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สวนที่ 1
บทความบริหาร
แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553
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
คณะกรรมการจัด ทําแผนปฏิบัติร าชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ซึ่งประกอบไปดว ย
บุคลากรจากผูบริหารทุกฝาย ตัวแทนหลักสูตรสาขาวิชาตางๆและตัวแทนบุคลากรสายสนับสนุน
เพื่อปฏิบัติหนาที่ในการจัดทําแผนปฏิบัติร าชการประจําปฉบับนี้รองรับแผนปฏิบัติ ราชการ 4 ป
( พ.ศ. 2551 -2554 ) ของคณะ และเพื่อใหมีคุณลักษณะตามเกณฑคุณภาพในการจัดทําแผนของ
สถาบันอุดมศึกษาใน 8 ประเด็นการพิจารณาดังตอไปนี้
1. ตรงตามความจําเปนและสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย และแผน
กลยุทธของคณะ
2. สอดคลองกับอัตลักษณและจุดเนนรวมทั้งวัตถุประสงคเฉพาะตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547
3. สอดคลองกับมาตรฐานสําหรับการประกันคุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษาตามที่
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ( สกอ.) กําหนด
4. มีสวนรวมในการจัดทําแผน
5. เปนระบบครบวงจรของแผนและเปนรูปธรรม
6. มีทรัพยากรเพียงพอ
7. การถายทอดแผนสูหนวยงานปฏิบัตแิ ละสาธารณชนไดรับทราบ
8. ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการประจําคณะ
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กระบวนการในการจัดทําแผน
1. คณะกรรมการจัดทํารางแผนปฏิบัติราชการที่ประกอบดวย งาน/โครงการ และ
รายละเอียดในการใชงบประมาณตามผลผลิตที่มุงเนนและแผนงานของคณะและมหาวิทยาลัย
2. คณะกรรมการวิเคราะหความสอดคลองทําการวิเคราะห และปรับปรุงงาน/โครงการใน
แผนปฏิบัติราชการประจําป ใหสอดคลองกับ กลยุทธ / กลวิธีของคณะ/นโยบายที่เปนจุดเนนใน
การจัดสรรงบประมาณ/มาตรฐาน/ตัวชี้วัด (สมศ. /กพร.)/มาตรฐาน URU.IQA.70 และนโยบายและ
มาตรการในการปรับปรุงตามผลการประเมินภายใน
3. คณะกรรมการประจําคณะพิจารณาอนุมัติแผนปฏิบัติราชการ
4. นําเสนอตอมหาวิทยาลัยรับทราบ
5. เผยแพรแผนปฏิบัติราชการประจําปที่ผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจํา
คณะแลว ถายทอดแผนสูหนวยงานปฏิบัติและสาธารณชนรับทราบ
องคประกอบและสาระสําคัญภายในแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553
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. 2553 นโยบายที่เปนจุดเนนในการจัดสรรงบประมาณปงบประมาณ พ.ศ.
2553 ประเด็นกลยุทธและความเชื่อมโยงระหวางกลยุทธ เปาประสงค ตัวชี้วัด กลยุทธ โครงการ
และกิจกรรม และสวนสุดทายเปนสวนที่จะแสดงงบประมาณที่จะดําเนินการตามกลยุทธโครงการ
และกิจกรรม เปาหมายตัวชี้วดั ที่จะดําเนินการภายในปงบประมาณ พ.ศ. 2553
โดยภายใตแผนปฏิบัติราชการ 4 ป พ.ศ. 2551-2554 ของคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร ฉบับนี้ ไดกําหนดวิสัยทัศนไววา “จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา สาขามนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร เพื่อสนองตอบตอความตองการของทองถิ่น”

ความเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
ภายในแผนปฏิบัติราชการประจําปฉบับนี้ รองรับแผนปฏิบัติราชการ 4 ป ( พ.ศ. 25512554 ) ของคณะและไดกําหนดกลยุทธ ในการพัฒนาคณะ 8 กลยุทธ คือ
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 กลยุทธดานบริหารและจัดการ
มีความเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย
ขอ 1. ยุทธศาสตร 4 สอดคลอง ไดแก ความสอดคลองกับยุทธศาสตร การพัฒนา
ประเทศของรัฐบาล ยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตรสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา และยุทธศาสตรในระดับพื้นที่ตามความตองการของทองถิ่น อยางเหมาะสมกับศักยภาพ
ของมหาวิทยาลัย
 กลยุทธดานหลักสูตรและการเรียนการสอน
 กลยุทธดานการพัฒนานักศึกษา
 กลยุทธดานการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน
 กลยุทธดานการวิจัย
 กลยุทธดานการประกันคุณภาพ
มีความเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย
ขอ 2. ยุทธศาสตรความเปนเลิศ ไดแก ความเปนเลิศทางวิชาการ (คุณ ภาพอาจารย
หลักสูตร การเรียนการสอน การวิจัยและความสามารถทางวิชาการของบัณฑิต) ความเปนเลิศดาน
ทัก ษะวิชาชีพและทัก ษะเสริม ( การใชภ าษาตางประเทศและสารสนเทศ ) ความเปน เลิศดาน
คุณธรรมและจริยธรรม ความเปนเลิศดานสุขภาพอนามัยและกีฬาและความเปนเลิศดานการบริหาร
จัดการ
 กลยุทธดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
 กลยุทธดานบริการวิชาการ
มีความเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย
ขอ 3. ยุทธศาสตรความเสมอภาคทางโอกาสและทั่วถึง ไดแก ความเสมอภาคในการ
ดําเนินงานของบุคลากรประจําที่เปนขาราชการกับบุคลากรประจําตามสัญญา การใชระบบสมัคร
ตรง (Admission) ของนักเรียนใหมีโอกาสไดเขาเรียนตลอดป การเขาถึงสื่อการเรียนรูไดในทุกเวลา
และสถานที่ การเลือกเรียนโดยสมัครใจ (Free Enrollment) การเทียบประสบการณ การเทียบโอน
ระหวางมหาวิทยาลัย การขยายพื้นที่บริการสูวิทยาเขต การชวยเหลือดานทุนการศึกษาแกเด็กยากจน
การมีส ว นร ว มในการยกระดั บคุ ณ ภาพชีวิ ต ของประชาชนในท อ งถิ่ น ให สู ง ขึ้น การอนุ รั ก ษ
ทรัพยากรรักษาสิ่งแวดลอมและทํานุบํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมรวมกับประชาชน
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นอกเหนือจากบทความบริหารในสวนที่หนึ่งแผนปฏิบัติราชการประจําปฉบับนี้ ยังมี
รายละเอียดตางๆ เชน สาระสําคัญตางๆ โครงการและกิจกรรม และงบประมาณของคณะที่จะ
ดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ซึ่งจะปรากฏอยูในสวนที่สองและสวนที่สามตอไป
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สวนที่ 2
สาระสําคัญแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
ปรัชญา (Philosophy)
จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เพื่อพัฒนาทองถิ่น
วิสัยทัศน (Vision)
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมุงผลิตบัณฑิตที่มคี วามรู มีคุณธรรม มีความสามารถ
และทักษะในการใชภาษา เทคโนโลยีสารสนเทศ มุงพัฒนาสังคมและทองถิ่นอยางยั่งยืน
พันธกิจ (Mission)
1. ผลิตบัณฑิตสาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตรโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ มีคุณธรรมและ
จริยธรรม
2. วิจัยสรางองคความรูเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและทองถิ่น
3. บริการวิชาการแกทองถิ่น
4. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของไทยและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ
วัตถุประสงค( Objective)
วัตถุประสงคของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เปนวัตถุประสงคในระดับผลผลิต
(Output) ของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรที่เกิดจากการจัดการศึกษา การสนับสนุนการจัด
การศึกษาการวิจัย การบริการทางวิชาการ การสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตรกําหนดวัตถุประสงค ดังนี้
1. เพื่อปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารงานทั่วไป งานบุคลากร งานวิชาการ งาน
กิจการนักศึกษา งานงบประมาณและการเงิน ใหเอื้อตอการเปลี่ยนแปลงของคณะ และสามารถ
ดําเนินการตามภารกิจไดอยางมีคุณภาพ โดยคํานึงถึงเศรษฐกิจ สังคม มีการออกประกาศและ
คําสั่งตามความเหมาะสม
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2. เพื่อเสริมสรางความเขมแข็งและประสิทธิภาพการผลิตบัณฑิต และเพิ่มคุณวุฒิใน
ระดับอุดมศึกษาทั้งทางดานวิชาการ และวิชาชีพชั้นสูงตามสภาพความตองการของทองถิ่นและ
ประเทศชาติ โดยมุงเนนใหผูสําเร็จการศึกษามีความรูความสามารถ มีคุณธรรม และจริยธรรม
3. เพื่อเพิ่มศักยภาพของบุคลากรในดานวิชาการ โดยการผลิตผลงาน เอกสาร ตํารา
บทความทางวิชาการ การวิจัยสถาบัน การวิจัยเพื่อพัฒนาวิชาการและวิชาชีพ และการวิจัยเพื่อ
พัฒ นาทองถิ่น แบบมีสว นรว ม ใหมีผลงานวิจัยของอาจารยจํานวนไมนอยกวา 2 เรื่องตอป
ผลงานวิจัยและการศึกษาเอกเทศของนักศึกษาไมนอ ยกวา 10 เรื่องตอป ใหมีเอกสารตําราไมนอย
กวา 3 เรื่องตอป และมีบทความทางวิชาการไมนอยกวา 10 เรื่องตอป
4. เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยจัดใหมีระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาที่มีมาตรฐานตามภารกิจ
5. เพื่อใหบริการทางวิชาการแกสังคม สงเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและ
สิ่งแวดลอมทั้งภายในและภายนอกคณะ ตลอดจนเผยแพรน วัต กรรมที่เหมาะสมตอการพัฒ นา
คุณภาพชีวิตของประชาชนในทองถิ่น โดยจัดใหมีกิจกรรมบริการทางวิชาการในรูปแบบตาง ๆไม
นอยกวา 5 กิจกรรมตอป
6. เพื่อเพิ่มคุณภาพของบุคลากร ใหมีความรูความสามารถ มีทักษะและเจตคติที่
สอดคลองกับการพัฒนาการศึกษาดวยการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน อยางนอยคนละ 1 ครั้งตอป
สงเสริมศักยภาพของบุคลากรดานคุณวุฒิและเพิ่มตําแหนงทางวิชาการไมนอยกวาร อยละ 5 ของ
จํานวนที่มีอยูเดิม โดยใหมีสัดสวนของศาสตราจารย : รองศาสตราจารย : ผูชวยศาสตราจารย :
อาจารย เปน 0 : 2 : 10 : 70 และเพิ่มคุณวุฒิของบุคลากรสายสนับสนุนใหไดตามคุณลักษณะ
เฉพาะงาน ( Job Specification) ไมนอยกวารอยละ 80 ในชวงเวลาของแผนกลยุทธฉบับนี้
หลักการในการจัดสรรงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553
1. กระจายอํานาจการตัดสินใจใหหลักสูตรสาขาวิชาตางๆ ใหมากที่สุด
2. พึ่งพาตนเองใหอยูรอดไดอยางมีคุณภาพ
3. ยึดปรัชญา การเปนสถาบันอุดมศึกษาเพื่อทองถิ่น
นโยบายที่เปนจุดเนนในการจัดสรรงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553
1. เพิ่มคุณภาพผลผลิตทั่วทั้งคณะ
2. ลดคาใชจายที่ไมจําเปนโดยเฉพาะเพื่อสงเสริมการแกปญหาโลกรอน
3. ใหบริการวิชาการโดยเชื่อมโยงกับการวิจัยและปญหาของชุมชนในเขตบริการ
4. สนับสนุนงาน/โครงการที่มุงแกปญหาตามผลการประเมินของ ก.พ.ร. สมศ. สกอ.
และการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
แผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ 2553
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5. สงเสริมกิจกรรมเพื่อคุณธรรม จริยธรรมและกิจกรรมตามประเพณีและวัฒนธรรม
6. ศึกษา วิจัยและพัฒนาเอกลักษณของคณะ มหาวิทยาลัยและวัฒนธรรมทองถิ่น
7. เรงพัฒนาอาจารยใหไดตามมาตรฐานอุดมศึกษาไทย
กลยุทธ (Strategies)
การพัฒนาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ดําเนินการ
ตามกลยุทธหลักของคณะ 8 กลยุทธ คือ
กลยุทธดานหลักสูตรและการเรียนการสอน
กลยุทธดานพัฒนานักศึกษา
กลยุทธดานการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน
กลยุทธดานการวิจัย
กลยุทธดานบริการวิชาการ
กลยุทธดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
กลยุทธดานบริหารและจัดการ
กลยุทธดานการประกันคุณภาพ
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ความเชื่อมโยงระหวาง
วิสัยทัศน ประเด็นกลยุทธและเปาประสงค
วิสัยทัศน

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมุงผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพทั้งความรูและคุณธรรม มีทักษะในการ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ มีจิตสํานึกที่ดีงาม มุงพัฒนาสังคมและทองถิ่นอยางยั่งยืน

ประเด็นกลยุทธ
กลยุ ท ธ ด า นการพั ฒ นาบุ ค ลากร 1. กลยุทธสูดานหลักสูตรและ
5. กลยุทธดานทํานุบํารุง ศิลปะ
สายวิชาการและสายสนับสนุน
การเรียนการสอน
วัฒนธรรม
7. กลยุทธดานบริหารและจัดการ 2. ก ล ยุ ท ธ ด า น ก า ร พั ฒ น า 6. กลยุทธดานบริการวิชาการ
8. ก ล ยุ ท ธ ด า น ก า ร ป ร ะ กั น
นักศึกษา
คุณภาพ
3. ก ล ยุ ท ธ ด า น ก า ร พั ฒ น า
บุคลากรสายวิชาการและสาย
สนับสนุน
4. กลยุทธดานการวิจัย
8. กลยุทธดานการประกันคุณภาพ

เปาประสงค
มีการ
บริหาร
จัดการที่ดี

บัณฑิตที่จบการศึกษา
มีความเปนเลิศทาง
วิชาการ ดานทักษะ
วิชาชีพ ภาษา และ
คอมพิวเตอร
คุณลักษณะดาน
คุณธรรม จริยธรรม
ตรงตามความตองการ
ของทองถิ่น และ
ประเทศ
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ทองถิ่นมีศักยภาพ
ในการแขงขัน
เพิ่มขึ้น จากการนํา
ผลงานวิจยั การ
บริการวิชาการ
ของคณะไปพัฒนา
องคความรูในดาน
ตางๆ

ระบบประกัน
คุณภาพ
การศึกษาที่มี
มาตรฐานตาม
ภารกิจ

คณะมีผลงาน
การสืบสาน
โครงการอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดําริ

คณะรวมกับทองถิ่นทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรมใน
ทองถิ่นและใชประโยชน
จากทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมอยางสมดุล
และยั่งยืนเพื่อการเจริญกาว
หนา
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ความเชื่อมโยงระหวาง กลยุทธ ตัวชี้วัด กลวิธี โครงการและกิจกรรม
3. กลยุทธดานการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน (กลวิธี 3.4 )
7. กลยุทธดานบริหารและจัดการ (กลวิธี 7.1 – 7.19 )
8. กลยุทธดานการประกันคุณภาพ (กลวิธี 8.3 )
มีความเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย คือ ยุทธศาสตร 4 สอดคลอง
ได แ ก ค วามสอดคล อ งกั บ ยุ ท ธศาสตร การพั ฒ นาประเทศของรั ฐ บาล ยุ ท ธศาสตร
กระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตรสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และยุทธศาสตรในระดับ
พื้นที่ตามความตองการของทองถิ่น อยางเหมาะสมกับศักยภาพของมหาวิทยาลัย
มีตัวชี้วัดความสําเร็จและกลวิธรี องรับดังนี้
ตัวชี้วัด

ผูรับผิดชอบจัดเก็บขอมูล

3.1 ระดับความสําเร็จตามเอกลักษณการเปนมหาวิทยาลัยเพื่อทองถิ่นที่สงเสริมการ
พัฒนาดานวิทยาศาสตรประยุกตและเทคโนโลยีที่เหมาะสมอยางสมดุลกับการพัฒนา
ดานสังคมศาสตรและถายทอดสูทองถิ่น
5. ระดับความสําเร็จในการพัฒนาสถาบันสูระดับสากล
8. รอยละการเบิกจายงบประมาณรายจายลงทุนและรายจายภาพรวม
9. ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการรักษามาตรฐานระยะเวลาการ
ใหบริการ
12.1 ระดับคุณภาพของการกํากับดูแลคณะตามหนาทีแ่ ละบทบาทของคณะกรรมการ
ประจําคณะ
12.2 ระดับคุณภาพของการถายทอดเปาหมายของคณะกรรมการประจําคณะสูการปฏิบัติ
14.2 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหารจัดการภายในคณะ
15.1 ระดับความสําเร็จของแผนพัฒนาบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา
15.2 ระดับความสําเร็จของการจัดการความรูของคณะ
18. ระดับความสําเร็จของการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการที่สรางคุณคา

อาจารยอํานาจ บุญอนนท

อาจารย ดร.นิรมล สุวรรณกาศ
อาจารยอํานาจ บุญอนนท
นายไพจิตต สายจันทร
อาจารยอํานาจ บุญอนนท
อาจารยอํานาจ บุญอนนท
อาจารยอํานาจ บุญอนนท
อาจารยอํานาจ บุญอนนท
นายไพจิตต สายจันทร
อาจารย ดร.นิรมล สุวรรณกาศ

โครงการ/กิจกรรม
 โครงการ : บริหารและสนับสนุนการจัดการศึกษา
o กิจกรรม : บริหารและพัฒนาของคณะ
o กิจกรรม : บริหารจัดการการประชาสัมพันธและการประกันคุณภาพการศึกษา
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กลยุทธสูดานหลักสูตรและการเรียนการสอน (กลวิธี 1.1 – 1.16 )
กลยุทธดานการพัฒนานักศึกษา (กลวิธี 2.1 – 2.7 )
กลยุทธดานการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน (กลวิธี 3.1 – 3.12)
กลยุทธดานการวิจัย (กลวิธี 4.1 – 4.9 )
กลยุทธดานการประกันคุณภาพ (กลวิธี 8.1 – 8.4 )
มีความเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย คือ ยุทธศาสตรความเปนเลิศ
ไดแก ความเปน เลิศทางวิชาการ (คุณ ภาพอาจารย หลัก สูต ร การเรี ยนการสอน การวิจัยและ
ความสามารถทางวิชาการของบัณฑิต ) ความเปนเลิศดานทักษะวิชาชีพและทักษะเสริม ( การใช
ภาษาตางประเทศและสารสนเทศ ) ความเปนเลิศดานคุณธรรมและจริยธรรม ความเปนเลิศดาน
สุขภาพอนามัยและกีฬาและความเปนเลิศดานการบริหารจัดการ
1.
2.
3.
4.
8.

มีตัวชี้วัดความสําเร็จและกลยุทธรองรับดังนี้
ตัวชี้วัด

ผูรับผิดชอบจัดเก็บขอมูล

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 รอยละของผลงานวิชาการที่ไดรับหนังสือรับรองการแจงขอมูลลิขสิทธิ์
และ/ หรือไดรับรองคุณภาพจากหนวยงานที่เชื่อถือไดตออาจารยประจํา/นักวิจัย
ประจํา
6.1 รอยละของระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตตอบัณฑิต
6.2 รอยละของระดับความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาตอคณะ
7.1 ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพภายในที่กอใหเกิดการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง
17. ประสิทธิภาพของการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
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อาจารย วราภรณ มิ่งขวัญ
อาจารย วราภรณ มิ่งขวัญ
อาจารย ดร.นิรมล สุวรรณกาศ
อาจารย ดร.นิรมล สุวรรณกาศ
อาจารย ดร.นิรมล สุวรรณกาศ
อาจารย ดร.นิรมล สุวรรณกาศ

อาจารย วราภรณ มิ่งขวัญ
อาจารย วราภรณ มิ่งขวัญ
อาจารย ดร.นิรมล สุวรรณกาศ
อาจารย ดร.นิรมล สุวรรณกาศ
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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
5. กลยุทธดานบริการวิชาการ (กลวิธี 5.1 – 5.6)
6. กลยุทธดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม (กลวิธี 6.1 – 6.5 )
มีความเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย คือ กลยุทธความเสมอภาคทางโอกาส
และทั่วถึง ไดแก ความเสมอภาคในการดําเนินงานของบุคลากรในคณะ ใหโอกาสนักศึกษาเขาถึง
สื่อการเรียนรูไดทุกเวลาและสถานที่ การเทียบประสบการณ การชวยเหลือดานทุนการศึกษาแก
นักศึกษา การมีสวนรวมในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในทองถิ่นใหสูงขึ้น การอนุรักษ
ทรัพยากร การรักษาสิ่งแวดลอมและทํานุบํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมรวมกับประชาชน
มีตัวชี้วัดความสําเร็จและกลยุทธรองรับดังนี้
ตัวชี้วัด

ผูรับผิดชอบจัดเก็บขอมูล

3.3 ระดับความสําเร็จและประสิทธิผลของแผนการใหบริการวิชาการตามพันธกิจ
ของสถาบันสูทองถิ่น
3.4 ระดับความสําเร็จของการสงเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ
13. ระดับความสําเร็จในการใหความสําคัญกับผูรับบริการและเปดโอกาสให
ประชาชนแสดงความคิดเห็นและรวมติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ
16. ระดับความสําเร็จของการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยของ
สถาบันอุดมศึกษา

แผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ 2553

อาจารย ดร.นิรมล สุวรรณกาศ
อาจารย วราภรณ มิ่งขวัญ
อาจารยอํานาจ บุญอนนท
อาจารยอํานาจ บุญอนนท

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
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โครงการ/กิจกรรม
 โครงการ : สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
o กิจกรรม : โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ
 โครงการ : โครงการพัฒนาความรวมมือกับองคกรทองถิ่น
o กิจกรรม : พัฒนาคณะรวมกับองคกรทองถิ่น
 โครงการ : ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
o กิจกรรม : ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

แผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ 2553

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

