ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ มาตรการ
แนวคิดโครงการ/กิจกรรม เพื่อบรรจุในแผนยุทธศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560- 2564

อัตลักษณ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
สร้างสรรค์ สามัคคี สานึกดีต่อสังคม
เอกลักษณ์
ภูมิปัญญาแห่งภูมิภาคแม่นาโขง

วิสัยทัศน์
ศูนย์กลางความรู้ด้านภาษา สังคมและวัฒนธรรมอีสานใต้และภูมิภาคลุ่มแม่นาโขง
พันธกิจ
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ มาตรฐาน มุ่งสู่ความ
เป็นเลิศทางวิชาการและวิชาชีพ พร้อมทังส่งเสริมการสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่นาไปประยุกต์ใช้
ในภูมิภาคลุ่มนาโขงเพื่อพัฒ นาสัง คมอย่างยั่ง ยืน ให้บ ริการวิช าการอย่างมี ส่วนร่วม และทานุบ ารุ ง
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อสร้างความเข้าใจในวัฒนธรรมที่หลากหลายของภูมิภาคลุ่มนาโขง

ยุทธศาสตร์คณะศิลปศาสตร์ ประจาปี พ.ศ.2560-2564
ยุทธศาสตร์ที่ 1 บัณฑิตมีความเป็นเลิศทางวิชาการ และเชี่ยวชาญในทักษะวิชาชีพ ทางด้าน
ภาษา มนุษ ยศาสตร์ และสัง คมศาสตร์ มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มีคุณ ธรรม และสร้า ง
ประโยชน์ให้ประเทศ และภูมิภาคลุ่มนาโขง
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 2 งานวิ จั ย แบบมุ่ ง เป้ า เพื่ อ สร้ า งองค์ ค วามรู้ ห รื อ นวั ต กรรมด้ า นภาษา
มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมในภูมิภาคลุ่มนาโขง
อย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความเป็นเลิศด้านการบริการวิชาการอย่างมีส่วนร่วม เพื่อเสริม สร้าง
ความเข้มแข็งและเพิ่มศักยภาพของชุมชนและสังคมบนพืนฐานความพอเพียง

ยุทธศาสตร์ที่ 4 อนุรักษ์ สืบสาน ประเพณีท้องถิ่น และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่นในภูมิภาคลุ่มนาโขง
ยุทธศาสตร์ที่ 5 บริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล สามารถปรับตัวให้ทันกับพลวัตการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม สร้างสภาพแวดล้อมที่เอือต่อการเรียนรู้และการทางานอย่างมีความสุข และ
ยกระดับคุณภาพให้เป็นมาตรฐาน
ยุ ทธศาสตร์ ที่ 6พัฒ นาทรัพยากรมนุ ษ ย์ใ ห้มีป ระสิท ธิภ าพ มีสมรรถนะ ปฏิบัติง านอย่ า งมี
ความสุข และมีความผูกพันกับองค์กร
ยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนาโครงสร้างพืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัย
มั่นคง ปลอดภัย และนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อสนับสนุน การเรียนรู้แบบอิเล็กทรอนิกส์
การบริการทางการศึกษา การบริหารจัดการ และยกระดับความสามารถของนักศึกษาและบุคลากรใน
การใช้ ICT ตอบสนองต่อการพัฒนาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิตอล

แผนยุทธศาสตร์คณะศิลปศาสตร์ ปี พ.ศ. 2560-2564
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 บัณฑิตมี
ความเป็นเลิศทางวิชาการ
และเชี่ยวชาญ ในทักษะ
วิชาชีพทางด้านภาษา
มนุษยศาสตร์ และ
สังคมศาสตร์ มีทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มี
คุณธรรม และสร้าง
ประโยชน์ให้ประเทศ และ
ภูมิภาคลุ่มนาโขง
ยุทธศาสตร์ 1.1 ผลิตบัณฑิต
ให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ
และเชี่ยวชาญในทักษะวิชาชีพ

เป้าประสงค์
บัณฑิตที่มีความเป็นเลิศทาง
วิชาการและเชี่ยวชาญใน
ทักษะวิชาชีพ รู้เท่าทันบริบท
สังคมแห่งศตวรรษที่ 21 เป็น
ที่ต้องการของตลาดแรงงาน
ในอนาคต และเป็นที่ยอมรับ
ในระดับสากล

มาตรการ
1.1.1 พัฒนากระบวน การ
จัดการเรียนการสอนที่มีผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ และการดารง ชีวิตใน
ศตวรรษ ที่ 21
1.1.2 ปรับปรุงและพัฒนา
หลักสูตรให้เป็น ไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
อุดมศึกษาแห่ง ชาติ ที่มีความทันสมัย ยืดหยุ่น
สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต สังคม
และประเทศชาติ
1.1.3 ยกระดับการจัดการ
เรียนการสอนให้เป็นแบบสองภาษา และใช้
สารสนเทศเป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนการ
สอน
1.1.4 สนับสนุนให้อาจารย์
พัฒนา การสอน สร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ และ
ใช้สื่อการเรียนรู้ และ แหล่งเรียนรู้ให้
ทันสมัยบนพืนฐานปรัชญาความพอเพียง
1.1.5 พัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการด้านภาษา
สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ผ่านเครือข่ายความ
ร่วมมือทางวิชาการกับ สถาบัน/หน่วยงาน/องค์กร
ทังในและต่างประเทศ

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์
-คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี และโทตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ
-ร้อยละของผู้สาเร็จการ ศึกษาที่ได้งานทาตรง
สาขา
-ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อ
ผู้สาเร็จการศึกษา
-ระดับความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพ
การจัดการเรียนการสอน
-จานวนกิจกรรมที่เกิดจากเครือข่ายความ
ร่วมมือทังจากหน่วยงานภายในหรือภายนอก
มหาวิทยาลัย

ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1.2 พัฒนา
ศักยภาพของนักศึกษาตาม
อัตลักษณ์ของคณะศิลป
ศาสตร์ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี

เป้าประสงค์

มาตรการ
1.2.1 บริการข้อมูลข่าวสารทางวิชาการ สวัสดิการ
และสวัสดิภาพแก่นักศึกษาแบบครบวงจร
1.2.2 พัฒนาทักษะการเรียนรู้ของนักศึกษาอย่างมี
ส่วนร่วมเพื่อพัฒนาตนเองและสังคมท้องถิ่น
1.2.3 ยกระดับขีดความ
สามารถของนักศึกษาก่อนการทางาน
1.2.4 พัฒนาระบบสวัสดิการและสวัสดิภาพแก่
นักศึกษาเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี
1.2.5 พัฒนาเครือข่ายศิษย์เก่า
1.2.6 ส่งเสริมให้นักศึกษาเป็นศูนย์กลางขับเคลื่อน
สร้างอัตลักษณ์ที่ดีงาม
1.2.7 พัฒนาและส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ด้าน
ศิลปะและวัฒนธรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 2 งานวิจัย
องค์ความรู้และนวัตกรรม
2.1 พัฒนาระบบกลไกการบริหารงานวิจัยและ
แบบมุ่งเป้าเพื่อสร้างองค์
เฉพาะด้านที่เป็นที่ยอมรับใน ทรัพย์สินทางปัญญาให้มีประสิทธิภาพ
ความรู้หรือนวัตกรรมด้าน
ระดับชาติ/นานาชาติและมี
2.2 สร้างระบบพัฒนานักวิจัยที่มีประสิทธิภาพ
ภาษา มนุษยศาสตร์ และ
การนาองค์ความรู้และ
เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของนักวิจัยและสร้าง
สังคมศาสตร์ เพื่อพัฒนา
นวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ใน นักวิจัยรุ่นใหม่
คุณภาพชีวิตของประชาชน
มิติด้านนโยบาย ชุมชนสังคม 2.3 ขยายเครือข่ายนักวิจัยในภูมิภาคลุ่มนาโขง
และสังคมในภูมิภาคลุ่มนาโขง (อุตสาหกรรม) และเชิง
2.4สร้างผลกระทบจากผลงานวิจัยให้เป็นที่
อย่างยั่งยืน
พาณิชย์
ประจักษ์ผ่านการเผยแพร่งานวิจัย งานสร้างสรรค์
และนวัตกรรม
2.5 สนับสนุนนักศึกษาเพื่อพัฒนาการวิจัยทังใน/
ต่างประเทศ

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์
-โครงการ/กิจกรรม ที่สะท้อนอัตลักษณ์ของ
นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์
-ร้อยละของนัก ศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ/
กิจกรรม
-การบรรลุความสาเร็จของโครงการ
-นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการเกิดการพัฒนาทัง
ในด้านวิชาการและทักษะวิชาชีพ
-มีเครือข่ายศิษย์เก่าที่มีกิจกรรมร่วมกับคณะ
อย่างต่อเนื่องทุกปี

-ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ
-งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์
หรือเผยแพร่
-งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นาไปใช้
ประโยชน์
-ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชนหรือองค์กรภายนอก
-จานวนนักวิจัยรุ่นใหม่ที่เพิ่มขึน
-ร้อยละของจานวนเครือข่ายความร่วม มือ/
งานวิจัยในประเทศหรือภูมิภาคลุ่มนาโขงที่
เพิ่มขึน

ยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความ
เ ป็ น เ ลิ ศ ด้ า น ก า ร บ ริ ก า ร
วิชาการอย่างมีส่วนร่วม เพื่อ
เสริมสร้างความเข้มแข็ง และ
เพิ่ ม ศั ก ยภาพของชุ ม ชนและ
สั ง ค ม บ น พื น ฐ า น ค ว า ม
พอเพียง
ยุทธศาสตร์ที่ 4 อนุรักษ์ สืบ
สาน ประเพณี ท้ อ งถิ่ น และ
พั ฒ น า แ ห ล่ ง เ รี ย น รู้ ด้ า น
ศิ ล ป วั ฒ น ธ ร ร ม แ ล ะ ภู มิ
ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น ในภู มิ ภ าคลุ่ ม
นาโขง

ความเป็นเลิศด้านการบริการ
วิชาการอย่างมีส่วนร่วม เพื่อ
เสริมสร้างความเข้มแข็งและ
เพิ่มศักยภาพของชุมชนและ
สังคมโดยเน้นด้านการ
ยกระดับคุณภาพการศึกษา
ของโรงเรียน ด้านสังคมสูง
วัย ด้านการสร้าง
ผู้ประกอบการรายใหม่
นักศึกษาบุคลากร และชุมชน
ตระหนักรู้ถึงคุณค่า และร่วม
สืบสานประเพณี
ศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่นใน
ภูมิภาคลุ่มนาโขง

ยุทธศาสตร์ที่ 5 บริหาร
จัดการภายใต้หลักธรรมาภิ
บาล สามารถปรับตัวให้ทัน

เป็นองค์กรที่มีการบริหาร
จัดการอย่างมีธรรมาภิบาล
และมีภาพลักษณ์ที่ดีมีการ

มาตรการ
2.6 สร้างระบบในการจัดเก็บและประมวลผล
งานวิจัย เพื่อเข้าสู่กระบวนการเปลี่ยนความรู้ให้
เป็นทุน
3.1 พัฒนาระบบและกลไกการบริการวิชาการ
อย่างมีส่วนร่วมให้มีประสิทธิภาพ
3.2 พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรในการบริการ
วิชาการอย่างมีส่วนร่วมแบบมืออาชีพ
3.3 สนับสนุนการสร้างเครือข่ายและการบริการ
วิชาการแก่หน่วยงานทังภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยเพื่อตอบสนองชุมชนและสังคม
3.4 สนับสนุนการบริการวิชาการตามนโยบาย/
ยุทธศาสตร์ของประเทศ
4.1 พัฒนาระบบกลไกการบริหารงานทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรมให้มีประสิทธิภาพอย่างมีส่วนร่วม
4.2 สร้างแหล่งเรียนรู้เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม
ประวัติศาสตร์ ภูมิปัญญาท้องถิ่นของภูมิภาคลุ่มนา
โขง
4.3ส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษาบุคลากรตระหนัก
ถึงคุณค่า ศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นของภูมิภาคลุ่มนาโขง
5.1 พัฒนาการบริหารแบบมีส่วนร่วม สร้าง
จิตสานึกของผู้บริหารและบุคลากรทุกระดับให้

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์
-ร้อยละของานวิจัยที่มีความหลาก หลายทาง
วิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูลมีจานวนเพิ่มขึน
-ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับ
บริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการวิชาการ
และวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ
-ร้อยละของบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ
-ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ
-จานวนกิจกรรมที่ที่เกิดจากเครือข่ายความ
ร่วมมือทังจากหน่วยงานภายในหรือภายนอก
มหาวิทยาลัย
-จานวนกิจกรรมที่มีการสร้างช่องทางให้เกิด
การถ่ายทอดความรู้ทังภายในมหาวิทยาลัย
และชุมชนในพืนที่ให้บริการ
-ร้อยละของบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการและ
ตระหนักรู้ถึงคุณค่าภูมิปัญญาท้องถิ่น
-ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการและ
ตระหนักรู้ถึงคุณค่าภูมิปัญญาท้องถิ่น
-ร้อยละของกิจกรรมที่เกิดจากเครือข่ายความ
ร่วมมือทังจากหน่วยงานภายในหรือภายนอก
มหาวิทยาลัย
-ระดับความ สาเร็จของระบบบริหารจัดการที่
ดี และมีธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์
กับพลวัตการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคม สร้าง
สภาพแวดล้อมที่เอือต่อการ
เรียนรู้และการทางานอย่างมี
ความสุขและยกระดับ
คุณภาพให้เป็นมาตรฐาน

เป้าประสงค์
บริหารทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิด
ประโยชน์สูงสุด มีสภาพแวด
ล้อมที่เอือต่อการเรียนรู้และ
การทางานอย่างมีความสุข

มาตรการ
“ร่วมคิดร่วมทา และร่วมรับผิดชอบ”เพื่อขับเคลื่อน
องค์กรไปสู่วิสัยทัศน์และเป้าหมายที่วางไว้
5.2 ปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนงานภายใน
และพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
5.3 ส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่โดยยึดถือ
หลักนิติธรรม และมีคุณธรรม (Honesty and
Integrity)
5.4 พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารการเงินและ
งบประมาณ ให้มีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส
ตรวจสอบได้
5.5 ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการ
ทรัพย์สินและทรัพยากรของคณะเพื่อสร้างรายได้
ให้เพิ่มขึน วางแผนการลงทุนระยะยาวเพื่อเพิ่มขีด
ความในการพึ่งพาตนเองด้านงบประมาณ
5.6 ปรับปรุงระบบการสื่อสารภายในและการ
ประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อเผยแพร่ผลงาน ชื่อเสียง
และภาพลักษณ์ที่ดีของมหาวิทยาลัยให้ปรากฏสู่
สาธารณะอย่างต่อเนื่อง
5.7 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการความรู้ใน
องค์กร สร้างวัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนความรู้
ประสบการณ์ระหว่างหน่วยงานภายในสาหรับแต่
ละภารกิจ
5.8 พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับหลักสูตรและคณะ

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์
- ระดับความสาเร็จของการบริหารจัดการ
ทรัพยากร และทรัพย์สินอย่างมีประสิทธิภาพ
และคุ้มค่า
-ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการ
บริหารจัดการระบบสาธารณูปโภค และ
สิ่งแวดล้อมในคณะ
-ระดับความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการ
บริหารจัดการระบบสาธารณูปโภค และ
สิ่งแวดล้อมในคณะ
-ความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการจัด
กิจกรรมการจัดการความรู้ในทุกระดับ
-ร้อยละของบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการโดย
ยึดถือหลักนิติธรรม และมีคุณธรรม

ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ให้มี
ประสิทธิภาพ มีสมรรถนะ
ปฏิบัติงานอย่างมีความสุข
และมีความผูกพันกับองค์กร

เป้าประสงค์

มาตรการ
5.9 ปรับปรุงอาคารสถานที่และระบบ
สาธารณูปโภคให้สามารถรองรับ เอือต่อการเรียน
และการทางานอย่างมีความสุข และปลอดภัย
5.10 พัฒนาสภาพแวดล้อม และภูมิทัศน์ให้
สวยงาม และเพิ่มพืนที่สีเขียวอนุรักษ์พลังงาน ลด
ภาวะโลกร้อน
บุคลากรที่มีสมรรถนะสูงใน 6.1 วางแผนการบริหาร และพัฒนาทรัพยากร
การทางาน สามารถ
มนุษย์ (HR planning) ให้มีความสอดคล้องกับ
ขับเคลื่อนคณะให้บรรลุ
แผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
วิสัยทัศน์พันธกิจ และ
6.2 พัฒนาระบบและกลไกการบริหารทรัพยากร
ยุทธศาสตร์ได้อย่างมี
มนุษย์ให้มีความคล่องตัว เป็นธรรม โปร่งใส
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 6.3 พัฒนาคุณวุฒิ และศักยภาพบุคลากรสาย
ด้วยความสุขและความผูกพัน วิชาการเพื่อเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการอย่างเป็น
ต่อองค์กร
ระบบและต่อเนื่อง
6.4พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะตามที่
มหาวิทยาลัยกาหนด อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
6.5 บริหารผลการปฏิบัติงาน เพื่อนาไปใช้
ประกอบการบริหารทรัพยากรมนุษย์อย่างเป็น
ระบบ (การแต่งตัง การเลื่อนเงินเดือน การพัฒนา
เพิ่มพูนประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ การต่อ
เวลาราชการ และการออกจากราชการ)
6.6 สร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากร
6.7 พัฒนาอาจารย์ให้มีความพร้อมในการปรับเข้า
สู่กระบวนการจัดการเรียนการสอนยุคใหม่

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์

-ดัชนีคุณภาพอาจารย์: การพัฒนาอาจารย์
-ร้อยละเฉลี่ยของอาจารย์ที่มีตาแหน่งทาง
วิชาการเพิ่มขึน
-ร้อยละเฉลี่ยของอาจารย์ที่มีผลงานทาง
วิชาการเพิ่มขึน
-ร้อยละเฉลี่ยของอาจารย์ที่มีคุณวุฒิและ
คุณสมบัติตรงตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิ
อุดมศึกษาแห่งชาติ
-จานวนโครงการที่พัฒนาประสิทธิ
ภาพการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย
-ร้อยละเฉลี่ยของบุคลากรที่มีสมรรถนะตาม
เกณฑ์มาตรฐานที่มหาวิทยาลัยกาหนด
-ร้อยละของบุคลากรที่มีความสุขในการ
ปฏิบัติงาน
-จานวนกิจกรรมที่เสริมสร้างการมีส่วนร่วม
และความสามัคคีภายในคณะในทุกระดับ

ยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

ยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนา
โครงสร้างพืนฐานด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารที่ทันสมัย มั่นคง
ปลอดภัย และนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้
เพื่อสนับสนุน การเรียนรู้แบบ
อิเล็กทรอนิกส์ การบริการ
ทางการ ศึกษา การบริหาร
จัดการ และยกระดับ
ความสามารถของนักศึกษา
และบุคลากรในการใช้ ICT
ตอบสนองต่อการพัฒนาสู่
การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิตอล

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารของมหา
วิทยาลัยมีความทันสมัย
สามารถสนับสนุนการเรียนรู้
การบริการทางการศึกษา
การบริหารจัดการ และการ
เพิ่มศักยภาพนักศึกษา และ
บุคลากร เพื่อเข้าสู่สังคม
ดิจิตอลอย่างรู้เท่าทัน

มาตรการ
6.8 พัฒนาบุคลากรให้มีหลักธรรมในการดาเนิน
ชีวิต และพัฒนาจิตใจให้พร้อมในการทางานเพื่อ
ส่วนรวม
7.1 พัฒนาโครงสร้างพืนฐานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัย มั่นคง
ปลอดภัย
7.2 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนการเรียนรู้แบบอิเล็กทรอนิกส์
7.3 พัฒนาระบบการบริการทางการศึกษาด้วย
เทคโนโลยีสารสนเทศ
7.4 พัฒนาการบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ
7.5 พัฒนาศักยภาพด้าน ICT ของนักศึกษา ผู้สอน
และบุคลากร
7.6 นาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(ICT)เพื่อใช้ในการบริหารจัดการระบบงานหลักของ
คณะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดค่าใช้จ่าย

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์

-ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
-ระดับความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
-จานวนกิจกรรมที่พัฒนาช่องทางการสื่อสารที่
ก่อให้เกิดการถ่ายทอดความความรู้ในทุกระดับ
ภายในคณะ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 บัณฑิตมีความเป็นเลิศทางวิชาการและเชี่ยวชาญ ในทักษะวิชาชีพทางด้านภาษา มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มีทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 มีคุณธรรม และสร้าง ประโยชน์ให้ประเทศ และภูมิภาคลุ่มนาโขง

มาตรการ

ชื่อกิจกรรม

ตัวบ่งชี้ตาม
เกณฑ์
ประกันฯ

ผู้รับผิดชอบ
คณะ

หลักสูตร

2560

ระยะเวลาการดาเนินงาน
256
2562 2563
1

2564

หมายเหตุ

1.1.กิจกรรมด้านการพัฒนาหลักสูตร
1.1.1

พัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่มีผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง

1.1.2

บริหารหลักสูตรโดยพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาให้แก่ ประธานหลักสูตรทุกหลักสูตรทังระดับ
ปริญญาตรีและปริญญาโทเพื่อเตรียมความพร้อมในการปรับปรุง
และพัฒนาหลักสูตร
การยกระดับการจัดการเรียนการสอนให้เป็นแบบสองภาษาและ
ใช้สารสนเทศเป็นเครื่องมือหลักในการจัดการเรียนการสอน
การพัฒนานวัตกรรม และการใช้สื่อเพื่อการจัดการเรียนรู้
การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตร
การส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาและ
มหาบัณฑิต

1.1.2

1.1.3
1.1.4
1.1.5
1.1.5
-

อบรมอาจารย์ที่ปรึกษา

-

รับพระราชทานปริญญาบัตร ประจาปีการศึกษา

มาตรการ

2.1

















































2.2
หลักสูตร
3.2
คณะ 1.5

ชื่อกิจกรรม



ตัวบ่งชี้ตาม
เกณฑ์
ประกันฯ

















































ผู้รับผิดชอบ
คณะ

หลักสูตร

หมายเหตุ

ระยะเวลาการดาเนินงาน
2560

2561

2562

2563

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ

2564

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์
ชื่อตัวชี้วัด

หน่วยที่
ค่าเป้าหมาย
วัด
2560 2561 2562 2563 2564

1. จานวนนักศึกษาที่ได้รับรางวัลทังในระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ
คน
2. จานวนผลงานวิชาการของนักศึกษาที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
ผลงาน
หรือนาไปใช้ประโยชน์
3. ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพ
ร้อยละ
อิสระภายใน 1 ปี (ตัวชีวัด สงป.)
4. ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาที่ได้งานทาตรงสาขา (ตัวชีวัด สงป.)
ร้อยละ
5. ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สาเร็จการศึกษา (ตัวชีวัด
ร้อยละ
สงป.)
6. ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สาเร็จการศึกษา (ด้าน
ร้อยละ
คุณธรรมจริยธรรม และการเป็นที่พึ่งของสังคม)
7. จานวนนักศึกษาหรือบัณฑิตที่ได้รบั ยกย่องชมเชยด้านคุณธรรม
คน
จริยธรรมจากสังคม
8. จานวนบัณฑิตที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อสังคม
คน
9. ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สาเร็จการศึกษา (ด้านภาวะ
ร้อยละ
ผู้นา การทางานเป็นทีม ความใฝ่รู้ พัฒนาตนเอง)
10. ร้อยละความพึงพอใจต่อหลักสูตรและการดารงชีวิตของนักศึกษาชันปี
ร้อยละ
สุดท้าย หรือบัณฑิต (ด้านการพัฒนาตนเอง ความใฝ่รู้ การใช้เทคโนโลยี
ที่เหมาะสมกับการดารงชีวิต)
11. ร้อยละของนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้
ร้อยละ
ความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ
2. โครงการ พัฒนานักศึกษาคณะศิลปศาสตร์
2.1 บริการข้อมูลข่าวสารทางวิชาการ สวัสดิการและสวัสดิภาพแก่นักศึกษา
1.
ปฐมนิเทศนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์
หลักสูตร
3.2
คณะ 1.5

1
2

2
3

80

80

80

80

80

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

90
80

90
80

90
80

90
80

90
80

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

80

80

80

80

80

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

2

2

3

3

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

80

2
80

3
80

4
80

5
80

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

80

80

80

80

80

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

80

80

80

80

80

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ







3
4

ผู้รับผิดชอบหลัก



4
5



รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ







2.

ปัจฉิมนิเทศ (เตรียมความพร้อมบัณฑิต)

2.2 ยกระดับขีดความสามารถของนักศึกษาก่อนการทางาน
3.
อบรมให้ความรู้ก่อนสาเร็จการศึกษา
4.
แนะแนวการศึกษาต่อและการจัดหางานก่อนสาเร็จการศึกษา
5.
ปัจฉิมนิเทศ (เตรียมความพร้อมบัณฑิต)

หลักสูตร
3.2
คณะ 1.5

















คณะ 1.5
คณะ 1.5
หลักสูตร
3.2
คณะ 1.5









































































































































































2.3 พัฒนาระบบสวัสดิการและสวัสดิภาพแก่นักศึกษาเพื่อคุณภาพชีวิตทีด่ ี
6.
โครงการพัฒนากลไกการประชาสัมพันธ์งานสวัสดิการคณะศิลป
คณะ 1.5
ศาสตร์
7.
โครงการตรวจสอบชั่วโมงจิตอาสานักศึกษากู้ยืม กยศ กรอ
คณะ 1.5
8.
ทุนสนับสนุนการศึกษาคณะศิลปศาสตร์
คณะ 1.5
9.
ทุนเรียนดีกรณีพิเศษ
คณะ 1.5
10.
ทุนการศึกษาจากบุคลากรภายในและหน่วยงานภายนอก
คณะ 1.5
11.
ทางานระหว่างเรียน
คณะ 1.5
12.
สวัสดิภาพนักศึกษา/วินัยนักศึกษา
คณะ 1.5
13.
กองทุนเงินสารองฉุกเฉินสาหรับนักศึกษา
คณะ 1.5
2.4 พัฒนาเครือข่ายศิษย์เก่า และส่งเสริมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่ศิษย์เก่า
14.
“งานคืนสู่เหย้าชาวดอกจาน” โดยเครือข่ายศิษย์เก่าคณะศิลป
คณะ 1.5
ศาสตร์
2.5 ส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษาตามอัตลักษณ์คณะศิลปศิลปศาสตร์
15.
ปฐมนิเทศนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์
หลักสูตร
3.2
คณะ 1.5
16.
จิตอาสาพัฒนาคณะ
คณะ 1.6
17.
กิจกรรมสโมสรนักศึกษา
คณะ 1.5

คณะ 1.6
2.6 ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ



18.
อบรมแกนนานักศึกษาและการจัดทาแผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
คณะ 1.5 



19.
อบรมการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเบืองต้นโดยใช้โปรแกรม SPSS คณะ 1.5 
คณะ 1.6



20. เลือกตังสโมสรนักศึกษา
คณะ 1.6 



21.
ร่วมแรง แข็งขัน สานสัมพันธ์ อาสาพัฒนา
คณะ 1.6 



22. กิจกรรมชุมนุม
คณะ 1.6 



23. กิจกรรมสโมสรนักศึกษา
คณะ 1.5 
คณะ 1.6

































ยุทธศาสตร์ที่ 2 งานวิจัยแบบมุ่งเป้าเพื่อสร้างองค์ความรู้หรือนวัตกรรมด้านภาษา มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและ
สังคมในภูมิภาคลุ่มนาโขงอย่างยั่งยืน
มาตร
การ

ชื่อกิจกรรม

กิจกรรมด้านงานวิจัย
2.1
การพัฒนาระบบกลไกการบริหารงานวิจัยคณะศิลปศาสตร์
2.2 สร้างระบบพัฒนานักวิจัยที่มีประสิทธิภาพ
2.6 พัฒนาศูนย์ข้อมูลและความเชี่ยวชาญด้านงานวิจัยของคณะศิลป
ศาสตร์
2.2 การจัดสรรงบประมาณด้านการวิจัย
2.2 การจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย
2.2 การพัฒนาสมรรถนะด้านการวิจยั สาหรับอาจารย์
2.4 การพัฒนางานวิจัยที่มีความหลากหลายในภูมิภาคลุ่มนาโขงและ
อาเซียน เช่น ภาษาต่างประเทศ สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์

ตัวบ่งชี้ตาม
เกณฑ์
ประกันฯ

คณะ
2.1 (1)
2.1 (2)
2.1 (3)
2.1 (4)
2.1 (5)

ผู้รับผิดชอบ
คณะ

หลักสูตร

ระยะเวลาการดาเนินงาน
2560

2561

2562

2563

2564

หมายเหตุ

รองคณบดีฝ่ายวิจัย


















































มาตร
การ

2.4
2.2
2.3
2.4
2.2
2.1

ตัวบ่งชี้ตาม
เกณฑ์
ประกันฯ

ชื่อกิจกรรม

การพัฒนาและยกระดับวารสารคณะศิลปศาสตร์เข้าสู่ฐาน TCI
การผลิตตาราคณะศิลปศาสตร์
สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางด้านงานวิจัยทังภายในประเทศและ
ระหว่างประเทศ
สร้างผลกระทบจากงานวิจัยในรูปแบบงานเผยแพร่ งานสร้างสรรค์
และนวัตกรรม
การยกย่องอาจารย์และนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
ดีเด่น
การจัดการความรู้ (KM) ด้านการวิจัย

ผู้รับผิดชอบ
คณะ

ระยะเวลาการดาเนินงาน

หลักสูตร








2560

2561

2562

2563

2564


























2.1 (5)















5.2 (6)















หมายเหตุ

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์
ชื่อตัวชี้วัด
1. จานวนงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ที่ได้รบั การตีพิมพ์หรือเผยแพร่ใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ (ตัวชีวัด สงป.) (งบประมาณแผ่นดิน)
2. จานวนงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ที่ได้รบั การตีพิมพ์หรือเผยแพร่ใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ (ตัวชีวัด สงป.)
3. จานวนบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงในวารสารหรือฐานข้อมูล
ระดับชาติหรือนานาชาติ (ตัวชีวัด สงป.)
4. จานวนนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ที่ได้รบั การเผยแพร่หรือได้รบั
การจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร
5. จานวนองค์ความรู้และนวัตกรรมที่เกิดจากความร่วมมือกับ
หน่วยงานภายในประเทศและต่างประเทศ

หน่วยที่
วัด

ค่าเป้าหมาย
2561
2562
2563

ผู้รับผิดชอบหลัก

2560

จานวน

10

15

20

25

30

รองคณบดีฝ่ายวิจัย

จานวน

5

10

15

20

25

รองคณบดีฝ่ายวิจัย

ผลงาน/
ชินงาน
ผลงาน/
ชินงาน
ผลงาน/
ชินงาน

5

10

15

20

25

รองคณบดีฝ่ายวิจัย

-

-

-

-

-

รองคณบดีฝ่ายวิจัย

1

1

1

1

1

รองคณบดีฝ่ายวิจัย

2564

ชื่อตัวชี้วัด
6. จานวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นาไปใช้ประโยชน์ภายใน
ระยะเวลาที่กาหนด (ตัวชีวัด สงป.)
7. องค์ความรู้/นวัตกรรมที่ถูกนาไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ในมิติดา้ น
นโยบาย
8. องค์ความรู้/นวัตกรรมที่ถูกนาไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ต่อชุมชน
และสังคม
9. องค์ความรู้/นวัตกรรมที่ถูกนาไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ใน
อุตสาหกรรม และเชิงพาณิชย์
10. ร้อยละของรายได้ที่เพิ่มขึนจากงานวิจัย/งานสร้างสรรค์/
นวัตกรรม

หน่วยที่
วัด

ค่าเป้าหมาย
2561
2562
2563

2560

ผลงาน/
ชินงาน
ผลงาน/
ชินงาน
ผลงาน/
ชินงาน
ผลงาน/
ชินงาน
ร้อยละ

ผู้รับผิดชอบหลัก
2564

3

5

7

9

10

รองคณบดีฝ่ายวิจัย

1

1

1

1

1

รองคณบดีฝ่ายวิจัย

5

5

5

5

5

รองคณบดีฝ่ายวิจัย

-

-

-

-

1

รองคณบดีฝ่ายวิจัย

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

รองคณบดีฝ่ายวิจัย

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความเป็นเลิศด้านการบริการวิชาการอย่างมีส่วนร่วม เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและเพิ่มศักยภาพของชุมชนและสังคมบนพืนฐานความ
พอเพียง
มาตร
การ

ชื่อกิจกรรม

กิจกรรมด้านบริการวิชาการ
3.1
3.3/
3.4

การพัฒนาระบบและกลไกการบริการวิชาการ
โครงการบริการวิชาการภายในสถาบัน

ตัวบ่งชี้ตาม
เกณฑ์
ประกันฯ

ผู้รับผิดชอบ

คณะ

หลักสูตร

ระยะเวลาการดาเนินงาน
2560

2561

2562

2563

2564

คณะ
3.1

หมายเหตุ

ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย
บริการวิชาการ




















ตัวบ่งชี้ตาม
เกณฑ์
ประกันฯ

คณะ

หลักสูตร

2560

2561

2562

2563

2564

โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน และหน่วยงานภายนอก

3.1















โครงการทีด่ าเนินกิจกรรมภายใต้ศูนย์บริการวิชาการ

3.1















มาตร
การ

3.3/
3.4
3.2

ชื่อกิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

ระยะเวลาการดาเนินงาน
หมายเหตุ

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์
ชื่อตัวชี้วัด

หน่วยที่
วัด

ค่าเป้าหมาย
2560 2561 2562 2563 2564

ผู้รับผิดชอบหลัก

1.จานวนโครงการบริการวิชาการอย่างมีส่วนร่วมที่มีประสิทธิภาพและ
สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย
2.จานวนโครงการบริการวิชาการอย่างมีส่วนร่วมภายใต้ความร่วมมือกับ
องค์กรภายนอก
3. จานวนโครงการบริการวิชาการอย่างมีส่วนร่วมทีน่ าความรู้ และ
ประสบการณ์มาใช้พัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย
4.จานวนกิจกรรมหรือโครงการเกิดขึนในชุมชน/สังคมเพื่อตอบสนองสังคม
สูงวัย
5. ร้อยละของผู้รบั บริการทีน่ าความรู้ไปใช้ประโยชน์ (ตัวชีวัดสงป.)

โครงการ

3

3

3

3

3

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการฯ

โครงการ

5

5

5

10

10

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการฯ

โครงการ

2

2

3

4

5

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการฯ

กิจกรรม/
โครงการ
ร้อยละ

-

-

-

-

1

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการฯ

50

70

70

70

70

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการฯ

ชื่อตัวชี้วัด
6. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รบั บริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รบั บริการ
วิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากบริการ (ตัวชีวัดสงป.)

หน่วยที่
วัด

ค่าเป้าหมาย
2560 2561 2562 2563 2564

ร้อยละ

80

85

85

85

85

ผู้รับผิดชอบหลัก
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 อนุรักษ์ สืบสาน ประเพณีท้องถิ่น และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นในภูมิภาคลุ่มนาโขง
มาตร
การ

ชื่อกิจกรรม

กิจกรรมด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
4.1
การพัฒนาระบบและกลไกงานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
4.2 กิจกรรมทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น เช่น การพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรม
4.1
กิจกรรมระดับหลักสูตรที่ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
4.3 กิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์

ตัวบ่งชี้ตาม
เกณฑ์
ประกันฯ

ผู้รับผิดชอบ

คณะ

ระยะเวลาการดาเนินงาน

หลักสูตร

2560

2561

2562

2563

2564

4.1





















4.1
4.1






















คณะ

หมายเหตุ

ชื่อตัวชี้วัด
1. ระดับการตระหนักถึงความสาคัญของศิลปวัฒนธรรมและภูมปิ ัญญา
ท้องถิ่นของผู้ร่วมกิจกรรม
2. ร้อยละจานวนผู้เข้ารับการเรียนรู้/ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ด้านความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมต่อเป้าหมายโครงการ
3. จานวนแหล่งเรียนรู้ทังในและนอกมหาวิทยาลัยที่เพิ่มขึนต่อปี
4. จานวนผลงานกิจกรรมที่มีการเผยแพร่ด้านศิลปวัฒนธรรม (ตัวชีวัด
สงป.)
5. ร้อยละของนักศึกษาที่เห็นความสาคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย (ตัวชีวัด
สงป.)
6. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชน์ในการทานุ
บารุงศิลปวัฒนธรรม (ตัวชีวัด สงป.)

หน่วยที่
ค่าเป้าหมาย
วัด
2560 2561 2562 2563 2564

ผู้รับผิดชอบหลัก

ระดับ

1

2

2

3

3

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการฯ

ร้อยละ

30

35

35

40

40

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการฯ

แหล่ง
เรียนรู้
กิจกรรม

-

-

-

-

1

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการฯ

3

5

5

5

5

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการฯ

ร้อยละ

85

85

85

85

85

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการฯ

ร้อยละ

80

83

85

87

90

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 บริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล สามารถปรับตัวให้ทันกับพลวัตการเปลี่ยนแปลงทางสังคม สร้างสภาพแวดล้อมที่เอือต่อการเรียนรู้และ
การทางานอย่างมีความสุขและยกระดับคุณภาพให้เป็นมาตรฐาน

มาตร
การ

ชื่อกิจกรรม

5.1 กิจกรรมด้านการจัดการความรู้ (KM)
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อจัดการองค์ความรู้
กิจกรรมการจัดการความรูภ้ ายในสานักงาน เช่น กิจกรรมLearn
and Share
5.7 กิจกรรมการจัดการความรูด้ ้านการผลิตบัณฑิต
5.1 กิจกรรมการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะของ
คณาจารย์และบุคลากร
5.2 กิจกรรมพัฒนาระบบประกันคุณภาพ

ตัวบ่งชี้ตาม
เกณฑ์
ประกันฯ

คณะ

หลักสูตร

ระยะเวลาการดาเนินงาน
2560

2561

2562

2563

2564

คณะ
5.1 (6)










































คณะ
5.2




การเผยแพร่ความรู้ในด้านการประกันคุณภาพแก่บุคลากร
การพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการประกันคุณภาพ
พัฒนาระบบงานประกันคุณภาพการศึกษาบูรณาการสู่การ
ปฏิบัติงานประจา
5.3 กิจกรรมด้านงานพิเศษ
5.9/ กิจกรรม Green Office

5.8
5.8
5.8

หมายเหตุ

รองฝ่ายแผนและ
สารสนเทศ



5.6
5.7

รองวิชาการ
รองบริหาร และ
รองวิชาการ
ผช.ประกันคุณภาพ

ผช กิจการพิเศษ



5.10
5.9/ มาตรการประหยัดพลังงาน
5.10
5.9/ ปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมที่เอือต่อการปฏิบัติงานและ
5.10 การเรียนการสอน
5.4 กิจกรรมด้านแผนและงบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

คณะ
5.1































 ผช กิจการพิเศษ

มาตร
การ

ชื่อกิจกรรม

ตัวบ่งชี้ตาม
เกณฑ์
ประกันฯ

ผู้รับผิดชอบ

คณะ

หลักสูตร

ระยะเวลาการดาเนินงาน
2560

2561

2562

2563

2564

หมายเหตุ

กิจกรรมพัฒนา ทบทวน ประเมิน ปรับปรุงแผนภายในคณะอย่างมี
ส่วนร่วม













5.4/ กิจกรรมให้ความรูด้ ้านปฏิบัติงานสาหรับบุคลากร เช่น ความรู้ด้าน
5.5 การเงินและพัสดุ การจัดทางบประมาณกิจกรรมสาหรับบุคลากร
5.5 กิจกรรมด้านการบริหารจัดการ
5.1 การพัฒนาระบบกลไกการบริหารงานของผู้บริหาร













รองฝ่ายบริหาร
และรองฝ่ายแผน
และสารสนเทศ
รองฝ่ายบริหาร













รองฝ่ายบริหาร



รองฝ่ายแผนและ
สารสนเทศ

5.2

คณะ
5.1

5.1

การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อประกอบการตัดสินใจของ
ผู้บริหาร











5.6

กิจกรรมด้านการประชาสัมพันธ์คณะ











5.6 กิจกรรมส่งเสริมจรรณยาบรรณวิชาชีพ
5.2/ โครงการปรับปรุงข้อบังคับ ระเบียบ กฎเกณฑ์ ที่สาคัญเพื่อให้เกิด
5.3 ความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน



รองฝ่ายบริหาร
รองฝ่ายบริหาร













ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์
ชื่อตัวชี้วัด

หน่วยที่วัด

1. ระดับความสาเร็จของระบบบริหารจัดการทีด่ ีและมีธรรมาภิบาล
2. ระดับความสาเร็จของการพัฒนาระบบบริหารจัดการภายใต้ระบบ
คุณภาพ
3. ร้อยละของระบบสาธารณูปโภคที่เป็นไปตามมาตรฐาน
4. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา/บุคลากรที่มีต่อการรบริหารจัดการ
ระบบสาธารณูปโภค และสิ่งแวดล้อมในคณะ

ระดับ
ระดับ
ร้อยละ
ระดับ

2560
4
3.6

ค่าเป้าหมาย
2561
2562
2563
4
4
4
3.6
3.6
4

2564
4
4

รองคณบดีฝ่ายบริหาร
รองคณบดีฝ่ายบริหาร

80
3.85

80
3.95

80
4.65

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ

80
4.00

80
4.50

ผู้รับผิดชอบหลัก

ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีประสิทธิภาพ มีสมรรถนะ ปฏิบัติงานอย่างมีความสุข และมีความผูกพันกับองค์กร
มาตร
การ

ชื่อกิจกรรม

ตัวบ่งชี้ตาม
เกณฑ์
ประกันฯ

ผู้รับผิดชอบ
คณะ

หลักสูตร

ระยะเวลาการดาเนินงาน
2560

2561

2562

2563

2564

กิจกรรมพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ

6.1/ พัฒนาระบบกลไกการบริหารงานบุคคล
6.2
6.6 การยกย่องอาจารย์ที่มีผลงานทางวิชาการดีเด่น
6.3 ทุนศึกษาต่อเพื่อเพิ่มคุณวุฒิปริญญาเอกของอาจารย์
6.4

ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตตาราและผลงานทางวิชาการที่มี
คุณภาพ

หมายเหตุ

รองคณบดีฝ่าย
บริหาร






















คณะ 2.1
หลักสูตร
4.2













หลักสูตร
4.2











มาตร
การ

ชื่อกิจกรรม

6.4

เตรียมความพร้อมของอาจารย์ในการเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการ

6.4

กิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาทักษะวิชาชีพของบุคลากรสายวิชาการ

เพิ่มศักยภาพอาจารย์ด้านการใช้ภาษาอังกฤษสาหรับการจัดการ
เรียนการสอนหลักสูตรนานาชาติและการเผยแพร่ผลงานในระดับ
นานาชาติ
6.3 ทุนสาหรับอาจารย์ไปศึกษาดูงาน ปฏิบัติงาน หรือร่วมประชุม
วิชาการในกลุ่มประเทศอาเซียน
6.8 กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพให้แก่
อาจารย์และบุคลากร
6.7 การจัดการความรู้ (KM) ด้านงานประกันคุณภาพภายในและ
ภายนอกแก่คณาจารย์
6.7 พัฒนาสื่อการสอน และการจัดการเรียนการสอนด้วยระบบ ELearning ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้วย
ตนเองของนักศึกษา
กิจกรรมพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน
6.1/ การพัฒนาระบบกลไกการบริหารงานบุคคล
6.2
6.4 การส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะและมีความเชี่ยวชาญ
เพื่อความก้าวหน้าตามสายงาน
6.6 การสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานแก่บุคลากร
6.6 กิจกรรมด้านสวัสดิการสาหรับบุคลากร
กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ
- ตรวจและส่งเสริมสุขภาพประจาปีให้แก่บุคลากร

ตัวบ่งชี้ตาม
เกณฑ์
ประกันฯ

หลักสูตร
4.2
หลักสูตร
4.2

6.7

หลักสูตร
4.2

ผู้รับผิดชอบ

ระยะเวลาการดาเนินงาน

คณะ

หลักสูตร

2560

2561

2562

2563

2564









































































































































หมายเหตุ

มาตร
การ

6.8
6.8
6.6

ชื่อกิจกรรม

ตัวบ่งชี้ตาม
เกณฑ์
ประกันฯ

- สวัสดิการห้องออกกาลังกาย
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของบุคลากร ความฉลาดทางอารมณ์
กิจกรรมพัฒนาองค์กร Organization Development เพื่อ
เสริมสร้างความสามัคคี การทางานเป็นทีม และสร้างความผูกพัน
ต่อองค์กร
กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรที่เป็นแบบอย่างที่ดี

ผู้รับผิดชอบ
คณะ

ระยะเวลาการดาเนินงาน

หลักสูตร

2560

2561

2562

2563

2564































หมายเหตุ

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์
ชื่อตัวชี้วัด
1. ร้อยละของบุคลากรที่มีสรรถนะเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
1. ร้อยละของบุคลากรที่มีความสุขในการปฏิบัติงาน
2. ร้อยละของบุคลากรที่มีความผูกพันต่อองค์กร

หน่วยที่วัด
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ

2560
≥91
≥63
≥91

2561
≥92
≥64
≥92

ค่าเป้าหมาย
2562 2563
≥92
≥94
≥65
≥66
≥92
≥94

ผู้รับผิดชอบหลัก
2564
≥95
≥67
≥95

รองคณบดีฝ่ายบริหาร
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
รองคณบดีฝ่ายบริหาร

ยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนาโครงสร้างพืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัย มั่นคง ปลอดภัย และนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อ
สนับสนุน การเรียนรู้แบบอิเล็กทรอนิกส์ การบริการทางการ ศึกษา การบริหารจัดการ และยกระดับความสามารถของนักศึกษาและบุคลากรในการใช้ ICT
ตอบสนองต่อการพัฒนาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิตอล
มาต
รการ

ชื่อกิจกรรม

ตัวบ่งชี้
ผู้รับผิดชอบ
ตามเกณฑ์
คณะ หลักสูตร
ประกันฯ

ระยะเวลาการดาเนินงาน
2560

2561

2562

2563

2564

โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

หมายเหตุ
รองคณบดีฝ่าย
แผนและ
สารสนเทศ



7.1/7 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภายในคณะให้มีประสิทธิภาพ
.3
7.2/ พัฒนาโครงการ Digital Knowledge @ LA
7.3
7.5 พัฒนากิจกรรมสารสนเทศเพื่อรองรับการเรียนการสอนในศตวรรษที่
21
7.6 พัฒนากิจกรรมสารสนเทศเพื่อรองรับการปฏิบัติงานสานักงาน
7.2 พัฒนารูปแบบการบริการฐานข้อมูลสารสนเทศด้านวิชาการแก่ชมุ ชน
และผู้สนใจ




















































ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์
ชื่อตัวชี้วัด
1. ร้อยละของความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ

หน่วยที่วัด
ร้อยละ

2560
≥80

ค่าเป้าหมาย
2561 2562 2563
≥85
≥90
≥95

ผู้รับผิดชอบหลัก
2564
≥100

รองคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ

