แผนกลยุทธ์ ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2556 - 2559) ของคณะมนุษยศาสตร์
ฉบับปรับในทีป่ ระชุมโครงการประเมินแผนฯ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนากระบวนการเรียนรู้ในสาขามนุษยศาสตร์ ให้มคี ุณภาพทัง้ ในระดับชาติและนานาชาติ
เป้าประสงค์
ตัวชี้วัด
ชื่อโครงการ
1.1 บัณฑิตมีคุณลักษณะ 1. ทุกหลักสูตรมีการพัฒนานิสิตตามกรอบมาตรฐาน TQF
ตามกรอบมาตรฐานTQF (ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทาง
ปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
ไม่ต้องกรอกข้อมูล (ใช้ข้อมูลจาก มคอ.3)
รับผิดชอบ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2. ร้อยละของโครงการทีน่ ิสิตเข้าร่วมมีทักษะสื่อสาร
(ภาษาไทย อังกฤษ ICT) เพิม่ มากขึ้น (ICT Literacy) ที่
คณะและมหาวิทยาลัยกาหนดเพิม่ ขึ้น
3. ร้อยละของโครงการทีน่ ิสิตเข้าร่วมมีจิตสานึกของความ
เป็นพลเมืองทีด่ ีและ/หรือมีคุณธรรม จริยธรรมเพิม่ ขึ้น
4. ร้อยละของโครงการทีน่ ิสิตเข้าร่วมมีความรู้ ทักษะ
ปัญญา สารสนเทศ และสื่อเทคโนโลยี (scientific
literacy, media literacy) เพิม่ ขึ้น

1.โครงการนิทรรศการการแสดงต้นฉบับวรรณกรรมสาหรับเด็กนิพนธ์ และเตรียมความพร้อม
นิสิตเพือ่ เข้าสู่ตลาดแรงงาน ปีงบประมาณ 2558

ชื่อหลักสูตร
ไม่ต้องกรอกข้อมูล (ใช้ข้อมูลจาก
มคอ.3)
ศศ.บ. (วรรณกรรมสาหรับเด็ก)

6.โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพและทักษะการได้รับการจ้างงาน (สาขาวิชาวรรณกรรม ศศ.บ. (วรรณกรรมสาหรับเด็ก)
สาหรับเด็ก
1.โครงการนิทรรศการการแสดงต้นฉบับวรรณกรรมสาหรับเด็กนิพนธ์ และเตรียมความพร้อม ศศ.บ. (วรรณกรรมสาหรับเด็ก)
นิสิตเพือ่ เข้าสู่ตลาดแรงงาน ปีงบประมาณ 2558
2.โครงการวารสารสาหรับเด็ก
ศศ.บ. (วรรณกรรมสาหรับเด็ก)
4.โครงการติดตามความก้าวหน้าของนิสิตบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาสารสนทศศึกษา
5. โครงการส่งเสริมทักษะการได้รับการจ้าง
6.โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพและทักษะการได้รับการจ้างงาน (สาขาวิชาวรรณกรรม
สาหรับเด็ก)
8. โครงการขับเคลื่อนภาควิชาสานานาชาติ
12.โครงการภูมิปัญญไทยในวรรณกรรมสาหรับเด็ก(งบแผ่นดิน)

ศศ.ม. (สารสนเทศศึกษา)
ศศ.บ. (สารสนเทศศึกษา)
ศศ.บ. (วรรณกรรมสาหรับเด็ก)
ศศ.บ. (สารสนเทศศึกษา)
ศศ.ม.(สารสนเทศศึกษา)
ศศ.บ. (วรรณกรรมสาหรับเด็ก)

5. ร้อยละของหลักสูตรทีส่ ่งเสริมให้นิสิตมีทักษะชีวิต
และ/หรือทักษะวิชาชีพและ/หรือทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล เพิม่ มากขึ้น (life skill, career skils)

ไม่ต้องกรอกข้อมูล (รอข้อมูลการฝึกงานของนิสิต)

1.2 คณะมีการขับเคลื่อน 1. จานวนบุคลากรและนิสิตทีเ่ ข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม/ 8. โครงการขับเคลื่อนภาควิชาสู่นานาชาติ
ไปสู่ความเป็นนานาชาติ นาเสนอ/ตีพิมพ์ผลงานวิชาการในต่างประเทศหรือ
ในมิติต่างๆ เพิม่ มากขึ้น นานาชาติเพิม่ มากขึ้น
2. จานวนนิสิตต่างชาติเพิม่ มากขึ้น

ไม่ต้องกรอกข้อมูล (รอข้อมูลการ
ฝึกงานของนิสิต)
ศศ.บ. (สารสนเทศศึกษา) ศศ.ม.
(สารสนเทศศึกษา)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนางานวิจัย และงานวิชาการ รวมทัง้ นวัตกรรมสหสาขาวิชาทัง้ ในระดับชาติและนานาชาติ
เป้าประสงค์
ตัวชี้วดั
2.1 อาจารย์มีงานวิจยั /งาน 1. จานวนทุนวิจยั ทีอ่ าจารย์ประจาได้รับเพิม่ ขึ้น ต่ออาจารย์ 3. โครงการวารสารบรรณศาสตร์ มศว
สร้างสรรค์ และผลิต
ประจาทีไ่ ด้รับทุนทาวิจยั และงานสร้างสรรค์จากภายในและ
บทความวิจยั /วิชาการ
ภายนอกสถาบัน
พร้อมทัง้ นาไปใช้ประโยชน์
2. จานวนหลักสูตรทีม่ ีงานวิจยั เพือ่ พัฒนาการเรียนการสอน
เพิม่ ขึ้น
3. จานวนของบทความวิจยั /วิชาการของคณาจารย์ทไี่ ด้รับ 3. โครงการวารสารบรรณศาสตร์ มศว
การตี
พมิ พ์เผยแพร่
ในระดับาชาติ
และระดั
บนานาชาติ
เพิเม่ พิขึม่ ้นขึ้น
4. จานวนงานวิ
จยั /งานสร้
งสรรค์
ทนี่ าไปใช้
ประโยชน์
2.2 นิสิตมีการตีพมิ พ์ /
เผยแพร่ระดับชาติและ
นานาชาติ
2.3 การพัฒนางานวิจยั และ
นวัตกรรมสหสาขาวิชาทัง้ ใน
ระดับชาติและนานาชาติ

ร้อยละของบทความวิจยั ของนิสิตทีไ่ ด้รับการตีพมิ พ์เผยแพร่
ในระดับชาติและระดับนานาชาติ
จานวนทุนวิจยั หรือ นวัตกรรม/งานสร้างสรรค์ทมี่ าจาก
งานวิจยั สหสาขาในระดับชาติและนานาชาติ

ชื่อโครงการ

ชื่อหลักสูตร
ศศ.ม.(สารสนเทศศึกษา)

ศศ.ม.(สารสนเทศศึกษา)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างองค์ความรูแ้ ละพัฒนาโครงการบริการวิชาการทีม่ ีคุณภาพเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน
เป้าประสงค์
ตัวชี้วดั
ชื่อโครงการ
ชื่อหลักสูตร
3.1 โครงการบริการวิชาการ 1. ร้อยละของโครงการบริการวิชาการมีความสอดคล้องกับ
มีความสอดคล้องกับความ ความต้องการของชุมชนและสังคม
โครงการระดับคณะ
โครงการระดับคณะ
ต้องการของชุมชนและสังคม
2. ร้อยละของโครงการทีม่ ีการบูรณาการ กับการเรียนการ
ศศ.บ.(สารสนเทศศึกษา)
9.โครงการจัดห้องสมุดสู่ชุมชน
สอนและการวิจยั รวมทัง้ การบริการวิชาการทีม่ ีการ
11.โครงการบริการวิชาการทีบ่ ูรณาการกับการเรียนการสอนหรือวิจัย เพือ่ บริการสารสนเทศ ศศ.บ. (วรรณกรรมสาหรับเด็ก)
ประเมินผลการบูรณาการไว้ในรายวิชา

สาหรับเด็กสู่ชุมชน: อ่านสร้างสรรค์ ปันความรู้
3. ร้อยละของโครงการบริการวิชาการทีม่ ีการถ่ายทอดความรู้
สู่ชุมชนและสังคม

โครงการระดับคณะ

โครงการระดับคณะ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สืบสานและทานุบารุงวัฒนธรรมและศิลปะ
เป้าประสงค์
ตัวชี้วดั
ชื่อโครงการ
4.1 อาจารย์ บุคลากรนิสิต 1. ร้อยละของโครงการทีน่ ิสิตเข้าร่วมมีความตระหนัก เห็น 10.โครงการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมไทย
มีจติ สานึกในการอนุรักษ์
คุณค่าและซาบซึ้งในวัฒนธรรมและศิลปะไทย
สืบสานวัฒนธรรมและศิลปะ
12.โครงการภูมิปัญญไทยในวรรณกรรมสาหรับเด็ก(งบแผ่นดิน)
ไทย
2. ร้อยละของโครงการทานุบารุงวัฒนธรรมและศิลปะไทยทีม่ ี 10.โครงการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมไทย
ระบบ PDCA

12.โครงการภูมิปัญญไทยในวรรณกรรมสาหรับเด็ก(งบแผ่นดิน)
3. ร้อยละของหลักสูตรทีม่ ีโครงการ/กิจกรรมส่งเสริม
10.โครงการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมไทย
วัฒนธรรมและศิลปะไทยทีม่ ีการประเมินผลการบูรณาการไว้ 12.โครงการภูมิปัญญไทยในวรรณกรรมสาหรับเด็ก(งบแผ่นดิน)

4.2 คณะมนุษยศาสตร์ มี
บทบาทในการเผยแพร่
แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและ
ศิลปะไทยกับนานาชาติ

ในรายวิชา
ร้อยละของโครงการทีน่ ิสิตต่างชาติเข้าร่วมมีความรูเ้ กี่ยวกับ
วัฒนธรรมและศิลปะไทยเพิม่ ขึ้น

ชื่อหลักสูตร
ศศ.บ.(สารสนเทศศึกษา)
ศศ.บ. (วรรณกรรมสาหรับเด็ก)
ศศ.บ.(สารสนเทศศึกษา)
ศศ.บ. (วรรณกรรมสาหรับเด็ก)
ศศ.บ.(สารสนเทศศึกษา)
ศศ.บ. (วรรณกรรมสาหรับเด็ก)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารทีม่ ีคุณภาพโดยใช้เครือ่ งมือทางการบริหารและเทคโนโลยีสารสนเทศทีเ่ หมาะสม
เป้าประสงค์
ตัวชี้วดั
5.1 การบริหารทีย่ ดึ หลัก
1.ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมทีผ่ ู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม
ธรรมาภิบาลและการสร้าง มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และร่วมติดตาม
สัมพันธภาพกับผู้มีส่วนได้ ตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ
ส่วนเสียทุกกลุ่ม
2. ระดับความพึงพอใจของนิสิตต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรูท้ ี่
คณะจัดให้
3. จานวนช่องทางในการสื่อสารกับคณะ
5.2 การบริหาร งานทีม่ ี
1. ระดับความตระหนัก/ความใส่ใจ/ความรับผิดชอบของ
ความรับผิดชอบต่อสังคม บุคลากรและนิสิตต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
สิ่งแวดล้อม และคานึงถึง รวมทัง้ สุนทรียภาพทางวัฒนธรรมของคณะฯ
สุนทรียภาพทางวัฒนธรรม
5.3 การบริหารทีม่ ีการ
ประกันคุณภาพเป็นส่วน
หนึ่งของการปฏิบัติงาน
5.4 การบริหารงานด้าน
บุคคลและการพัฒนา
บุคลากรอย่างต่อเนื่องและ
ครบวงจร
5.5 การบริหารงบประมาณ
ทรัพยากรและระบบการหา
รายได้มีประสิทธิภาพ
5.6 การบริหารงานทีใ่ ช้
เทคโนโลยีสารสนเทศมี
ประสิทธิภาพ

ชื่อโครงการ

ชื่อหลักสูตร

ทุกหลักสูตรมีการประเมินคุณภาพการศึกษาผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน
1. ร้อยละของบุคลากรทีไ่ ด้รับการส่งเสริมและพัฒนาตนเอง
2. ความพึงพอใจของบุคลากรต่อสวัสดิการทีค่ ณะจัดให้
1. ร้อยละของการใช้งบประมาณตามแผน
2. จานวนเงินจากโครงการบริการวิชาการหารายได้
1. ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสารสนเทศคณะฯ
2. ความพึงพอใจของผู้บริหารต่อระบบฐานข้อมูลของคณะฯ

7. โครงการจัดการความรู้ เรื่อง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การนาเสนอผลงานวิจัย
ในการประชุมนานาชาติ

ศศ.บ (สารสนเทศศึกษา)

