1

สวนที่ 1
บทความบริหาร
แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณพ.ศ. 2552
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
ความเปนมา
ตามทีร่ ัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 75 และมาตรา 76 และ
พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 13 14
16 และ 17 ได กํา หนดให สว นราชการจะต องดํ าเนิน การจัด ทําแผนปฏิบั ติร าชการ 4 ป และ
แผนปฏิบัติราชการประจําป ใหสอดคลองกับแผนบริหารราชการแผนดินภายใน 60 วัน นับแตวันที่
แผนบริหารราชการแผนดินประกาศในราชกิจจานุเบกษานั้น
คณะมนุษ ยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุต รดิต ถไดมีคําสั่งแตงตั้ ง
คณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ของคณะ ซึ่งประกอบไป
ดว ยบุค ลากรจากผูบ ริห ารทุก ฝาย ตั ว แทนหลั ก สูต รสาขาวิ ชาต างๆและตัว แทนบุค ลากรสาย
สนับสนุน เพื่อปฏิบัติหนาที่ใ นการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปฉ บับนี้รองรับแผนปฏิบัติ
ราชการ 4 ป ( พ.ศ. 2552 -2555 ) ของคณะ และเพื่อใหมีคุณลักษณะตามเกณฑคุณภาพในการจัดทํา
แผนของสถาบันอุดมศึกษาใน 8 ประเด็นการพิจารณาดังตอไปนี้
1. ตรงตามความจําเปนและสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย และแผน
กลยุทธของคณะ
2. สอดคลองกับอัตลักษณและจุดเนนรวมทั้งวัตถุประสงคเฉพาะตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
3. สอดคลองกับมาตรฐานสําหรับการประกันคุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษาตามที่
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ( สกอ.) กําหนด
4. มีสวนรวมในการจัดทําแผน
5. เปนระบบครบวงจรของแผนและเปนรูปธรรม
6. มีทรัพยากรเพียงพอ
7. การถายทอดแผนสูหนวยงานปฏิบัตแิ ละสาธารณชนไดรับทราบ
8. ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการประจําคณะ
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กระบวนการในการจัดทําแผน
1. คณะกรรมการจัด ทํา ร างแผนปฏิ บัติ ร าชการที่ป ระกอบดว ย งาน/โครงการ และ
รายละเอียดในการใชงบประมาณตามผลผลิต ที่มุงเนน และแผนงานของคณะและ
มหาวิทยาลัย
2. คณะกรรมการวิเคราะหความสอดคลองทําการวิเคราะห และปรับปรุงงาน/โครงการใน
แผนปฏิบัติราชการประจําป ใหสอดคลองกับ กลยุทธ / กลวิธีของคณะ/นโยบายที่เปน
จุดเนนในการจัดสรรงบประมาณ/มาตรฐาน/ตัวชี้วัด (สมศ./กพร.)/มาตรฐานURU.QA
และนโยบายและมาตรการในการปรับปรุงตามผลการประเมินภายใน
3. คณะกรรมการประจําคณะพิจารณาอนุมัติแผนปฏิบัติราชการ
4. นําเสนอตอมหาวิทยาลัยรับทราบ
5. เผยแพรแผนปฏิบัติราชการประจําปที่ผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจํา
คณะแลว ถายทอดแผนสูหนวยงานปฏิบัติและสาธารณชนรับทราบ
องคประกอบและสาระสําคัญภายในแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552
แผนปฏิบัติร าชการประจําป ฉบับนี้จัด ทําโดยยึดแนวทางของสํานัก งานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ มีสาระสําคัญสามสวน สวนแรกเปนบทความสรุปสําหรับผูบริหารเพื่อให
ทราบความเปนมาในการดําเนินการจัดทําแผน กระบวนการในการจัดทําแผน ตลอดจนสรุปความ
เชื่อมโยงระหวางแผนปฏิบัติร าชการนี้กับแผนบริหารราชการแผน ดิน สวนที่สองเปน เนื้อหา
สาระสําคัญภายในแผนประกอบดวย วิสัยทัศน พันธกิจ จุดหมาย วัตถุประสงค หลักการในการ
จัดสรรงบประมาณ พ.ศ. 2552 นโยบายที่เปนจุดเนนในการจัดสรรงบประมาณปงบประมาณพ.ศ.
2552 ประเด็นกลยุทธและความเชื่อมโยงระหวางกลยุทธ เปาประสงค ตัวชี้วัด กลยุทธ โครงการ
และกิจกรรม และสวนสุดทายเปนสวนที่จะแสดงงบประมาณที่จะดําเนินการตามกลยุทธโครงการ
และกิจกรรม เปาหมายตัวชี้วัด ที่จะดําเนินการภายในปงบประมาณ พ.ศ. 2552
โดยภายใตแผนปฏิบัติราชการ 4 ป พ.ศ. 2552-2555 ของคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร ฉบับนี้ ไดกําหนดวิสัยทัศนไววา “จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา สาขามนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร เพื่อสนองตอบตอความตองการของทองถิ่น”
ความเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
ภายในแผนปฏิบัติราชการประจําปฉบับนี้ รองรับแผนปฏิบัติราชการ 4 ป ( พ.ศ. 25522555 ) ของคณะและไดกําหนดกลยุทธ ในการพัฒนาคณะ 3 กลยุทธ คือ
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กลยุทธ 5 สอดคลอง มีความเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย
ขอ 1. ยุทธศาสตร 4 สอดคลอ ง ไดแกค วามสอดคลองกับยุทธศาสตร การพัฒนา
ประเทศของรัฐบาล ยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตรสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา และยุทธศาสตรในระดับพื้นที่ตามความตองการของทองถิ่น อยางเหมาะสมกับศักยภาพ
ของมหาวิทยาลัย
กลยุทธสคู วามเปนเลิศ มีความเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย
ขอ 2. ยุทธศาสตรความเปนเลิศ ไดแก ความเปนเลิศทางวิชาการ (คุณ ภาพอาจารย
หลักสูตร การเรียนการสอน การวิจัยและความสามารถทางวิชาการของบัณฑิต) ความเปนเลิศดาน
ทัก ษะวิชาชีพและทัก ษะเสริม ( การใชภ าษาตางประเทศและสารสนเทศ ) ความเปน เลิศดาน
คุณธรรมและจริยธรรม ความเปนเลิศดานสุขภาพอนามัยและกีฬาและความเปนเลิศดานการบริหาร
จัดการ
กลยุทธความเสมอภาคทางโอกาสและทั่วถึง มีความเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย
ขอ 3. ยุทธศาสตรความเสมอภาคทางโอกาสและทั่วถึง ไดแก ความเสมอภาคในการ
ดําเนินงานของบุคลากรประจําที่เปนขาราชการกับบุคลากรประจําตามสัญญา การใชระบบสมัคร
ตรง (Admission) ของนักเรียนใหมีโอกาสไดเขาเรียนตลอดป การเขาถึงสื่อการเรียนรูไดในทุกเวลา
และสถานที่ การเลือกเรียนโดยสมัครใจ (Free Enrollment) การเทียบประสบการณ การเทียบโอน
ระหวางมหาวิทยาลัย การขยายพื้นที่บริก ารสูวิทยาเขต การชว ยเหลือดานทุนการศึกษาแกเด็ก
ยากจน การมีสวนรวมในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในทองถิ่นใหสูงขึ้น การอนุรักษ
ทรัพยากรรักษาสิ่งแวดลอมและทํานุบํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมรวมกับประชาชน
นอกเหนือจากบทความบริหารในสวนที่หนึ่งแผนปฏิบัติราชการประจําปฉบับนี้ ยังมี
รายละเอียดตางๆ เชน สาระสําคัญตางๆ โครงการและกิจกรรม และงบประมาณของคณะที่จะ
ดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ซึ่งจะปรากฏอยูในสวนที่สองและสวนที่สามตอไป

4

สวนที่ 2
สาระสําคัญแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ

ปรัชญา
จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา สาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เพื่อสนองตอบตอ
ความตองการของทองถิ่น
วิสัยทัศน
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมุงผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพทั้งความรูและคุณธรรม มี
ทักษะในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ มีจิตสํานึกที่ดีงาม มุงพัฒนาสังคมและทองถิ่นอยางยั่งยืน
พันธกิจ
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีหนาที่จัดการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
คุณธรรม สนองความตองการของตลาดแรงงานและทองถิ่น โดยดําเนินการวิจัย ปรับปรุงพัฒนา
และถายทอดเทคโนโลยี บริการวิชาการ ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม สงเสริมวิทยฐานะครู และ
สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
จุดหมาย (Goal)
“ นักศึกษา บุคลากรของ คณะ มหาวิทยาลัยและทองถิ่น พอใจตอการใหบริการในดาน
ตางๆ ของคณะไมนอยกวารอยละ 70 ”
วัตถุประสงค
วัตถุประสงคของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เปนวัตถุประสงคในระดับผลผลิต
(output) ของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรที่เกิดจากการจัดการศึกษา การสนับสนุนการจัด
การศึกษาการวิจัย การบริการทางวิชาการ การสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตรกําหนดวัตถุประสงค ดังนี้
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1. เพื่อปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารงานทั่วไป งานบุคลากร งานวิชาการ งาน
กิจการนักศึกษา งานงบประมาณและการเงิน ใหเอื้อตอการเปลี่ยนแปลงของคณะ และสามารถ
ดําเนินการตามภารกิจไดอยางมีคุณภาพ โดยคํานึงถึงเศรษฐกิจ สังคม มีการออกประกาศและ
คําสั่งตามความเหมาะสม
2. เพื่อเสริมสรางความเขมแข็งและประสิทธิภาพการผลิตบัณฑิต และเพิ่มคุณวุฒิใน
ระดับอุดมศึกษาทั้งทางดานวิชาการ และวิชาชีพชั้นสูงตามสภาพความตองการของทองถิ่นและ
ประเทศชาติ โดยมุงเนนใหผูสําเร็จการศึกษามีความรูความสามารถ มีคุณธรรม และจริยธรรม
3. เพื่อเพิ่มศักยภาพของบุคลากรในดานวิชาการ โดยการผลิตผลงาน เอกสาร ตํารา
บทความทางวิชาการ การวิจัยสถาบัน การวิจัยเพื่อพัฒนาวิชาการและวิชาชีพ และการวิจัยเพื่อ
พัฒนาทองถิ่นแบบมีสวนรวม ใหมีผลงานวิจัยของอาจารยจํานวนไมนอยกวา 2 เรื่องตอป
ผลงานวิจัยและการศึกษาเอกเทศของนักศึกษาไมนอยกวา 10 เรื่องตอป ใหมีเอกสารตําราไมนอย
กวา 3 เรื่องตอป และมีบทความทางวิชาการไมนอยกวา 10 เรือ่ งตอป
4. เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยจัดใหมีระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาที่มีมาตรฐานตามภารกิจ
5. เพื่อใหบริการทางวิชาการแกสังคม สงเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและ
สิ่งแวดลอมทั้งภายในและภายนอกคณะ ตลอดจนเผยแพรนวัตกรรมที่เหมาะสมตอการพัฒนา
คุณภาพชีวติ ของประชาชนในทองถิ่น โดยจัดใหมีกิจกรรมบริการทางวิชาการในรูปแบบตาง ๆไม
นอยกวา 5 กิจกรรมตอป
6. เพื่อเพิ่มคุณภาพของบุคลากร ใหมีความรูความสามารถ มีทักษะและเจตคติที่
สอดคลองกับการพัฒนาการศึกษาดวยการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน อยางนอยคนละ 1 ครั้งตอป
สงเสริมศักยภาพของบุคลากรดานคุณวุฒิและเพิ่มตําแหนงทางวิชาการไมนอยกวารอยละ 5 ของ
จํานวนที่มีอยูเดิม โดยใหมีสัดสวนของศาสตราจารย : รองศาสตราจารย : ผูชวยศาสตราจารย :
อาจารย เปน 0 : 2 : 9 : 89 และเพิ่มคุณวุฒิของบุคลากรสายสนับสนุนใหไดตามคุณลักษณะ
เฉพาะงาน ( Job Specification) ไมนอยกวารอยละ 80 ในชวงเวลาของแผนกลยุทธฉบับนี้
หลักการในการจัดสรรงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552
5.1 กระจายอํานาจการตัดสินใจใหหลักสูตรสาขาวิชาตางๆ ใหมากที่สุด
5.2 พึ่งพาตนเองใหอยูรอดไดอยางมีคุณภาพ
5.3 ยึดปรัชญา การเปนสถาบันอุดมศึกษาเพื่อทองถิ่น
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นโยบายที่เปนจุดเนนในการจัดสรรงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552
1. เพิ่มคุณภาพผลผลิตทั่วทั้งคณะ
2. ลดคาใชจายที่ไมจําเปนโดยเฉพาะเพื่อสงเสริมการแกปญหาโลกรอน
3. ใหบริการวิชาการโดยเชื่อมโยงกับการวิจัยและปญหาของชุมชนในเขตบริการ
4. สนับสนุนงาน/โครงการที่มุงแกปญหาตามผลการประเมินของ ก.พ.ร. สมศ. สกอ.
และการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
5. สงเสริมกิจกรรมเพื่อคุณธรรม จริยธรรมและกิจกรรมตามประเพณีและวัฒนธรรม
6. ศึกษา วิจัยและพัฒนาเอกลักษณของคณะ มหาวิทยาลัยและวัฒนธรรมทองถิ่น
7. เรงพัฒนาอาจารยใหไดตามมาตรฐานอุดมศึกษาไทย
กลยุทธ (Strategies)
การพัฒนาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ดําเนินการ
ตามกลยุทธหลักของคณะ 3 กลยุทธ คือ
1. กลยุทธ 5 สอดคลอง ไดแกความสอดคลองกับยุทธศาสตร การพัฒนาประเทศของ
รัฐบาล ยุทธศาสตรกระทรวงศึก ษาธิการ ยุทธศาสตรสํานัก งานคณะกรรมการการอุด มศึกษา
ยุทธศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุต รดิตถ และยุทธศาสตรใ นระดับพื้น ที่ต ามความตองการของ
ทองถิ่น อยางเหมาะสมกับศักยภาพของคณะ
2. กลยุทธสคู วามเปนเลิศ ไดแก ความเปนเลิศทางวิชาการ (คุณภาพอาจารย หลักสูตร การ
เรี ยนการสอน การวิจั ยและความสามารถทางวิช าการของบั ณ ฑิ ต ) ความเปน เลิ ศด านทัก ษะ
วิชาชีพและทักษะเสริม ( การใชภาษาตางประเทศและสารสนเทศ ) ความเปนเลิศดานคุณธรรมและ
จริยธรรม ความเปนเลิศดานสุขภาพอนามัยและกีฬาและความเปนเลิศดานการบริหารจัดการ
3. กลยุทธความเสมอภาคทางโอกาสและทั่วถึง
ไดแก ความเสมอภาคในการ
ดําเนินงานของบุคลากรในคณะ ใหโอกาสนักศึกษาเขาถึงสื่อการเรียนรูไดทุกเวลาและสถานที่ การ
เทียบประสบการณ การชวยเหลือดานทุนการศึกษาแกนักศึกษา การมีสวนรวมในการยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชนในทองถิ่นใหสูงขึ้น การอนุรักษทรัพยากร การรักษาสิ่งแวดลอมและ
ทํานุบํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมรวมกับประชาชน
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ความเชื่อมโยงระหวาง กลยุทธ ตัวชี้วัด กลวิธี โครงการและกิจกรรม
กลยุทธ 5 สอดคลอง ไดแกความสอดคลองกับยุทธศาสตร การพัฒนาประเทศของรัฐบาล
ยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตรสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ยุทธศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ และยุทธศาสตรในระดับพื้นที่ตามความตองการของทองถิ่น อยาง
เหมาะสมกับศักยภาพของคณะ
มีตัวชี้วัดความสําเร็จและกลวิธรี องรับดังนี้
ตัวชี้วัด
3.1 ระดับความสําเร็จตามเอกลักษณการเปนมหาวิทยาลัยเพื่อทองถิ่นที่สงเสริมการ
พัฒนาดานวิทยาศาสตรประยุกตและเทคโนโลยีที่เหมาะสมอยางสมดุลกับการพัฒนา
ดานสังคมศาสตรและถายทอดสูทองถิ่น
5. ระดับความสําเร็จในการพัฒนาสถาบันสูระดับสากล
7.1 ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพภายในที่กอใหเกิดการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอยางตอเนื่อง
7.2 ระดับคุณภาพของสถาบันจากผลการประเมินของ สมศ.
10. ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการรักษามาตรฐานระยะเวลาการ
ใหบริการ
12.1 ระดับคุณภาพของการกํากับดูแลสถาบันอุดมศึกษาตามหนาที่และบทบาทของ
สภามหาวิทยาลัย
12.2 ระดับคุณภาพของการถายทอดเปาหมายของสภามหาวิทยาลัยสูการปฏิบัติ
18. ระดับความสําเร็จของการพัฒนาและการปรับปรุงกระบวนการที่สรางคุณคา

ผูรับผิดชอบจัดเก็บขอมูล
อาจารยอนุตรา เฉิดเจิม

อาจารย ดร.ชัชภูมิ สีชมภู
อาจารย ดร.ชัชภูมิ สีชมภู
นายไพจิตต สายจันทร
นายไพจิตต สายจันทร
อาจารยอนุตรา เฉิดเจิม
อาจารยอนุตรา เฉิดเจิม
อาจารยอนุตรา เฉิดเจิม

กลวิธีที่ 1 ปรับปรุงแผนกลยุทธของคณะใหสอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ
ของรัฐบาล ยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิ การ ยุทธศาสตรก ารพัฒ นาอุด มศึกษา ยุทธศาสตรใ น
ระดับพื้น ที่ ตามความตองการของทองถิ่นและยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยอยางเหมาะสมกับ
ศักยภาพของคณะ
กลวิธีที่ 2 จัดทําแผนงานและแผนปฏิบัติการรองรับแผนกลยุทธของคณะที่ไดปรับปรุง
แลวโดยใหครอบคลุมมาตรฐานการศึกษาของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องคการมหาชน)
กลวิธีที่ 3 จัดการการเปลี่ยนแปลง (Change Management) และจัดการความรู (Knowledge
Management) เพื่อรองรับสถานการณที่เปลี่ยนแปลง พรอมๆ กับการเพิ่มขีดความสามารถของ
บุคลากรและองคกร (Competency Growth)
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กลวิธีที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการทางดานพัสดุ การเงินและงบประมาณให
ผาน 7 มาตรฐานของสํานักงบประมาณ เพิ่มการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ (MIS) เพือ่ ลดการใช
ทรัพยากร
โครงการ/กิจกรรม
 โครงการ : บริหารและสนับสนุนการจัดการศึกษา
o กิจกรรม : บริหารและพัฒนาของสํานักงานคณะ
o กิจกรรม : บริหารจัดการการประชาสัมพันธและการประกันคุณภาพการศึกษา
กลยุทธสคู วามเปนเลิศ ไดแก ความเปนเลิศทางวิชาการ (คุณภาพอาจารย หลักสูตร การ
เรี ยนการสอน การวิจั ยและความสามารถทางวิช าการของบั ณ ฑิ ต ) ความเปน เลิ ศด านทัก ษะ
วิชาชีพและทักษะเสริม ( การใชภาษาตางประเทศและสารสนเทศ ) ความเปนเลิศดานคุณธรรมและ
จริยธรรม ความเปนเลิศดานสุขภาพอนามัยและกีฬาและความเปนเลิศดานการบริหารจัดการ
มีตัวชีว้ ัดความสําเร็จและกลยุทธรองรับดังนี้
ตัวชี้วัด
3.3 ระดับความสําเร็จและประสิทธิผลของแผนการใหบริการวิชาการตามพันธกิจ
ของสถาบันสูทองถิ่น
4.1.1 รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ
ภายในระยะเวลา 1 ป
4.1.2 รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําตรงสาขาที่สําเร็จการศึกษา
4.1.4 รอยละของบทความวิทยานิพนธปริญญาโทหรือเอกที่ตีพิมพเผยแพรทั้งใน
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติตอจํานวนวิทยานิพนธปริญญาโทหรือเอก
4.2.1 รอยละของงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ตีพิมพ เผยแพร ในระดับชาติหรือ
ระดับนานาชาติ ตออาจารยประจําและ/หรือนักวิจัยประจํา
4.2.2 รอยละของงานวิจัยและงานสรางสรรคที่นํามาใชอันกอใหเกิดประโยชน
อยางชัดเจนตออาจารยประจําและ/หรือนักวิจัยประจํา
4.2.3 รอยละของผลงานวิชาการที่ไดรับการจดลิขสิทธิ์และ/หรือไดรับรอง
คุณภาพจากหนวยงานที่เชื่อถือไดตออาจารยประจําและ/หรือนักวิจัยประจํา
6.1 รอยละของระดับความพึงพอใจตอบัณฑิตของผูใชบัณฑิต
6.2 รอยละของระดับความพึงพอใจตอสถาบันอุดมศึกษาของนิสิตนักศึกษา
17. ประสิทธิภาพของการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

ผูรับผิดชอบจัดเก็บขอมูล
อาจารย ดร.ชัชภูมิ สีชมภู
อาจารย วราภรณ มิ่งขวัญ
อาจารย วราภรณ มิ่งขวัญ
อาจารยสุภัคกาญจน จิวาลักษณ
อาจารยสุภัคกาญจน จิวาลักษณ
อาจารยสุภัคกาญจน จิวาลักษณ
อาจารยสุภัคกาญจน จิวาลักษณ
อาจารย วราภรณ มิ่งขวัญ
อาจารย วราภรณ มิ่งขวัญ
อาจารย ดร.ชัชภูมิ สีชมภู
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กลวิธีที่ 5 สงเสริมใหบุคลากรของคณะศึกษาตอ วิจัยและจัดทําผลงานทางวิชาการเพื่อ
กําหนดตําแหนงทางวิชาการใหมากขึ้น
กลวิธีที่ 6 พัฒนาหลักสูตรใหมและปรับปรุงหลักสูตรเดิมใหทันสมัย มีความเปนสากล
มีลักษณะบูรณาการโดยมีสวนรวมกับทองถิ่นและสถานประกอบการ
กลวิธีที่ 7 ยกระดับคุณภาพบัณฑิตทุกสาขาวิชาและพัฒนาสาขาวิชาที่มีศักยภาพสูงใหมี
ความเปนเลิศในกระบวนการผลิตบัณฑิตตั้งแตปจจัยนําเขา จนถึงปจจัยนําออก
กลวิธีที่ 8 สงเสริมใหนักศึกษาไดเรียนรูแบบ Active Learning และใชกิจกรรมนักศึกษา
ในการพัฒนาดานรางกาย อารมณ สังคมและสติปญญา โดยใหนักศึกษาไดสัมผัสกับทองถิ่นและ
สรางกระบวนการเรียนรูรวมกับประชาชน
กลวิธีที่ 9 สงเสริมดานคุณธรรม จริยธรรมแกนักศึกษา
กลวิธีที่ 10 สงเสริมใหนักศึกษาและบุคลากรของคณะใหมีความรู ความสามารถในการใช
ภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ
กลวิธีที่ 11 ยกระดับมาตรฐานการประกันคุณภาพทุกหนวยงาน โดยมุงประกันคุณภาพ
การศึกษาทุกแผนงานตามภารกิจ
กลวิธีที่ 12 พัฒนาหองสมุดคณะใหเปนแหลงคนควาขาวสารความรู และขอมูลเพื่อการ
เรียนรูที่ทันสมัย
โครงการ/กิจกรรม
 โครงการ : จัดการเรียนการสอนดานสังคมศาสตร
o กิจกรรม : จัดการศึกษาสาขามนุษยศาสตร
o กิจกรรม : จัดการศึกษาสาขาสังคมศาสตร
o กิจกรรม : จัดการศึกษาสาขาศิลปกรรมศาสตร
o กิจกรรม : จัดการศึกษาวิชาการศึกษาทั่วไป
o กิจกรรม : จัดการศึกษาบัณฑิตศึกษา
 โครงการ : วิจัยและบริการวิชาการ
o กิจกรรม : ประสานและพัฒนางานวิจัย
o กิจกรรม : บริการวิชาการนักศึกษาและทองถิ่น
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กลยุทธความเสมอภาคทางโอกาสและทั่วถึง ไดแก ความเสมอภาคในการดําเนินงาน
ของบุค ลากรในคณะ ใหโ อกาสนัก ศึก ษาเขาถึงสื่อการเรียนรูไดทุกเวลาและสถานที่ การเทียบ
ประสบการณ การชวยเหลือดานทุนการศึกษาแกนักศึกษา การมีสวนรวมในการยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนในทองถิ่นใหสูงขึ้น การอนุรักษทรัพยากร การรักษาสิ่งแวดลอมและทํานุ
บํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมรวมกับประชาชน
มีตัวชี้วัดความสําเร็จและกลยุทธรองรับดังนี้
ตัวชี้วัด
3.4 ระดับความสําเร็จของการสงเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ
13. ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการแสดง
ความคิดเห็นและรวมติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ
15. ระดับความสําเร็จของแผนพัฒนาบุคลากรและการจัดการความรูเพื่อพัฒนา
บุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา
16. ระดับความสําเร็จของการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยของ
สถาบันอุดมศึกษา

ผูรับผิดชอบจัดเก็บขอมูล
อาจารย วราภรณ มิ่งขวัญ
อาจารยอนุตรา เฉิดเจิม
อาจารยอนุตรา เฉิดเจิม
อาจารยอนุตรา เฉิดเจิม

กลวิธีที่ 13 ปรับปรุงระเบียบที่เกี่ยวของกับสิทธิและการดําเนินงานของบุคลากรประจํา
ตามสัญญาใหทัดเทียมกับบุคลากรประจําที่เปนขาราชการ ใหมีความมั่นคง ไดรับผลตอบแทนที่
เปนธรรม เหมาะสมกับภาระงาน ประสบการณ ความสามารถและผลงานที่มีคุณคา
กลวิธีที่ 14 ปรับปรุงระบบและระเบียบการประเมินบุคลากรใหมีความเที่ยงตรงและมี
ความเชื่อมั่นสูงขึ้น
กลวิธีที่ 15 ใหโอกาสทางการศึกษาทั้งหลักสูตรระยะสั้นและหลักสูตรระยะยาวดวยการ
ประชาสัมพันธเชิงรุก ใหเขาถึงสื่อการเรียนรูทางใกลและทางไกลของคณะไดตลอดเวลา โดยผาน
ระบบเครือขายอินเตอรเน็ต ตําราอิเล็คทรอนิคส (E-Book) สนับสนุนดานทุนการศึกษาแกผูที่เรียนดี
ใหโอกาสในการเทียบโอนประสบการณ และเทียบโอนรายวิชาระหวางสถาบัน
กลวิธีที่ 16 ใหโอกาสในการเลือกเรียนหลักสูตรตางๆและรายวิชาที่เปดสอน ดวยระบบ
เลือกเรียนตามความสมัครใจ (Free Enrollment)
กลวิธีที่ 17 ใหบริการการศึกษาลงสูวิทยาเขตหรือศูนยบริการการศึกษาเหมาะสมกับ
สถานการณตามสภาพความตองการของทองถิ่น และความพรอมของคณะ โดยคํานึงถึงโอกาส
ความเสมอภาคทางการศึกษา คุณภาพในการใหบริการการศึกษา
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กลวิธีที่ 18 รวมมือกับองคกรทองถิน่ ใหโอกาสองคกรสวนทองถิ่นเขามารวมพัฒนาคณะ
และปฏิบัติงานตามพันธกิจของคณะรวมกับทองถิ่น เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
รวมกันสอดสองดูแลความเสมอภาคในการใชสิทธิประโยชนของประชาชน รวมกันอนุรักษ
ทรัพยากร รักษาสิ่งแวดลอมและทํานุบํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมในทองถิ่น
โครงการ/กิจกรรม
 โครงการ : สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
o กิจกรรม : โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ
 โครงการ : โครงการพัฒนาความรวมมือกับองคกรทองถิ่น
o กิจกรรม : พัฒนาคณะรวมกับองคกรทองถิ่น
 โครงการ : ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
o กิจกรรม : ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

