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แผนปฏิบตั กิ ารประจําป 2556 ของคณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
แผนปฏิบัติการประจําป 2556 ของคณะมนุษยศาสตรไดรับการจัดทําขึ้นโดยฝายคณะกรรมการฝายวางแผนและติดตามประเมินผล คณะมนุษยศาสตร มีระยะเวลาในการดําเนินงานตามแผน
ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2555 - 30 กันยายน 2556 รอบปงบประมาณ 2556 โดยมีวัตถุประสงคหลักใหหนวยงานในสังกัดตางๆ นําไปใชในการปฏิบัติงานในทิศทางเดียวกัน ตลอดจนเปนเครื่องมือใน
การกระจายภารกิจตามยุทธศาสตรและตัวชี้วัดสูหนวยงานภายใน ทั้งระดับภาควิชาและหนวยงานสนับสนุน รวมทั้งสงเสริมแนวทางการมีสวนรวมของบุคลากรทุกสวนตามที่ระบุในแผนกลยุทธ 5 ป
(พ.ศ. 2556 – 2560) เพื่อใหการขับเคลื่อนการดําเนินงานตามแผนปฏิบัตกิ าร (Action Plan) สามารถบรรลุเปาหมายที่กําหนดไว
สาระสําคัญในแผนปฏิบัติการประจําป 2556 มีความสอดคลองเชือ่ มโยงกับแผนกลยุทธ 5 ป (พ.ศ. 2556 - 2560) และใชผลการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับคณะประจําป 2555
(ผลการดําเนินงานปการศึกษา 2554) ตามกระบวนการ P-D-C-A ซึ่งสามารถแสดงไดโดยสรุปดังตอไปนี้

1

แผนพัฒนาระบบบริหารจัดการและการเงิน

ความสอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตร
ในแผนกลยุทธ 5 ป ของคณะมนุษยศาสตร
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 6

2
3
4
5
6
7
8
9
10

แผนพัฒนาบุคลากร
แผนจัดการศึกษาและผลิตบัณฑิต
แผนพัฒนานิสิตและบริการศิษยเกา
แผนพัฒนางานวิจัย
แผนพัฒนางานบริการวิชาการ
แผนทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
แผนสงเสริมเอกลักษณและอัตลักษณ
แผนพัฒนาการประกันคุณภาพ
แผนเฉพาะกิจ

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 และ 6
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 6
ประเด็นยุทธศาสตรที่เกีย่ วของ

ที่

แผนงาน

ความเชือ่ มโยงกับผลการประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ
ประจําป 2555 (ผลการดําเนินงานปการศึกษา 2554)
องคประกอบที่ 1 - ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ (1.1)
องคประกอบที่ 7 - การบริหารและการจัดการ (7.1 , 7.2 , 7.3 , 7.4)
องคประกอบที่ 8 - การเงินและงบประมาณ (8.1)
องคประกอบที่ 2 - การผลิตบัณฑิต (2.2 , 2.3 , 2.4)
องคประกอบที่ 2 - การผลิตบัณฑิต (2.1 , 2.5 , 2.6 , 2.7 , 2.8)
องคประกอบที่ 3 - กิจกรรมการพัฒนานิสติ (3.1 , 3.2 , 3.3)
องคประกอบที่ 4 - การวิจัย (4.1 , 4.2 , 4.3)
องคประกอบที่ 5 - การบริการทางวิชาการแกสังคม (5.1 , 5.2)
องคประกอบที่ 6 - การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม (6.1)
องคประกอบที่ 9 - ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ (9.1)
องคประกอบที่ 9 - ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ (9.1)
องคประกอบที่เกี่ยวของ

แผนปฏิบัติการประจําป 2556 คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร หนา 2

สวนที่ 1
การทบทวนแผนกลยุทธ 5 ป (พ.ศ. 2556 – 2560)
วิสัยทัศน (Vision)
คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มุงสูการเปนตนแบบองคกรการศึกษาทางดานสหวิทยาการเพื่อการพัฒนามนุษยแบบองครวมในระดับภูมิภาคเอเชีย

ปรัชญา (Philosophy)
สหวิทยาการเพื่อเสริมสรางการดําเนินชีวิตอยางเปนสุข

ปณิธาน (Pledge)
คณะมนุษยศาสตรมุง ผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพ เพียบพรอมดวยศักยภาพรอบดาน พรอมรับการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก มีวิจารณญาณ เปนบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม เปนแบบอยางทีด่ ีแกสังคม
อนุรักษ สืบสาน และเผยแพรวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ

พันธกิจ (Mission)
1.
2.
3.
4.
5.

ผลิตบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตสาขามนุษยศาสตรที่มีศักยภาพพรอมรับการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคศตวรรษที่ 21 และมีความสามารถในการแขงขันในระดับสากล
เสริมสรางโลกทัศนใหแกบัณฑิตในสาขาวิชาตางๆ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรดวยการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปทางดานภาษาและวัฒนธรรม ปรัชญาและศาสนา และสุนทรียศาสตร
วิจัยและสรางองคความรูในสาขามนุษยศาสตรที่มีคุณภาพและตอบสนองความตองการของสังคมในระดับสากล
เผยแพรองคความรูในสาขามนุษยศาสตรสูสังคมเพื่อพัฒนาคนใหมีคุณภาพและสรางสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิตอยางยั่งยืน
ทํานุบํารุง เผยแพร และสรางสรรคผลงานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทยใหเปนที่แพรหลายในระดับสากล

คานิยมหลัก (Core Value)
มอบรอบทิศ คิดบูรณาการ ประสานความรวมมือ

อัตลักษณ (Identity)
สํานึกดี มุงมั่น สรางสรรค สามัคคี (IDKU)

เอกลักษณ (Uniqueness)
สหวิทยาการแหงชีวิต
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ความเชื่อมโยงสอดคลองระหวางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรและคณะมนุษยศาสตร
วิสัยทัศน
วิสัยทัศน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
คณะมนุษยศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เปนมหาวิทยาลัยทีม่ คี วามเปนเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ มีผลงานเปนที่ยอมรับ คณะมนุษยศาสตร มุง สูการเปนตนแบบองคกรการศึกษาทางดานสหวิทยาการ เพื่อการพัฒนามนุษยแบบ
ในมาตรฐานสากล เปนแกนนําในการระดมภูมิปญญาเพื่อพัฒนาประเทศอยางยั่งยืนและใหมีอํานาจตอรองใน องครวมในระดับเอเซีย
ประชาคมโลก

ปรัชญา
ปรัชญา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
คณะมนุษยศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เปนสถาบันที่มีปณิธานมุงมั่น ในการสั่งสมเสาะแสวงหา และพัฒนาความรูให สหวิทยาการเพื่อเสริมสรางการดําเนินชีวิตอยางเปนสุข
เกิดความเจริญงอกงามทางภูมิปญญา ที่เพียบพรอมดวยวิชาการ จริยธรรมและคุณธรรม ตลอดจนเปนผู
ชี้นําทิศทางสืบทอดเจตนารมณที่ดีของสังคม เพื่อความคงอยู ความเจริญ และความเปนอารยะของชาติ
ยุทธศาสตร
ยุทธศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
คณะมนุษยศาสตร
ยุทธศาสตรที่ 1 เสริมสรางวิชาการใหเขมแข็ง ทันสมัย เพื่อการพัฒนาความกินดีอยูดี
ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาหลักสูตรสหวิทยาการสาขามนุษยศาสตรทุกระดับเพื่อตอบสนองการเปด
ประชาคมอาเซียน
- กลยุทธที่ 1 พัฒนาหลักสูตรและพัฒนาการเรียนการสอนใหทันสมัยและมีความเขมแข็งทางวิชาการ
กลยุทธ: การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน
- กลยุทธที่ 2 พัฒนาความเปนนานาชาติ
- กลยุทธที่ 3 พัฒนาศักยภาพและทักษะของนิสิต เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีความเปนพลเมืองโลก
ยุทธศาสตรที่ 2 สรางกิจกรรมการพัฒนานิสิตตามแนวคิดการพัฒนามนุษยแบบองครวมเพื่อเพิม่ ขีด
ความสามารถในการแขงขันของบัณฑิตในระดับอาเซียน
กลยุทธ: การพัฒนานิสติ และสงเสริมกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรูและประสบการณทั้งนิสิตและศิษยเกา
- กลยุทธที่ 4 พัฒนาศักยภาพอาจารย
ยุทธศาสตรที่ 1
กลยุทธ: การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน
- กลยุทธที่ 5 พัฒนาระบบและทรัพยากรใหทันสมัย เพื่อสรางความเขมแข็งทางวิชาการ

2) คณะฯมีความพรอมดานทรัพยากรการศึกษาและสามารถใชใหเกิดประโยชนสูงสุด (อยูใน
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตรที่ 6 ขอที่ 2)
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ยุทธศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ยุทธศาสตรที่ 2 สรางองคความรูเ พื่อความเปนเลิศและเพื่อการใชประโยชน

- กลยุทธที่ 1 ปฏิรปู ระบบการบริหารงานวิจัยในมหาวิทยาลัย
- กลยุทธที่ 2 เพิ่มปริมาณงานวิจยั คุณภาพ
- กลยุทธที่ 3 บูรณาการความรวมมือระหวางหนวยงาน
- กลยุทธที่ 4 การขยายผลและการใชประโยชนจากงานวิจัย
ยุทธศาสตรที่ 3 บริการทางวิชาการเพื่อสังคมและเพื่อการพึ่งพาตนเองไดอยางยั่งยืน
- กลยุทธที่ 1 ยกระดับคุณภาพการเผยแพรผลงานบริการวิชาการสูก ลุมเปาหมายทุกระดับ
- กลยุทธที่ 2 การสรางเครือขายความรวมมือ/บูรณาการความรวมมือ
- กลยุทธที่ 3 การพัฒนารายไดจากการบริการวิชาการ
- กลยุทธที่ 4 การปรับปรุงกลไกการบริการวิชาการ
ยุทธศาสตรที่ 4 การทํานุบํารุงศิลปะ วัฒนธรรมไทยเพื่อเชิดชูความเปนไทยและนําพาสูส ากล
- กลยุทธที่ 1 ใชกระบวนการทํานุบาํ รุงศิลปะ วัฒนธรรมไทยเปนเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการมี
จิตใจที่ดีงาม ใหแกประชาชน นิสติ และบุคลากรมหาวิทยาลัย
- กลยุทธที่ 2 เรงรัดการนําเสนอศิลปะ วัฒนธรรมไทย เอกลักษณความเปนไทยในรูปแบบตาง ๆ ใหเปนที่
รูจัก และสามารถแสดงไดในเวทีสากล
- กลยุทธที่ 3 ปรับปรุงกลไกการทํานุบํารุงศิลปะ วัฒนธรรมใหสอดคลองกับสถานการณทเี่ ปลีย่ นแปลงไป

ยุทธศาสตร
คณะมนุษยศาสตร
ยุทธศาสตรที่ 3 สงเสริมงานวิจัยและงานสรางสรรคเชิงสหวิทยาการสาขามนุษยศาสตรทไี่ ดมาตรฐาน
ในระดับชาติและระดับอาเซียน
ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาระบบและกลไกการจัดการองคความรูเ ชิงสหวิทยาการสาขามนุษยศาสตรทไี่ ด
มาตรฐานในระดับชาติและระดับอาเซียน
ยุทธศาสตรที่ 3
กลยุทธ: การสงเสริมงานวิจัยหรืองานสรางสรรค
ยุทธศาสตรที่ 4
กลยุทธ: การพัฒนาวิชาการ การบริการวิชาการ เผยแพร และถายทอดองคความรู
ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาระบบและกลไกการจัดการองคความรูเ ชิงสหวิทยาการสาขามนุษยศาสตรทไี่ ด
มาตรฐานในระดับชาติและระดับอาเซียน
กลยุทธ: การพัฒนาวิชาการ การบริการวิชาการ เผยแพร และถายทอดองคความรู

ยุทธศาสตรที่ 5 เสริมสรางเอกลักษณองคกรและบทบาทความรับผิดชอบตอสังคมดวยการ
บูรณาการองคความรูเ ชิงสหวิทยาการสาขามนุษยศาสตร
กลยุทธ: การสรางจุดเดนที่สงผลสะทอนเปนเอกลักษณ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ภูมิปญญาไทย และเผยแผวัฒนธรรมสูอาเซียน
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ยุทธศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ยุทธศาสตรที่ 5 ปฏิรูประบบการบริหารองคกรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการและรองรับการ
เปลีย่ นแปลง
- กลยุทธที่ 1 ปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
- กลยุทธที่ 2 พัฒนาศักยภาพบุคลากรในดานตาง ๆ
- กลยุทธที่ 3 แสวงหารายไดจากภายนอก
- กลยุทธที่ 4 สงเสริมการใชทรัพยากรรวมกันในหนวยงานและระหวางหนวยงานใหมีประสิทธิภาพและ
เกิดประโยชนสูงสุด
- กลยุทธที่ 5 เสริมสรางการมีสวนรวมในการบริหารงานอยางมีคณ
ุ ภาพ มีคุณธรรมและมีจริยธรรม
- กลยุทธที่ 6 เรงรัดประชาสัมพันธภาพลักษณองคกรเชิงรุกในรูปแบบตางๆ ใหเปนที่รูจักอยางแพรหลาย
ทั้งภายในและภายนอก
- กลยุทธที่ 7 สงเสริมสวัสดิการและพัฒนากีฬาเพื่อสุขภาพ สําหรับนิสิตและบุคลากร

ยุทธศาสตร
คณะมนุษยศาสตร
ยุทธศาสตรที่ 6 พัฒนาระบบและกลไกการบริหารการศึกษาใหเอือ้ ตอการเปนตนแบบองคกร
การศึกษาดานสหวิทยาการเพื่อการพัฒนามนุษยแบบองครวมในระดับชาติและระดับอาเซียน
กลยุทธที่ 1: การพัฒนาระบบบริหารจัดการองคกรการศึกษา

กลยุทธที่ 2: การพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
กลยุทธที่ 1: การพัฒนาระบบบริหารจัดการองคกรการศึกษา

หมายเหตุ : ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร สามารถถายทอดไปยังภาควิชา/หนวยงานสนับสนุนของคณะมนุษยศาสตร เพื่อใชในการจัดทําแผนปฏิบัติการ (Action Plan)
โดยการเสนอโครงการ/กิจกรรมและงบประมาณใหสอดคลองแผนยุทธศาสตร
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สวนที่ 2
การวิเคราะหแผนตามรายงานการตรวจประเมินคุณภาพประจําป 2555 ระดับคณะ
ผลการวิเคราะหจากรายงานการประเมินคุณภาพภายในตามองคประกอบ 9 องคประกอบ มีรายละเอียดดังนี้
องคประกอบ
องคประกอบที่ 1
ปรัชญา ปณิธาน
วัตถุประสงค และ
แผนดําเนินการ

คะแนนเฉลีย่ / เกณฑ
จุดแข็ง / แนวทางการเสริมจุดแข็ง
5.00 : “ดีมาก”
จุดแข็ง
(ป 2554 = ดีมาก) มี ก ารจั ด ทํ า แผนยุ ท ธศาสตร 15 ป โดยให
บุคลากรทุกสวนมีสวนรวม
แนวทางการเสริมจุดแข็ง
จั ด ทํ า แผนปฏิ บั ติ ก ารให ส อดคล อ งกั บ แผน
ยุทธศาสตร

จุดที่ควรพัฒนา / ขอเสนอแนะ
จุดที่ควรพัฒนา
บุคลากรยังมีความรูความเขาใจในการจัดทําแผนปฏิบัติการ
นอย
ขอเสนอแนะ
ควรสงเสริมบุคลากรใหมีความเขาใจในการจัดทําแผนปฏิบัติ
การและดําเนินการใหสอดคลองกับแผนยุทธศาสตร

แผนงานที่กระทบ / แนวทางเชื่อมโยงสูแผน
แผนพัฒนาระบบบริหารจัดการและการเงิน
สรุปผลการวิเคราะห
ผลการประเมินคุณภาพภายในป 2555 (การดําเนินงานป 2554) มีผลอยูใน
ระดับ “ดีมาก” ซึ่งสามารถรักษาระดับคุณภาพไดอยางคงที่ ดังนั้น แผนปฏิบัติ
การประจําป 2556 จึงมุงรักษาระดับคุณภาพ โดยจัดทําแผนปฏิบัติการตาม
แนวทางใหม ที ่กํ า หนดไว ร วมไปถึ ง การเพิ ่ม สาระสํ า คั ญ ที ่เ ป น กลไกในการ
บริหารงานตางๆ เพื่อใหการดําเนินงานของหนวยงานสอดคลองกับสถานการณ
มากยิ่งขึ้น
แนวทางเชื่อมโยงสูการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป 2556
1) วิเคราะห ความเปน ไปได และกํ าหนดค าเปา หมายตา งๆ ให สอดคลอ งกั บ
สภาพความเปนจริงและมีความทาทายมากยิ่งขึ้น
2) ถายทอดตัวชี้วัดสูหนวยงานในสังกัด (ภาควิชา ศูนย สถาบัน) ใหชัดเจนมาก
ยิ่งขึ้น
3) พัฒนาและถายทอดองคความรูในดานการจัดทําแผนงานสูหัวหนาหนวยงาน
ยอยและบุคลากรสายสนับสนุนมากยิ่งขึ้น
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องคประกอบ
องคประกอบที่ 2
การผลิตบัณฑิต

คะแนนเฉลีย่ / เกณฑ
จุดแข็ง / แนวทางการเสริมจุดแข็ง
3.70 : “ดี”
จุดแข็ง
(ป 2554 = พอใช) 1) มีห ลั ก สูต รครบทุ ก ระดั บ การศึ ก ษา ได แ ก
ระดับปริญญาตรี โท เอก ทัง้ ภาคปกติและ
ภาคพิ เ ศษ รวมทั ้ง มี ห ลั ก สู ต รนานาชาติ
ระดับปริญญาตรี
2) คณะมี กิ จ กรรมโครงการเสริ ม หลั ก สู ต ร
จํานวนมากและหลากหลาย
3) มีก ารสนั บสนุ นให นิสิตปริญ ญาตรี เขา ร ว ม
การประชุ มวิ ช าการ และนํ า เสนอผลงาน
วิ ช า ก า ร โ ด ย มี เ ค รื อ ข า ย ส า ย จุ ฬ า ธรรมศาสตร-เกษตร
4) มี ง านวิ จั ย ของอาจารย แ ละมี ก ารสร า ง
นวั ต กรรมเพื ่อ นํ า มาพั ฒ นาการเรี ย นการ
สอน
5) มีการเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียน
โดยการขออั ต ราพนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย
ตํ า แหน ง อาจารย จํ า นวน 6 อั ต รา เพื่ อ
รองรับการเปดสอนรายวิชาภาษาอาเซีย น
ไดแก ภาษาเวียดนาม และภาษามลายู
6) มีก ารเจรจาความร ว มมื อ ทางวิ ช าการกั บ
มหาวิ ท ยาลั ย ในต า งประเทศ เพื ่อ เพิ ่ม
ศั ก ย ภ า พ ก า ร เรี ย น รู ด  า นภ า ษ า แ ล ะ
วั ฒ นธรรมให แ ก นิ สิ ต และบุ ค ลากรคณะ
มนุษยศาสตร เชน Oakland University
ประเทศออสเตรเลี ย Unversidade do
Porto
แนวทางการเสริมจุดแข็ง
ไมมี

จุดที่ควรพัฒนา / ขอเสนอแนะ
จุดที่ควรพัฒนา
1) สัดสวนคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยในระดับปริญญาเอก
และสัดสวนตําแหนงทางวิชาการของอาจารย
2) ทุกหลักสูตรควรมีการจัดทํา มคอ.3 และ มคอ.5 ใหครบ
ทุกรายวิชาที่เปดสอน
ขอเสนอแนะ
1) ควรจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร โดยกระจายภาระงานสอน
และงานสวนกลางของภาควิชา/คณะ ของบุคลากรสาย
วิชาการ เพือ่ เปดโอกาสใหอาจารยมีเวลาในการทําวิจัย
และผลงานทางวิ ชาการ สํ าหรับ การพั ฒนาคุ ณวุ ฒิแ ละ
ตําแหนงทางวิชาการ
2) ควรมี ร ะบบติ ด ตาม มคอ.3 มคอ.5 และ มคอ.7 ให
ครบถวน

แผนงานที่กระทบ / แนวทางเชื่อมโยงสูแผน
แผนพัฒนาบุคลากร
แผนการจัดการศึกษาและผลิตบัณฑิต
แผนพัฒนากายภาพ (เฉพาะกิจ)
แผนงานรองรับการเปดประชาคมอาเซียน (เฉพาะกิจ)
แผนพัฒนาระบบและกลไกการเผยแพรขอมูลขาวสารและความรวมมือทาง
วิชาการระหวางประเทศ (เฉพาะกิจ)
สรุปผลการวิเคราะห
ผลการประเมินคุณภาพภายในป 2555 (การดําเนินงานป 2554) มีผลอยูใน
ระดับ “ดี” ซึ่งมีพั ฒนาการในทิศทางที่ดีขึ้นจากเดิมที่อยูระดับพอใช ทั้งนี้ มี
สาเหตุมาจากคณะมีหลักสูตรครบทุกระดับการศึกษา และมีการเตรียมความ
พรอมสูประชาคมอาเซียน
แนวทางเชื่อมโยงสูการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป 2556
1) ให ค วามสํ า คั ญ กั บ การพั ฒ นาบุ ค ลากรเป น วาระเร ง ด ว นด ว ยการจั ด ทํ า
แผนงานเชิงรุกเพื่อพัฒนาคุณวุฒิและตําแหนงทางวิชาการของคณาจารย
2) กําหนดกรอบโครงการเพิ่มพูนความรูและทักษะทางดานการจัดการใหแก
บุคลากรสายสนั บ สนุ นเพื ่อ ให มี ศัก ยภาพในการปฏิ บั ติงานสอดคล อ งกั บ
ความกาวหนาของหนวยงาน
3) มีระบบ มคอ. ออนไลน เพื่อความสะดวกในการจัดทํารายงานและติดตาม
มคอ.

แผนปฏิบัติการประจําป 2556 คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร หนา 8

องคประกอบ
องคประกอบที่ 3
กิจกรรมการพัฒนา
นิสิต

คะแนนเฉลีย่ / เกณฑ
จุดแข็ง / แนวทางการเสริมจุดแข็ง
5.00 : “ดีมาก”
จุดแข็ง
(ป 2554 = ดี)
1) มี ผ ลการดํ า เนิ น งานด า นกิ จ การนิ สิ ต ที ่
เขมแข็ง
2) มี ก ารจั ด บริ ก ารข อ มู ล ข า วสารที ่เ ป น
ประโยชนตอนิสิตปจจุบันและศิษยเกา ผาน
ทางสั งคมออนไลน บอร ดประชาสั ม พั น ธ
ฯลฯ
3) การประเมิน ผลคุ ณภาพการให บ ริ ก ารทุ ก
ด า นมี ระดั บ คะแนนเฉลี ่ย ที ่เป นมาตรฐาน
เดียวกัน คือ ไมต่ํากวา 3.51
4) มี ก ารนํ า ผลการประเมิ น คุ ณ ภาพการ
ให บ ริ ก ารมาใช เ ป น ข อ มู ล พื ้น ฐานเพื ่อ
พัฒนาการจัดบริ ก ารเพื อ่ ตอบสนองความ
ตองการของนิสิตตอไป
5) มี ก ารสร า งเครื อ ข า ยนิ สิ ต เพื ่อ พั ฒ นา
คุณภาพภายในมหาวิทยาลัย และระหวาง
มหาวิทยาลัย โดยมีการจัดกิจกรรมรวมกัน
แนวทางการเสริมจุดแข็ง
1) ควรมี ก ารประชาสั ม พั น ธ ช อ งทางการ
ใหบริการขอมูลขาวสารอยางแพรหลาย
2) ควรมี ก ารจั ด กิ จ กรรมร ว มกั น ระหว า ง
มหาวิ ท ยาลั ย ที ่มี ค วามหลากหลาย และ
ตอเนื่อง

จุดที่ควรพัฒนา / ขอเสนอแนะ
จุดที่ควรพัฒนา
ไมมี
ขอเสนอแนะ
ไมมี

แผนงานที่กระทบ / แนวทางเชื่อมโยงสูแผน
แผนพัฒนานิสิตและบริการศิษยเกา
สรุปผลการวิเคราะห
ผลการประเมินคุณภาพภายในป 2555 (การดําเนินงานป 2554) มีผลอยูใน
ระดับ “ดีมาก” ซึ่งมีพัฒนาการในทิศทางดีขึ้นจากเดิมที่อยูระดับดี เนื่องจาก
การสรางเครือขายความมือของนิสิต โดยเฉพาะอยางยิ่ง การกระจายขอมูล
ขาวสารที่ทวั่ ถึง ทั้งนี้ อาจเปนเพราะมีสอ่ื กลาง (Media) ที่เขาถึงนิสิตอยาง
แทจริง แตมีขอจํากัดในดานอาคารสถานที่ที่ทําใหนิสิตไมสามารถรวมตัวกันอยู
ในบริเวณคณะไดทั้งหมด (ที่นั่งพักสําหรับนิสิตไมเพียงพอ นิสิตบางภาควิชา
กระจายไปอยูบริเวณอื่นๆ เนื่องจากอาคารเรียนหลังใหมยังกอสรางไมเสร็จ)
แนวทางเชื่อมโยงสูการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป 2556
1) ปรับปรุงระบบการสือ่ สารและชองทางการสือ่ สารทีส่ ามารถเขาถึงนิสิตได
มากยิ่งขึ้น ดวยการใชเครือขายทางสังคม (Social Network) ขอความสั้น
(SMS) การเชื่อมโยงเครือขายทางสังคมเขากับเว็บไซตของคณะ การจัดทํา
ปายประกาศในบริเวณที่เหมาะสม รวมถึงปรับปรุงขอมูลขาวสารตางๆ ใหมี
ความทันสมัยตลอดเวลา
2) บูรณาการกิจกรรมทางดานศิลปะและวัฒนธรรมเขากับการเรียนการสอนใน
รายวิ ช าต า งๆ มากยิ ง่ ขึ ้น รวมไปถึ ง การสร า งกิ จ กรรมทางวั ฒ นธรรมที ่
สอดคลองกับอัตลักษณของคณะ
3) สรางเครือขายนิสิตเกาใหมีความเขมแข็งดวยการรวมมือกับสมาคมนิสิตเกา
คณะมนุษยศาสตรและวิทยาศาสตร-อักษรศาสตร รวมถึงการเปดโอกาสให
นิสิตเกาที่มีความรูและประสบการณไดมีสวนรวมในดานการเรียนการสอน
ในสาขาที่เกี่ยวของเพื่อเพิ่มพูนประสบการณเชิงวิชาชีพใหแกนิสิต
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องคประกอบ
องคประกอบที่ 4
การวิจยั

คะแนนเฉลีย่ / เกณฑ
จุดแข็ง / แนวทางการเสริมจุดแข็ง
5.00 : “ดีมาก”
จุดแข็ง
(ป 2554 = ดี)
1) มีการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนงานวิจัย
ให กั บ บุ ค ลากรทั ง้ สายวิ ช าการและสาย
สนับสนุน
2) มี ศั ก ยภาพในการหาแหล ง ทุ น วิ จั ย จาก
ภายนอกเพิ่มมากขึ้น
3) มีก ารเผยแพรงานวิ จั ย ในสื ่อต า ง ๆ ได แ ก
วารสารมนุ ษ ยศาสตร วารสารภาษาไทย
และวัฒนธรรมไทย วารสารจีนศึกษา และ
เผยแพรลงในเว็บไซตของภาควิชา
4) มีการใหความรูดานการทําวิจัยแกบุคลากร
รุ น ใหม โดย จั ด โ ครงกา รประชุ ม เชิ ง
ปฏิ บั ติ ก ารการเขี ย นโครงการวิ จั ย สาย
มนุษยศาสตรสําหรับนักวิจัยใหม
แนวทางการเสริมจุดแข็ง
ควรแต ง ตั้ ง ผู รั บ ผิ ด ชอบด า นจดลิ ข สิ ท ธิ์ /
สิทธิบัตรจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรค

จุดที่ควรพัฒนา / ขอเสนอแนะ
จุดที่ควรพัฒนา
ไมมี
ขอเสนอแนะ
ไมมี

แผนงานที่กระทบ / แนวทางเชื่อมโยงสูแผน
แผนพัฒนางานวิจัย
สรุปผลการวิเคราะห
ผลการประเมินคุณภาพภายในป 2555 (การดําเนินงานป 2554) มีผลอยูใน
ระดับ “ดีมาก” ซึ่งมีพัฒนาการในทิศทางดีขึ้นจากเดิมที่อยูระดับดี แตยังมี
จุดออนที่ทุนสนับสนุนงานวิจัย จํานวนผลงานวิจัย ผลงานตีพิมพ และการ
นําเสนอผลงานทางวิชาการของคณาจารยยังมีจํานวนนอย รวมไปถึง
สาธารณชนยังไมสามารถเขาถึงหรือสืบคนผลงานวิจัยของคณะไดอยาง
กวางขวางเทาที่ควร
แนวทางเชื่อมโยงสูการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป 2556
1) จัดทํ า กรอบโครงการวิ จัย และถ า ยทอดไปยังภาควิ ช าเพื ่อ ส งเสริ มให เกิ ด
นักวิจัยรุนใหมและการบูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอน
2) จั ด ทํ า แผนงานเชิ ง รุ ก เพื อ่ เสนอของบประมาณสนั บ สนุ น งานวิ จั ย จาก
หนวยงานภายนอกลวงหนาอยางนอย 1 ป
3) กําหนดโครงการหรือกิจกรรมที่สวนกลางรับผิดชอบ เชน การสรรหาทุนวิจัย
จากหนวยงานภายนอก การจัดฝกอบรมเกี่ยวกับการพัฒนางานวิจัย การ
ส ง เสริ ม อาจารย ให นํ า เสนอผลงาน การพั ฒนาช อ งทางตี พิ ม พ เ ผยแพร
ผลงานวิจัย
4) ยกระดับบทบาทของสถาบันภาษาศาสตรและวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร
ใหเปนหนวยงานเชิงรุกดานการคนควาวิจัยทางภาษาและวัฒนธรรมของ
คณะฯ รวมทั้งเปนแหลงกลางในการเผยแพรผลงานวิจัยสูสาธารณะ
5) จัดระบบการเผยแพรขอมูลงานวิจัยทางเว็บไซตของคณะ รวมถึงการจัดทํา
วารสารวิชาการออนไลน (E-Jounal) ควบคูกับวารสารฉบับพิมพ เพื่อลด
คาใชจาย เพิ่มความสะดวกในการเขาถึง และเพิ่มอัตราการนําผลงานวิจัย
ไปใช
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องคประกอบ
องคประกอบที่ 5
การบริการทาง
วิชาการแกสังคม

คะแนนเฉลีย่ / เกณฑ
จุดแข็ง / แนวทางการเสริมจุดแข็ง
3.50 : “พอใช”
จุดแข็ง
(ป 2554 = ดีมาก) 1) มีระบบบริหารงานดานบริการวิชาการ โดย
คณะกรรมการฝายบริการวิชาการ
2) มี ก ารบู ร ณาการศาสตร ด า นงานบริ ก าร
วิ ช าการแก สั ง คมที ่ส อดคล อ งกั บ ความ
ตองการของผูรับบริการ
3) มี ก ารนํ า งานบริ ก ารวิ ช าการกั บ องค ก ร
ภายในและภายนอก
4) มีความรวมมือดานบริการวิชาการกับองคืกร
ภายในและภายนอก
5) มีการประเมินผลและนําผลที่ไดมาปรับปรุง
แนวทางการเสริมจุดแข็ง
1) จั ด ระบบบริ ห ารและกลไกให ค รอบคลุ ม
ภารกิจ
2) การสรางสรรคโครงการบริการวิชาการใน
รูปแบบบูรณาการศาสตรดานตาง ๆ ใหมาก
ขึ้น
3) มีการนํางานบริการวิชาการมาประยุกตใช
กับ การเรี ยนการสอนและการวิจั ย ให ม าก
ยิ่งขึ้น
4) มี ค วามร ว มมื อ ด า นบริ ก ารวิ ช าการกั บ
องคกรภายในและภายนอกใหมากยิ่งขึ้น
5) มีการประเมินผลและนําผลที่ไดมาปรับปรุง
อยางตอเนื่อง

จุดที่ควรพัฒนา / ขอเสนอแนะ
จุดที่ควรพัฒนา
1) หนวยงานสวนกลางมีบุคลากรสายสนับสนุนไมเพียงพอ
2) ขาดหน ว ยประสานงานที่ เ ป น ศู น ย ก ลางงานบริ ก าร
วิชาการของภาควิชา/สํานัก/สถาบัน
ขอเสนอแนะ
1) ค ว ร จั ด ห า บุ ค ล า ก ร ส า ย ส นั บ ส นุ น ที่ มี ค ว า ม รู
ความสามารถ เพื ่อ ประสานงานและรองรั บ งานด า น
บริการวิชาการ
2) ควรจัดตั้งศูนยบริการวิชาการคณะมนุษ ยศาสตร เพื่อ
รองรับพันธกิจดานบริการวิชาการโดยเฉพาะ

แผนงานที่กระทบ / แนวทางเชื่อมโยงสูแผน
แผนพัฒนางานบริการวิชาการ
สรุปผลการวิเคราะห
ผลการประเมินคุณภาพภายในป 2555 (การดําเนินงานป 2554) มีผลอยูใน
ระดับ “พอใช” ซึ่งปรับตัวลดลงจากปทแี่ ลวที่อยูในระดับดีมาก เนื่องจากมี
จุดออนตรงที่ยังไมมีโครงการบริการวิชาการหลักหรือสวนกลางของคณะที่
สามารถสรางรายไดเขาสูคณะอยางตอเนื่อง รวมถึงความไมชัดเจนในการ
บูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมเขากับการเรียนการสอนและการวิจยั
แนวทางเชื่อมโยงสูการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป 2556
1) จัดตั้งหนวยประสานงานบริการวิชาการและวิจัยเพื่อเปนชองทางหลักในการ
ใหบริการทางวิชาการทางสังคมและกอใหเกิดรายไดเขาสูห นวยงานอยาง
เปนรูปธรรม
2) สวนกลางกําหนดโครงการหรือกิจกรรมการบริการทางวิชาการแกสังคมโดย
เริ่มตนจากภาควิชา/สาขาวิชาที่มีความพรอมมากที่สุดกอนและรวมมือกับ
สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
3) ปรับปรุงรูปแบบของประมวลการสอน (Course Syllabus) ใหมีการระบุ
แนวทางการบูรณาการการบริการวิชาการแกสังคมและงานวิจัยเขากับการ
เรียนการสอน
4) สงเสริมใหเกิดกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการแกสังคมในลักษณะการ
เผยแพรผลงานวิจัย
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องคประกอบ
องคประกอบที่ 6
การทํานุบาํ รุง
ศิลปะและ
วัฒนธรรม

คะแนนเฉลีย่ / เกณฑ
จุดแข็ง / แนวทางการเสริมจุดแข็ง
5.00 : “ดีมาก”
จุดแข็ง
(ป 2554 = ดีมาก) 1) มีก ารบูรณาการงานด า นทํ า นุ บํ า รุ งศิ ลปะ
และวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอน
และกิจกรรมนิสิต
2) มีการเผยแพรกิจกรรมการบริการดานทํานุ
บํารุ งศิ ลปะและวั ฒนธรรมตอสาธารณชน
อยางตอเนื่อง
3) มีก ารกํ า หนดและสร า งมาตรฐานคุ ณภาพ
ดานศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งเปนที่ยอมรับ
ในระดับชาติ
แนวทางการเสริมจุดแข็ง
ควรมีการเผยแพรกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ
มากยิ่งขึ้น เพื่อใหเขาถึงกลุมคนไดกวางขึ้น

จุดที่ควรพัฒนา / ขอเสนอแนะ
จุดที่ควรพัฒนา
ไมมี
ขอเสนอแนะ
ไมมี

แผนงานที่กระทบ / แนวทางเชื่อมโยงสูแผน
แผนทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
สรุปผลการวิเคราะห
ผลการประเมินคุณภาพภายในป 2555 (การดําเนินงานป 2554) มีผลอยูใน
ระดับ “ดีมาก” ซึ่งสามารถรักษาระดับคุณภาพไดอยางคงที่ กลาวคือ มีการบูร
ณาการกิจกรรมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมเขากับการเรียนการสอน มี
กิจกรรมทํานุบาํ รุงศิลปวัฒนธรรมของสวนกลางที่สงเสริมการมีสวนรวมของ
บุคลากรและนิสิต ตลอดจนมีกิจกรรมทีเ่ ปดโอกาสใหบุคคลภายนอกมีสวนรวม
อยางตอเนื่อง
แนวทางเชื่อมโยงสูการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป 2556
1) สงเสริมกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงกับอัตลักษณของคณะ
โดยกําหนดกรอบที่ชัดเจนและถายทอดความเขาใจสูในหนวยงานในสังกัด
2) สงเสริมการบูรณาการกิจกรรมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมเขากับการเรียน
การสอนและกิ จ กรรมนิ สิ ต มากยิ ่งขึ ้น เช น การศึ ก ษาดู งานในแหล ง
วั ฒ นธรรมตามเงื ่อ นไขของรายวิ ช า/สาขาวิ ช าที เ่ กี ย่ วข อ ง การศึ ก ษา
วัฒนธรรมจากสือ่ ต างๆ การจัดการแสดง/ฝ กอบรมทั กษะทางวัฒนธรรม
เปนตน
3) เชื่อมโยงกิจกรรมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมเขากับการพัฒนากายภาพ
และสิ ่งแวดล อ ม โดยเฉพาะอย า งยิ ่ง อุ ท ยานมนุ ษ ยศาสตร ซึ่งเป น แหล ง
รวบรวมพรรณไม ท างศิ ลปวั ฒนธรรมของไทย โดยปรั บ ปรุ ง พื ้น ฟู และ
จั ด ระบบการสื ่อ ความหมายให เ ป น แหล ง เรี ย นรู สํ า คั ญ ของนิ สิ ต และ
บุคคลภายนอก
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องคประกอบ
องคประกอบที่ 7
การบริหารและการ
จัดการ

คะแนนเฉลีย่ / เกณฑ
จุดแข็ง / แนวทางการเสริมจุดแข็ง
5.00 : “ดีมาก”
จุดแข็ง
(ป 2554 = ดีมาก) ผูบ ริหารสนับสนุนใหบุคลากรมีสวนรวมในการ
บริหารงาน
แนวทางการเสริมจุดแข็ง
การประเมินผูบริหารและคณะกรรมการบริหาร
คณะมนุษยศาสตร โดยรับฟงขอเสนอแนะเพื่อ
นํามาพัฒนาปรับปรุง

จุดที่ควรพัฒนา / ขอเสนอแนะ
จุดที่ควรพัฒนา
การถายทอดองคความรูยังไมเปนระบบที่ชัดเจน
ขอเสนอแนะ
ควรจั ดทํ า ระบบการถ า ยทอดองค ความรู ที่ชั ดเจนผ า นการ
สื่อสารในรูปแบบตาง ๆ

แผนงานที่กระทบ / แนวทางเชื่อมโยงสูแผน
แผนพัฒนาระบบการบริหารจัดการและการเงิน
แผนพัฒนากายภาพ (เฉพาะกิจ)
แผนพัฒนาระบบและกลไกการเผยแพรขอมูลขาวสารและความรวมมือทาง
วิชาการระหวางประเทศ (เฉพาะกิจ)
แผนงานรองรับการเปดประชาคมอาเซียน (เฉพาะกิจ)
สรุปผลการวิเคราะห
ผลการประเมินคุณภาพภายในป 2555 (การดําเนินงานป 2554) มีผลอยูใน
ระดับ “ดีมาก” ซึ่งสามารถรักษาระดับคุณภาพไดอยางคงที่ เนื่องจากมีการ
ประเมินผลการบริหารงานของคณะที่สามารถดําเนินการไดอยางเต็มรูปแบบ
แนวทางเชื่อมโยงสูการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป 2556
1) ปรั บ ปรุ ง ระบบการประเมิ น ผลการบริ ห ารงานของคณะฯ เพื่ อ นํ า
ขอเสนอแนะตางๆ มาใชในการปรับปรุงและพัฒนาคณะใหเจริญกาวหนา
รอบดานมากยิ่งขึ้น
2) วางแผนและเตรียมความพรอมในการสรางผูบริหารการศึกษารุนใหมทั้งสาย
วิชาการและสายสนับสนุน (Sucession Plan)
3) พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS) เพื่อสนับสนุนการวางแผน
และตัดสินใจของผูบริหาร
4) สงเสริมใหบุคลากรใชความคิดสรางสรรคในการปฏิบัติงานและมีแหลงกลาง
ในการถายทอดนวัตกรรมในการทํางานรูปแบบตางๆ เพื่อใหเกิดการเรียนรู
อยางทั่วถึง (การจัดการความรู)
5) จัดทํ าแผนการใชทรั พยากรของหนวยงาน (ERP) เพื ่อใช ทรั พยากรอยา ง
คุมคา สามารถสรางรายไดเขาสูหนวยงาน ลดการสูญเสีย/สูญเปลา และลด
ตนทุนการผลิตตางๆ
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องคประกอบ
องคประกอบที่ 8
การเงินและ
งบประมาณ

คะแนนเฉลีย่ / เกณฑ
จุดแข็ง / แนวทางการเสริมจุดแข็ง
5.00 : “ดีมาก”
จุดแข็ง
(ป 2554 = ดีมาก) 1) มี แ ผนกลยุ ทธ ทางการเงิ นที ่สอดคล อ งกั บ
แผนของคณะอยางชัดเจน
2) มีก ารรายงานทางการเงิ น ทุ ก เดื อ นทํ า ให
ผู บ ริ ห ารสามารถนํ า ข อ มู ล ไปวิ เ คราะห
คาใชจายลวงหนา
3) มี เ จ า หน า ที่ ท างการเงิ น และบั ญ ชี ที ่เ ป น
ขา ราชการและพนั ก งานมหาวิ ทยาลั ยเงิ น
งบประมาณที่สามารถปฏิบัติงานการเงินได
อยางตอเนื่องและเปนระบบ
แนวทางการเสริมจุดแข็ง
ไมมี

จุดที่ควรพัฒนา / ขอเสนอแนะ
จุดที่ควรพัฒนา
ขาดฐานขอมูลทางการเงินที่เปนระบบ ทําใหบางครั้งขอมูลที่
ไดรับไมเปนปจจุบัน
ขอเสนอแนะ
จั ด ทํ า ฐานข อ มู ล ทางการเงิ น ให ส อดคล อ งกั บ ระบบ
มหาวิทยาลัย

แผนงานที่กระทบ / แนวทางเชื่อมโยงสูแผน
แผนพัฒนาระบบบริหารจัดการและการเงิน
สรุปผลการวิเคราะห
ผลการประเมินคุณภาพภายในป 2555 (การดําเนินงานป 2554) มีผลอยูใน
ระดับ “ดีมาก” ซึ่งสามารถรักษาระดับคุณภาพไดอยางคงที่ เนื่องจากมีการ
จัดทํารายงานทางการเงินเสนอตอผูบริหารและที่ประชุมกรรมการคณะเพื่อใช
ประกอบการวางแผนและตัดสินใจในเบื้องตน แตยังไมไดมีการวิเคราะหทาง
การเงินที่สะทอนสถานการณและแนวโนมที่แทจริง รวมถึงยังไมเชื่อมโยงความ
เสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น
แนวทางเชื่อมโยงสูการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป 2556
1) เสนอแนวทางหรือตัวอยางในการวิเคราะหทางการเงินในระดับคณะ โดย
กําหนดใหเปนสวนหนึ่งของการรายงานการทางการเงินที่งานคลังและพัสดุ
จะตองนําเสนอตอผูบริหารและที่ประชุมกรรมการคณะอย างนอยไตรมา
สละ 1 ครั้ง
2) วิเคราะหความเสี่ยงและจัดทําแผนจัดการความเสี่ยงระดับคณะ โดยเฉพาะ
อย า งยิ ่ง ความเสี ่ย งที ่เกีย่ วข อ งกั บ ความมั ่น คงทางการเงิ น ประเด็ น ทาง
กฎหมาย ระบบการบริ หารงาน ความต องการของตลาดทีเ่ ปลี ย่ นแปลง
ภาวะภัยพิบัติ ความไมมั่นคงทางการเมือง
3) จัดใหมีการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการเกีย่ วกับการวิเคราะหทางเงินและการ
จัดการความเสี่ยงสําหรับผูบริหารรุน ใหมเพื่อเตรียมความพรอมสูการเปน
ผูบริหารการศึกษาทามกลางบริบทที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและผัน
ผวนสูง
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องคประกอบ
คะแนนเฉลีย่ / เกณฑ
จุดแข็ง / แนวทางการเสริมจุดแข็ง
องคประกอบที่ 9
4.00 : “ดี”
จุดแข็ง
ระบบและกลไกการ
(ป 2554 = ดี)
1) มี ก ารพั ฒ นาระบบการตรวจประเมิ น
ประกันคุณภาพ
คุณภาพภายในใหเปนมาตรฐานเดียวกันทั้ง
คณะฯ โดยมี ค ณะกรรมการประเมิ น
คุ ณ ภาพระดั บ ภาควิ ช า 1 ชุ ด และระดั บ
หนวยสนับสนุน 1 ชุด
2) กํ า หนดให มี ก ารตรวจประเมิ น คุ ณ ภาพ
ภายในพร อ มกั น ทั ้ง คณะ ทํ า ให มี ก าร
แลกเปลี่ยนเรียนรูแนวปฏิบัติที่ดีของแตละ
หนวยงาน
3) ฝ า ยประกั น คุ ณ ภาพได จั ด ทํ า เอกสารที ่
เกี่ยวของกับการประกันคุณภาพการศึกษา
ที อ่ ํ า น ว ย ป ระ โ ย ชน ต อ ภ า ควิ ช า แ ละ
หน ว ยงานสนั บ สนุ น ได แ ก คู มื อ ระบบ
ประกั น คุ ณภาพ คณะมนุ ษ ยศาสตร และ
Template การประกันคุณภาพการศึกษา
คณะมนุษยศาสตร
4) มี ก ารจั ดโครงการหน ว ยงานต นแบบด า น
การประกันคุณภาพคณะมนุษยศาสตรอยาง
ตอเนื่อง
5) มีก ระบวนการในการบริ ห ารจั ดการสร า ง
และสงเสริมเอกลัก ษณแ ละอัตลั กษณ ของ
คณะอยางชัดเจนและเปนรูปธรรม
แนวทางการเสริมจุดแข็ง
ไมมี

จุดที่ควรพัฒนา / ขอเสนอแนะ
จุดที่ควรพัฒนา
ไมมี
ขอเสนอแนะ
ไมมี

แผนงานที่กระทบ / แนวทางเชื่อมโยงสูแผน
แผนพัฒนาการประกันคุณภาพ
แผนสงเสริมเอกลักษณและอัตลักษณ
สรุปผลการวิเคราะห
ผลการประเมินคุณภาพภายในป 2555 (การดําเนินงานป 2554) มีผลอยูใ น
ระดับ “ดี” ซึ่งสามารถรักษาระดับคุณภาพไดอยางคงที่ ทั้งนี้ มีสาเหตุมาจาก
การที่ยังไมไดดําเนินการตามตัวบงชี้อัตลักษณของคณะ รวมทั้งการถายทอดตัว
บงชี้ตางๆ ระหวางสวนกลางและหนวยงานยอยยังไมชัดเจนและมีความซ้ําซอน
กันอยูบางสวน
แนวทางเชื่อมโยงสูการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป 2556
1) ทบทวนเอกลักษณ (Uniqueness) และอัตลักษณ (Identity) ของคณะให
ถูกตองเพื่อใชเปนกรอบในการสรางภาพลักษณ (Image) ของหนวยงานให
ชัดเจน
2) สรางและสงเสริมใหกิจกรรมตางๆ ใหอยูในกรอบของภาพลักษณที่กําหนด
ไว แ ละถ ายทอดสู นิ สิตอยา งทั ่วถึ งเพื ่อ ให บั ณฑิตของคณะมนุ ษยศาสตร มี
เอกลักษณเฉพาะตัว เกิดไดเปรียบในเชิงการแขงขัน และมีความแตกตาง
จากบัณฑิตที่จบการศึกษาจากของสถาบันการศึกษาอื่นๆ ในสาขาเดียวกัน
3) กํ า หนดความรั บ ผิ ด ชอบตั ว บ ง ชี ้ใ นระบบประกั น คุ ณภาพในระดั บ คณะ
(สวนกลาง) ระดับหนวยงานภายใน และระดับบุคคล เพื่อลดความซ้ําซอน
และลดภาระงานของภาควิชา ทั้งนี้ ควรมีความเชื่อมโยงกับระบบการจัดทํา
แผนงานและประเมินผลของคณะดวย
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สวนที่ 3
รายละเอียดของแผนปฏิบัติการประจําป 2556
ระยะเวลา : 1 ตุลาคม 2555 - 30 กันยายน 2556 (รอบปงบประมาณ 2556)
การจัดแผนปฏิบตั กิ ารประจําป 2556 ของคณะมนุษยศาสตรอาศัยการวิเคราะหขอมูลและสารสนเทศจาก 6 แหลงหลัก คือ
1. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 – 2565)
2. แผนปฏิบตั ริ าชการ 4 ป (พ.ศ. 2555 - 2558) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
3. แผนกลยุทธ 5 ป (พ.ศ. 2556 - 2560) คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
4. รายงานการประเมินตนเองของคณะมนุษยศาสตร ประจําป 2555
5. รายงานการประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ ประจําป 2555 (ผลการดําเนินงานปการศึกษา 2554)
6. แผนพัฒนาปรับปรุงตามขอเสนอแนะจากรายงานผลการประเมินคุณภาพ ประจําป 2555 (สปค.01)
โดยมีรายละเอียดของแผนปฏิบตั ิงานประจําปดังตอไปนี้

1. แผนพัฒนาระบบการบริหารจัดการและการเงิน (เชื่อมโยงกับประเด็นยุทธศาสตรที่ 6 / องคประกอบที่ 1 , 7 และ 8)
1.1 ประเด็นวิเคราะหแผน และบทสรุปของการวิเคราะห
1.1.1 จากรายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ประจําป 2555 พบวา
1) คณะควรนําแผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ. 2555 – 2558) มาปรับปรุงแผนปฏิบัติการคณะมนุษยศาสตรประจําป 2556 โดยเฉพาะอยางยิ่งควรปรับปรุงตัวชี้วัดและคาเปาหมายให
เหมาะสม มีความทาทาย และบางอยางตองไมต่ํากวามาตรฐานคุณภาพทั่วไป ดังนั้น คณะจึงจะปรับคาตัวชีว้ ดั ความสําเร็จและคาเปาหมาย พรอมทัง้ กําหนดผูร บั ผิดชอบตัวชี้วัด โดยมีการทบทวนแผนเพื่อปรับ
คาตัวชี้วัดระดับแผนกลยุทธ แผนปฏิบัติการประจําป ทั้งสองแผนใหสอดคลองกัน
2) คณะควรเพิ่มเติมการวิเคราะหทรัพยากรที่ตองใชในการดําเนินการตามแผนกลยุทธ และประเมินมูลคาของทรัพยากรที่ตองใชเปนงบประมาณในการดําเนินการตามแผนฯ นอกจากนีไ้ ด
วิเคราะหทรัพยากรโดยนําระบบการวางแผนบริหารทรัพยากรองคกร (ERP) มาใชในการทํางานดานงบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชี ใหเปนไปตามแผนฯ
3) คณะควรวิเคราะหรายงานทางการเงินยอนหลัง 3 ป เปรียบเทียบคาใชจายจริงดานตาง ๆ เสนอใหผูบริหารทราบถึงแนวโนมการเปลี่ยนแปลงคาใชจายจริง เพื่อใหผูบริหารนําไปใชในการ
วางแผนปรับปรุงสัดสวนงบประมาณดานตาง ๆ วางแผนการประหยัดงบประมาณ หรือการลดตนทุนคาใชจายในโครงการ/กิจกรรมตาง ๆ เปนตน ดังนั้น คณะจึงจะจัดทํารายงานวิเคราะหทางการเงินเปรียบเทียบ
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คาใชจายจริงดานตาง ๆ ยอนหลัง 3 ป เสนอผูบ ริหาร โดยใหมกี ารวิเคราะหทางการเงินควบคูก บั การวิเคราะหความเสีย่ งเพือ่ เตรียมแผนงานรองรับ โดยเฉพาะอยางยิง่ การหารายไดเพิม่ เติมและลดคาใชจาย
ตางๆ ลงเพือ่ ชดเชยคาสาธารณูปโภคทีม่ แี นวโนมเพิ่มสูงขึ้นอยางเปนรูปธรรม เพือ่ เตรียมความพรอมสูก ารพึง่ พาตนเองในอนาคตอันใกล
1.1.2 คณะกําหนดใหมีการนําหลักธรรมาภิบาลมาใชในการบริหารจัดการไดอยางเปนรูปธรรม รวมทั้งเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นและรวมติดตามตรวจสอบผล
การปฏิบัติราชการ ดังนั้น คณะจึงปรับปรุงกระบวนการประเมินผลการบริหารงานของผูบริหารและคณะกรรมการบริหารคณะฯ โดยถายทอดแนวทางการนําหลักธรรมาภิบาลมาใชในการบริหารจัดการและ
การเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสว นรวมในการแสดงความคิดเห็นตลอดจนขอเสนอแนะตางๆ ทีเ่ ปนประโยชนเพือ่ นําไปใชในการวางแผนและพัฒนาหนวยงานไดเปนอยางดี รวมไปถึง การปรับปรุงและ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการใหมปี ระสิทธิภาพและประสิทธิผลบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล
1.1.3 คณะไดจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระยะยาว 15 ป (พ.ศ. 2556-2570) และแบงการดําเนินงานตามยุทธศาสตรออกเปน 3 ระยะ (ระยะละ 5 ป) นอกจากนี้ ยังไดกําหนดใหมีการ
เสริมสรางคานิยมและวัฒนธรรมองคกรที่กระตุนบุคลากรใหมีสมรรถนะหลักสอดคลองกับวิสัยทัศนและยุทธศาสตรทีก่ ําหนดไวดวย ดังนั้น คณะจึงตองเตรียมพรอมในดานตางๆ เพื่อรองรับแผนยุทธศาสตรการ
พัฒนาระยะยาว 15 ปที่จะมีผลตั้งแตป พ.ศ. 2556 โดยเฉพาะอยางยิง่ การเตรียม “คน” รวมไปถึงกลไกการบริหารทรัพยากรตางๆ ทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
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1.2

รายละเอียดของแผนพัฒนาระบบการบริหารจัดการและการเงิน

ตัวชี้วดั ความสําเร็จ
ระดับแผน
1. รอยละของบุคลากรที่มีสวนรวมในการประเมินผลการบริหารงาน
ของคณบดี
2. จํานวนโครงการในการบริหารจัดการที่มีหุนสวนความสําเร็จไมนอย
กวา 3 กลุม
3. รอยละของอัตราการเบิกจายเงินงบประมาณตามแผน

คาเปาหมาย
ระดับแผน
50
4
80

โครงการ / กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรมระดับคณะ
1. ระบบและกลไกการบริหารที่เนนการมีสวนรวมของบุคลากร
2. โครงการจั ดทํ า แผนยุ ทธศาสตร การพั ฒนาระยะยาว 15 ป ระยะที่ 1 (พ.ศ.
2556-2560)
3. โครงการศึกษาความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอการใหบริการดานตางๆ ของ
คณะมนุษยศาสตร
4. การจัดทํารายงานวิเคราะหการเงินเพื่อประกอบการวางแผนและตัดสินใจของ
ผูบริหารระดับตางๆ
5. การนํ า ข อ มู ล ทางการเงิ น เข า ที ่ป ระชุ ม คณะกรรมการประจํ า คณะเพื ่อ การ
วางแผนและการตัดสินใจรวมกัน
ลักษณะโครงการ/กิจกรรมที่ถายทอดสูหนวยงานภายใน
1. การประเมินผูบริหารโดยเนนการมีสวนรวมของบุคลากร
2. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภายใตหลักธรรมาภิบาล
4. การจัดการและถายทอดความรูสูบุคลากร
5. การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ
6. การสรางเครือขายความรวมมือกับบุคคลภายนอกการแสดงความคิดเห็นและ
รวมติดตามตรวจสอบผลการปฏิบตั ริ าชการ
7. การพัฒนาศักยภาพทางการบริหารดวยขอมูลทางการเงินเพื่อการตัดสินใจของ
ผูบริหาร

งบประมาณ
แผนดิน
รายได

ผูรับผิดชอบ

-

-

ฝายบริหารและวางแผน
ฝายบริหารและวางแผน

-

-

สํานักงานเลขานุการ

-

-

สํานักงานเลขานุการ

-

-

สํานักงานเลขานุการ

ทุกภาควิชา/หนวยสนับสนุน
ทุกภาควิชา/หนวยสนับสนุน
ทุกภาควิชา/หนวยสนับสนุน
ทุกภาควิชา/หนวยสนับสนุน
ทุกภาควิชา/หนวยสนับสนุน
ทุกภาควิชา/หนวยสนับสนุน
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2. แผนพัฒนาบุคลากร (เชื่อมโยงกับประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 และ 6 / องคประกอบที่ 2)
2.1

ประเด็นวิเคราะหแผน และบทสรุปของการวิเคราะห
2.1.1 จากรายงานผลการประเมินคุณ ภาพภายใน ประจําป 2555 พบวา การรับอาจารยใหม ควรมุงเนนการรับอาจารยที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือมีแผนที่จะสงเสริมอาจารยเกาที่มี
วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทใหมีโอกาสไดศึกษาตอในระดับปริญญาเอก โดยมีแรงจูงใจเกี่ยวกับการใหทุนการศึกษา ดังนั้น คณะสงเสริมใหรับอาจารยใหมทีม่ ีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก เปนอันดับแรก แตเนื่อง
ดวยในบางสาขาวิชามีความจําเปนตองใชอาจารยผูส อนจํานวนมาก แตมีผูสําเร็จระดับปริญญาเอกนอย จึงจําเปนตองรับอาจารยใหมทีม่ ีวุฒิการศึกษาต่ํากวาปริญญาเอก กอรปกับบางสาขาวิชามีความ
จําเปนตองอาศัยอาจารยผูสอนที่มีความรู ความสามารถ และทักษะเฉพาะของสาขาวิชา ซึ่งอาจารยที่มีความรูความสามารถสูงในสาขาดังกลาวอาจไมไดสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก แตเปนผูท ีม่ ี
ความชํานาญและมีทักษะเฉพาะของสาขานั้นๆ จนเปนที่ยอมรับในระดับชาติและ/หรือระดับนานาชาติ โดยการจัดทําแผนพัฒนาคุณวุฒิของอาจารยผูส อนของคณะฯ และสนับสนุนทุนการศึกษาสําหรับ
อาจารยทม่ี คี วามประสงคทจ่ี ะศึกษาตอในระดับปริญญาเอก
2.1.2 คณะตองหาแนวทางหรือสรางแรงจูงใจที่จะใหอาจารยภายในคณะขอตําแหนงทางวิชาการเพิ่มมากขึ้นใหเปนไปตามแผนที่กําหนด ดังนั้น คณะมีการจัดสรรทุนเพื่อสนับสนุนใหอาจารยทําวิจัย
และเขียนตํารา และยังมีการใหรางวัลแกผมู ผี ลงานตีพมิ พในวารสารระดับชาติและ/หรือระดับนานาชาติเปนประจําทุกป และสงเสริมใหอาจารยของคณะฯ ไดมีความรูค วามเขาใจและทราบถึงประโยชนใน
การดําเนินการขอตําแหนงทางวิชาการ และสนับสนุนใหอาจารยไดมโี อกาสเพิม่ พูนความรู ประสบการณดา นการวิจยั และการเขียนตํารา โดยการจัดกิจกรรมเพื่อชวยเหลืออาจารยที่ยังขาดประสบการณใน
การขอตําแหนงทางวิชาการ ซึ่งจัดใหมีกลุมของอาจารยผูมีประสบการณดานการขอตําแหนงทางวิชาการเพื่อทําหนาที่เปนอาจารยพี่เลี้ยง
2.1.3 แผนปฏิบตั ริ าชการ 4 ป (พ.ศ. 2555 - 2558) กําหนดยุทธศาสตรการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาผานตัวชี้วัด 2 ตัวทีส่ ําคัญ คือ 1) อาจารยประจําทีม่ ีวุฒิการศึกษาระดับปริญญา
เอกหรือเทียบเทา และอาจารยประจําที่มีตําแหนงทางวิชาการ เพื่อรองรับการยกระดับการศึกษาสูร ะดับบัณฑิตศึกษา การเปนปรึกษาวิทยานิพนธ ตลอดจนการผลิตและเผยแพรผลงานทางวิชาการ
2)
กําหนดใหมีการสรางกลไกการพัฒนาบุคลากรเพื่อเสริมสรางทักษะและประสบการณทั้งภายในประเทศและตางประเทศเพื่อรองรับการเปดประชาคมอาเซียน ดังนัน้ คณะจึงสงเสริมใหคณาจารยศึกษาตอในระดับ
ปริญญาเอกและเสนอขอดํารงตําแหนงทางวิชาการดวยการจัดใหมีกลไกสนับสนุนตางๆ เชน ทุนสนับสนุนการวิจัย การนําเสนอผลงานทางวิชาการทัง้ ในประเทศและตางประเทศ การผลิตเอกสารทาง
วิชาการ เปนตน โดยมุงเนนการพัฒนาบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนเพื่อเตรียมความพรอมในดานทักษะและประสบการณกอนการเปดประชาคมอาเซียน โดยเฉพาะอยางยิ่งดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ ดานการสือ่ สารดวยภาษาอังกฤษ ซึ่งเปนภาษาทางการของประชาคมอาเซียน และการสือ่ สารขามวัฒนธรรม
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2.2

รายละเอียดของแผนพัฒนาบุคลากร

ตัวชี้วดั ความสําเร็จ
ระดับแผน
1. รอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
2. จํานวนอาจารยประจําที่มีตําแหนงทางวิชาการเพิ่มขึ้น
3. รอยละของโครงการที่บรรลุตามวัตถุประสงคของโครงการ

คาเปาหมาย
ระดับแผน
35
1
80

โครงการ / กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรมระดับคณะ
1. โครงการประชุมสัมมนาบุคลากรสายวิชาการ
2. โครงการประชุมสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน
3. โครงการอบรมคอมพิวเตอรใหกับบุคลากร
4. โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาบุคลากร
5. โครงการใหรางวัลหรือทุนสนับสนุนคณาจารยที่ผลิตผลงานวิชาการ
6. โครงการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อผลิตผลงานทางวิชาการ
7. โครงการเสนอผลงานตางประเทศ
8. โครงการพัฒนาบุคลากรดานภาษาอังกฤษ การสื่อสาร และบุคลิกภาพ
ลักษณะโครงการ/กิจกรรมที่ถายทอดสูหนวยงานภายใน
1. โครงการสงเสริมคณาจารยศึกษาตอปริญญาเอก
2. โครงการส ง เสริ ม คณาจารย ผ ลิ ต และนํ า เสนอผลงานทางวิ ช าการทั ง้ ใน
ระดับประเทศและนานาชาติ
3. โครงการสงเสริมคณาจารยเสนอขอตําแหนงทางวิชาการ
4. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน

งบประมาณ
แผนดิน
รายได
-

400,000
400,000
100,000
250,000
100,000
30,000
250,000
500,000

ผูรับผิดชอบ
ฝายวิชาการ
สํานักงานเลขานุการ
สํานักงานเลขานุการ
ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ
สํานักงานเลขานุการ
ฝายวิชาการ
ฝายวิชาการ
สํานักงานเลขานุการ
ฝายบริการวิชาการ
ทุกภาควิชา
ทุกภาควิชา
ทุกภาควิชา
ทุกภาควิชา

แผนปฏิบัติการประจําป 2556 คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร หนา 20

3. แผนจัดการศึกษาและผลิตบัณฑิต (เชื่อมโยงกับประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 / องคประกอบที่ 2)
3.1 ประเด็นวิเคราะหแผน และบทสรุปของการวิเคราะห
3.1.1 จากรายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ประจําป 2555 พบวา คณะควรผลักดันใหคณาจารย จัดทํา มคอ.3, 4, 5, 6 และ 7 ใหครบทุกหลักสูตรและทุกรายวิชา ดังนั้น คณะสงเสริมความรู
ความเขาใจ และความจําเปนในการจัดทํา มคอ. ใหกบั คณาจารยของคณะฯ และมีการดําเนินการในการเรงรัดการจัดสง มคอ.ออนไลน โดยการจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมความรูความเขาใจเกี่ยวกับ มคอ. และ
แนะแนวทางการจัดทํา มคอ. 3, 4, 5, 6 และ 7 ซึง่ มีตารางกําหนดระยะเวลาการจัดสง มคอ. ใหกบั คณะฯ เพือ่ เผยแพรใหอาจารยทกุ ทานในคณะรับทราบเปนระยะ ๆ เปนระบบแจงเตือนและติดตามการสง
มคอ. ภายในกําหนดเวลา
3.1.2 หองสมุดของคณะมีพื้นที่ที่จะรองรับการใชหองสมุดของนิสิตไดไมเพียงพอ และควรมีเกณฑการคัดหนังสือออกจากหองสมุดที่ดีกวานี้ เนือ่ งจากคณะไมสามารถขยายพืน้ ที่หองสมุดได ซึ่งพื้นที่
หองสมุดมีจํากัด สวนการพิจารณาปรับเกณฑการคัดหนังสือออกและเพิ่มหนังสือใหตรงตามความตองการผูใชบริการหองสมุดทั้งในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษามากขึ้น โดยจัดสรรใหเปนไปตาม
ความเหมาะสม รวมทัง้ ใหมกี ารตรวจสอบการใชบริการหองสมุดเพื่อประเมินผลและแกไขกรณีที่มีปญหาการใชงานภายในหองสมุด ตลอดจนระบบการใหบริการหองสมุดเพือ่ ใหการผลิตบัณฑิตมีคณ
ุ ภาพมาก
ยิ่งขึ้น
3.1.3 แผนปฏิบตั ริ าชการ 4 ป (พ.ศ. 2555 - 2558) ดานวิชาการ กําหนดใหมีการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนใหมีคุณภาพตามมาตรฐานของ สกอ. ทุกหลักสูตร พัฒนาหลักสูตรที่
ตอบสนองเปาหมายความตองการของตลาด ตลอดจนดึงดูดผูสนใจในภูมิภาคอาเซียนเขามาศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมากยิง่ ขึน้ และกําหนดใหสงเสริมการเรียนรูท ีห่ ลากหลายควบคูก ับการพัฒนาความ
เปนเลิศทางวิชาการ นอกจากนี้ ดังนั้น คณะจึงตองผลักดันใหภาควิชาปรับปรุงหลักสูตร พัฒนาเนื้อหาการเรียนการสอน พัฒนาหลักสูตรและรายวิชาที่สอดคลองกับความตองการหรือแนวโนมสาขาวิชาชีพใน
อนาคต ตลอดจนการจัดการเรียนการสอนเปนภาษาตางประเทศเพือ่ สรางความคุน เคยใหแกนสิ ติ กอนสําเร็จการศึกษาและมีความพรอมในการประกอบอาชีพในประชาคมอาเซียนไดเปนอยางดี และกําหนด
แนวทางการจัดการศึกษาและผลิตบัณฑิตทีม่ งุ เนนการพัฒนาผลลัพธการเรียนรูทั้ง 5 ดานของนิสติ และถายทอดไปยังหนวยงานในสังกัด (ภาควิชา) เพือ่ ดําเนินการอยางเปนรูปธรรม
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3.2

รายละเอียดของแผนจัดการศึกษาและผลิตบัณฑิต

ตัวชี้วดั ความสําเร็จ
ระดับแผน
1. จํานวนนิสิตที่รับเขาใหม
2. จํานวนนิสิตที่คงอยู
3. จํานวนนิสิตผูสําเร็จการศึกษา
4. ร อ ยละของบั ณ ฑิ ต ที ไ่ ด ง านทํ า หรื อ ประกอบอาชี พ อิ ส ระภายใน
ระยะเวลา 1 ป

คาเปาหมาย
ระดับแผน
600
2,400
540
80

โครงการ/กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรมระดับคณะ
1. โครงการการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ/นานาชาติสาขามนุษยศาสตร
2. โครงการจัดทําคูมือหลักสูตรคณะมนุษยศาสตร
3. โครงการปรับปรุงหลักสูตรคณะมนุษยศาสตร
4. โครงการจัดสัมมนาวิชาการ / เสวนาเชิงวิชาการ
ลักษณะโครงการ/กิจกรรมที่ถายทอดสูหนวยงานภายใน
1. การรับนักเรียนในภูมิภาค ผูดอยโอกาสทางการศึกษา และผูมีผลการเรียนดีเดน
สามารถเขาศึกษาไดอยางทั่วถึง
2. โครงการปฐมนิ เทศ โครงการป จ ฉิ ม นิ เทศ โครงการสหกิจ ศึก ษา โครงการ
ฝกอบรมเพิ่ม พูนทัก ษะและความรูทางวิชาชี พ โครงการจัดสั มมนาเชิงวิ ชาการ
โครงการทัศนศึกษาและดูงาน
3. การพัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน เชน ระบบ e-learning
หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร หองปฏิบัติการเฉพาะสาขา เปนตน
4. การเปดรายวิชาภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน รายวิชาเฉพาะสาขาที่มีเนื้อหา
รองรับการเปดประชาคมอาเซียนในป พ.ศ. 2558
5. โครงการปรับปรุงหรือพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
6. โครงการพัฒนาหลักสูตรนานาชาติ
7. การพัฒนาชองทางการนําเสนอและเผยแพรผลงานทั้งในและตางประเทศ

งบประมาณ
แผนดิน
รายได
-

500,000
50,000
30,000

ผูรับผิดชอบ

ฝายวิชาการ
ฝายวิชาการ
ฝายวิชาการ
ฝายวิชาการ

ทุกภาควิชา
ทุกภาควิชา

ทุกภาควิชา
ทุกภาควิชา
ทุกภาควิชา
ทุกภาควิชา
ทุกภาควิชา
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4. แผนพัฒนานิสิตและบริการศิษยเกา (เชื่อมโยงกับประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 / องคประกอบที่ 3)
4.1 ประเด็นวิเคราะหแผน และบทสรุปของการวิเคราะห
4.1.1 จากรายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ประจําป 2555 พบวา คณะไมมีการประชุมคณะกรรมการอาจารยที่ปรึกษาระดับคณะ และไมมีการประเมินระบบการใหคําปรึกษาวิชาการและการ
ดําเนินงานของอาจารยที่ปรึกษาระดับคณะ รวมถึงการนําผลการประเมินมาปรับปรุงระบบการใหคําปรึกษาวิชาการแกนิสิต ดังนั้น คณะจึงกําหนดใหมีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบอาจารยที่ปรึกษาของ
นิสิตทุกชั้นป อยางนอยภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง และจัดทําระบบการใหคําปรึกษาวิชาการแกนิสิตระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา โดยมีกระบวนการขัน้ ตอน และวิธกี ารใหคาํ ปรึกษาวิชาการและการ
ดําเนินงานของอาจารยทป่ี รึกษาระดับคณะอยางเปนลายลักษณอกั ษรทีช่ ดั เจน มีการถายทอด เพือ่ ใหนสิ ติ และคณาจารยรว มกันประเมินระบบดังกลาว ซึ่งผลการประเมินระบบการใหคําปรึกษาวิชาการและ
การดําเนินงานของอาจารยที่ปรึกษาตองมีคาเฉลี่ยไมต่ํากวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5
4.1.2 แผนปฏิบตั ริ าชการ 4 ป (พ.ศ. 2555 - 2558) ดานพัฒนานิสิต กําหนดทิศทางสอดคลองกับแผนปฏิบัติราชการ 4 ป กลาวคือ สนับสนุนใหนิสิตมีโอกาสฝกงานและเสริมสรางประสบการณใน
องคกรตางๆ ทั้งในและตางประเทศ มีสวนรวมกับสังคมชนบท สัมผัสชีวิตรากหญา และมีโอกาสใกลชิดกับประชาชนในทองถิ่น ตลอดจนผลิตบัณฑิตที่เกง ดี และมีทักษะทางวิทยาการทีก่ าวหนา และกําหนดกลยุทธ
การสงเสริมและขยายโอกาสการเรียนรูต ลอดชีวิตแกศิษยเกาโดยผานเครือขายศิษยเกา และพัฒนานิสิตใหมีโอกาสไดเรียนรูที่หลากหลายรูปแบบควบคูไ ปกับการพัฒนาความเปนเลิศทางวิชาการ ดังนั้น คณะจึง
กําหนดกรอบการพัฒนานิสติ และศิษยเกาผานการจัดกิจกรรมนิสติ ทีม่ คี วามหลากหลายเพื่อเพิ่มพูนประสบการณชีวิต รวมถึงการเขารวมกิจกรรมภายนอกเพื่อชื่อเสียงใหกับคณะ นอกจากนี้ ยังสงเสริมการมี
สวนรวมในดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อใหนิสิตเกิดความรักและหวงแหนมรดกทางวัฒนธรรมและภูมิปญญาอันทรงคุณคาของไทย คณะจึงกําหนดกรอบการพัฒนานิสิตและศิษยเกาทีม่ ุง เนน
การศึกษาหรือสัมผัสวิถีชีวิตและวัฒนธรรมทองถิ่น โดยเฉพาะอยางยิ่ง วิถีชีวิตและวัฒนธรรมการเกษตร เพื่อใหนิสิตเกิดจิตสํานึกรักทองถิ่น มีจิตสาธารณะ และมีความสามารถในการประยุกตใชความรูเ พื่อ
พัฒนาทองถิ่นไทยไดเปนอยางดี
4.1.3 คณะมีการจัดตั้งสมาคมนิสิตเกาคณะมนุษยศาสตรและวิทยาศาสตร-อักษรศาสตร ซึ่งในขณะนี้ไดดําเนินการจดทะเบียนจัดตั้งสมาคมเรียบรอยแลว แตการใหบริการขอมูลขาวสาร รวมไปถึงการ
สรางเครือขายความรวมมือกับนิสิตและศิษยเกา ทัง้ นี้ อาจเปนเพราะขอจํากัดในดานอาคารสถานทีท่ ี่อยูในระหวางการกอสรางและอยูในระหวางการรอการกอสรางที่พักนิสิตเพิม่ เติมจากมหาวิทยาลัย ทําใหนิสิต
บางสวนตองกระจายไปอยูในบริเวณอื่น ทําใหกระจายขาวสารหรือการประสานงานเปนไปดวยความยากลําบาก รวมไปถึงการใชสื่อตางๆ ที่สามารถเขาถึงนิสิตในวงกวางยังไมสามารถทําไดอยางเต็มที่ ดังนั้นกําหนด
แนวทางการพัฒนาชองทางการสื่อสารกับนิสิตและสรางเครือขายนิสิตดวยการใชสื่อตางๆ อยางบูรณาการมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ยังรวมไปถึงการสรางเครือขายศิษยเการวมกับสมาคมนิสิตเกาฯ เพื่อเปน
ชองทางในการระดมทรัพยากรสนับสนุนกิจกรรมตางๆ ของคณะในอนาคต และผลักดันใหสมาคมนิสติ เกาฯ เรงจัดระบบการดําเนินงานตางๆ รวมถึงเริม่ จัดกิจกรรมสรางเครือขายนิสิตเกาคณะมนุษยศาสตร
และวิทยาศาสตร-อักษรศาสตรใหมีความเขมแข็งตอไป

แผนปฏิบัติการประจําป 2556 คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร หนา 23

4.2

รายละเอียดของแผนพัฒนานิสิตและบริการศิษยเกา

ตัวชี้วดั ความสําเร็จ
ระดับแผน
1. จํานวนโครงการพัฒนานิสิต

คาเปาหมาย
ระดับแผน
20

2. จํานวนโครงการพัฒนาศิษยเกา

2

3. จํานวนนิสิตหรือศิษยเกาที่ไดรับการประกาศเกียรติคุณยกยองหรือ
ไดรับรางวัล

13

โครงการ/กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรมระดับคณะ
1. การสนับสนุนทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพนิสิต (ภายใตการสนับสนุนจาก
เงินกองทุนพัฒนานิสิตคณะมนุษยศาสตร)
2. โครงการกิจกรรมพัฒนานิสิตคณะมนุษยศาสตรตามแนวคิดบัณฑิตที่พึง
ประสงค (ภายใตการสนับสนุนจากเงินกองทุนพัฒนานิสิตคณะมนุษยศาสตร)
3. การสนับสนุนโครงการกิจกรรมนิสิตที่จัดขึ้นโดยสโมสรนิสิตคณะมนุษยศาสตร
(ภายใตการสนับสนุนจากเงินกองทุนพัฒนานิสิตคณะมนุษยศาสตร)
4. การพัฒนาชองทางการสื่อสารกับเครือขายนิสิตผานระบบออนไลนและ
เครือขายทางสังคม (Social Network)
5. โครงการจัดทําฐานขอมูลนิสิตเกาคณะมนุษยศาสตร
ลักษณะโครงการ/กิจกรรมที่ถายทอดสูหนวยงานภายใน
1. โครงการปฐมนิเทศ โครงการปจฉิมนิเทศ โครงการสหกิจศึกษา โครงการอบรม
เพิ่มพูนทักษะและความรูทางวิชาชีพ โครงการสัมมนา โครงการทัศนศึกษาหรือ
ดูงานนอกสถานที่ประกอบการเรียนการสอนรายวิชาตาง ๆ
2. การพัฒนานิสิตดานคุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมไทย
3. โครงการที่ดําเนินการรวมกับฝายกิจการนิสิต (ใชงบประมาณจากโครงการ
กิจกรรมพัฒนานิสิตคณะมนุษยศาสตรตามแนวคิดบัณฑิตที่พึงประสงค)

งบประมาณ
แผนดิน
รายได
-

-

2,424,000
2,479,000
1,767,000
1,625,000
400,000
400,000
-

-

-

-

ผูรับผิดชอบ

ฝายกิจการนิสิต
สโมสรนิสิตคณะมนุษยศาสตร
ฝายกิจการนิสิต
สโมสรนิสิตคณะมนุษยศาสตร
ฝายกิจการนิสิต
สโมสรนิสิตคณะมนุษยศาสตร
ฝายกิจการนิสิต
ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ฝายกิจการนิสิต
ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทุกภาควิชา

ทุกภาควิชา
ทุกภาควิชา
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5. แผนพัฒนางานวิจัย (เชื่อมโยงกับประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 / องคประกอบที่ 4)
5.1 ประเด็นวิเคราะหแผน และบทสรุปของการวิเคราะห
5.1.1 จากรายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ประจําป 2555 พบวา จํานวนอาจารยทีไ่ ดรับทุนวิจัย ยังมีจํานวนนอย คณะควรหามาตรการเพือ่ กระตุน ใหมีจํานวนอาจารยทีข่ อทุนวิจัยมาก
ขึ้น ดังนั้น คณะจะจัดโครงการพัฒนาศักยภาพคณาจารยและนักวิจยั เพือ่ กระตุน ใหอาจารยและนักวิจยั เสนอขอทุนวิจยั มากขึน้ และเพือ่ ใหเกิดชุดโครงการวิจยั ขนาดใหญเปนโครงการวิจยั อาเซียน
5.1.2 แผนปฏิบตั ริ าชการ 4 ป (พ.ศ. 2555 - 2558) ดานการวิจัย กําหนดใหมีการพัฒนามหาวิทยาลัยใหมีความเขมแข็งดวยการสนับสนุนงานวิจัยวิจัยสาขาสังคมศาสตรและพฤติกรรมศาสตร ให
มากยิ่งขึ้น สงเสริมการผลิตผลงานวิจัยในเชิงนวัตกรรมทีส่ ามารถตอบสนองความตองการและแกไขปญหาใหแกสังคมได และกําหนดใหมีการสรางองคความรูแ ละถายทอดวิทยาการในสาขามนุษยศาสตร พัฒนา
งานวิจัยดานศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งบูรณาการภูมิปญญาทองถิน่ วิถีชีวิต และคานิยมทีด่ ีงามของไทยเพื่อสรางกระแสเชิงบวกใหกับสังคม ดังนั้น คณะจึงกําหนดกรอบการวิจัยในสาขามนุษยศาสตรใหมุงเนน
งานวิจัยเชิงประยุกตหรืองานสรางสรรคที่สามารถแกไขปญหาหรือเปนที่ตองการของสังคมไดอยางแทจริง โดยเฉพาะอยางยิ่ง งานวิจัยที่มีบทบาทในการสงเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมหรือวิสาหกิจชุมชน
ซึง่ อยูใ นขอบเขตของสาขามนุษยศาสตร นอกจากนี้ ยังสงเสริมการพัฒนาหัวของานวิจยั ทีห่ ลากหลายและมีขอบเขตกวางขึน้ เพือ่ เอือ้ ตอการตีพิมพเผยแพรในวารสารวิชาการ/การประชุมวิชาการนานาชาติ
เชน ประชาคมอาเซียน เศรษฐกิจเชิงสรางสรรค กระแสโลกาภิวตั นกับความหลากหลายทางวัฒนธรรม และกําหนดกรอบโครงการที่เปนรูปธรรมและถายทอดไปยังหนวยงานในสังกัด (ภาควิชาและสถาบัน)
เพื่อสงเสริมใหเกิดนักวิจัยรุนใหม การบูรณาการงานวิจัยดานศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น และคานิยมที่ดีงามเขากับการเรียนการสอน
5.2

รายละเอียดของแผนพัฒนางานวิจยั

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
ระดับแผน
1. จํานวนบทความวิจัยของอาจารยที่ไดรับการตีพิมพเผยแพร
ระดับชาติ และอยูในฐานขอมูล TCI หรือ สมศ.
2. จํานวนบทความวิจัยของอาจารยที่ได รับการตี พิมพ เผยแพร ระดั บ
นานาชาติ
3. จํานวนโครงการวิจัยเชิงบูรณาการหรือสหวิทยาการกับหนวยงานอื่น
ในประเทศ
4. จํานวนโครงการวิจัยที่ทํารวมกับหนวยงานตางประเทศ/ชาวตางชาติ
5. จํานวนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชนตอสังคม

คาเปาหมาย
ระดับแผน
18

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
แผนดิน
รายได

ผูรับผิดชอบ

4

โครงการ/กิจกรรมระดับคณะ
1. การสงเสริมงานวิจัยเชิงบูรณาการหรือสหวิทยากร
2. โครงการอบรมสัมมนาและดูงานสําหรับบุคลากรดานการวิจยั

-

200,000

ฝายวิจัย
ฝายวิจัย

2

3. การจัดสรรทุนวิจยั แกบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนคณะมนุษยศาสตร

-

500,000

ฝายวิจัย

1
2

4. โครงการพัฒนาความรวมมือเครือขายและศักยภาพบุคลากรทางดานการวิจยั
5. โครงการพัฒนาวารสารคณะมนุษยศาสตรผานระบบออนไลน (E-Journal)
6. การสงเสริมการนําเสนอผลงานวิจัยและเครือขายงานวิจัย (งานประชุมวิชาการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร งานประชุมวิชาการเครือขายมนุษยศาสตร ฯลฯ)

-

500,000
-

ฝายวิจัย
ฝายวิจัย
ฝายวิจัย
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ลักษณะโครงการ/กิจกรรมที่ถายทอดสูหนวยงานภายใน
1. โครงการสนับสนุนการทําวิจัย การสรางนักวิจัยรุนใหม พี่เลี้ยงนักวิจัย
2. โครงการสนับสนุนและจัดหางบประมาณการวิจัยจากหนวยงานภายนอก
3. โครงการพัฒนาชองทางการนําเสนอและเผยแพรผลงานวิชาการของอาจารย
4. โครงการสนับสนุนการตีพิมพผลงานวิชาการของคณาจารย
5. โครงการสนับสนุนการจดอนุสิทธิบัตรและสิทธิบัตรของผลงานทางวิชาการและ
งานสรางสรรค

ทุกภาควิชา/หนวยสนับสนุน
ทุกภาควิชา/หนวยสนับสนุน
ทุกภาควิชา/หนวยสนับสนุน
ทุกภาควิชา/หนวยสนับสนุน
ทุกภาควิชา/หนวยสนับสนุน
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6. แผนพัฒนางานบริการวิชาการ (เชื่อมโยงกับประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 / องคประกอบที่ 5)
6.1 ประเด็นวิเคราะหแผน และบทสรุปของการวิเคราะห
6.1.1 จากรายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ประจําป 2555 พบวา
1) คณะไมมีกิจกรรมการบูรณาการงานบริการวิชาการแกสังคมกับงานวิจัยที่ชัดเจน ซึ่งควรมีแนวทางบูรณาการในลักษณะใหอาจารยกําหนดโจทยวิจัยจากการใหบริการวิชาการแกสังคม
หรือทํางานวิจัยพรอมกับกิจกรรมการบริการวิชาการแกสังคม เนื่องจากคณะมีกิจกรรมงานบริการวิชาการ แตขาดกิจกรรมการบูรณาการดานการวิจัย ดังนั้น คณะตองมีแผนงานการทําวิจัยควบคูไปกับการ
บริการวิชาการ และมีหนวยประสานงานโครงการพัฒนาวิชาการ (บริการวิชาการและวิจยั ) เพื่อเปนชองทางหลักในการใหบริการทางวิชาการแกสังคม รวมถึงเปนหนวยงานภายในที่สามารถบริหารภารกิจ
การบริการวิชาการแกสังคมที่มีความคลองตัว
2) คณะควรมีการบูรณาการงานบริการวิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอน ซึ่งควรบันทึกกิจกรรมการบูรณาการใหชัดเจนใน มคอ.3 เนื่องจากคณะมีการบูรณาการงานบริการวิชาการ
แกสังคมกับการเรียนการสอนแตไมมีการบันทึกกิจกรรมที่ชัดเจน ดังนั้น คณะจึงกําหนดใหบนั ทึกการบูรณาการงานบริการวิชาการแกสงั คมกับการเรียนการสอนไวในประมวลการสอน / แผนการสอน / มคอ.
3 และแบบเสนอขออนุมตั โิ ครงการใหชดั เจน และถายทอดใหภาควิชาดําเนินการเรือ่ งการบันทึกกิจกรรมการบูรณาการงานบริการวิชาการแกสงั คมกับการเรียนการสอน
3) คณะไมมีการประเมินผลสําเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย ซึ่งควรประเมินผลเพื่อนําผลไปพัฒนาแผนหรือกระบวนการบูรณาการ
ใหเกิดผลสัมฤทธิ์อยางตอเนื่อง ดังนัน้ คณะกําหนดใหจดั ทํารายงานการประเมินผลสําเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสงั คมกับการเรียนการสอนและการวิจยั
6.1.2 แผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ. 2555 - 2558) ดานบริการวิชาการ กําหนดใหมีการสรางองคความรูและถายทอดวิทยาการในสาขามนุษยศาสตร พัฒนาการบริการวิชาการโดยการจัดทํา
หลักสูตรระยะสั้นเพื่อถายทอดความรูเชิงวิชาชีพสูประชาชน และสงเสริมใหบุคลากรใหบริการทางวิชาการภายนอกทัง้ ระดับชุมชุน ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ ดังนั้น คณะมุงเนนใหมีการแสวงหารายได
ใหกับหนวยงานนอกเหนือจากงบประมาณแผนดินและรายไดทีไ่ ดรับจากการจัดการศึกษาดวยการพัฒนาศักยภาพการใหบริการทางวิชาการและหนวยงานภายนอก ตลอดจนสรางเครือขายกับหนวยงาน
ภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชนใหมีความเขมแข็งมากยิ่งขึ้น และกําหนดแนวทางการพัฒนางานบริการทางวิชาการ 2 ดานที่สําคัญ คือ
1) จัดทํากรอบโครงการบริการทางวิชาการและถายทอดไปยังหนวยงานในสังกัด (ภาควิชา ศูนย สถาบัน) เพื่อสงเสริมใหเกิดการถายทอดวิทยาการในสาขามนุษยศาสตรสูสังคมใน
รูปแบบตางๆ
2) กําหนดโครงการหรือกิจกรรมทีส่ ว นกลางรับผิดชอบเพือ่ การถายทอดความหมายของการบริการทางวิชาการและแนวทางการบูรณาการการบริการวิชาการ กับ การวิจัย / การเรียน
การสอนอยางเปนรูปธรรม
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6.2

รายละเอียดของแผนพัฒนางานบริการวิชาการ

ตัวชี้วดั ความสําเร็จ
ระดับแผน
1. จํานวนโครงการบริการวิชาการที่เปนประโยชนตอสังคมและเผยแพร
ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย
2. จํานวนองคกรภายนอก มก. ระดับชาติที่เชิญบุคลากรเปนกรรมการ
หรือผูทรงคุณวุฒิ
3. จํา นวนองคก รภายนอก มก. ระดั บ นานาชาติ ที ่เชิ ญ บุ คลากรเป น
กรรมการหรือผูทรงคุณวุฒิ
4. จํานวนบุคลากรที่ไดรับเชิญเปนกรรมการหรือผูทรงคุณวุฒิในองคกร
ระดับชาติ/นานาชาติ

คาเปาหมาย
ระดับแผน
1

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
แผนดิน
รายได

ผูรับผิดชอบ

25

โครงการ/กิจกรรมระดับคณะ
1. สงเสริมโครงการบริการวิชาการที่สามารถสรางรายไดเขาสูคณะมนุษยศาสตร
2. โครงการจัดทําเว็บไซตบริการวิชาการคณะมนุษยศาสตร

-

10,000

ฝายบริการวิชาการ
ฝายบริการวิชาการ

2

3. โครงการจัดตั้งศูนยบริการวิชาการคณะมนุษยศาสตร

-

-

ฝายบริการวิชาการ

25

4. กําหนดแนวทางใหบุคลากรบูรณาการการบริการวิชาการกับการเรียนการสอน
หรือการวิจัย
5. โครงการพัฒนาการสืบคนขอมูลหองสมุด
ลักษณะโครงการ/กิจกรรมที่ถายทอดสูหนวยงานภายใน
1. การบริการวิชาการแกสังคมที่กอใหเกิดรายไดเขาสูหนวยงาน (จัดอบรม
สัมมนา ฯลฯ)
2. การสนับสนุนอาจารยใหบริการวิชาการแกสังคมในรูปแบบตางๆ
3. การเผยแพรองคความรูแกสังคม
4. การพัฒนาเครือขายความรวมมือกับชุมชนในการเผยแพรความรู

-

-

ฝายบริการวิชาการ

-

8,000

ฝายบริการวิชาการ
ทุกภาควิชา / ศูนย
ทุกภาควิชา / ศูนย
ทุกภาควิชา / ศูนย
ทุกภาควิชา / ศูนย
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7. แผนทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม (เชื่อมโยงกับประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 และ 6 / องคประกอบที่ 6)
7.1 ประเด็นวิเคราะหแผน และบทสรุปของการวิเคราะห
7.1.1 จากรายงานผลการประเมินคุณ ภาพภายใน ประจําป 2555 พบวา คณะควรกําหนดใหทุกภาควิชา มีอยางนอย 1 รายวิชาที่มีการบูรณาการดานอนุรักษ ฟนฟู สืบสาน หรือเผยแพร
ศิลปวัฒนธรรมหรือภูมิปญญาทองถิน่ เขากับการเรียนการสอนและกิจกรรมนิสิต มีการประเมินผลประโยชนหรือผลกระทบของการบูรณาการ เนื่องจากทุกภาควิชามีการจัดกิจกรรมการพัฒนานิสิตและเสริม
หลักสูตรดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมอยูแลว แตขาดการประเมินผลประโยชนหรือผลกระทบของการบูรณาการ ดังนั้น คณะกําหนดใหภาควิชารายงานการประเมินผลประโยชนหรือผลกระทบของการบูร
ณาการดานทํานุศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนและกิจกรรมนิสิตใน SAR
7.1.2 คณะควรมีแผนในการพัฒนาใหความรูแ ละประสบการณดานสุนทรียภาพในบริบทของศิลปวัฒนธรรม กับบุคลากรและนิสิตในคณะ เพือ่ สรางใหเปนสังคมทีอ่ ยูรวมกันอยางรูคุณคาความงาม
อยางมีสุนทรียที่มีรสนิยม เปนตนแบบใหกับคณะตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย ดังนั้น คณะบรรจุแผนพัฒนาดานสุนทรียภาพในบริบทของศิลปวัฒนธรรมไวในแผนปฏิบัติการประจําปเพื่อพัฒนากายภาพ
7.1.3 แผนปฏิบตั ริ าชการ 4 ป (พ.ศ. 2555 - 2558) ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม กําหนดใหสงเสริมวัฒนธรรมในสังคมดวยการนําจุดแข็งทางดานศิลปวัฒนธรรมการเกษตรและความหลากหลายทาง
ศิลปวัฒนธรรมมาใชเพื่อใหเยาวชนและสังคมไดเกิดการเรียนรูและเกิดความภาคภูมิใจเปนที่ประจักษในประชาคมอาเซียน (สังคมและวัฒนธรรมเปนหนึง่ ในสามเสาหลักสําคัญของประชาคมอาเซียน) นอกจากนี้ ยัง
สนับสนุนการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหวางสถาบันและภูมิภาคตางๆ เพื่อความเขาอันดีและกอใหเกิดเรียนรูที่หลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรมทัง้ ในบริบทของไทยและของประเทศเพือ่ นบาน และกําหนดให
มีการสงเสริมการศึกษาเพื่อความมั่นคงของรัฐดวยการสงเสริมระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข กิจกรรมเทิดพระเกียรติ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมไปถึงสงเสริมการจัดการศึกษาและวิจัย
เพื่อทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย พรอมทั้งเสริมสรางจิตสํานึกและคานิยมที่ดีงามในการอนุรักษและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย ดังนั้น คณะจึงกําหนดกรอบโครงการและถายทอดสูห นวยงานในสังกัด (ภาควิชา
สถาบัน) เพือ่ กระตุน ใหบคุ ลากรและนิสติ มีความรูค วามเขาใจเกีย่ วกับวัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมการเกษตร และวัฒนธรรมอาเซียน สงเสริมการแลกเปลีย่ นเรียนรูทางดานศิลปะและวัฒนธรรมระหวางสถาบัน
ในภูมภิ าคอาเซียน ตลอดจนการรูเ ทาทันการเปลีย่ นแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมของภูมภิ าคอาเซียน และกําหนดกรอบโครงการและถายทอดสูห นวยงานในสังกัด เพื่อปลูกฝงใหนิสิตมีความรู ความเขาใจ
และมีโอกาสสัมผัสกับศิลปะและวัฒนธรรมไทยในลักษณะตางๆ กอใหเกิดจิตสํานึกและความภาคภูมใิ จในความเปนไทย ตลอดจนรูจ กั การผสมผสานทุนทางวัฒนธรรมตางๆ กับงานสรางสรรคในแตละสาขา
วิชาชีพเพือ่ กอใหเกิดมูลคาเพิม่ ทางเศรษฐกิจ
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7.2

รายละเอียดของแผนการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

ตัวชี้วดั ความสําเร็จ
ระดับแผน
1. จํานวนโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

คาเปาหมาย
ระดับแผน
10

2. รอยละของโครงการที่บรรลุตามวัตถุประสงคของโครงการ

80

3. ค า เฉลี ่ย ความพึ ง พอใจของนิ สิ ต และบุ ค ลากรที ่มี ต อ การเข า ร ว ม
โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

3.51

โครงการ/กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรมระดับคณะ
1. โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมผานกิจกรรมพัฒนานิสิต (ภายใตงบประมาณ
จากกองทุนพัฒนานิสิตคณะมนุษยศาสตรในแผนพัฒนานิสิตและบริการศิษยเกา)
2. โครงการเฉลิมพระเกียรติพระมหากษัตริยพระบรมวงศานุวงศเนื่องในวโรกาส
สําคัญตาง ๆ
3. โครงการทําบุญวันคลายวันสถาปนาคณะมนุษยศาสตร

งบประมาณ
แผนดิน
รายได

ผูรับผิดชอบ

-

-

ฝายกิจการนิสิต

-

-

สํานักงานเลขานุการ

-

50,000

สํานักงานเลขานุการ

4. โครงการวันสงกรานต

-

10,000

5. โครงการวิจัยดานวัฒนธรรม “รักทองถิ่นไทย”
6. โครงการวิจัยและประสานความรวมมือ สานสัมพันธวัฒนธรรมภูมิภาค
ลักษณะโครงการ/กิจกรรมที่ถายทอดสูหนวยงานภายใน
1. การสนั บสนุนหรือ สงเสริมการทํา นุบํา รุงหรื อการอนุรักษภ าษา ศิลปะ และ
วัฒนธรรมไทย
2. การสนับสนุนหรือสงเสริมระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข
3. การบริ ก ารวิ ช าการที ถ่  า ยทอดองค ค วามรู แ ละผลงานทางวิ ช าการด า น
ศิลปวัฒนธรรมระดับชุมชนและระดับประเทศที่มีความโดดเดนเปนเอกลักษณ
4. การสงเสริมการวิจัยที่บูรณาการภูมิปญญาทองถิ่น วิถีชีวิต คานิยมที่ดีงามของ
ไทยเพื่อสรางกระแสเชิงบวกใหกับสังคม
5. การสงเสริมการพัฒนาองคความรูและผลงานทางวิชาการดานศิลปวัฒนธรรม
ระดับชุมชนและระดับประเทศที่มีความโดดเดนเปนเอกลักษณ

-

200,000
200,000

สํานักงานเลขานุการ
สโมสรนิสิตคณะมนุษยศาสตร
ฝายวิจัย
ฝายวิจัย
ทุกภาควิชา/หนวยสนับสนุน
ทุกภาควิชา/หนวยสนับสนุน
ทุกภาควิชา/หนวยสนับสนุน
ทุกภาควิชา/หนวยสนับสนุน
ทุกภาควิชา/หนวยสนับสนุน
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8. แผนสงเสริมเอกลักษณและอัตลักษณ (เชื่อมโยงกับประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 / องคประกอบที่ 9)
8.1 ประเด็นวิเคราะหแผน และบทสรุปของการวิเคราะห
8.1.1 คณะมนุษยศาสตรเปดโอกาสใหบุคลากร นิสิต และศิษยเกามีสวนรวมในการระดมความคิดเห็น เพื่อหาแนวทางพัฒนาปรับปรุงการบริหารจัดการดานการประกันคุณภาพของคณะใหมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และถายทอดตัวบงชี้เอกลักษณและอัตลักษณของคณะไปสูภาควิชา หนวยงานสนับสนุน นิสิต และศิษยเกา เพื่อสรางความเขาใจและรวมกันหาแนวทางในการพัฒนาคณะมนุษยศาสตรใหไดตาม
เอกลักษณและอัตลักษณที่กําหนด
8.1.2 จากรายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ประจําป 2555 พบวา คณะควรคัดเลือกประเด็นความรูหรือแนวปฏิบัติที่ดีที่มีอยูตามภาควิชาตางๆ มากําหนดเปนประเด็นในการจัดการความรู
(Knowledge Management) ระดับคณะ จัดกิจกรรมถอดความรูและประสบการณซึ่งเปนความรูที่ฝงอยูใ นตัวคน (Tacit Knowledge) โดยเฉพาะผูอ าวุโสหรือผูเ กษียณอายุราชการ ดังนั้น คณะจึงพัฒนาระบบ
การจัดการความรูส ว นกลางของคณะโดยเชือ่ มโยงกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ เปนแหลงการเรียนรูใ นสาขาวิชาตางๆ ของบุคลากร นิสติ และบุคคลภายนอก
8.2

รายละเอียดของแผนสงเสริมเอกลักษณและอัตลักษณ

ตัวชี้วดั ความสําเร็จ
ระดับแผน
1. จํานวนชองทางการสื่อสารและเผยแพรประชาสัมพันธ

2. จํานวนโครงการสงเสริมเอกลักษณและอัตลักษณ

คาเปาหมาย
ระดับแผน
3

3

โครงการ / กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรมระดับคณะ
1. โครงการเผยแพรตราสัญลักษณคณะมนุษยศาสตร
2. โครงการสงเสริมและสนับสนุนพันธกิจคณะมนุษยศาสตร
3. โครงการสัมมนา "แนวทางในการพัฒนาคณะมนุษยศาสตรตามเอกลักษณ
และอัตลักษณ"
4. โครงการสงเสริมกิจกรรมพัฒนานิสิตตามเอกลักษณและอัตลักษณคณะ
มนุษยศาสตร
5. โครงการสงเสริมโครงการวิจัยและบริการวิชาการตามเอกลักษณและอัต
ลักษณคณะมนุษยศาสตร

งบประมาณ
แผนดิน
รายได
-

-

-

200,000
-

-

-

-

-

ผูรับผิดชอบ

ฝายประชาสัมพันธ
ฝายประกันคุณภาพ
สํานักงานเลขานุการ
ฝายประกันคุณภาพ
ฝายกิจการนิสิต
ฝายประกันคุณภาพ
ฝายวิจัย
ฝายประกันคุณภาพ
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9. แผนพัฒนาการประกันคุณภาพ (เชื่อมโยงกับประเด็นยุทธศาสตรที่ 6 / องคประกอบที่ 9)
9.1 ประเด็นวิเคราะหแผน และบทสรุปของการวิเคราะห
9.1.1 จากรายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ประจําป 2555 พบวา คณะควรมีการจัดเสวนาในระดับผูบริหาร รองคณบดี หัวหนาภาควิชา เรื่องการควบคุมคุณภาพ หรือการนํามาตรฐานคุณภาพ
ไปใชในการกํากับการทํางาน แลวจึงขยายไปถึงการประเมินคุณภาพ รวมทัง้ สรางความเขาใจใหเกิดการตระหนักถึงบทบาทหนาทีข่ องแตละฝาย ที่มีสวนในการสรางคุณภาพงาน จนเกิดเปนวัฒนธรรมการทํางาน
ประจําอยางประกันคุณภาพ โดยการมีสวนรวมของทุกภาคสวน เนื่องจากคณะมีคณะกรรมการประกันคุณภาพประจําคณะ โดยมีรองคณบดีทกุ ฝาย หัวหนาภาควิชาทุกภาควิชา ผูบ ริหารหนวยงานสนับสนุนทุก
หนวยงาน และหัวหนางานทุกงาน เปนคณะกรรมการ ซึง่ สามารถชีแ้ จง ถายทอดเพือ่ ทําความเขาใจ กํากับ และติดตามขอมูลตามตัวบงชี้ของการประกันคุณภาพได ดังนั้น คณะจึงจัดประชุมคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพประจําคณะ เพือ่ ชีแ้ จง ถายทอดและทําความเขาใจเรือ่ งตัวบงชีแ้ ละเกณฑการประเมินคุณภาพ และบทบาทหนาทีข่ องแตละฝายที่รับผิดชอบตามตัวบงชี้ใหมีความชัดเจนและเปนรูปธรรมมาก
ขึ้นตามทีไ่ ดรบั มอบหมาย และเสนอใหที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะรับทราบ
9.1.2 คูมือระบบประกันคุณภาพยังขาดสวนของการควบคุมคุณภาพ (Quality Control) และการตรวจสอบคุณภาพ (Quality Audit) ซึ่งมีเฉพาะการประเมินคุณภาพ (Quality Assurance) เทานัน้
คณะควรวิเคราะหการดําเนินงานทั้งระบบของการประกันคุณภาพ แลวเขียนคูมือเพิ่มเติม เพื่อแสดงใหเห็นระบบและกลไกการประกันคุณภาพตามพันธกิจหลัก 4 ดานคือ ดานการเรียนการสอน การวิจัย การบริการ
วิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งการบริหารจัดการ กําหนดบทบาทและขอบเขต การดําเนินการของคณะและภาควิชาใหชัดเจน ดังนั้น คณะปรับปรุงคูมือระบบประกันคุณภาพ คณะ
มนุษยศาสตร ใหมคี วามสมบูรณยง่ิ ขึน้ โดยเพิม่ เติมในสวนของการควบคุมคุณภาพและการตรวจสอบคุณภาพ
9.1.3 การรวบรวมขอมูล เพื่อจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ยังเปนภาระกับบุคลากรสวนใหญ ดังนั้น คณะควรมีระบบสารสนเทศออนไลน เพื่อใชในการเก็บรวบรวมขอมูลตาง ๆ ที่
จําเปนในการจัดทํารายงาน เพือ่ ลดภาระงาน ลดเอกสาร ลดเวลาในการจัดทํารายงาน โดยจัดอบรมการใชงานระบบใหแกบุคลากร และมีเว็บไซตคณะใหมที่มีขอมูลสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการ
และการประกันคุณภาพการศึกษา
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9.2

รายละเอียดของแผนพัฒนาการประกันคุณภาพ

ตัวชี้วดั ความสําเร็จ
ระดับแผน
1. ผลการประเมินประกันคุณภาพภายในระดับคณะ

คาเปาหมาย
ระดับแผน
ดี

โครงการ/กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรมระดับคณะ
1. โครงการจัดทําฐานขอมูลการประกันคุณภาพคณะมนุษยศาสตร
2. โครงการประเมินคุณภาพภายในหนวยงานยอย
3. โครงการประเมินคุณภาพภายในคณะมนุษยศาสตร
4. โครงการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง
5. โครงการจัดทํารายงานประจําป
6. โครงการจัดทําคูมือประกันคุณภาพ
7. โครงการหนวยงานตนแบบดานการประกันคุณภาพ
8. โครงการอบรมใหความรูเรื่องการประกันคุณภาพแกนิสิต
9. โครงการอบรมใหความรูเรื่องการประกันคุณภาพแกบุคลากร
10. โครงการสัมมนาดานการประกันคุณภาพ
11. โครงการศึกษาดูงานดานการประกันคุณภาพ
ลักษณะโครงการ/กิจกรรมที่ถายทอดสูหนวยงานภายใน
1. การพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
2. การพั ฒ นาศั ก ยภาพทางด า นการจั ด การการศึ ก ษาตามข อ เสนอแนะของ
กรรมการตรวจประเมินฯ
3. การพัฒนาระบบการจัดเก็บขอมูลเพือ่ การประกันคุณภาพ
4. การสงเสริมการมีสวนรวมของนิสิตดานการประกันคุณภาพ
5. การสงเสริมการมีสวนรวมของบุคลากรในดานการประกันคุณภาพ
6. การเผยแพรขอ มูลความรูทางดานการประกันคุณภาพของภาควิชา

งบประมาณ
แผนดิน
รายได
-

30,000
95,000
40,000
25,000
30,000
30,000
20,000
20,000
20,000
30,000
50,000

ผูรับผิดชอบ

ฝายประกันคุณภาพ
ฝายประกันคุณภาพ
ฝายประกันคุณภาพ
ฝายประกันคุณภาพ
ฝายประกันคุณภาพ
ฝายประกันคุณภาพ
ฝายประกันคุณภาพ
ฝายประกันคุณภาพ
ฝายประกันคุณภาพ
ฝายประกันคุณภาพ
ฝายประกันคุณภาพ
ทุกภาควิชา/หนวยสนับสนุน
ทุกภาควิชา/หนวยสนับสนุน
ทุกภาควิชา/หนวยสนับสนุน
ทุกภาควิชา/หนวยสนับสนุน
ทุกภาควิชา/หนวยสนับสนุน
ทุกภาควิชา/หนวยสนับสนุน
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10. แผนเฉพาะกิจ
10.1 แผนพัฒนากายภาพ
ประเด็นวิเคราะหแผน และบทสรุปของการวิเคราะห
1) อาคารจุฬาภรณพิศาลศิลปกอสรางแลวเสร็จตั้งแตเดือนกรกฎาคม 2554 โดยที่การตกแตงภายในและการติดตั้งงานระบบบางสวนยังไมครบถวนสมบูรณ จึงยังไมสามารถเปดใชงาน
ไดในทันที โดยเฉพาะอยางยิ่ง สวนที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนการสอน
2) การเปดใชอาคารจุฬาภรณพิศาลศิลปอยางเต็มรูปแบบตั้งแตปการศึกษา 2555 เปนตนไปนั้น คณะมนุษยศาสตรจะเผชิญกับคาใชจายสาธารณูปโภคที่เพิ่มสูงขึ้น ในขณะที่รายไดจาก
การจัดการศึกษายังคงที่ ดังนั้น สวนหนึ่งของการตกแตงอาคารจุฬาภรณพิศาลศิลปจะมุงเนนใหประโยชนเพื่อสรางรายไดเสริมในระยะยาวจากการใหบริการสถานที่และสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ ไดแก
หองประชุมและแสดงดนตรี หองประชุมยอย หองฝกอบรม หองปฏิบัติการทางดนตรีและหองบันทึกเสียง รวมไปถึงการกําหนดมาตรการการใชทรัพยากรอยางคุม คาและกอใหเกิดประโยชนสูงสุด
3) อาคารมนุษยศาสตร 1 กอสรางเสร็จและเปดใชมาตั้งแตป พ.ศ. 2534 จึงอยูใ นสภาพทีท่ รุดโทรมและเสือ่ มสภาพหลายสวน โดยเฉพาะอยางยิ่ง สภาพภายนอก สวนตกแตงภายใน
งานระบบสาธารณูปโภค ประกอบกับในป พ.ศ. 2555 สํานักงานคณบดี สํานักงานเลขานุการ ภาควิชาศิลปาชีพ ภาควิชาดนตรี และศูนยภาษาจะยายไปตั้งที่ทําการใหมในอาคารจุฬาภรณพิศาลศิลป จึงเปน
ชวงเวลาทีเ่ หมาะสม ในการปรับปรุงอาคารมนุษยศาสตร 1 ใหอยูในสภาพดีและจัดสรรพื้นที่สําหรับการเรียนการสอนเพื่อใหพรอมรองรับการเปลี่ยนแปลงโครงสรางการบริหารของคณะในอนาคต
4) อาคารเรียนของคณะมนุษยศาสตรมีทั้งหมด 4 หลัง มีที่ตัง้ กระจายตัวโดยมีแนวถนนของมหาวิทยาลัยเปนสวนหนึ่งของกลุม อาคารทัง้ หมด บุคคลภายนอกจึงสามารถเขาถึงคณะ
มนุษยศาสตรไดโดยงาย ทําใหเกิดความยากลําบากในรักษาความมั่นคงและปลอดภัย ดังนั้น คณะจึงตองพัฒนาระบบการรักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพเพือ่ ปองกันปญหาความไมปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินของบุคลากร นิสิต ตลอดจนผูที่เขามาใชบริการในคณะมนุษยศาสตรในระยะยาว
5) คณะมนุษยศาสตรไดกําหนดใหมีการปรับปรุงกายภาพและสิ่งแวดลอมโดยรอบคณะมนุษยศาสตร เพื่อใหเกิดสุนทรียภาพ มีความสวยงาม โดดเดน และมีเอกลักษณ โดยทีค่ ํานึงถึง
ความเรียบงายแตใชคิดสรางสรรค สะดวกตอบํารุงรักษาในระยะยาว และประหยัดงบประมาณ ดังนั้น คณะจึงริเริ่มการปรับปรุงกายภาพและสิ่งแวดลอมโดยเริ่มจากอาคารจุฬาภรณพิศาลศิลป แลวขยายไปสู
อาคารเรียนอืน่ ๆ อยางคอยเปนคอยไปดวยการออกแบบภูมิทัศนใหเปนเอกภาพ เนนการฟน ฟูและบํารุงรักษาของเดิมทีม่ ีอยูใหมาก ทัง้ นี้ มีเปาประสงคสําคัญ คือ การสรางบรรยากาศในการทํางานและการ
เรียนรูข องบุคลากรและนิสติ ของคณะมนุษยศาสตร
10.1.1
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10.1.2

รายละเอียดของแผนพัฒนากายภาพ

ตัวชี้วดั ความสําเร็จ
ระดับแผน
1. รอยละของโครงการที่ดําเนินการแลวเสร็จ

คาเปาหมาย
ระดับแผน
50

โครงการ / กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรมระดับคณะ
1. โครงการจัดทําปายคณะ/มน.4
2. โครงการตกแตงภายในและจัดซื้อครุภัณฑภายในอาคารจุฬาภรณพศิ าลศิลป
3. โครงการบริหารพื้นที่รานจําหนายอาหารและเครื่องดื่มในอาคารจุฬาภรณ
พิศาลศิลป (ชั้น 1)
4. โครงการปรับปรุงอาคารมนุษยศาสตร 1
5. โครงการติดตั้งระบบกลองวงจรปดและพัฒนาระบบการรักษาความมั่นคงและ
ปลอดภัย ระยะที่ 2
6. โครงการติดตั้งระบบแขนกั้นรถยนตอัตโนมัติ ระยะที่ 2
7. โครงการออกแบบทัศนียภาพคณะมนุษยศาสตรและแบบเสมือนจริง (Model)

งบประมาณ
แผนดิน
รายได

ผูรับผิดชอบ

-

-

ฝายกายภาพ
ฝายกายภาพ
ฝายกายภาพ

-

-

ฝายกายภาพ
ฝายกายภาพ

-

-

ฝายกายภาพ
ฝายกายภาพ
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10.2 แผนพัฒนาระบบและกลไกการเผยแพรขอมูลขาวสารและความรวมมือทางวิชาการระหวางประเทศ
ประเด็นวิเคราะหแผน และบทสรุปของการวิเคราะห
1) จากรายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ประจําป 2555 พบวา การเผยแพรขอมูลขาวสารที่สําคัญ 2 ประเด็น คือ 1) ควรปรับปรุงการใหบริการขอมูลขาวสารกับนิสิต โดยเนนสื่อ
ที่ทันสมัย เชน การใชเครือขายทางสังคม (Socila Media Network) เปนตน และ 2) ควรจัดระบบเชื่อมโยงขอมูลงานวิจัยของแตละภาควิชาทีต่ องการเผยแพรไวในเว็บไซตของคณะ เพื่อใหเกิดความสะดวกในการ
สืบคนของสาธารณชนทั่วไป ดังนั้น คณะจึงมุงปรับปรุงและพัฒนารูปแบบการนําเสนอของเว็บไซตหลักของคณะเพื่อเปนชองทางหลักในการเผยแพรขอมูลตางๆ โดยปรับปรุงเนื้อหาเกี่ยวกับสาขาวิชาตางๆ
ใหเปนภาษาตางประเทศ เนนระบบการสือ่ สารสองทาง (Two way communication) เปนแหลงกลางในการเผยแพรองคความรูเชิงวิชาการ และเชื่อมโยงกับเครือขายทางสังคม (Social Network) หรือ
สื่ออื่นๆ ที่สามารถเขาถึงกลุมเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ
2) แผนปฏิบตั ริ าชการ 4 ป (พ.ศ. 2555 – 2558) ไดกําหนดกลยุทธ/แนวทางการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาไว 2 ประเด็นหลัก คือ 1) การพัฒนาหลักสูตรนานาชาติและ
หลักสูตร/รายวิชาที่มีความรวมมือกับตางชาติ และ 2) การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนเพือ่ ดึงดูดผูสนใจในภูมิภาคอาเซียนและจากตางประเทศเขามาศึกษาในคณะมนุษยศาสตรเพิม่ ขึ้น ดังนั้น
คณะจึงมุง เจรจาความรวมมือทางวิชาการกับสถาบันอุดมศึกษาชัน้ นําในตางประเทศ โดยเฉพาะอยางยิง่ ประเทศทีเ่ คยมีการลงนามขอตกลงในบันทึกความเขาใจ (MOU) และมีสายสัมพันธอันแนบแนนกับ
คณาจารยในสาขาวิชาตางๆ มากอน รวมไปถึงการใหความรวมมือหรือแลกเปลี่ยนทางวิชาการกับสถาบันอุดมศึกษาที่เปดการเจรจาเพื่อแลกเปลี่ยนรู ตลอดจนกระชับความสัมพันธใหมีความแนนแฟนมา
กยิ่งขึ้น
10.2.1
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10.2.2

รายละเอียดของแผนพัฒนาระบบและกลไกการเผยแพรขอ มูลขาวสารและความรวมมือทางวิชาการระหวางประเทศ

ตัวชี้วดั ความสําเร็จ
ระดับแผน
1. รอยละของโครงการที่บรรลุตามวัตถุประสงคของโครงการ
2. คาเฉลี่ยความพึงพอใจในดานการประชาสัมพันธ

คาเปาหมาย
ระดับแผน
80
3.51
(คะแนนเต็ม 5)

โครงการ / กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรมระดับคณะ
1. โครงการศึกษาดูงานเพื่อความรวมมือในประเทศกลุมอาเซียน
2. โครงการดูงานและเจรจาความรวมมือภายในประเทศและตางประเทศ
3. โครงการประชาสัมพันธบุคลากร หนวยงาน กิจกรรม บริการของคณะฯ
4. โครงการจัดทําแผนพับประชาสัมพันธหลักสูตรและคณะ
5. โครงการพัฒนาเว็บไซตรองรับความเปนนานาชาติ เชื่อมโยงกับเครือขาย
ทางสังคม และเปนศูนยกลางการจัดการความรูของคณะ
6. โครงการจัดทํา POP UP ประชาสัมพันธหลักสูตรและคณะ
7. โครงการจัดสัมมนาครูและแนะแนวหรือเยี่ยมโรงเรียนกลุมเปาหมายเพื่อ
การแนะแนว
8. โครงการเปดบานมนุษยศาสตรประจําป
9. โครงการแลกเปลี่ยนทางวิชาการและวัฒนธรรมกับตางประเทศ

งบประมาณ
แผนดิน
รายได

ผูรับผิดชอบ
ฝายวิเทศสัมพันธ
ฝายบริการวิชาการ
ฝายวิเทศสัมพันธ

-

300,000
500,000

-

200,000
20,000

-

50,000
20,000

ฝายวิเทศสัมพันธ
ฝายวิชาการ
ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ฝายประชาสัมพันธ และฝายวิจัย
ฝายวิชาการ
ฝายวิชาการ

-

70,000
400,000

ฝายวิชาการ
ฝายวิเทศสัมพันธ
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10.3 แผนงานรองรับการเปดประชาคมอาเซียน
ประเด็นวิเคราะหแผน และบทสรุปของการวิเคราะห
1) คณะใหความสําคัญกับการเตรียมความพรอมเขาสูการเปดประชาคมอาเซียนในป พ.ศ. 2558 ในหลายดาน โดยเฉพาะอยางยิ่งในดานวิชาการ (การบริหารหลักสูตรและการจัดการ
เรียนการสอน) ดังนัน้ คณะจึงผลักดันใหภาควิชาตางๆ พัฒนาหลักสูตรและรายวิชาทีต่ อบสนองการเปดประชาคมอาเซียนเพื่อขยายขอบเขตการเรียนรูในสาขาตางๆ ของนิสิตไปสูระดับภูมิภาคอาเซียนและ
เอือ้ ตอการประกอบอาชีพ/การเคลือ่ นยายแรงงานอยางเสรีในอนาคต
2) ตัง้ แตปการศึกษา 2555 เปนตนไป คณะมนุษยศาสตรจะเผชิญกับคาใชจายสาธารณูปโภคที่เพิม่ สูงขึน้ จากการเปดใชอาคารเรียนหลังใหม รวมถึงการลงทุนตกแตงและซอมแซม
อาคารเรียนหลังอื่นๆ ประกอบกับตองมีการดําเนินการตามตัวบงชี้อัตลักษณ/เอกลักษณของคณะมนุษยศาสตรเพื่อใหบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษามีเอกลักษณเฉพาะตัวและมีขีดความสามารถในการแขงขัน ดังนั้น คณะ
จึงผลักดันใหมีการพัฒนารายวิชาพืน้ ฐานสําหรับนิสิตใหมของคณะมนุษยศาสตรกอนที่จะเรียนรายวิชาตางๆ ในสาขาวิชาเอกของตนเองและทดแทนรายวิชาศึกษาทั่วไปในสาขามนุษยศาสตร ทั้งนี้ การ
พัฒนารายวิชาพืน้ ฐานดังกลาวจะเปนการบูรณาการศาสตรตา งๆ ในสาขามนุษยศาสตรเขาดวยกันและเชิญคณาจารยทม่ี คี วามเชีย่ วชาญเปนผูสอน
10.3.1

รายละเอียดของแผนพัฒนารายวิชาพืน้ ฐานและรายวิชารองรับการเปดประชาคมอาเซียน
ตัวชี้วดั ความสําเร็จ
ระดับแผน
1. จํานวนโครงการพัฒนาทักษะดานภาษาตางประเทศ
2. จํานวนรายวิชารองรับอาเซียน

คาเปาหมาย
ระดับแผน
2
2

โครงการ / กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรมระดับคณะ
1. โครงการเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียน
2. โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตและบุคลากรใหมีทักษะดานภาษาอังกฤษรองรับ
อาเซียน
ลักษณะโครงการ/กิจกรรมที่ถายทอดสูหนวยงาน
การปรับปรุงหรือเพิ่มเติมรายวิชาในหลักสูตรใหมีความทันสมัยและสอดคลองกับ
บริบทของโลก (เนนรายวิชารองรับการเปดประชาคมอาเซียน)

งบประมาณ
แผนดิน
รายได
11,332,000
9,430,600

-

ผูรับผิดชอบ

ฝายวิเทศสัมพันธ
ฝายวิเทศสัมพันธ
ฝายบริการวิชาการ
ทุกภาควิชา
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สวนที่ 4
ผูรับผิดชอบตัวชีว้ ดั แผนปฏิบตั กิ ารประจําป 2556 คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ระยะเวลา : 1 ตุลาคม 2555 - 30 กันยายน 2556 (รอบปงบประมาณ 2556)
ตัวชี้วดั แผน
ตัวชี้วดั ความสําเร็จระดับแผน
ที่
1.
แผนพัฒนาระบบการบริหารจัดการและการเงิน
รอยละของบุคลากรที่มีสวนรวมในการประเมินผลการบริหารงานของคณบดี
จํานวนโครงการในการบริหารจัดการที่มีหุนสวนความสําเร็จไมนอยกวา 3 กลุม
รอยละของอัตราการเบิกจายเงินงบประมาณตามแผน
2.
แผนพัฒนาบุคลากร
รอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
จํานวนอาจารยประจําที่มีตําแหนงทางวิชาการเพิ่มขึ้น
รอยละของโครงการที่บรรลุตามวัตถุประสงคของโครงการ
3.
แผนจัดการศึกษาและผลิตบัณฑิต
จํานวนนิสิตที่รับเขาใหม
จํานวนนิสิตที่คงอยู
จํานวนผูสําเร็จการศึกษา
รอยละของบัณฑิตที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ป
4.
แผนพัฒนานิสิตและบริการศิษยเกา
จํานวนโครงการพัฒนานิสิต
จํานวนโครงการพัฒนาศิษยเกา
จํานวนนิสิตหรือศิษยเกาที่ไดรับการประกาศเกียรติคุณยกยองหรือไดรบั รางวัล

ผูรับผิดชอบ
หลัก

รอง/ประสานงาน

คณบดี
คณบดี
หน.สนง.

รองคณบดีฝา ยบริหารและวางแผน + หน.สนง.
รองคณบดีฝา ยบริหารและวางแผน + หน.สนง.
หนง.คลังและพัสดุ

หน.สนง.
หน.สนง.
หน.สนง.

งานบุคคล
งานบุคคล
งานบุคคล

รองคณบดีฝายวิชาการ
รองคณบดีฝายวิชาการ
รองคณบดีฝายวิชาการ
รองคณบดีฝายวิชาการ

หนง.บริการการศึกษา
หนง.บริการการศึกษา
หนง.บริการการศึกษา
หนง.บริการการศึกษา

รองคณบดีฝายกิจการนิสิต
รองคณบดีฝายกิจการนิสิต
รองคณบดีฝายกิจการนิสิต

งานกิจการนิสิต
งานกิจการนิสิต
งานกิจการนิสิต

แผนปฏิบัติการประจําป 2556 คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร หนา 39

ตัวชี้วดั แผน
ตัวชี้วดั ความสําเร็จระดับแผน
ที่
5.
แผนพัฒนางานวิจัย
จํานวนบทความวิจัยของอาจารยที่ไดรับการตีพิมพเผยแพรระดับชาติและอยูในฐานขอมูล TCI หรือ สมศ.
จํานวนบทความวิจัยของอาจารยที่ไดรับการตีพิมพเผยแพรระดับนานาชาติ
จํานวนโครงการวิจัยเชิงบูรณาการหรือสหวิทยาการกับหนวยงานอื่นในประเทศ
จํานวนโครงการวิจัยที่ทาํ รวมกับหนวยงานตางประเทศ/ชาวตางชาติ
จํานวนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชนตอสังคม
6.
แผนพัฒนางานบริการวิชาการ
จํานวนโครงการบริการวิชาการที่เปนประโยชนตอสังคมและเผยแพรชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย
จํานวนองคกรภายนอก มก. ระดับชาติที่เชิญบุคลากรเปนกรรมการหรือผูทรงคุณวุฒิ
จํานวนองคกรภายนอก มก. ระดับนานาชาติที่เชิญบุคลากรเปนกรรมการหรือผูท รงคุณวุฒิ
จํานวนบุคลากรที่ไดรับเชิญเปนกรรมการหรือผูทรงคุณวุฒิในองคกรระดับชาติ/นานาชาติ
7.
แผนทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
จํานวนโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
รอยละของโครงการทีบ่ รรลุตามวัตถุประสงคของโครงการ
คาเฉลี่ยความพึงพอใจของนิสิตและบุคลากรที่มีตอการเขารวมโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
8.
แผนสงเสริมเอกลักษณและอัตลักษณ
จํานวนชองทางการสื่อสารและเผยแพรประชาสัมพันธ
จํานวนโครงการสงเสริมเอกลักษณและอัตลักษณ
9.
แผนพัฒนาการประกันคุณภาพ
ผลการประเมินประกันคุณภาพภายในระดับคณะ

ผูรับผิดชอบ
หลัก

รอง/ประสานงาน

รองคณบดีฝา ยวิจัย
รองคณบดีฝายวิจัย
รองคณบดีฝายวิจัย
รองคณบดีฝายวิจัย
รองคณบดีฝายวิจัย

หัวหนาภาควิชา
หัวหนาภาควิชา
หัวหนาภาควิชา
หัวหนาภาควิชา
หัวหนาภาควิชา

รองคณบดีฝายบริการวิชาการ
รองคณบดีฝายบริการวิชาการ
รองคณบดีฝายบริการวิชาการ
รองคณบดีฝายบริการวิชาการ

หัวหนาภาควิชา + ผอ.ศูนย + ผอ.สถาบัน
หัวหนาภาควิชา + ผอ.ศูนย + ผอ.สถาบัน
หัวหนาภาควิชา + ผอ.ศูนย + ผอ.สถาบัน
หัวหนาภาควิชา + ผอ.ศูนย + ผอ.สถาบัน

รองคณบดีฝายกิจการนิสิต
รองคณบดีฝายกิจการนิสิต
รองคณบดีฝายกิจการนิสิต

หัวหนาภาควิชา + หน.สนง.
หัวหนาภาควิชา + หน.สนง.
หัวหนาภาควิชา + หน.สนง.

รองคณบดีฝายวิเทศสัมพันธ
รองคณบดีฝายประกันคุณภาพ

งานประชาสัมพันธ
งานประกันคุณภาพ

รองคณบดีฝายประกันคุณภาพ

งานประกันคุณภาพ
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ตัวชี้วดั แผน
ตัวชี้วดั ความสําเร็จระดับแผน
ที่
10.
แผนเฉพาะกิจ
10.1
แผนพัฒนากายภาพ
รอยละของโครงการที่ดําเนินการแลวเสร็จ
10.2
แผนพัฒนาระบบและกลไกเผยแพรขอมูลขาวสารและความรวมมือทางวิชาการระหวางประเทศ
รอยละของโครงการที่บรรลุตามวัตถุประสงคของโครงการ
คาเฉลี่ยความพึงพอใจในดานการประชาสัมพันธ
10.3
แผนงานรองรับการเปดประชาคมอาเซียน
จํานวนโครงการพัฒนาทักษะดานภาษาตางประเทศ
จํานวนรายวิชารองรับอาเซียน

ผูรับผิดชอบ
หลัก

รอง/ประสานงาน

รองคณบดีฝา ยบริหารและวางแผน

ฝายกายภาพ

รองคณบดีฝายวิเทศสัมพันธ
รองคณบดีฝายวิเทศสัมพันธ

งานประชาสัมพันธ
งานประชาสัมพันธ

รองคณบดีฝายวิเทศสัมพันธ
รองคณบดีฝายวิชาการ

รองคณบดีฝายบริการวิชาการ
หัวหนาภาควิชา
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คณะผูจัดทํา
คณะกรรมการฝายวางแผนและติดตามประเมินผล :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

รองศาสตราจารย ดร.กนกพร นุม ทอง
อาจารยวรรณา นาวิกมูล
อาจารยธงรบ รื่นบรรเทิง
นางสาวฐิติรัตน สุพลธวณิชย
นางสาวสลักจิตร ทวีวิโรตมกิตติ
นางสาวจริยา สุพรรณ
นางมาลี สิริวัฒนรัชต

ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

ผูประสานงาน/พิมพ/เรียบเรียง/บรรณาธิการ :
นางสาวสลักจิตร ทวีวิโรตมกิตติ

หัวหนางานแผนและประกันคุณภาพ

ติดตอสอบถาม :
คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
50 ถนนงามวงศวาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
อาคารจุฬาภรณพิศาลศิลป (มนุษยศาสตร 4) ชั้น 3
โทร. 02-579-5566-8 ตอ 4341
E-mail : fhumsct@ku.ac.th
www.human.ku.ac.th

