แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 – 2558 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
กลยุทธ์
1. การผลิตบัณฑิต
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ให้มี
คุณภาพและมี
คุณธรรม จริยธรรม

กลวิธี

วัตถุประสงค์

1. ด้านพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอน

1. พัฒนากระบวนการเรียน

มาตรการ

โครงการ / กิจกรรม

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

1. สนับสนุน ส่งเสริมอาจารย์ พัฒนา 1. ส่งเสริมให้อาจารย์จัดทาสื่อการ
สอนโดยใช้เทคโนโลยี สมัยใหม่
การสอน โดยเน้นผูเ้ รียนเป็น วิธีการสอนการใช้สื่อเทคโนโลยี
เรียนรู้แบบ Active Learning และ 2. การสอนมีการสอดแทรก
สาคัญและแบบมีส่วนร่วม
E- Learning เน้นทางานแบบมีส่วน คุณธรรม จริยธรรม และในแนวการ
สอน
ร่วมเป็นทีมและการสอดแทรก
3. จัดให้มีการศึกษาค้นคว้าด้วย
คุณธรรม จริยธรรมทางสังคมใน
ตนเองทั้งเดี่ยวและกลุ่มมุ่งเน้นการ
กระบวนการเรียนการสอน
ทางานแบบมีส่วนร่วม
4. มีการประเมินแบบสารวจความพึง
พอใจ
5. จัดหาสื่อวัสดุ ครุภัณฑ์ ประจา
ห้องเรียนและปรับปรุงห้องต่างๆ

1. มีสื่อการสอนทุกรายวิชา
2. ผู้เรียนมีระเบียบวินัย ตรงต่อ
เวลา เสียสละ และรับผิดชอบ
3. ผลการทดสอบ
4. ผลการประเมินความพึงพอใจ
จากผู้เรียน
5. มีสื่อพื้นฐานในห้องเรียนอย่าง
พอเพียง
6. มีห้องปฏิบัติการอย่างน้อย 4
หลักสูตรสาขาต่อปี

2. พัฒนาหลักสูตรให้มี
มาตรฐานตามเกณฑ์กาหนด
ของสถาบันอุดมศึกษา

1. หลักสูตรสาขาวิชาได้ผ่าน
เกณฑ์ประเมินที่กาหนดไว้

1. จัดสอบประมวลผลก่อนสาเร็จ
การศึกษา หรือให้มีการสอบ Exit
Exam ทุกหลักสูตรสาขาวิชา

1. สารวจ วิเคราะห์ เกณฑ์ประเมินที่
ได้มาตรฐานสากล
2. กาหนดให้ทุกหลักสูตรเข้าร่วม
โครงการสอบ Exit Exam ก่อน
สาเร็จการศึกษา
3. พัฒนาหลักสูตรสู่ความ
1. สนับสนุน การอบรมสัมมนา
1. จัดอบรมหลักสูตรระยะสั้นหรือ
เป็นเลิศทางวิชาการในระดับ แลกเปลี่ยนงานทางวิชาการและสร้าง การประกวด การสัมมนาทางวิชาการ
ภูมิภาค ระดับชาติและระดับ เครือข่ายร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาใน แก่ท้องถิ่น และระดับภูมิภาค เช่น
นานาชาติ
ภูมิภาค ระดับชาติและ นานาชาติ
ศิลป ดนตรี รัฐประสนศาสตร์
นิติศาสตร์ พัฒนาชุมชน

1. โครงการสัมมนาอบรมอย่าง
น้อย 2 ครั้งต่อปี(ภาษาจีน ญี่ปนุ่ )
2. จานวนสถาบันอุดมศึกษาเข้า
ร่วมสัมมนา
3. ร้อยละผู้เข้าร่วมอบรม

แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 – 2558 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
กลยุทธ์

กลวิธี

วัตถุประสงค์
4. จัดการศึกษาแบบมีส่วน
ร่วม
ระดับคณะ
ระดับท้องถิ่น
ระดับชาติ
ระดับนานาชาติ

มาตรการ

1. พัฒนาหลักสูตรภาษาท้องถิ่นและ
ประจาชาติ เช่น ภาษาไทยสาหรับจีน
ภาษาพื้นเมือง ภาษาอังกฤษธุรกิจ
ให้กับบุคคลในท้องถิ่น และชาว
ต่างประเทศ
2. จัดการศึกษาร่วมกับคณะต่างๆหรือ
กับ หน่วยงานในท้องถิน่ ระดับ
ประเทศ และระดับนานาชาติ
5. พัฒนาปรับปรุงหลักสูตร 1. เร่งพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรเดิมและ
เดิมและพัฒนาหลักสูตรใหม่ หลักสูตรใหม่ วิเคราะห์ หาจุดเด่น จุด
ให้ทนั สมัยมีความเป็นสากล ด้อย
สอดคล้องกับความต้องการ 2. เตรียมเปิดหลักสูตรใหม่
ของท้องถิ่น ในระดับ
2.1 ระดับปริญญาตรี :
ปริญญาตรีและปริญญาโท
2.1.1 ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ
2.1.2 ภาษาอังกฤษเพื่อการ
โรงแรม / ภาษาไทยสารับจีน
2.1.3 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
2.1.4 ดนตรีพื้นเมืองล้านนา
2.1.5 นาฏดุริยางคศิลป์
2.1.6 เทคโนโลยีศิลป์เพื่อการ
ออกแบบ ฯลฯ

โครงการ / กิจกรรม

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

1. แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
2. จัดอบรม สัมมนาเปิดสอนหลักสูตร
ภาษาไทยสาหรับ นศ.จีน ภาษาพื้นเมือง
และภาษาอังกฤษธุรกิจ ระยะสั้นและ
ระยะยาว
3. จัดการศึกษาร่วมกับคณะครุศาสตร์
หรือ MOU กับหน่วยงานกระทรวง
กลาโหม และราชทัณฑ์ เป็นต้น
1. เปิดรับสมัครบุคลากรทางการศึกษา
ตรงตามสาขาวิชา มีคุณวุฒิปริญญาโท
ปริญญาเอก
2. เชิญผู้เชี่ยวชาญในระดับท้องถิน่ และ
ระดับชาติร่วมพัฒนาวิพาย์หลักสูตร
3. สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์

1. มีหลักสูตรผ่านการ
ประเมิน
2. จานวนผู้เข้ารับการอบรม
สัมมนาทั้งบุคคลในท้องถิน่
และชาวต่างประเทศ
3. สาเร็จการศึกษาหรือผล
การประเมินในการสอบผ่าน
1. หลักสูตรผ่านการประเมิน
รับรองจากสภาวิชาการ สภา
มหาวิทยาลัย และ สกอ.
2. ผลประเมินจากงานวิจัยใน
ความต้องการของตลาด
ท้องถิ่น
3.มีหลักสูตรใหม่ผ่านการ
ประเมินอย่างน้อย 3
หลักสูตร ต่อปี
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กลยุทธ์

กลวิธี

2. ด้านพัฒนานักศึกษา

วัตถุประสงค์

1. พัฒนานักศึกษาที่พึ่ง
ประสงค์ให้มคี วามพร้อมทั้ง
ร่างกาย จิตใจ อารมณ์
สติปัญญา

มาตรการ
2.2 ระดับปริญญาโท :
2.2.1 พัฒนาชุมชน
2.2.2 ภาษาอังกฤษ
2.2.3 ดนตรีศึกษา (โครงการร่วม)
2.3 ระดับปริญญาเอก :
2.3.1 รัฐประศาสนศาสตร์
2.3.2 ภาษาอังกฤษ
1. ส่งเสริมให้บัณฑิตรูค้ ุณธรรม
จริยธรรม มีจิตสานึก มีระเบียบ วินัย
รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม

โครงการ / กิจกรรม

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

1. จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรทั้งในและ
นอกเวลาเรียน ด้านคุณธรรมจริยธรรม
การทานุบารุงศิลปวัฒธรรม และดารง
ขนบธรรมเนียมประเพณี เช่น วัน
สงกรานต์ วันไหว้ครู วันลอยกระทง วัน
ขึ้นปีใหม่
2. จัดกิจกรรมวันสาคัญของชาติ เช่น วัน
ปิยมหาราช วันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ วันแม่
แห่งชาติ เป็นต้น
3. จัดโครงการจิตอาสาพัฒนา ช่วยเหลือ
ผู้ประสบอุทกภัย โครงการพัฒนาธาร
น้ารักษ์ป่าชุมชน โครงการปลูกป่า
4. กิจกรรมประกวดดนตรี

1. จานวนโครงการที่จดั
กิจกรรม
2. จานวนนักศึกษาที่เข้าร่วม
กิจกรรม
3. ผลการประเมินความพึง
พอใจ
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กลวิธี

วัตถุประสงค์

มาตรการ

โครงการ / กิจกรรม

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

2. พัฒนาเสริมสร้าง
ประสบการณ์ ความสามารถ
ด้านทักษะทางวิชาชีพ และ
การเสนอผลงานวิชาการ
งานนวัตกรรม สู่ระดับ
ภูมิภาค ระดับชาติและระดับ
นานาชาติ

1. สนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วมการ
แข่งขันทักษะในระดับท้องถิน่ ระดับ
ภูมิภาค ระดับชาติและระดับนานาชาติ
2. ส่งเสริมการเสนอผลงานวิชาการ
งานประดิษฐ์ งานนวัตกรรม ระดับ
ภูมิภาค ระดับชาติและระดับนานาชาติ
3. สนับสนุนงบประมาณ

1. ส่งนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันทักษะ
ความสามารถตามสาขาวิชาชีพของตน
2. จัดกิจกรรมประกวดภายในและ
ภายนอกสถาบันการศึกษา เช่นประกวด
การพูดภาษาอังกฤษ ประกวดดนตรี
ประกวดการวาดภาพศิลปะ

1. จานวนนักศึกษาที่เข้าร่วม
กิจกรรม
2. ผลของการแข่งขัน
3. มีการประกวดอย่างน้อย 2
ครั้งต่อปี

3. พัฒนานักศึกษาเพื่อเตรียม
ความพร้อมในการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน รู้ รับ
ปรับ รุก ในการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคม

1. พัฒนาภาษาอังกฤษ เรียนรู้ภาษา
เพื่อนบ้าน พัฒนาการใช้เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ ความรู้บริบทประเทศ
เพื่อนบ้าน
2. พัฒนาศูนย์ฝึกประสบกาณ์วิชาชีพ
และหน่วยสหกิจศึกษา

1. จัดอบรม สัมมนาภาษาอังกฤษ Ellis
2. จัดอบรมเทคโนโลยีการสื่อสารสนเทศ
คอมพิวเตอร์
3. สัมมนาความรู้ประเทศเพื่อนบ้าน
4. จัดตั้งศูนย์ฝึกประสบกาณ์วิชาชีพและ
หน่วยสหกิจศึกษา

1. จานวนผู้เข้ารับการอบรม
ภาษาอังกฤษ Ellis
2. ผลการประเมิน
ภาษาอังกฤษ Ellis
3. ผลสารวจการมีงานทา
4.มีศูนย์ฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ
1. ผลสารวจการทางานจาก
ศิษย์เก่า
2. จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม

4. สร้างจิตสานึกในการดารง 1. ปลูกฝังให้ความรู้นักศึกษายึดหลัก
ชีวีตอย่างมีความสุขโดยยึด ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3 ประการ
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
ในการดาเนินชีวิตในสังคม
พอเพียง
1.1 ความพอประมาณ
1.2 ความมีเหตุมผี ล
1.3 มีภูมิคุ้มกัน

1. จัดอบรม สัมมนา ให้ความรู้แก่
นักศึกษา
2. รณรงค์การนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 3 ประการมาใช้ในการดาเนิน
ชีวิตในสังคม
3. สอดแทรกในกระบวนการเรียนการ
สอน
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กลวิธี

วัตถุประสงค์

มาตรการ

5. ส่งเสริมกิจกรรมสโมสร
นักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ ในการ
ทางานร่วมกัน

1. สนับสนุนการดาเนินงานกิจกรรม
ต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยฯ
2. ส่งเสริมพัฒนาความรู้การบริหาร
สโมสรนักศึกษา
3. ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายร่วมกัน
ระหว่างสโมสรต่างสถาบันในระดับ
ภูมิภาค และระดับนานาชาติ
4. พัฒนาระบบอาจารย์ทปี่ รึกษาทั้ง
สโมสรและอาจารย์ประจาวิชา

โครงการ / กิจกรรม
1. จัดกิจกรรมอบรมสัมมนา การจัดทา
โครงการพัฒนานักศึกษา

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

1. จานวนโครงการกิจกรรม
อบรมสัมมนา
2. นักศึกษาสโมสร
2. อบรมการบริหารจัดการสโมสร
บริหารงานตรงตาม
วัตถุประสงค์
3. จัดทาโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา
3. แบบสารวจความพึงพอใจ
ระหว่างสถาบัน หรือการศึกษาดูงาน
ของนักศึกษา และจานวน
ระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติ
ผู้เข้าร่วมโครงการ
4. อบรม สัมมนาให้ความรู้กับอาจารย์ที่ 4. จานวนครัง้ ในการพบ
ปรึกษา ด้านการแก้ปัญหา การเสนอแนะ นักศึกษาและให้ความรู้
การสร้างขวัญกาลังใจ
5. พัฒนาระบบการติดตามการมีงานทา 5. จัดทาฐานข้อมูลการมีงานทาอย่างเป็น 5. ร้อยละการมีงานทาตรง
ระบบ
สาขา และระดับความพึง
6. พัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
6. อบรมให้ความรู้เกีย่ วกับการประกัน
พอใจของนายจ้าง
ของสโมสรนักศึกษา
คุณภาพ การเก็บข้อมูล การพัฒนา
6. ผลการประเมินการ
ฐานข้อมูล
ประกันคุณภาพองค์กร

แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 – 2558 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
กลยุทธ์

กลวิธี
3.ด้านพัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพให้มี
ประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์

มาตรการ

1. เพื่อควบคุม กากับดูแล
1. ส่งเสริมการเรียนรู้ระบบการประกัน
ระบบการประกันคุณภาพให้ คุณภาพ สร้างความรู้ ความเข้าใจใน
มีประสิทธิภาพ
กระบวนการดาเนินการ
2. ส่งเสริมให้หลักสูตรมีการวาง
แผนการทางานอย่างเป็นระบบ
สอดคล้องกับพันธกิจ เช่น
2.1 แผนพัฒนาการเงินและ
งบประมาณ
2.2 แผนพัฒนาบุคลากร
2.3 แผนกลยุทธ์ระยะ 5 ปี
2.4 แผนการบริการวิชาการ
2.5 แผนพัฒนานักศึกษา ฯลฯ
3. กาหนดให้หลักสูตรมีเอกสาร
รายงานประเมินตัวเอง และคู่มือ
ประกันคุณภาพ คู่มือสมศ. กพร.และ
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อ
ประกอบการดาเนินการจัดทา
4. กาหนดระยะเวลาการดาเนินการ
5. กาหนดให้มีการตรวจสอบประเมิน
เบื้องต้นก่อนการประเมินจริง

โครงการ / กิจกรรม

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

1. จัดอบรมสัมมนา การประกันคุณภาพ
ให้กับหลักสูตรสาขาวิชาต่างๆ
2. จัดผู้สอนในหลักสูตรสาขาวิชา
รับผิดชอบตัวชี้วัดผลประเมิน ตามรายข้อ
ที่กาหนดให้
3. จัดหาผู้เชี่ยวชาญให้คาปรึกษา
4. จัดทาแผนระบุกรอบระยะเวลา
โครงการทีเ่ กี่ยวข้องกับตัวชี้วัดสอดคล้อง
กับพันธกิจ
5. จัดตั้งคณะกรรมการประเมินหลักสูตร
เบื้องต้นก่อนมีการประเมินจริง

1. จานวนผู้เข้ารับการอบรม
สัมมนาประกันคุณภาพ
2. คู่มือประกันคุณภาพแต่ละ
หลักสูตรสาขาวิชา
3. ผลการประเมินคุณภาพ
หลักสูตรต่างๆ

แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 – 2558 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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2. การวิจัยและ
สร้างนวัตกรรม
เชิงบูรณาการ
ทางด้าน
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์เพื่อ
พัฒนาท้องถิ่น

กลวิธี

วัตถุประสงค์

มาตรการ

โครงการ / กิจกรรม

1. สร้างและพัฒนานักวิจัย 1. เพื่อส่งเสริมคณาจารย์และ 1. กาหนดเป็นนโยบายให้บุคลากรทุก 1. จัดอบรมสัมมนา การวิจัย
บุคลากรทุกระดับได้เรียนรู้ ระดับมีการทาวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ 2. ศึกษาดูงาน ด้านการวิจัย
ที่มีคุณภาพทุกระดับ
การทาวิจัยต่อเนื่อง
พัฒนาตนเอง
3. จัดหาผู้เชี่ยวชาญ หรือผู้มี
ประสบการณ์ เป็นที่ปรึกษา
1. เพื่อพัฒนาระบบการ
1. จัดตั้งหน่วยการเรียนรู้ งานวิจัย ให้ 1. แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
2. พัฒนาระบบกลไก
ทางานให้มปี ระสิทธิภาพ
เป็นเอกเทศ
2. จัดทาแผนโครงการพัฒนางานวิจัย
สนับสนุนการวิจัยที่มี
2.สนับสนุนงบประมาณอย่างเพียงพอ อย่างมีระบบ ในระยะสั้น และระยะยาว
ประสิทธิภาพและทันสมัย มากขึ้น
เหมาะสมกับคุณค่างานวิจัย
3. ศึกษาดูงานสถาบันการศึกษาวิจัยที่มี
3. จัดทาฐานข้อมูลเทคโนโลยี อย่าง
มาตรฐาน
เป็นระบบ มีมาตรฐาน
4. สร้างเครือข่ายในและต่างประเทศ
1. เพื่อสนับสนุนการวิจัยใน 1. กาหนดเป็นนโยบายการจัดทาวิจัย 1. จัดทาวิจัยพัฒนาการเรียนการสอนทุก
3. การวิจัยพัฒนาการ
การแก้ปัญหาการเรียนการ เพื่อแก้ปัญหาการเรียนการสอนทุก
หลักสูตรสาขา
เรียนการสอน และการ
สอนและวิจัยเพื่อพัฒนา
หลักสูตรสาขาวิชา
2. จัดทาวิจัยเชิงบูรณาการ หรือ
วิจัยเชิงบูรณาการเพื่อ
2. กาหนดเป็นนโยบายการจัดทาวิจัย นวัตกรรมพัฒนาท้องถิ่น
ตอบสนองความต้องการ ท้องถิ่นของตน
เพื่อพัฒนาท้องถิ่น
ของท้องถิ่น
1.สร้างความเชื่อมโยงวิจัย
1.ส่งเสริมวิจัยทางด้านมนุษยศาสตร์
1. จัดสัมมนา ประชุมวิจัยร่วมกันระหว่าง
4. วิจัยศึกษาทางด้าน
ความสัมพันธ์ด้าน
และ สังคมศาสตร์ ในระดับภูมิภาค
ประเทศ (ไทย-จีน-ลาว-พม่า)
มนุษยศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์และ
2. สร้างเครือข่ายนักวิจัยร่วมกัน
2. จัดทาโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
สังคมศาสตร์ ระดับ
สังคมศาสตร์ ในกลุ่ม
ระหว่างประเทศเพื่อนบ้าน
งานวิจัยและนักศึกษาระหว่างประเทศ
นานาชาติ
อาเซียนและอินโดจีน
3. หาแหล่งทุนวิจัยภายใน ภายนอก
3. ศึกษาดูงานต่างประเทศ

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. จานวนนักวิจัยขอทุน
2. จานวนผู้เข้าร่วมการอบรม
สัมมนา
3. จานวนขอทุนสนับสนุน
1. มีหน่วยงานวิจัย
รับผิดชอบโดยตรง
2. มีฐานข้อมูลวิจัย

1. จานวนโครงการจัดทาวิจัย
ในชั้นเรียนแต่ละหลักสูตร
2. จานวนโครงการจัดทาวิจัย
เชิงบูรณาการพัฒนาท้องถิ่น
3. จานวนผู้รบั ทุนวิจัย
1. โครงการร่วมมือระหว่าง
ประเทศ1- 2 เรื่องต่อปี
2. จานวนงบประมาณ
3. ผลงานการเผยแพร่ 4 เรื่อง
ต่อปี
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กลวิธี

มาตรการ

1. เพื่อจัดระบบการ
1. มีโครงสร้างทีมงาน บริหารจัดการ
บริหารงานและสร้าง
ผู้รบั ผิดชอบโครงการ
เครือข่ายการตีพิมพ์ทุกระดับ 2. ส่งเสริมการเผยแพร่วิจัยใน
ระดับประเทศและต่างประเทศ
3.จัดหาผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญทุก
หลักสูตรสาขาวิชา
4.ส่งเสริมให้มีการประชุมสัมมนา เพื่อ
แลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ
การศึกษาข้อมูล การแก้ปัญหา
5.พัฒนาการจัดทาวารสารของคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ให้เป็น
ที่ยอมรับในฐานข้อมูลทางวิจัยทีม่ ี
มาตรฐาน
1.พัฒนาระบบการบริการ 1.ปรับปรุงระบบการบริการ 1. จัดตั้งศูนย์หน่วยงานการให้บริการ
ประจาคณะมนุษยศาสตร์และ
วิชาการที่ตอบสนองความ วิชาการให้มีประสิทธิภาพ
สังคมศาสตร์
ต้องการ ชุมชน ท้องถิ่น
2. กาหนดให้แต่ละหลักสูตรเสนอ
ความโดดเด่นทีเ่ ป็นเอกลักษณ์และอัต
ลักษณ์ของตน สอดคล้องกับความ
ต้องการของท้องถิ่นเพื่อการพัฒนา
3. สร้างผลงานวิชาการให้เป็นที่
ยอมรับระดับท้องถิ่นและนานาชาติ
5. พัฒนาระบบการ
บริหารงานวิจัยและสร้าง
เครือข่ายเพื่อการตีพิมพ์
และเผยแพร่

3.การบริการ
วิชาการเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่น
ตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
บนหลักการการมี
ส่วนร่วม

วัตถุประสงค์

โครงการ / กิจกรรม

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

1. จัดโครงการสัมมนาประชุมวิจยั ระดับ
ท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ
2. จัดทาโครงการสนับสนุนงบประมาณ
หาแหล่งทุนภาครัฐ ภาคเอกชน
รัฐวิสาหกิจ
3. ให้รางวัล โล่ ประกาศเกียรติคณ
ุ
เผยแพร่สู่สาธารณชน
4. จัดประชุมเครือข่ายนักวิจัยร่วมกัน
5. จัดทาวารสารคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

1.มีผู้ทรงคุณวุฒิและ
ผู้เชีย่ วชาญทุกหลักสูตรสาขา
2. จานวนผูท้ รงคุณวุฒิ
3. จานวนเครือข่ายวิจัย
4. รางวัล โล่เกียรติคุณ
ประกาศนียบัตร
5. มีวารสารอย่างน้อย 1
ฉบับต่อปี

1. มอบหมายให้แต่ละหลักสูตรสาขาวิชา
รับผิดชอบการให้บริการวิชาการ
2. ตั้งแต่งคณะกรรมการ ภายในหลักสูตร
สาขาวิชา
3. นาเสนอโครงการ การบริการวิชาการ
แก่ชุมชน เช่น
3.1 โครงการพัฒนาภาษาไทยพืน้ บ้าน
3.2 โครงการความรู้กฎหมายเบือ้ งต้น
3.3 โครงการพัฒนาชุมชนคนรักป่า

1. ผลการประเมินการ
ดาเนินการบริหารจัดการ
2. หนังสือตอบรับ และ
หนังสือขอบคุณจากท้องถิ่น
3. ความพึงพอใจ
4. ศูนย์ข้อมูลคณะมนุศาสตร์
และสังคมศาสตร์
5. จานวนโครงการที่
ให้บริการวิชาการ
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กลวิธี

2.การพัฒนาระบบ
เครือข่าย ความร่วมมือ
ทางวิชาการในท้องถิน่ และ
ระดับนานาชาติ

วัตถุประสงค์

1. พัฒนาระบบเครือข่าย
เชือ่ มโยงการให้บริการ
ร่วมกันในท้องถิน่ และระดับ
นานาชาติ

มาตรการ

โครงการ / กิจกรรม

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

4. กาหนดให้มีการประเมินผลการ
ดาเนินการ การให้บริการชุมชนตลอด
ปีการศึกษา
5. ให้มีการเผยแพร่ความรู้สู่
สาธารณชน

3.4 โครงการดนตรีสัญจร
3.5 โครงการดนตรีบาบัดผู้ป่วย
3.6 โครงการสอนภาษาญีป่ ุ่น
3.7 โครงการเสวนาวิชาการทางรัฐประ
สนศาสตร์
3.8 โครงการค่ายอาสาภาษาอังกฤษ
3.9 โครงการทักษะศิลปกรรมพื้นบ้าน
4. จัดนิทรรศการทางวิชาการ ร่วมกับ
ชุมชน
1. จัดประชุมเครือข่ายบุคลากรร่วมกันใน
ระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ หรือระดับ
นานาชาติ
2. สืบค้นบันทึกแหล่งฐานข้อมูลทาง
เทคโนโลยี เพื่อการสืบค้นในการ
ให้บริการแก่สังคม ชุมชนท้องถิน่
3. จัดทาโครงการร่วมมือกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนตาบล
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
รัฐวิสาหกิจต่างๆ

6. จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ
7. ผลสารวจความพึงพอใจ

1.จัดทาแหล่งฐานข้อมูลทาง
เทคโนโลยี สร้างเครือข่ายเพื่อการ
สืบค้นในการให้บริการแก่สังคม
ชุมชนท้องถิ่น
2. พัฒนาระบบการให้บริการวิชาการ
โดยมีผู้รับผิดชอบแต่ละหลักสูตร
สาขาวิชา
3. ส่งเสริมความร่วมมือกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วน
ตาบล หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน
และภาครัฐวิสาหกิจต่างๆ

1. จานวนเครือข่ายการ
ให้บริการเพิ่มมากขึน้
2. มีแหล่งสืบค้นทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ
3. หนังสือตอบรับการเข้า
ร่วมโครงการพัฒนาร่วมกัน
อย่างน้อย ปีละ 1 แห่ง
4. ใบรับรองประกาศนียบัตร
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กลวิธี

วัตถุประสงค์

1. เสริมสร้างศักยภาพพร้อม
3.พัฒนาศักยภาพของ
ชุมชนให้เข้มแข็งภายใต้ ยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนให้ดาเนินชิวิตอย่างมี
ความสุข

มาตรการ
4. แลกเปลี่ยนเรียนรู้งานวิชาการ ทั้ง
บุคลากรและผลงาน กับนานาชาติ
5. จัดงบประมาณสนับสนุน
1. ประชาสัมพันธ์การให้บริการ
วิชาการระหว่างหน่วยงานคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2. ค้นหาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และ
อุปสรรค ภายในท้องถิ่น
3. ให้ความรู้หลักวิธีการดาเนินชีวิต
ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้าน
การพอประมาณ ความมีเหตุมีผล
และการสร้างภูมิคุ้มกัน
4. นาเทคโนโลยี และนวัตกรรมของ
แต่ละหลักสูตรสาขาวิชาที่ได้จากการ
วิจัยมา พัฒนา ปรับใช้พัฒนาท้องถิ่น
5. จัดตั้งศูนย์การบริการวิชาการคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ใน
ท้องถิ่น
6. นาเสนอหลักการโครงการ
พระราชดาริ มาใช้พัฒนาปรับปรุง
สภาพแวดล้อมชุมชนให้ยั่งยืน
7. ค้นหาคุณค่าที่โดดเด่น และแนวทาง

โครงการ / กิจกรรม

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

1. จัดประชุมนาข้อมูลวิเคราะห์ ประเด็น
ที่มีผลกระทบต่อชุมชนและความ
สอดคล้องในความต้องการท้องถิน่
2. จัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาชุมชน
ท้องถิ่นร่วมกับตัวแทนคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ทมี่ าจาก
หลักสูตรแต่ละสาขา เพื่อการทางาน
ร่วมกัน
3. จัดประชุม อบรมสัมมนาให้ความรุ้การ
นาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
4. จัดประชุม สัมมนา การนาหลักการ
โครงการพระราชดาริ มาใช้พัฒนา
ปรับปรุงสภาพแวดล้อมชุมชนให้ยั่งยืน
5. ประเมินผลการดาเนินการ

1. ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้เข้ารับการบริการ
2. จานวนผู้เข้ารับการบริการ
3. จานวนโครงการบริการ
วิชาการ
4. ผลการประเมินการ
ดาเนินงาน
5. ร้อยละจานวนคณาจารย์ที่
มีส่วนร่วมในการให้บริการ
5.1 ที่ปรึกษา
5.2 คณะกรรมการ
6. ร้อยละการนาความรู้ไปใช้
ของกลุ่มเป้าหมาย
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4.การเตรียมความ
พร้อมสู่อาเซียน

กลวิธี

วัตถุประสงค์

มาตรการ

โครงการ / กิจกรรม

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

1. พัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนสูอ่ าเซียน

1. จัดการศึกษา พัฒนา
หลักสูตรการศึกษาทั่วไป
เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม
อาเซียน (อาเซียนศึกษา)

1. พัฒนาหลักสูตรภาษาอาเซียน เช่น
ภาษาลาว ภาษาเวียดนาม พม่า บาฮา
ซ่า เขมร ภาษาอังกฤษธุรกิจ หรือ
ภาษาไทยสาหรับ นศ.ต่างชาติ

1. เสนอหลักสูตรต่อสภาวิชาการ มรอ.
2. แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
3. ประชุมร่วมกับคณะต่างๆ

1. มีหลักสูตรอาเซียนศึกษา1
หลักสูตร
2. ผลสาเร็จการศึกษาหรือ
ผลการประเมิน

2. พัฒนาบุคลากรและ
นักศึกษาสู่อาเซียน

1. เสริมสร้างทักษะภาษา
อาเซียน และประสบการณ์
การเรียนรู้ทางภาษา

1. จัดให้มีการอบรม สัมมนา ภาษา
อาเซียน เช่น ภาษาลาว ภาษา
เวียดนาม พม่า บาฮาซ่า เขมร และ
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
2. แลกเปลี่ยนบุคลากรทางการศึกษา
ร่วมกัน

1. แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
2. จัดอบรม สัมมนาเปิดสอนหลักสูตร
ภาษาไทย ภาษาพื้นเมือง และ
ภาษาอังกฤษธุรกิจ ระยะสั้นและระยะ
ยาว

1. มีโครงการอบรมสัมมนา
ภาษาอาเซียน1-2 โครงการ
2. มีการประชุม 1 ครั้ง/ปี
3. จานวนผู้เข้ารับการอบรม
4. ผลการประเมิน

3. สร้างเครือข่าย ความ
ร่วมมือทางวิชาการแบบมี
ส่วนร่วม ระดับท้องถิน่
ระดับชาติและนานาชาติสู่
อาเซียน

1. สร้างเครือข่ายสมาชิก
1. ศึกษาดูงาน จัดประชุม อบรม
การศึกษาแบบมีส่วนร่วมใน สัมมนาทางวิชาการระดับท้องถิ่น
ระดับท้องถิ่น ระดับชาติ
ระดับชาติ และระดับนานาชาติร่วมกัน
และระดับนานาชาติร่วมกัน

1. แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
2. จัดโครงการ สัมมนา อบรม ประชุม
วิชาการระดับชาติ และระดับนานาชาติ
ร่วมกัน

1. มีโครงการระดับชาติ และ
ระดับนานาชาติร่วมกัน
2. จานวนสมาชิกผู้เข้าร่วม
การอบรม สัมมนาทั้งบุคคล
ในท้องถิน่ และชาว
ต่างประเทศ
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5. การบริหาร
จัดการองค์กร
โดยใช้หลักธรรมา
ภิบาลและการ
จัดการความรู้ สู่
องค์กรแห่งการ
เรียนรู้

กลวิธี

วัตถุประสงค์

1. ส่งเสริมสนับสนุนให้
1.พัฒนาบุคลากรสาย
วิชาการและสายสนับสนุน บุคลากรทุกฝ่ายมีการพัฒนา
ให้มีศักยภาพ ความเสมอ ความรู้สาขาวิชาชีพของตน
ภาพ และโอกาสเท่าเทียม
กัน

2. สนับสนุนการทาผลงาน
วิชาการ

มาตรการ
การสร้างมูลค่าในการดาเนินชีวิต
ให้กับชุมชนในท้องถิน่
1. ส่งเสริมให้บคุ ลากรพัฒนาคุณวุฒิ
ทางการศึกษา เรียนต่อในระดับ
ปริญญาโท ปริญญาเอก ตรงตาม
หลักสูตรสาขาวิชาของตน
2. ส่งเสริมให้บคุ ลากรสายสนับสนุน
พัฒนาความรู้ ความชานาญในสาขา
วิชาชีพของตนเอง
3. สนับสนุนการฝึกอบรมภาษา
ภายในประเทศ และต่างประเทศ
1. กาหนดนโยบายให้อาจารย์ผู้สอน
จัดทา เอกสารตารา งานนวัตกรรม
เทคโนโลยี ผลงานทางวิชาการ
2. จัดสรรงบประมาณ ในการ
ดาเนินการทาผลงานวิชาการ
3. กาหนดค่าตอบแทน เพื่อสร้างขวัญ
กาลังใจ รางวัล โล่ หรือ
ประกาศนียบัตร
4. จัดหาคอมพิวเตอร์ประจาบุคคล

โครงการ / กิจกรรม

1. จัดหาแหล่งสถาบันการศึกษาทีม่ ี
ชื่อเสียงทั้งภายในประเทศและ
ต่างประเทศ
2. จัดอบรมหลักสูตรระยะสั้นในสาขา
วิชาชีพเฉพาะทางเช่น คอมพิวเตอร์ การ
ประชาสัมพันธ์
3. อบรมภาษาจีน ญีป่ ุ่น อังกฤษรองรับ
การเป็นประชาคมอาเซียน
1. จัดอบรมสัมมนาการเขียน เอกสาร
ตารา และงานวิจัย
2. จัดทาโครงการทาผลงานเข้าสู่ตาแหน่ง
วิชาการ (MOUร่วมกัน)
2. แต่งตั้งผูเ้ ชี่ยวชาญ หรือผู้ทรงคุณวุฒิ
เฉพาะทางสาขาให้เป็นทีป่ รึกษา
3. พิจารณาคัดเลือกจัดสรรงบประมาณ
ตามความเหมาะสม
4. ประกาศ ประชาสัมพันธ์
5.จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

1.คุณวุฒิที่สาเร็จการศึกษา
ตรงตามข้อกาหนด
2. จานวนบุคลากรที่เข้ารับ
การศึกษา
3. ผลการประเมินคุณภาพ
การทางาน
4. มีอาจารย์ผ่านการอบรม
สัมมนาอย่างน้อย 30 คน
1.จานวนเอกสาร แนวการ
สอน ตารา งานวิจัย
2. สถานที่รับตีพิมพ์ใน
ประเทศ และต่างประเทศ
3.ร้อยละจานวนผู้ได้รับทุน
ศึกษาต่อ
4. มีส่งผลงานวิชาการอย่าง
น้อย 3 คน ต่อปี
5. มีผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ
เฉพาะทางรับรอง
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กลวิธี

วัตถุประสงค์

มาตรการ

5. จัดหาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะศาสตร์
หลักสูตรสาขาวิชา
3. จัดวางแผนอัตรากาลังคน 1. วางแผนเตรียมอัตรากาลังบุคลากร
รองรับการขาดแคลนใน
แต่ละฝ่ายทั้งสายวิชาการและสาย
อนาคต
สนับสนุนให้เพียงพอ
1.1 กาหนดแผนพัฒนา 5 ปี
1.2 กาหนดแผนพัฒนา 15 ปี
2. จัดทาฐานข้อมูลบุคลากร
2.พัฒนาระบบการบริหาร 1. พัฒนาระบบการบริหาร 1. กาหนดโครงสร้างการบริหาร พร้อม
จัดการองค์กรให้มคี วาม
บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ
จัดการองค์กรตามหลัก
คล่องตัวและมีประสิทธิภาพ 2. กาหนดหลักการใช้ 5 ส.พัฒนาคือ
ธรรมาภิบาล
ภายใต้ 5 ส.
สะสาง สะอาด สะดวก สุขลักษณะ
สร้างนิสัย
3. บริหารงานแบบ ครองตน ครองคน
ครองงาน
4. สร้างขวัญกาลังใจ ปลูกจิตสานึก
ทัศนคติ สร้างความรับผิดชอบ ให้เกิด
ความรักให้องค์กร

โครงการ / กิจกรรม

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

1. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา
2. สารวจจานวนบุคลากรทั้งหมด

1. มีแผนรองรับการพัฒนา
บุคลากรทั้งสายวิชาการและ
สายสนับสนุน

1. จัดอบรมสัมมนา การบริหารจัดการทุก
ระดับฝ่าย
2. จัดกิจกรรมศึกษาดูงาน หรือกิจกรรม
ที่เกี่ยวข้องกับการทางานร่วมกัน

1. ผลการประเมินการ
ดาเนินงาน
2. ร้อยละผู้เข้าร่วมกิจกรรม
3.จานวนโครงการอบรม
สัมมนา
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กลวิธี
3.พัฒนาการบริหาร
งบประมาณให้มี
ประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์
1. พัฒนาการบริหาร
งบประมาณ การจัดรายได้
โปร่งใส ตรวจสอบได้

มาตรการ

โครงการ / กิจกรรม

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

1. จัดทาแผนงานควบคุมการใช้เงิน
งบประมาณแต่ละโครงการให้ชัดเจน
2. จัดทาฐานข้อมูลการใช้งบประมาณ
อย่างต่อเนื่อง
3. กาหนดนโยบายเผยแพร่ การ
ให้บริการวิชาการ เพื่อจัดหารายได้
พัฒนาคณะวิชาและหลักสูตรสาขาวิชา
โดยไม่หวังผลกาไร

1. แต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบแต่
ละโครงการ
2. กาหนดระยะเวลาติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผลการใช้จ่าย
3. จัดหารายได้พัฒนาคณะวิชาและ
หลักสูตรสาขาวิชา
3.1 แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
3.2 จัดโครงการ การประชุม อบรม
สัมมนา มีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร
ทั้งแบบระยะสั้นและยาว มีการ
ลงทะเบียนในการเข้าร่วมกิจกรรม
3.3 จัดทาการวิจัยร่วมกับชุมชนในการ
พัฒนาชีวิต โดยการเสนอขอการ
สนับสนุนจากแหล่งเงินทุนในระดับชาติ
และนานาชาติ
3.4 จัดตั้งหน่วยงานรับ การแปล
เอกสาร ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ

1. ผลการตรวจสอบการใช้
งบประมาณ
2. จานวนงบประมาณแต่ละ
โครงการที่ดาเนินการ
3. จานวนโครงการอบรม
สัมมนา
4. ความพึงพอใจผูเ้ ข้าร่วม
อบรม

แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 – 2558 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
กลยุทธ์

กลวิธี

วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนาระบบ
4. พัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อการสื่อสาร สารสนเทศและแหล่งศึกษา
ค้นคว้าทีจ่ าเป็นต่อหลักสูตร
และแหล่งลืบค้น

5.พัฒนาวิเทศน์สัมพันธ์

1. เพื่อพัฒนาระบบการ
ประชาสัมพันธ์ให้มีคุณภาพ

มาตรการ

โครงการ / กิจกรรม

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

1. จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ ที่มีความจาเป็น
ต่อการทางาน เช่นคอมพิวเตอร์
อินเตอร์เน็ต
2. พัฒนาห้องสมุด จัดซื้อหนังสือ
พร้อมสื่อ ที่มีคุณภาพให้ครอบคลุมทุก
หลักสูตรสาขาวิชา
3.จัดตัง้ งบประมาณในการรองรับ
4.พัฒนาปรับปรุงระบบสารสนเทศ
เทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องให้ทนั สมัย
ต่อสภาวะการเปลี่ยนแปลงในสังคม
สอดคล้องกับความต้องการของ
ท้องถิ่น
5. มีเจ้าหน้าที่ประจาพร้อมให้บริการ
ดูแล
1.จัดตัง้ ศูนย์หรือหน่วยงานการ
ประชาสัมพันธ์ทั้งภายในและภายนอก
เพื่อประสานงาน เก็บข้อมูล โดย
ทางานร่วมกับหน่วยงานของ
มหาวิทยาลัย
2. จัดนาเสนอผลงาน นวัตกรรม
อาจารย์และนักศึกษา

1. ศึกษาสารวจเทคโนโลยีสมัยใหม่
2. จัดงบประมาณ จัดซื้อเอกสาร หนังสือ
ตารา เกี่ยวกับหลักสูตรสาขาวิชาต่างๆ
3. แต่งตั้งกรรมการร่วมพัฒนา
สารสนเทศ เพื่อการสืบค้น
4. อบรมการใช้สารสนเทศใหม่ๆ

1. มีฐานข้อมูลเพื่อการ
สืบค้น
2. จานวนผู้เข้าใช้บริการ
3. มีครุภัณฑ์เทคโนโลยีใน
การสืบค้น
4. ทุกหลักสูตรและคณะมี
สารสนเทศวิชาการทันสมัย

1. แต่งตั้งคณะกรรมการโดยคัดเลือก
ตัวแทนแต่ละหลักสูตรสาขาวิชา
2. โฆษณาประชาสัมพันธ์ ผลงาน
วิชาการ นวัตกรรม ของคณาจารย์และ
นักศึกษา นาออกเผยแพร่สาธารณะชน
โดยการแสดงจริง หรือผ่านสื่อ
อิเลคทรอนิกส์ โสตทัศน์ หนังสือพิมพ์

1. มีหน่วยงาน
ประชาสัมพันธ์ในองค์กร

2. ผลสารวจความพึงพอใจ
จากบัณฑิต

แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 – 2558 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
กลยุทธ์

กลวิธี

วัตถุประสงค์

มาตรการ

3. ปฏิบตั ิการเชิงรุก ในการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารคณะวิชา โปรแกรม
หลักสูตรสาขาวิชา ก่อนการรับสมัคร
เข้าเรียนโดยการประสานงานจัด
โครงการความร่วมมือทางวิชาการกับ
หน่วยงานต่างๆ ในระดับจังหวัด
ภูมิภาค ระดับชาติและนานาชาติ
6. พัฒนาสภาพแวดล้อมที่ 1. ปรับปรุงอาคารสถานทีใ่ ห้ 1. จัดภูมิทศั น์ตบแต่งสภาพแวดล้อม
เอื้อต่อการเรียนการสอน
รอบบริเวณอาคารคณะวิชาเพื่อให้มี
เอื้อต่อการเรียนรู้
บรรยากาศเป็นแหล่งทางวิชาการ
2. พัฒนาบริเวณสถานที่เฉพาะ
หลักสูตรสาขาวิชาให้เหมือนจริง เช่น
หลักสูตรภาษาญี่ปุ่น ภาษาจีน
3. เพิ่มจานวนครุภัณฑ์โสตทัศนศึกษา
ที่มีคุณภาพ ภายในห้องเรียน ห้อง
ประชุมสัมมนาและห้องพักอาจารย์
เจ้าหน้าที่ ให้ครบสมบูรณ์
4. จัดงบประมาณในการพัฒนา
1. เพื่อศึกษาเรียนรู้การ
1. มีนโยบายการจัดกิจกรรมการจัดหา
7. ส่งเสริมกิจกรรม
โครงการการจัดหารายได้ บริหารจัดการ การหารายได้ รายได้ทุกหลักสูตรสาขาวิชา
พัฒนาการเรียนการสอนและ 2. สร้างเครือข่ายร่วมกับหน่วยงาน
บุคลากร
ต่างๆทากิจกรรมร่วมกัน

โครงการ / กิจกรรม

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
3. ได้รับการเผยแพร่แก่
สาธารณชน ในระดับจังหวัด
ภูมภิ าค ระดับชาติและ
นานาชาติ

1.สารวจอาคาร หลักสูตรสาขาวิชาต่างๆ
2. ศึกษาดูงานการพัฒนาอาคาร
แบบจาลองในการเรียนรู้เสมือนจริง
3. สารวจวัสดุครุภัณฑ์ ภายในห้องเรียน
4. จัดทาโครงการเสนอการพัฒนาอาคาร
สถานที่ ครุภัณฑ์ที่จาเป็นในการเรียน
การสอน
5.จัดประกวดอาคารสถานที่พักแต่ละ
หลักสูตรสาขาวิชา
6. ปรับปรุงห้องเรียนรวมคณะ มส.
7. ปรับปรุงห้องน้าคณะ มส.
1. จัดทาโครงการ อบรม สัมมนา
กิจกรรมระดับท้องถิน่ ระดับชาติ
2. มีแผนพัฒนารองรับการจัดหารายได้

1. ความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการ ห้องเรียน
2. มีครุภัณฑ์พร้อมเอื้อต่อ
การเรียนการสอน

1. มีโครงการกิจกรรมการมี
รายได้ 2-3 โครงการ
2.รายได้จากการจัดกิจกรรม
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วัตถุประสงค์

8. พัฒนาระบบบริหาร
จัดการความเสี่ยง

1. เพื่อหาข้อมูลป้องกันใน
การบริหารจัดการที่มี
ผลกระทบ

9. พัฒนาการขยายโอกาส
พื้นที่ทางการศึกษา

1. เพื่อพัฒนาและสร้าง
โอกาสทางการศึกษาแก่
ท้องถิ่น

มาตรการ
1. ส่งเสริมทาฐานข้อมูลผลกระทบทั้ง
ภายในภายนอกองค์กร
2. วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส
และอุปสรรค์ ที่มีผลจากการบริหาร
จัดการ
3. ส่งเสริมการทาแผนประเมินผล
กระทบที่จะเกิดขึ้น กาหนดระยะต่างๆ
1. สร้างขยายศูนย์การศึกษาเพื่อพัฒนา
ท้องถิ่น เช่น จัดตั้งศูนย์พัฒนา
นวัตกรรมชุมชนสัมพันธ์ ศูนย์การ
พัฒนาฝีมือหัตกรรมศิลปะพืน้ เมือง
ศูนย์วิชาการภาษาพื้นเมือง ศูนย์
อนุรักษ์ดนตรีพื้นเมือง
2. พัฒนาภาควิชาที่มีความพร้อมให้
เป็นคณะวิชาที่มีความเป็นเลิศทาง
วิชาการ และการบริหารเป็นเอกเทศ
เช่น
2.1 จัดตั้งคณะวิชามนุษยศาสตร์
2.2 จัดตั้งคณะวิชาสังคมศาสตร์
2.3 จัดตั้งคณะวิชาศิลปกรรมศาสตร์

โครงการ / กิจกรรม

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

1. แต่งตั้งกรรมการแต่ละหลักสูตรเข้า
ร่วมศึกษาผลกระทบ
2. ประชุมศึกษาวิเคราะห์

1. มีแผนการพัฒนาและการ
บริหารจัดการความเสี่ยง
ป้องกันผลกระทบต่อองค์กร
2. ผลการประเมินความเสี่ยง
ในการบริหารจัดการ

1. แต่งตั้งคณะกรรมการร่วมระหว่าง
หลักสูตรสาขากับผู้นาท้องถิน่
2. เปิดอบรมสัมมนาหลักสูตรระยะสั้น
ให้กับชุมชน
3. จัดทาประชาวิจารย์หรือประชาพิจารย์
4. จัดทาโครงการพัฒนาคณะวิชาใหม่

1. จานวนโครงการ
2. ความพึงพอใจผูเ้ ข้าร่วม
การอบรม
3. ผลการประเมินจากการ
ประชุม
4. มีศูนย์ในชุมชนอย่างน้อย
1 แห่งในแต่ละอาเภอ
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วัตถุประสงค์

มาตรการ

โครงการ / กิจกรรม

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

6. การทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรมใน
ท้องถิ่น และการ
สืบสานโครงการ
อันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ

1. การพัฒนา อนุรักษ์
ส่งเสริม ฟื้นฟู ศิลป
วัฒนธรรมในท้องถิ่นและ
สืบสานโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ

1.เพื่อดารงไว้ซึ่งความยั่งยืน
ของศิลปวัฒนธรรมและ
สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น
ร่วมกัน

1. การส่งเสริม พัฒนา อนุรักษ์
แลกเปลี่ยน ฟื้นฟู ศิลปวัฒนธรรมใน
ท้องถิ่น
2. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมในวันสาคัญ
ทางศาสนา ต่างๆ
3.กาหนดให้มีโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ และการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม

2.สร้างเครือข่ายทาง
ศิลปวัฒนธรรมร่วมกับ
ท้องถิ่นและนานาชาติ

1. สร้างความสัมพันธ์
เครือข่ายร่วมกันในการ
อนุรักษ์วัฒนธรรมและการ
เผยแพร่

1. จัดทาแผนพัฒนา โครงการอนุรักษ์
วัฒนธรรม
2.พัฒนาฐานข้อมูลสืบค้นด้าน
ศิลปวัฒนธรรม ดนตรี ศิลปะ นาฏศิลป์
ในท้องถิน่
3.จัดกิจกรรมประกวดดนตรีไทย
4. จัดกิจกรรมเชิดชูศิลปินท้องถิ่น
5. จัดกิจกรรม การปลูกป่า การอนุรักษ์
สวนพฤษชาติ ตามโครงการพระราชดาริ
1.พัฒนาฐานข้อมูลการสืบค้นเพื่อ
การศึกษาร่วมกับหน่วยงานวัฒนธรรมใน
ท้องถิ่น
2. จัดทาโครงการเผยแพร่ ในประเทศ
และต่างประเทศ
1. ประชาสัมพันธ์ สื่อ การกระจายเสียง
2. จัดกิจกรรมแสดงวัฒนธรรมพืน้ บ้าน
และการละเล่นพื้นเมือง
3. จัดอบรมสัมมนา การสร้างมูลค่าทาง
วัฒนธรรมโดยหลักสูตรดนตรีไทย
ศิลปะ นาฏศิลป์ พัฒนาชุมชน

1. จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
2. แผนโครงการจัดกิจกรรม
ทางวัฒนธรรม
3. มีฐานข้อมูลทาง
ศิลปวัฒนธรรม
4. รางวัล โล่ ผลการเข้าร่วม
การแข่งขัน
5.โครงการสืบสานโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดาริ
1. ฐานข้อมูลเครือข่ายทาง
วัฒนธรรม
2. หนังสือตอบรับการ
เผยแพร่วัฒนธรรม
3.โครงการวัฒนธรรมสัญจร
1. จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ
2. จานวนงานวิจัย
3. สารวจความพึงพอใจ
4. จานวนโครงการที่เข้าร่วม

3.ส่งเสริมการสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้กับทุนทาง
วัฒนธรรมในท้องถิ่น

1. ส่งเสริมการอบรม สัมมนาเกี่ยวกับ
วัฒนธรรมท้องถิ่น
2. สนับสนุนส่งเสริมให้หลักสูตร
สาขาวิชาดนตรีไทย พื้นเมือง นาศิลป
เผยแพร่ในประเทศ และนอกประเทศ
1. เพื่อส่งเสริมให้ท้องถิ่นเกิด 1. สนับสนุนส่งเสริมให้มีการพัฒนา
ความรักหวงแหนและเห็น โบราณสถานเป็นแหล่งท่องเที่ยวใน
คุณค่าวัฒนธรรมของตน
ท้องถิ่น
2. เพื่อส่งเสริมการบริการ
2. สนับสนุนการจัดตั้งศูนย์อนุรักษ์
วิชาการให้กับท้องถิ่น
พัฒนาศิลปวัฒนธรรมร่วมกัน
3. สนับสนุนให้อาจารย์และนักศึกษา
ได้ศึกษาค้นคว้าทาวิจัยด้าน ศิลปะ ภูมิ
ปัญญาพื้นบ้าน และการละเล่นต่างๆ

