ฝายวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

ตอนที่ 1
สภาพและศักยภาพปจจุบัน
ปรัชญา : การศึกษาเพื่อพัฒนาคนใหฉลาดรู เชิดชูคุณธรรม นําทองถิ่นพัฒนาอยาง

ยั่งยืน

วิสัยทัศน : เปนผูนําที่มีคุณภาพดานมนุษยศาสตร และดานสังคมศาสตรเพื่อพัฒนา

ทองถิ่นอยางยั่งยืน
พันธกิจ :
1.แสวงหาความเปนเลิศทางวิชาการดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรบน
พื้นฐานภูมิปญญาทองถิ่น ภูมิปญญาไทย และภูมิปญญาสากล
2.ผลิตบัณฑิตที่มีความรู คุณธรรม มีความสามารถทางวิชาการและวิชาชีพ
ดานภาษา ศิลปะ วัฒนธรรม และสารสนเทศ สามารถนําความรูและทักษะไปใช
พัฒนางาน สังคม และสิ่งแวดลอมใหเกิดความยั่งยืน
3. สงเสริมความรูความเขาใจในคุณคา ความสํานึกและความภาคภูมิใจใน
ศิลปะวัฒนธรรมของทองถิ่นและของชาติ
4. เรียนรูและสรางความเขมแข็งของทองถิ่น ปลุกจิตสํานึกประชาธิปไตย
คุณธรรม จริยธรรม และบริหารจัดการเพื่อประโยชนของสวนรวม
5.สงเสริมการพัฒนาบุคลากรของคณะฯ ใหมีคุณภาพและมาตรฐาน
6. ประสานความรวมมือทางวิชาการกับหนวยงานภาครัฐและเอกชนทั้งใน
และตางประเทศเพื่อสรางความเขมแข็งของทองถิ่น
7. ศึกษา วิสัย และสรางสรรคตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงและเผยแพร
ความรูใหเกินประโยชนแกทองถิ่น
8. การบริหารจัดการที่ดีมีคุณภาพไดมาตรฐาน

ประเด็นยุทธศาสตร
1 พัฒนาการจัดการศึกษาอยางมีคุณภาพตาม
มาตรฐานสากล
2 วิจัยและพัฒนาองคความรู เพื่อพัฒนาการเรียนการ
สอน สังคม และเสริมสรางความเขมแข็งทางวิชาการ
3 บริการวิชาการเพื่อเสริมสรางความเขมแข็งของ
ชุมชนและทองถิ่น
4 ทํานุบํารุงศิลปะ วัฒนธรรม และสิ่งแวดลอม
5 พัฒนาคณะสูความเปนสากล
6 พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี

ประเด็นยุทธศาสตร บริหารจัดการภายใตประเด็นยุทธศาสตร 6 ประเด็น ดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาการจัดการศึกษาอยางมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
เปาประสงค : ใหโอกาสทางการศึกษาและจัดกระบวนการเรียนรูที่หลากหลาย
ในการผลิตบัณฑิตใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงค มีมาตรฐานสากล และไดรับการ
ยอมรับจากสังคม
กลยุทธ มี 6 กลยุทธ ดังนี้
1. สรางมาตรฐานคุณภาพบัณฑิต
2. พัฒนาระบบสนับสนุนการจัดการศึกษา
3. พัฒนาหลักสูตรใหทันสมัยและไดมาตรฐาน
4. บริหารวิชาการเชิงรุก
5. สงเสริมและขยายโอกาสทางการศึกษา
6. สงเสริมและพัฒนานักศึกษา
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 วิจัยและพัฒนาองคความรู เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
สังคม และเสริมสรางความเขมแข็งทางวิชาการ
เปาประสงคที่ 1 : มีงานวิจัยและนวัตกรรมที่เปนประโยชนในการพัฒนาผูเรียน
สังคมและทองถิ่นอยางยั่งยืน
กลยุทธ มี 2 กลยุทธ ดังนี้
1.พัฒนาระบบบริหารงานวิจัยใหมีคุณภาพและมาตรฐาน
2. ผลิตงานวิจัยที่พัฒนาองคความรู เพื่อพัฒนาความเขมแข็งทาง
วิชาการ และตอบสนองการแกไขปญหาชุมชนและทองถิ่น
เปาประสงคที่ 2 : มีงานวิจัยที่ตีพิมพระดับชาติและนานาชาติเพิ่มขึ้น
กลยุทธ มี 1 กลยุทธ ดังนี้
1.สรางมาตรฐานและแรงจูงใจในการตีพิมพในวารสาร ระดับชาติ
และนานาชาติ

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 บริการวิชาการเพื่อเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนและ
ทองถิ่น
เปาประสงค : เปนแหลงเรียนรูของสังคม เพื่อการพึ่งพาตนเองอยางยั่งยืนตาม
แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กลยุทธ มี 3 กลยุทธ ดังนี้
1. ปรับปรุงระบบและกลไกสนับสนุนการใหบริการทางวิชาการ
2. สงเสริมและพัฒนาทักษะวิชาชีพเพื่อสรางความเขมแข็งของ
ชุมชนและทองถิ่น
3. สงเสริมและบูรณาการการบริการวิชาการ เพื่อพัฒนา
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 ทํานุบํารุงศิลปะ วัฒนธรรม และสิ่งแวดลอม
เปาประสงค 1 : เปนแหลงเรียนรูเพื่อสืบสาน อนุรักษ พัฒนาศิลปะ วัฒนธรรและ
สิ่งแวดลอม
กลยุทธ มี 2 กลยุทธ ดังนี้
1. สงเสริมการจัดการศึกษาและวิจัยเพื่ออนุรักษและพัฒนา
ศิลปะ วัฒนธรรม และสิ่งแวดลอม
2. พัฒนาใหเปนแหลงเรียนรูทางศิลปะ วัฒนธรรม และ
สิ่งแวดลอม
เปาประสงค 2 : เปนแบบอยางที่ดีในการจัดภูมิทัศนและสิ่งแวดลอม
กลยุทธ มี 1 กลยุทธ ดังนี้
1. พัฒนาการจัดภูมิทัศนและสิ่งแวดลอม

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 พัฒนาคณะสูความเปนสากล
เปาประสงค 1 : ไดรับการยอมรับในระดับมาตรฐานสากล
กลยุทธ มี 2 กลยุทธ ดังนี้
1. พัฒนาคณะเพื่อเตรียมเขาสูประชาคมอาเซียน
2. สรางและพัฒนาเครือขายความรวมมือทางวิชาการ
เปาประสงค 2 : มีหลักสูตรความรวมมือหรือหลักสูตรนานาชาติสําหรับนักศึกษา
ในประชาคมอาเซียน
กลยุทธ มี 1 กลยุทธ ดังนี้
1. พัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนใหเปนหลักสูตร ความ
รวมมือหรือหลักสูตรนานาชาติ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี
เปาประสงค : มีการบริหารที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตามหลักธรรมาภิบาล
กลยุทธ มี 5 กลยุทธ ดังนี้
1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
2. สงเสริมและพัฒนาองคกรใหมีความกาวหนาในอาชีพ และมี
ความรู เพื่อสรางองคการแหงการเรียนรู
3. พัฒนาและปรับโครงสรางพื้นฐานการบริหารจัดการ
4. แสวงหาแหลงทุนและบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อแสวงหารายได
5. สงเสริมและสนับสนุนการสรางภาพลักษณโดยแสดงความ
รับผิดชอบตอสังคม สงเสริมและพัฒนานักศึกษา

นโยบายของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
นโยบายดานการจัดการเรียนการสอน
จัดการเรียนการสอนที่เนนบทบาทของผูเรียนเปนสําคัญ ลุมลึกทฤษฎี
และปฏิบัติในแหลงการเรียนรูหลากหลายและเปนจริง
นโยบายดานการพัฒนานักศึกษา
พัฒนานักศึกษาใหมีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค มีคุณธรรมนํา
ความรู สามารถคิดวิเคราะห ทํางานและอยูรวมกับคนในองคกรไดอยางมีความสุข ใช
ขอมูลสารสนเทศ และเทคโนโลยีเปนเครื่องมือในการแสวงหาความรูดานวิชาการ
และวิชาชีพ
นโยบายดานการวิจัยและการบริการวิชาการ
วิจัยเพื่อสรางองคความรูใหมดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
มี
แหลงทุนสนับสนุนทั้งภายในและภายนอก เผยแพรผลงานวิจัยระดับชาติ
นโยบายดานการบริการวิชาการ
บริการวิชาการดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรเพื่อสรางความ
เขมแข็งใหแกชุมชน ทองถิ่น และสังคมอยางยั่งยืน
นโยบายดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
อนุรักษ ฟนฟู สืบสานและพัฒนาศิลปะและวัฒนธรรม เผยแพรภูมิ
ปญญาไทยและทองถิ่น ทั้งในประเทศและตางประเทศ
นโยบายดานการบริหารจัดการ
บริหารจัดการโดยใชหลักธรรมาภิบาล ปฏิบัติงานตามหลัก 5 ส. การ
เรียนรูรวมกันขององคกร และความรวมมือของประชาชน
นโยบายดานการเงินและงบประมาณ
บริหารงบประมาณที่มุงเนนผลลัพธ โปรงใส เปนธรรม ประหยัด และ
ตรวจสอบได
นโยบายดานการประกันคุณภาพการศึกษา
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาของคณะที่มุงเนนความ
รวมมือของบุคลากรของคณะ และความตอเนื่องในการพัฒนาเพื่อใหเปนที่ยอมรับ
ของประชาชน

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรกําหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค
ตรงตามเกณฑมาตรฐานคุณภาพบัณฑิตของ สกอ. และทักษะพื้นฐานที่จําเปนสําหรับ
การทํางานและการดํารงชีวิต ดังนี้
1. มีความรู และทักษะวิชาการและวิชาชีพในสาขาที่เรียน สามารถ
นําไปประกอบอาชีพได
2. มีทักษะภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาประเทศเพื่อนบาน
อยางนอย 1 ภาษา ไดแก ภาษาญี่ปุน ภาษาจีน ภาษาเวียตนาม
ภาษาลาว ภาษาเขมร ภาษาพมา และภาษามาเลเชีย เปนตน
สามารถสื่อสารในชีวิตประจําวันได
3. มีทักษะคอมพิวเตอร และทักษะการสืบคนผานสื่ออิเล็กทรอนิกค
สามารถใชคอมพิวเตอรเพื่อการสืบคนความรู การเรียนรู และ
การสื่อสาร
4. มีคุณธรรม จริยธรรม และซื่อสัตยตอจรรยาบรรณวิชาชีพ
5. มีทักษะสัมพันธระหวางบุคคล มีภาวะผูนําและผูตาม มีนุษย
สัมพันธ มีความรับผิดชอบสามารถทํางานรวมกับผูอื่นได
6. มีทักษะการคิดวิเคราะหและแกปญหา สามารถจําแนก
เปรียบเทียบ จัดลําดับความสําคัญ ระบุความสัมพันธของขอมูล
และตัดสินใจแกปญหาอยางมีประสิทธิภาพ
7. มีทักษะการจัดการ สามารถวางแผนและกํากับการคิดและการ
เรียนรูของตนเองได

โครงสรางการบริหารงาน

คณบดี

ผูชวยคณบดี

หัวหนาสํานักงานคณบดี
รองคณบดี
ฝายวางแผนและประกัน
คุณภาพการศึกษา

คณะกรรมการประจําคณะ

รองคณบดี
รองคณบดี
ฝายวิชาการและวิจัย

ฝายกิจการนักศึกษา

ประธานหลักสูตรสาขาวิชา

ประเด็นยุทธศาสตรชาติ

ประเด็นยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย

ประเด็นยุทธศาสตรคณะฯ

ยุทธศาสตรที่ 1 :
ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาทุกระดับทุกประเภทโดย
มุงเนนเปาหมายคือนักเรียนเปน
ศูนยกลาง
ยุทธศาสตรที่ 2 :
ยุทธศาสตรการสรางโอกาสทาง
การศึกษาแกประชากรทุกกลุมอยาง
เทาเทียมชุดโครงการที่สําคัญ
(Flagship)
ยุทธศาสตรที่ 3 :
ยุทธศาสตรการปฏิรูปครูเพื่อยก
ฐานะครูและวิชาชีพครูใหเปน
วิชาชีพชั้นสูง
ยุทธศาสตรที่ 4 :
ยุทธศาสตรการจัดการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาระดับอาชีวศึกษา
และการฝกอาชีพใหสอดคลองกับ
ตลาดแรงงานทั้งในเชิงปริมาณและ
คุณภาพ

ยุทธศาสตรที่ 1 : พัฒนาการจัดการศึกษาอยางมีคุณภาพ
ตามมาตรฐานสากล
ประสงค : ใหโอกาสทางการศึกษาและจัดกระบวนการ
เรียนรูที่หลากหลายในการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัยใหมี
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคไดรับการยอมรับจากสังคม
และมาตรฐานระดับสากล
เปาประสงค : ไดครูบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพ
มาตรฐานวิชาการและมาตรฐานวิชาชีพ
กลยุทธ :
1. สรางมาตรฐานคุณภาพบัณฑิตของมหาวิทยาลัย
2. พัฒนาระบบสนับสนุนการจัดการศึกษา
3. พัฒนาหลักสูตรใหทันสมัยทันตอการเปลี่ยนแปลง
ของวิทยาการและเทคโนโลยี
4. บริหารงานวิชาการในเชิงรุกอยางมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ
5. สงเสริมและขยายโอกาสทางการศึกษาใหแกผู
พิการผูมีความสามารถพิเศษบุคลากรประจําการ
และประชาชนทั่วไป
6. สงเสริมการพัฒนาทักษะทางดานกีฬาและ
นันทนาการ

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 : พัฒนาการจัด
การศึกษาอยางมีคุณภาพตาม
มาตรฐานสากล
เปาประสงค : ใหโอกาสทางการศึกษาและ
จัดกระบวนการเรียนรูที่หลากหลายในการ
ผลิตบัณฑิตใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงค มี
มาตรฐานสากล และไดรับการยอมรับจาก
สังคม
เปาประสงค : บัณฑิตของคณะมีความรู
คูคุณธรรม มีมาตรฐานทางวิชาการและ
วิชาชีพ และตรงตามความตองการของสังคม
กลยุทธ มี 6 กลยุทธ ดังนี้
1.สรางมาตรฐานคุณภาพบัณฑิต
2.พัฒนาระบบสนับสนุนการจัด
การศึกษา
3.พัฒนาหลักสูตรใหทันสมัยและได
มาตรฐาน
4.บริหารวิชาการเชิงรุก
5.สงเสริมและขยายโอกาสทาง

ยุทธศาสตรที่ 5 :
ยุทธศาสตรการพัฒนาการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให
การศึกษาทัดเทียมกับนานาชาติ
ยุทธศาสตรที่ 6:
ยุทธศาสตรการสนับสนุนการพัฒนา
เพื่อสรางทุนปญญาของชาติ
ยุทธศาสตรที่ 7 :
ยุทธศาสตรการเพิ่มขีด
ความสามารถของทรัพยากรมนุษย
เพื่อรงรับการเปดเสรีประชาคม
อาเซียน

กลยุทธ :
1. สงเสริมและพัฒนาหลักสูตรดานการผลิตบัณฑิต
ยุทธศาสตรที่ 2 วิจัยและพัฒนาองคความรูเพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอน ทองถิ่นและเสริมสรางความ
แข็งแกรงใหชุมชนทองถิ่นบนพื้นฐานความรู
เปาประสงค : มีงานวิจัยและนวัตกรรมที่เปนประโยชนใน
การพัฒนาผูเรียน สังคม ทองถิ่น และภูมิภาคไดอยางยั่งยืน
เปาประสงค : มีงานวิจัยตีพิมพในวารสารระดับชาติและ
นานาชาติเพิ่มขึ้น
กลยุทธ :
1. พัฒนาระบบบริหารการวิจัยของมหาวิทยาลัยใหมี
คุณภาพและมาตรฐาน
2. ผลิตงานวิจัยที่สรางองคความรูเพื่อพัฒนาความ
เขมแข็งทางวิชาการและสนองตอบตอการแกไข
ปญหาของชุมชนและทองถิ่น
กลยุทธ :
1. สรางมาตรการจูงใจเพื่อตีพิมพในวารสารระดับชาติ
และนานาชาติ
ยุทธศาสตรที่ 3 บริการวิชาการเพื่อเสริมสรางความ
แข็งแกรงใหชุมชนและทองถิ่นบนพื้นฐานความรู
เปาประสงค : เปนคลังปญญาและแหลงเรียนรูของสังคม ใน

การศึกษา
6.สงเสริมและพัฒนานักศึกษา
ยุทธศาสตร ที่ 2 : วิจัยและพัฒนาองค
ความรู เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน สังคม
และเสริมสรางความเขมแข็งทางวิชาการ
เปาประสงคที่ 1 : มีงานวิจัยและนวัตกรรม
ที่เปนประโยชนในการพัฒนาผูเรียนสังคม
และทองถิ่นอยางยั่งยืน
กลยุทธ มี 2 กลยุทธ ดังนี้
1.พัฒนาระบบบริหารงานวิจัยใหมี
คุณภาพและมาตรฐาน
2.ผลิตงานวิจัยที่พัฒนาองคความรู
เพื่อพัฒนาความเขมแข็งทาง วิชาการ และ
ตอบสนองการแกไขปญหาชุมชนทองถิ่น
เปาประสงคที่ 2 : มีงานวิจัยที่ตีพิมพ
ระดับชาติและนานาชาติเพิ่มขึ้น
กลยุทธ มี 1 กลยุทธ ดังนี้
1. สรางมาตรฐานและแรงจูงใจใน
การตีพิมพในวารสาร ระดับชาติและ

การพัฒนาชุมชนใหสามารถพึ่งตนเองไดอยางยั่งยืนตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กลยุทธ :
1. สงเสริมการําเนินโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ
2. ปรับปรุงระบบและกลไกสนับสนุนการใหบริการ
ทางวิชาการ
3. สงเสริมทักษะวิชาชีพเพื่อยกระดับสังคมและ
ชุมชนใหสามารถพึ่งตนเองไดโดยใชความรูเปน
ฐาน
4. สงเสริมและบูรณาการการบริการวิชาการเพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย
ยุทธศาสตรที่ 4 ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมตลอดจน
สิ่งแวดลอม
เปาประสงค : เปนแหลงเรียนรูในการเรียนรูตลอดชีวิต สืบ
สานอนุรักษพัฒนาศิลปะและวัฒนธรรมตลอดจนสิ่งแวดลอม
เปาประสงค : ใหมหาวิทยาลัยเปนแบบอยางที่ดีของการ
จัดการสภาพภูมิทัศนอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
กลยุทธ :
1. ปรับปรุงระบบและกลไกสนับสนุนการอนุรักษ

นานาชาติ
ยุทธศาสตรที่ 3 : บริการวิชาการเพื่อ
เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนและ
ทองถิ่น
เปาประสงค : เปนแหลงเรียนรูของสังคม
เพื่อการพึ่งพาตนเองอยางยั่งยืนตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กลยุทธ มี 3 กลยุทธ ดังนี้
1.ปรับปรุงระบบและกลไก
สนับสนุนการใหบริการทางวิชาการ
2.สงเสริมและพัฒนาทักษะ
วิชาชีพเพื่อสราง ความเขมแข็งของชุมชน
และทองถิ่น
3.สงเสริมและบูรณาการการ
บริการวิชาการ เพื่อพัฒนา
ยุทธศาสตรที่ 4 : ทํานุบํารุงศิลปะ
วัฒนธรรม และสิ่งแวดลอม
เปาประสงค 1 : เปนแหลงเรียนรูเพื่อสืบ
สาน อนุรักษ พัฒนาศิลปะ วัฒนธรรม และ
สิ่งแวดลอม

ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมตลอดจน
สิ่งแวดลอม
2. สงเสริมการจัดการศึกษาและวิจัยเพื่อการอนุรักษ
พัฒนาและเสริมสรางศิลปะและวัฒนธรรม
ตลอดจนสิ่งแวดลอม
3. เปนศูนยขอมูลและแหลงเรียนรูเพื่อการเรียนรูทาง
ศิลปะและวัฒนธรรม ตลอดจนสิ่งแวดลอม
กลยุทธ :
1. พัฒนาระบบการจัดการสภาพภูมิทัศนและ
สิ่งแวดลอม
2. สงเสริมและสนับสนุนการเขาสูการจัดอันดับ
มหาวิทยาลัยสีเขียว (Ul Green Metric World
University Ranking)
ยุทธศาสตรที่ 5 พัฒนามหาวิทยาลัยสูความเปนสากล
เปาประสงค : ไดรับการยอมรับในระดับมาตรฐานสากล
เปาประสงค : มีหลักสูตรนานาชาติสําหรับนักศึกษาใน
ประเทศกลุมประชาคมอาเซียน
กลยุทธ :
1. พัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อเตรียมเขาสูประชาคม
อาเซียน
2. สรางและพัฒนาเครือขายความรวมมือทุกระดับ

กลยุทธ มี 2 กลยุทธ ดังนี้
1.สงเสริมการจัดการศึกษาและ
วิจัยเพื่ออนุรักษ และพัฒนาศิลปะ
วัฒนธรรม และสิ่งแวดลอม
2.พัฒนาใหเปนแหลงเรียนรูทาง
ศิลปะวัฒนธรรม และสิ่งแวดลอม
เปาประสงค 2 : เปนแบบอยางที่ดีในการ
จัดภูมิทัศนและสิ่งแวดลอม
กลยุทธ มี 1 กลยุทธ ดังนี้
1.พัฒนาการจัดภูมิทัศนและ
สิ่งแวดลอม
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 พัฒนาคณะสูความ
เปนสากล
เปาประสงค 1 : ไดรับการยอมรับในระดับ
มาตรฐานสากล
กลยุทธ มี 2 กลยุทธ ดังนี้
1.พัฒนาคณะเพื่อเตรียมเขาสู
ประชาคมอาเซียน
2.สรางและพัฒนาเครือขายความ
รวมมือ ทางวิชาการ

กับองคกรในทองถิ่น ภาครัฐภาคเอกชนในกลุม
ประเทศอาเซียนและสากล
3. สงเสริมและสนับสนุนการเขาสูการจัดลําดับของ
มหาวิทยาลัย
กลยุทธ :
1. พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนเปน
หลักสูตรนานาชาติ
ยุทธศาสตรที่ 6 : พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดีและมี
ประสิทธิภาพ
เปาประสงค : มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลตามหลักธรรมาภิบาล
กลยุทธ :
1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักธรร
มาภิบาล
2. สงเสริมและพัฒนาบุคลากรใหมีความกาวหนา
ในอาชีพและมีความรูเพื่อนําไปสูองคกรแหง
การเรียนรู
3. พัฒนาและปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานการ
บริหารจัดการ
4. จัดตั้งหนวยงานใหม / ยุบรวม / ยกเลิก
หนวยงานตามความเหมาะสมภายใต

เปาประสงค 2 : มีหลักสูตรความรวมมือหรื
นานาชาติสําหรับนักศึกษาในประชาคมอาเซีย
กลยุทธ มี 1 กลยุทธ ดังนี้
1.พัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียน
การสอนใหเปนหลักสูตรความรวมมือหรือ
หลักสูตรนานาชาติ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 6 พัฒนาระบบ
บริหารจัดการที่ดี
เปาประสงค : มีการบริหารที่มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล ตามหลักธรรมาภิบาล
กลยุทธ มี 5 กลยุทธ ดังนี้
1.พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาล
2.สงเสริมและพัฒนาองคกรใหมี
ความกาวหนาในอาชีพ และมีความรูเพื่อ
สรางองคการแหงการเรียนรู
3.พัฒนาและปรับโครงสรางพื้นฐาน
การบริหารจัดการ
4.แสวงหาแหลงทุนและบริหาร

สภาวการณที่เปลี่ยนแปลง
5. แสวงหาแหลงทุนและบริหารจัดการทรัพยากร
เพื่อสนับสนุนการจัดหารายได
6. สงเสริมสนับสนุนการสรางภาพลักษณโดยมี
ความรับผิดชอบตอสังคม (University Social
Responsibility : USR)
7. พัฒนาสิ่งสนับสนุนการบริหารจัดการ
มหาวิทยาลัยดวยระบบ ICT (e-University)

จัดการ ทรัพยากรเพื่อแสวงหารายได
5.สงเสริมและสนับสนุนการสราง
ภาพลักษณโดยแสดงความรับผิดชอบตอ
สังคม สงเสริมและพัฒนานักศึกษา

กลยุทธ ตัวชี้วัด เปาหมาย

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาการจัดการศึกษาอยางมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
กลยุทธ
1. สรางมาตรฐาน
คุณภาพบัณฑิต
2. พัฒนาระบบ
สนับสนุนการจัด
การศึกษา
3. พัฒนาหลักสูตรให
ทันสมัยและได
มาตรฐาน
4 .บริหารวิชาการเชิง
รุก
5. สงเสริมและขยาย
โอกาสทางการศึกษา
6. สงเสริมและพัฒนา
นักศึกษา

ตัวชี้วัด
1. รอยละของระดับความพึงพอใจตอบัณฑิตของผูใชบัณฑิต
2. รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ
ภายในระยะเวลา 1 ป
3. รอยละของนักศึกษาที่สอบผานเกณฑการการทดสอบความรูความสามารถ
ดานภาษาตางประเทศ
4. รอยละของนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่กําหนด
5. รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําตรงสาขาวิชาที่สําเร็จ
การศึกษา
6. รอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกตอจํานวนอาจารยประจํา
ทั้งหมด
7. รอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการตอจํานวนอาจารย
ประจํา
8. จํานวนนักศึกษาหรือศิษยเกาที่ไดรับประกาศเกียรติคุณยกยองในดาน
วิชาการ วิชาชีพคุณธรรมจริยธรรมหรือรางวัลทางวิชาการหรือดานอื่นๆที่
เกี่ยวของกับคุณภาพบัณฑิตในระดับชาติหรือนานาชาติ
9. ผลการตรวจสอบและประเมินระบบประกันคุณภาพการศึกษาตามแนวทาง
ของสกอ.และสมศ.
10. จํานวนหลักสูตรใหมที่เกิดขึ้น
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 วิจัยและพัฒนาองคความรู เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน สังคมและเสริมสรางความเขมแข็งทางวิชาการ
กลยุทธ
1. พัฒนาระบบบริหาร
งานวิจัยใหมีคุณภาพและ
มาตรฐาน
2. ผลิตงานวิจัยที่พัฒนา
องคความรู เพื่อพัฒนา
ความเขมแข็งทาง วิชาการ
และตอบสนองการแกไข
ปญหาชุมชนและทองถิ่น
1. สรางมาตรฐานและ
แรงจูงใจในการตีพิมพใน
วารสาร ระดับชาติและ
นานาชาติ

ตัวชี้วัด
1.รอยละของโครงการวิจัย/งานสรางสรรคที่ดําเนินการแลวเสร็จภายใน
ปงบประมาณตอโครงการวิจัยหรืองานสรางสรรคทั้งหมด
2.รอยละของจํานวนเงินทุนวิจัยจากแหลงทุนภายนอกที่เพิ่มขึ้น
3.รอยละของอาจารยประจําและ/หรือนักวิจัยตออาจารยประจําและ/หรือ
นักวิจัยทั้งหมด
4.รอยละของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นํามาใชอันกอใหเกิดประโยชน
อยางชัดเจนตออาจารยประจําและ/หรือนักวิจัยประจํา
5.ระดับความสําเร็จของโครงการหรือกิจกรรมที่เสริมสรางความเขมแข็งของ
ชุมชนหรือทองถิ่นอยางยั่งยืน
6.รอยละของโครงการบริการวิชาการที่ดําเนินการตอจํานวนโครงการ
บริการวิชาการทั้งหมดตามแผนที่กําหนด
7.ผลการนําความรูและประสบการณจากการใหบริการวิชาการมาใชในการ
พัฒนาการเรียน การสอนและการวิจัย
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 บริการวิชาการเพื่อเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนและทองถิ่น
กลยุทธ
1. ปรับปรุงระบบและกลไก
สนับสนุนการใหบริการทาง
วิชาการ
2. สงเสริมและพัฒนาทักษะ
วิชาชีพเพื่อสรางความ
เขมแข็งของชุมชนและ
ทองถิ่น
3. สงเสริมและบูรณาการ
การบริการวิชาการ เพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอน
และการวิจัย

ตัวชี้วัด
1.รอยละของโครงการดานศิลปะและวัฒนธรรม และ
สิ่งแวดลอมตอจํานวนโครงการดานศิลปะและวัฒนธรรม
และสิ่งแวดลอมทั้งหมดตามแผนที่กําหนด
2.ระดับความสําเร็จในการสงเสริมและสนับสนุนใหศิลปะ
และวัฒนธรรมเปนสวนหนึ่งของวิถีชีวิตในมหาวิทยาลัย
3.ผลการนําความรูและประสบการณจากการอนุรักษพัฒนา
ศิลปะและวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอมมาใชพัฒนาการเรียน
การสอนการวิจัย ตอโครงการดานศิลปะและวัฒนธรรม
และสิ่งแวดลอม
4.ระดับความสําเร็จการพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะ
และวัฒนธรรม
5.รอยละความพึงพอใจของผูมีสวนไดสวนเสียที่มีตอสภาพ
ภูมิทัศนและสิ่งแวดลอมของมหาวิทยาลัย
6.ผลการจัดอันดับหนวยงานสีเขียว
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 ทํานุบํารุงศิลปะ วัฒนธรรม และสิ่งแวดลอม
กลยุทธ
1. สงเสริมการจัดการศึกษา
และวิจัยเพื่ออนุรักษและ
พัฒนาศิลปะ วัฒนธรรม
และสิ่งแวดลอม
2. พัฒนาใหเปนแหลง
เรียนรูทางศิลปะ
วัฒนธรรม และ
สิ่งแวดลอม
1. พัฒนาการจัดภูมิทัศน
และสิ่งแวดลอม

ตัวชี้วัด
1.ระดับความสําเร็จของแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ของมหาวิทยาลัย
2.รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการตอการ
ใหบริการของหนวยงานในมหาวิทยาลัย
3.ระดับความสําเร็จในการปฏิบัติตามบทบาทหนาที่
ของผูบริหาร
4.ระดับความสําเร็จของการบริหารความเสี่ยง
5.ระดับความสําเร็จของการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ
ทางการเงิน
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 พัฒนาคณะสูความเปนสากล
กลยุทธ

ตัวชี้วัด

1. พัฒนาคณะเพื่อเตรียม 1.ระดับความสําเร็จในการพัฒนามหาวิทยาลัยสูระดับ
เขาสูประชาคมอาเซียน
สากล
2. สรางและพัฒนา
2.จํานวนหลักสูตรที่มีความรวมมือและ/หรือหลักสูตร
เครือขายความรวมมือ
นานาชาติ
ทางวิชาการ
1. พัฒนาหลักสูตรและ
จัดการเรียนการสอนให
เปนหลักสูตร ความ
รวมมือหรือหลักสูตร
นานาชาติ
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี
กลยุทธ
1. พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาล
2. สงเสริมและพัฒนาองคกรให
มีความกาวหนาในอาชีพ และมี
ความรู เพื่อสรางองคการแหง
การเรียนรู
3. พัฒนาและปรับ
โครงสรางพื้นฐานการบริหาร
จัดการ
4. แสวงหาแหลงทุนและ
บริหารจัดการทรัพยากร
เพื่อแสวงหารายได
5. สงเสริมและสนับสนุน
การสรางภาพลักษณโดยแสดง
ความรับผิดชอบตอสังคม

ตัวชี้วัด
1. ระดับความสําเร็จของแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ
มหาวิทยาลัย
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2.รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการตอการใหบริการของ
หนวยงานในมหาวิทยาลัย
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3.ระดับความสําเร็จในการปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของ
ผูบริหาร
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4.ระดับความสําเร็จของการบริหารความเสี่ยง
5.ระดับความสําเร็จของการปฏิบัติตามแผนกลยุทธทาง
การเงิน
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สรุป จํานวนอาจารย วุฒิการศึกษา ตําแหนงทางวิชาการ และการลาศึกษาตอ

ประเภท
ขาราชการ
อาจารย
อัตราจาง
อาจารย
ชาวตางชาติ
เจาหนาที่
รวม

รศ.
ป.เอก
1

รศ.
รศ.
ป.โท
1

ผศ.
รศ. ผศ. ผศ. ผศ.
ป.ตรี ป.เอก ป.โท ป.ตรี
8
7
1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1
2

-

8

ป.เอก ป.โท ป.ตรี ต่ํากวา รวม กําลังศึกษา
ป.ตรี
ตอ
6

13

-

-

37

6

-

4

63

5

-

72

18

-

-

1

-

4

-

5

-
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1
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10

2
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78

9
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18
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4
4
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129
129

4
28
28

