอนหลายศูนย ทําใหมาตรฐานการศึกษาไมเทาเทียมกัน และดูแลนักศึกษา
ไมทั่วถึง โดยเฉพาะเรื่องการสอน การประเมินผลการสอน
5.2 การเปดสอนภาคปกติหลายกลุม / มีจํานวนนักศึกษาที่ตองรับผิดชอบมาก จึงทําให
คุณภาพของนักศึกษาดอยลง
5.3 ขาดอาจารยชวยนิเทศการฝกประสบการณวิชาชีพของนักศึกษา
5.4 อาจารยผูสอนยังไมเนนสอนโดยยึดผูเรียนเปนสําคัญ และไมเนนใหนกั ศึกษาคนควา
จากสื่ออิเล็คทรอนิคส เทาที่ควร
5.5 โปรแกรมวิชามีอาจารยนอยไมสามารถนํานักศึกษาศึกษานอกสถานที่ได

โอกาส ( Opportunity )
1. การไดรับการสนับสนุนและการยอมรับจากสถาบัน เปนโอกาสดีในการพัฒนาโปรแกรม
วิชาสูความเปนเลิศ
2. สถาบันภายนอกใหการยอมรับ และมาศึกษาดูงานตลอดป ทําใหโปรแกรมวิชาตองรักษา
มาตรฐานทางวิชาการ
3. หนวยราชการ และหนวยงานปกครองทองถิ่นใหความรวมมือในการ
ฝกประสบการณวิชาชีพ ทําใหเกิดเครือขายในการผลิตบัณฑิตรวมกับทองถิ่น
4. นโยบายของมหาวิทยาลัยดานการประกันคุณภาพการศึกษา เปนโอกาสที่จะทําให
โปรแกรมวิชาตื่นตัวและเรงพัฒนาการเรียนการสอน
5. ทองถิ่น และผูปกครองนักศึกษาใหการยอมรับการเปดสอนสาขาวิชานีค้ อนขางมาก ซึ่งจะ
ทําใหมีนกั ศึกษามาเรียนอยางตอเนื่อง
6. มีศิษยเกากระจายอยูใ นทองถิ่นจํานวนมากและพรอมใหการสนับสนุน
7. สาขาวิชาดังกลาว มีเปดสอนในมหาวิทยาลัยใกลเคียงนอย ทําใหมีคแู ขงนอย

ภาวะคุกคาม ( Threat )
1. สภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ มีผลกระทบตอจํานวนนักศึกษาที่เขาเรียนลดลง
2. การเก็บคาหนวยกิตแบบเหมาจายของมหาวิทยาลัย มีผลใหนักศึกษาเขาเรียนนอยลง
3. สภาพสังคมในปจจุบันทําใหนักศึกษาไมขยัน และอดทนเทาที่ควร อาจทําใหมาตรฐาน
การศึกษาไมเปนไปตามเกณฑ
4. สถาบันการศึกษาอื่นมาเปดสอนในพื้นทีท่ ี่มหาวิทยาลัยรับผิดชอบ ทําใหนกั ศึกษาที่เปน
กลุมเปาหมาย มีทางเลือกหลายทางเลือก และอาจมีผลกระทบตอแผนการรับนักศึกษาได
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แผนกลยุทธ
โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
ชื่อแผน

: จัดการศึกษาโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตรสูความเปนเลิศ

ปรัชญา

: ผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรใหเปนนักบริหารจัดการระดับตน ที่มีความรู
มีคุณธรรม จริยธรรม และเปนสมาชิกที่มีคุณภาพในสังคม

วิสัยทัศน

: โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตรมุงผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรใหมีความรู
ทันตอการเปลี่ยนแปลงของสังคมมี คุณธรรม จริยธรรม นําสังคม
นิยมประชาธิปไตยและแกไขปญหาในทองถิ่นได โดยใชกระบวนการเรียนรู
หลากหลาย

พันธกิจ

: โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตรมุงผลิตบัณฑิตดานรัฐประศาสนศาสตร
ระดับปริญญาตรีและสูงกวาที่มีความรู แบบสหวิทยาการ พัฒนาองคความรูและ
พัฒนาวิชาการที่เปนประโยชนตอการพัฒนาทองถิ่น และสังคม

จุดมุงหมาย : ผลิตบัณฑิตโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตรใหมีความรู ทักษะ ประสบการณ
และคุณธรรม สนองตอบตอความตองการของตลาดแรงงาน และทองถิ่น

วัตถุประสงค
1. มุงผลิตบัณฑิตใหมีความรู ความสามารถในการคิดวิเคราะห แบบองครวม และความ
เชี่ยวชาญดานบริหารจัดการมีคุณธรรม และความเปนผูนาํ สนองตอบตอความตองการ
ของทองถิ่นและสังคม
2. มุงสรางองคความรู และผลิตผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพ และเปนประโยชนตอการเรียน
การสอน และการแกไขปญหาแกทองถิ่น
3. มุงผลิตบัณฑิตใหสามารถนําความรูดานรัฐประศาสนศาสตรไปประยุกตใชในการบริหาร
จัดการและการบริการ ไดทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน
4. มุงใหบริการและเผยแพรความรูดานวิชาการแกทองถิน่ อยางสม่ําเสมอ
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นโยบาย
1. พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนดานรัฐประศาสนศาสตร ในเชิงวิเคราะห และ
สังเคราะห โดยใชเทคโนโลยีสมัยใหม เพื่อเปนประโยชนแกการพัฒนาทองถิ่น
2. สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอาจารยโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตรใหสอดคลองกับ
แนวการปฏิรูปการศึกษาระดับอุดมศึกษา ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการของโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตรใหมีประสิทธิภาพ ตาม
หลักการบริหารจัดการสมัยใหม ทั้งการบริหารแผน การบริหารคน และการบริหาร
งบประมาณ
4. สนับสนุนและสงเสริมใหมีการบริการทางวิชาการดานรัฐประศาสนศาสตรแกทอ งถิ่น และ
ระดับชาติ โดยนําเอาองคความรูที่เรียนมาผสมผสานกับภูมิปญญาของทองถิ่น
5. สงเสริมและสนับสนุนใหอาจารยและนักศึกษาทําการวิจัยที่สอดคลองกับปญหา และความ
ตองการของทองถิ่น
6. พัฒนากระบวนการติดตามคุณภาพ และการประเมินผลการดําเนินงานของโปรแกรมวิชา
ไปสูระบบการประกันคุณภาพของคณะ และสถาบัน

มาตรการ /กลวิธี
มาตรการ / กลวิธี รองรับนโยบายขอที่ 1
1. ปรับปรุงหลักสูตรเดิมใหเหมาะสม และสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม
และความตองการของทองถิ่น
2. พัฒนาหลักสูตรใหมและหลักสูตรระยะสัน้ ดานการบริหารจัดการภาครัฐและ
ภาคเอกชน สนองตอบตอความตองการของทองถิ่น
3. พัฒนาสื่อการเรียนการสอนใหทันสมัย โดยนําเทคโนโลยีสมัยใหมมาใชในการ
จัดการเรียนการสอน ใหสอดคลองกับนโยบายการพัฒนาระบบขอมูลเครือขาย
อินเทอรเน็ตของมหาวิทยาลัย
4. พัฒนาเอกสารตําราทางวิชาการดานรัฐประศาสนศาสตรที่มีคุณภาพ
5. พัฒนาวิธีการเรียนการสอนที่มุงเนนให ผูเรียนเปนสําคัญ คิดเปน ทําเปน
คนควา และแกปญหาทองถิ่นได ตลอดจนเปนผูท ี่มีความรับผิดชอบตอสังคม
6. พัฒนาระบบสารสนเทศโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตรเพื่อเชื่อมโยงกับ
ระบบเครือขายอินเทอรเน็ต อยางตอเนือ่ ง อาทิ สรางฐานขอมูลดาน
รัฐประศาสนศาสตร การจัดทําตําราออนไลน ( Book Online )
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มาตรการ / กลวิธี รองรับนโยบาย ขอที่ 2
1. กําหนดอัตรากําลังอาจารยที่จบการศึกษาดานรัฐประศาสนศาสตร รัฐศาสตร และ
นิติศาสตร ระดับปริญญาโทขึ้นไป โดยสรรหา และคัดเลือก หรือโอนยายมาดวย
ระบบคุณธรรม
2. พัฒนาความสามารถดานการสอนของอาจารยเปนระยะตลอดป ทั้งอาจารยประจํา
อาจารยประจําตามสัญญา และอาจารยพเิ ศษ
3. จัดการอบรม สัมมนา อาจารยของโปรแกรมวิชา ใหมีความรู และทักษะดาน
วิชาชีพสูงขึ้น อยางตอเนือ่ ง
4. สงเสริมและพัฒนาศักยภาพทางวิชาการอยางตอเนื่อง เพื่อนําไปสูตําแหนง
ทางวิชาการ
5. สรางขวัญและกําลังใจในการทํางานแกอาจารยและบุคลากรในโปรแกรมวิชา
มาตรการ / กลวิธี รองรับนโยบาย ขอที่ 3
1. พัฒนาระบบบริหารจัดการสมัยใหมของโปรแกรมวิชา ใหมีประสิทธิภาพ เพื่อลด
ขั้นตอนในการทํางาน
2. มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการบริหารจัดการของโปรแกรมวิชา
มากขึ้น
3. ปรับปรุงและพัฒนา วัสดุ ครุภัณฑ และอาคารสถานที่ของโปรแกรมวิชา ให
เหมาะสมกับภาระงาน โดยใชหลักเทคนิค 5 ส. และการบริหารคุณภาพแบบองค
รวม
4. มีระบบการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการบริหารจัดการที่เปนระบบเปด
5. คณะกรรมการบริหารโปรแกรมวิชามีสวนรวมในการกําหนดนโยบาย
การ
บริหารงานของโปรแกรมวิชา
มาตรการ / กลวิธี รองรับนโยบาย ขอที่ 4
1. ผลิตและเผยแพรสารสนเทศทางดานรัฐประศาสนศาสตร ในมหาวิทยาลัย และ
ภายนอกในระบบเครือขายอินเทอรเน็ต
2. จัดบริการทางวิชาการดานรัฐประศาสนศาสตรแกทองถิ่นในหลายรูปแบบ อาทิ
การจัดทําสารรายเดือน การเปนวิทยากร การใหคําปรึกษา เพื่อสรางความเขมแข็ง
ใหแกทองถิ่น
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มาตรการ / กลวิธี รองรับนโยบาย ขอที่ 5
1. สงเสริมใหอาจารยประจําโปรแกรมวิชาไดมีผลงานวิจยั หรือเอกสารตําราเฉพาะ
สาขา ที่มีผลตอการเรียนการสอน และการพัฒนาทองถิ่น
2. สงเสริมใหนักศึกษาของโปรแกรมวิชาไดดาํ เนินการวิจยั และมีผลงานวิจยั เฉพาะ
สาขาหรือสหวิทยาการที่สอดคลองกับปญหาและความตองการของทองถิ่น
มาตรการ / กลวิธี รองรับนโยบาย ขอที่ 6
1. มีแผน / โครงการประชุมสัมมนาเกีย่ วกับระบบการประกันคุณภาพภายใน และการ
ประกันคุณภาพภายนอก ตลอดทั้งป
2. จัดใหมีระบบติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานทุกดานของโปรแกรมวิชา เพื่อ
ปรับปรุงการปฏิบัติงาน
3. มีการจัดทํามาตรฐานโปรแกรมวิชา
4. มีการจัดทําคูมอื การประกันคุณภาพโปรแกรมวิชา
5. จัดใหมีการทําเอกสารการรายงานตนเอง( SAR )ของโปรแกรมวิชา
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แผนงาน ( Program)
เพื่อใหสอดคลองกับแผนกลยุทธการพัฒนาของมหาวิทยาลัย ( แผนฯฉบับที่ 9 ) และแผนกลยุทธ
ของโปรแกรมวิชาฯ โปรแกรมวิชาฯจึง มีแผนงานที่รองรับแผนกลยุทธ 1 แผนคือ

1. แผนงานจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
มีองคประกอบดังนี้
ชื่อแผนงาน :

การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา

จุดมุงหมาย :

ผลิตบัณฑิตสาขารัฐประศาสนศาสตร สนองตอบตอความตองการ
ของทองถิ่นและสังคม

วัตถุประสงค :

1. เพื่อมุงผลิตบัณฑิตสาขารัฐประศาสนศาสตร ระดับปริญญาตรี ใหมีความรู
ดานบริหารจัดการภาครัฐ
2. เพื่อมุงใหบณ
ั ฑิต มีความรู คูคุณธรรม และมีความเปนผูนํา ตรงตามความ
ตองการของทองถิ่น
3. เพื่อมุงใหบณ
ั ฑิตนําความรูไปประกอบอาชีพ และสนองความตองการของ
ทองถิ่น และสังคมได

งาน / โครงการ : พัฒนาการเรียนการสอนโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตรสูความเปนเลิศ
กิจกรรม ที่รองรับงาน / โครงการพัฒนาการเรียนการสอนโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร
สูความเปนเลิศ
1. การสรรหาและการคัดเลือกนักศึกษาเชิงรุก
2. การปรับปรุงหลักสูตรโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตรใหม
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3. ปรับปรุงแนวการสอนโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตรใหม
4. การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนหลากหลาย
5. การปรับปรุงหองปฏิบัติการสูความเปนเลิศ
6. การจัดทําเอกสารตําราทางวิชาการ ตําราออนไลน และบทความออนไลน
7. เตรียมฝกประสบการณวิชาชีพดานรัฐประศาสนศาสตร ( การบรรยายพิเศษ
การอบรม สัมมนา การศึกษา ดูงาน )
8. การฝกทักษะพิเศษ เชน ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร อินเทอรเน็ต
9. การฝกประสบการณวิชาชีพดานรัฐประศาสนศาสตร
10. การพัฒนาจริยธรรมของการเปนนักบริหารจัดการ
11. พัฒนาฐานขอมูลดานรัฐประศาสนศาสตรในระบบเครือขายอินเทอรเน็ต
12. การประเมินผลการเรียนการสอน
13. การพัฒนาอาจารยและนักวิชาการ
14. การสรรหาอัตรากําลังบุคลากรทดแทน
15. การสนับสนุนการทําผลงานทางวิชาการ
16. การพัฒนาระบบสารสนเทศของโปรแกรมวิชา
17. การซอมบํารุงวัสดุ ครุภัณฑโปรแกรมวิชาเพื่อการบริหาร
18. การเผยแพรสารสนเทศดานรัฐประศาสนศาสตรในระบบอินเทอรเน็ต
19. การจัดทําวารสารทางวิชาการดานรัฐประศาสนศาสตร
20. สงเสริมการทําวิจัยในชัน้ เรียนและการทําวิจัยของนักศึกษาและอาจารย
21. รวบรวมและเผยแพรบทคัดยอผลงานวิจัยของอาจารยและนักศึกษา
22. การแขงขันทักษะสูความเปนเลิศ
23. จัดทํามาตรฐานโปรแกรมวิชา
24. จัดทําเอกสารคูมือการประกันคุณภาพ
25. จัดทําคูมอื โปรแกรมวิชา
26. จัดทําเอกสารรายงานการประเมินตนเอง ( SAR )
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การเขียนโครงการแบบตารางเหตุผลสัมพันธ ( Log – Frame )
ชื่อโครงการ : โครงการจัดการศึกษาโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร
สรุปสาระสําคัญ
(NS)
Goal

Purpose

- ผลิตบัณฑิตตอบสนองตอ
ความตองการของทองถิ่น
1.ผลิตบัณฑิตใหมีความรูดาน
บริหารจัดการภาครัฐ
2. เพื่อใหบัณฑิต รปศ.นํา
ความรูไปประกอบอาชีพได
3. เพื่อใหบัณฑิตรปศ.มีความรู
คู คุณธรรมตรงตามความ
ตองการของทองถิ่น

Output
- บัณฑิต รปศ. ที่มีคุณภาพ

Activities

- พัฒนาหลักสูตร
- จัดกิจกรรมการสอน
- พัฒนาสื่ออิเลคทรอนิกส
-พัฒนาเอกสารตํารา
-พัฒนาอาจารย

- บริการทางวิชาการ/วิจัย
- ฝกประสบการณวิชาชีพ
- ประกันคุณภาพการสอน

ตัวบงชี้ความสําเร็จ
(OVI)

แหลงขอมูล/วิธีพิสูจน
(MOV)

เงื่อนไขความสําเร็จ
(IA)

-จํานวนบัณฑิตที่ทํางานใน
ทองถิ่น รอยละ 80

-การสํารวจจากหนวยงาน/ - หนวยงาน/สถาน
สถานประกอบการ
ประกอบการหรือชุมชนมี
ตําแหนงงานรองรับ
- จํานวนบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา - การสํารวจขอมูลจาก
- นโยบายการจัดการศึกษา
คิดเปนรอยละ 90
หนวยงาน/สถาน
ของสถาบันมีความตอเนื่อง
- จํานวนบัณฑิตที่มีงานทําภายใน ประกอบการโดยใช
- ระบบการประกันคุณภาพ
1 ป คิดเปนรอยละ 80
แบบสอบถาม
การศึกษาของสถาบันไดรับ
- ระดับความพึงพอใจของนายจาง
การรับรองมาตรฐาน
ในเกณฑระดับมาก
- จํานวนบัณฑิตที่สําเร็จ
การศึกษาภายใน 4 ป GPA.ไม
นอยกวา 2.5
- บัณฑิตมีงานทําภายใน 1 ป
รอยละ 80

- การประมวลผลการเรียน
ของฝายทะเบียนวัดผล
- ขอมูลจากบัณฑิตและ
สถานประกอบการ

- ระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาของคณะฯผาน
การรับรองมาตรฐาน
- การเติบโตของเศรษฐกิจ
อยูในภาวะปกติ

ป พ.ศ.2547 - 2551
- มีหลักสูตรปรับปรุงใหม
ในป 2548
- มีกิจกรรมภาคเรียนละ 2 ครั้ง
- มีสื่อฯบนอินเทอรเนต
- มีเอกสารตํารา ปละ 2
รายวิชา
- มีอาจารยเขาสูตําแหนงทาง
วิชาการเพิ่มขึ้น
- อาจารยไดรับการอบรม
สัมมนาปละ 2 ครั้ง / คน
- มีผลงานวิจัยปละ 1 เรื่อง
- นักศึกษาฝกประสบการณฯ
ผานรอยละ 100
- ผานการประเมินภายใน/

- ตรวจสอบผลงานจาก
คณะมนุษยศาสตรฯ
- สอบถามนักศึกษา
- ตรวจสอบจํานวนสื่อฯ
- ตรวจสอบเอกสารตํารา

- คณะมนุษยศาสตรฯ
จะตองสนับสนุนการจัด
การศึกษาของโปรแกรมวิชา
อยางจริงจัง
- มีความรวมมือจากหนวย
ฝกประสบการณวิชาชีพ
และหนวยงานภายนอก

- สํารวจขอมูลจากคณะ
- สํารวจขอมูลจากคณะ
- สํารวจขอมูลจากฝาย
ทะเบียนวัดผล
- ประเมินผลจากแหลง
ฝกงาน
- สํารวจความคิดเห็นของ
นักศึกษา และหนวยงาน
ภายนอก
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ภายนอก ทุกป

สรุปสาระสําคัญ
( NS )
Input

-บุคลากร ( …ตําแหนง)

ตัวบงชี้ความสําเร็จ
( OVI)
ป พ.ศ.2547 - 2551
ป พ.ศ. 2548
- สาขารปศ. ป.โท 1
ตําแหนง
- สาขารัฐศาสตร ป.โท 1
ตําแหนง
- สาขานิติศาสตร ป.โท 1
ตําแหนง
ป พ.ศ.2549
- สาขา รปศ. ป.โท 1
ตําแหนง
- สาขานิติศาสตร ป.โท 1
ตําแหนง
ป พ.ศ.2550
- สาขารปศ.ป.โท 1 ตําแหนง

- งบดําเนินการ

- วัสดุ / ตอบแทน /ใชสอย ป
ละประมาณ= 200,000 บาท

-งบลงทุน

- ครุภัณฑ ปละประมาณ =
200,000 บาท

แหลงขอมูล/ วิธี
พิสูจน ( MOV)

-

ขอมูลจากฝายการ
เจาหนาที่

- ขอมูลจากสํานัก
วางแผน

เงื่อนไขสําคัญ
( IA )

- ไดรับการสนับสนุน
อัตรากําลังจากหนวยงาน
ตนสังกัด
- สถาบันใหการสนับสนุน
งบประมาณอยางจริงจัง
- เศรษฐกิจของประเทศโดย
ภาพรวมตองไมมีปญหา

