แผนบบริหารรและพพัฒนาาอาจาารย์
คณ
ณะมนุนุษยศาาสตร์และสั
แ งคมศา
ง าสตร์
ปรระจําปีการศึศึกษา 25566
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ณะมนุษยศาสตร์
ย
และสั
แ งคมมศาสตร์
มหาวิทยาลั
ท ยราาชภัฏลําปาง
ป

บทที่ 1
บทนํา
1.1 ประวัติความเป็นมา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เกิดขึ้นครั้งแรกตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2518 มี
ภาควิชาสังกัดอยู่ 11 ภาควิชา ได้แก่ ภาควิชาภาษาไทย ภาควิชาภาษาต่างประเทศ ภาควิชาบรรณารักษ์ศาสตร์
ภาควิชาศิลปะ ภาควิชาดนตรี ภาควิชานาฏศิลป์ ภาควิชาปรัชญา และศาสนา ภาควิชาสังคมศึกษาวิทยา
ภาควิชาประวัติศาสตร์ ภาควิชาภูมิศาสตร์ ภาควิชารัฐศาสตร์ และนิติศาสตร์ เปิดสอนนักศึกษาระดับ ป.กศ. สูง
ทั้งภาคปกติ และภาคต่อเนื่อง (ภาคค่ํา)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เปิดสอนระดับปริญญาตรีเป็นครั้งแรกในปีการศึกษา 2522 คือ
วิชาเอกสังคมศึกษาและจากแผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ระยะที่ 4 (พ.ศ. 2520 – 2524) มีผลให้สภา
การฝึกหัดครูอนุมัติให้วิทยาลัยครูลําปางดําเนินการ โครงการฝึกหัดอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาประจําการ
(อคป.)โดยเปิดสอนระดับ ป.กศ.สูง และ คบ. 2 ปี ในวันเสาร์ – อาทิตย์
ปีการศึกษา 2528 วิทยาลัยครูลําปางได้เปิดสอนหลักสูตรวิชาชีพอื่นนอกจากสาขาวิชาชีพครูและ
“โครงการอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาประจําการ” (อปค.) สิ้นสุดลง เกิด “โครงการจัดการศึกษาสําหรับ
บุคลากรประจําการ (กศ.บป.) ขึ้นมาแทน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เปิดสอน กศ. บป. ครั้งแรก ในปี
การศึกษา 2529
ในช่วงปี พ.ศ. 2528 – 2534 แม้ว่าวิทยาลัยครูเปิดสอนสาขาวิชาชีพอื่นนอกจากวิชาชีพครู แต่คนส่วน
ใหญ่ยังคงเข้าใจว่าผลิตแต่ครูเพราะชื่อ “วิทยาลัยครู” กรมการฝึกหัดครู กระทรวงศึกษาธิการจึงได้ขอพระราชทาน
ชื่อใหม่ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2535 ได้เปลี่ยนชื่อจากวิทยาลัยครูเป็น “สถาบัน ราชภัฏ” พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนาม วิทยาลัยครูลําปางจึงมีชื่อใหม่ว่า “สถาบันราชภัฏลําปาง”
ปี พ.ศ. 2543 กําหนดให้บริหารวิชาการโดยคณะบุคคลมี 3 ระดับ คือ คณะกรรมการบริหารวิชาการ
สถาบัน คณะกรรมการบริหารคณะ และคณะกรรมการบริหารโปรแกรมวิชา
พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 เปิดกว้างให้สถาบันสามารถให้การศึกษาวิชาการและวิชาชีพ
ชั้นสูงในระดับที่สูงกว่าระดับปริญญาตรีได้ สถาบันราชภัฏลําปางจึงเริ่มเปิดสอนระดับปริญญาโท โปรแกรมวิชา
บริหารการศึกษารุ่นแรกในปี พ.ศ. 2539
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เปิดสอนปริญญาโทรุ่นแรกในปีการศึกษา 2547
คือ โปรแกรมยุทธศาสตร์การพัฒนา
วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2547 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงมี พระบรมราช
โองการโปรดเกล้า ฯ ประกาศจัดตั้งสถาบันราชภัฏให้เป็นมหาวิทยาลัย มีผลให้สถาบัน ราชภัฏลําปางเปลี่ยน
สถานภาพเป็น “มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง”
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ปัจจุบันคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้ปรับโครงสร้างการบริ หารจัดการและภาระงาน ของ
บุคลากรให้สอดคล้องกับระเบียบปฏิบัติที่ออกตามที่ได้มีการประกาศใช้ “พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.
2547”
1.2 ปรัชญา
บัณฑิตคิดเป็น ทําเป็น เน้นคุณธรรม มีความเป็นสากล เพื่อมวลชนของท้องถิน่
1.3 วิสยั ทัศน์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จะเป็นศูนย์การเรียนรู้ของสาขาวิชามนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ที่
สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและท้องถิ่นมีอัตลักษณ์และมาตรฐานสากล
1.4 พันธกิจ
1. ผลิตบัณฑิตกลุ่มสาขาวิชามนุษย์และสังคมศาสตร์ที่มีคุณธรรม ความรู้ ความสามารถในสาขาวิชาชีพ มี
ภูมิปัญญาพัฒนาตนเอง ชุมชนและท้องถิ่น
2. ศึกษาวิจัยสร้างองค์ความรู้เพื่อเป็นฐานการพัฒนาการเรียนการสอน การบริการวิชาการแบบมีส่วนร่วม
บนฐานความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น
3. ให้บริการวิชาการ วิชาชีพ ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์แก่ชุมชนและท้องถิ่น
4. ทํานุบํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และพัฒนาทรัพยากรทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
5. บริหารจัดการองค์การตามหลักการบริหารจัดการที่ดี
1.5 เป้าประสงค์
1. ได้บัณฑิตกลุ่มสาขาวิชามนุษย์และสังคมศาสตร์ที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคม
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการยกระดับคุณภาพด้านวิชาการ วิชาชีพ
3. ได้ผลงานวิจัยและองค์ความรู้หรืองานสร้างสรรค์ที่สามารถนําไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประสิทธิภาพ
การศึกษาและการพัฒนาสังคม
4. เป็นแหล่งถ่ายทอดองค์ความรู้และร่วมพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น
5. เป็นแหล่งรวบรวมองค์ความรู้ในการอนุรักษ์ ส่งเสริมและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
6. การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ และมีธรรมาภิบาล
1.6 นโยบายคุณภาพที่เกี่ยวกับผลผลิต
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีนโยบายที่สอดคล้องกับพันธกิจและเป้าประสงค์ของคณะดังนี้
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1. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และทักษะวิชาชีพ ใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิต มีวินัย มีคุณธรรมจริยธรรม มีความ
พอเพียง รู้จักบูรณาการศาสตร์ด้านอื่นเข้ากับศาสตร์ในวิชาชีพได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง เป็นผู้นําและผู้ตามที่ดี
และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
2. ส่งเสริมและสนับสนุนผลิตงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ให้มีคุณภาพเพื่อนําไปใช้พัฒนาการเรียนการสอน
และนําไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น ร่วมเรียนรู้และพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นให้เข้มแข็ง พึ่งพา
ตนเองได้ด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3. เป็นแหล่งรวบรวมองค์ความรู้ในการอนุรักษ์ และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นภาคเหนือและของ
ชาติ
4. เป็นแหล่งรวบรวมองค์ความรู้ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของภาคเหนือ
5. บริหารงานด้วยระบบที่ทันสมัย มีความคล่องตัว โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เข้ามาช่วยในการบริหารจัดการ
6. ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีกับศิษย์เก่าอย่างต่อเนื่อง
1.7 โครงสร้างองค์กร
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีโครงสร้างองค์กร คือ สํานักงานคณบดี ประกอบด้วย 3 งาน
ตามประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การแบ่งส่วนราชการ เป็นงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง พ.ศ. 2549 เมื่อวันที่
18 พฤศจิกายน 2549 ซึ่งในแต่ละงานได้แบ่งงานย่อยเพื่อให้การปฏิบัติงานได้ครอบคลุม และมีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น ดังนี้
สํานักงานคณบดี ประกอบด้วย
- งานบริหารทั่วไป
- งานบริการการศึกษา
- งานพัฒนานักศึกษา
สํานักงานคณบดี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

งานบริหารทั่วไป

งานบริการการศึกษา
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งานพัฒนานักศึกษา

1.8 โครงสร้างการบริหาร
โครงสร้างการบริหารงาน แบ่งตามสายงานการบังคับบั ญชาที่คณบดีได้มอบหมาย หน้าที่ ตามความ
รับผิดชอบให้รองคณบดีได้กํากับดูแลงานส่วนต่างๆ ตามพันธกิจหลักของคณะ อีกทั้งให้มีคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ
ที่ตั้งขึ้นเพื่อรองรับภารกิจการบริหารจัดการ ซึ่งอยู่ในการกํากับดูแลตามอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการประจําคณะ
ทั้งนี้เพื่อวางรากฐานให้บุคลากร และคณาจารย์ได้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการให้กับคณะ
การบริหารงานของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีคณบดีเป็นผู้บังคับบัญชา โดยมีรองคณบดีฝ่าย
กิจการนักศึ กษา ฝ่ายวิ ชาการ และฝ่ายวางแผนและพัฒนา ร่ วมรั บผิ ดชอบบริ หารงานในคณะตามที่ คณบดี
มอบหมาย และมีประธานสาขาวิชาร่วมบริหารงานด้านวิชาการและอื่นๆ ตามที่คณบดีมอบหมาย
การบริหารงานของสํานักงานคณะ จะมีหัวหน้าสํานักงานคณบดี และมีผู้ปฏิบัติงานร่วมรับผิดชอบในงาน
ตามภารกิจของงาน
ปัจจุบัน สํานักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ แบ่งโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการออกเป็น
3 งาน คือ งานบริหารทั่วไป งานบริการการศึกษา และงานพัฒนานักศึกษา ตามประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การ
แบ่งส่วนราชการ เป็นงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง พ.ศ. 2549 เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2549
การบริหารงานระดั บสาขาวิ ชา มี ประธานสาขาวิชาบริหารงานด้านวิชาการและอื่นๆ ตามที่ คณบดี
มอบหมาย จํานวน 11 สาขาวิชา ดังนี้
สาขาวิชา ประกอบด้วย
- สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
- สาขาวิชาดนตรี
- สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ
- สาขาวิชาภาษาจีน
- สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
- สาขาวิชาภาษาไทย
- สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
- สาขาวิชาภาษาไทยและการสื่อสารทางธุรกิจ
- สาขาวิชานิติศาสตร์ (น.บ.)
- สาขาวิชาสังคมศึกษา (ค.บ.)
- สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาประชาคมเมืองและชนบท (รป.ม.)
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คณบดี
คณะกรรมการประจําคณะ

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและ
กิจการพิเศษ
ประธานสาขาวิชา
รัฐประศาสนศาสตร์ (ศศ.บ.)

คณะกรรมการขับเคลื่อนคณะ

รองคณบดีฝ่ายวางแผนและการ
ประกันคุณภาพการศึกษา

หัวหน้าสํานักงานคณบดี

ประธานสาขาวิชา
พัฒนาชุมชน (ศศ.บ.)

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

ประธาน
สาขาวิชาภาษาไทย (ศศ.บ)
ประธานสาขาวิชาภาษาไทยและ
การสื่อสารทางธุรกิจ (ศศ.บ)

ประธานสาขาวิชาสังคมศึกษา
(ค.บ.)

ประธานสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
(ศศ.บ.)

ประธานสาขาวิชานิติศาสตร์
(น.บ.)

ประธานสาขาวิชาภาษาจีน
(ศศ.บ.)

ประธานสาขาวิชาการบริหารและ
พัฒนาประชาคมและชนบท(รป.ม)

ประธานสาขาวิชาดนตรี
(ศศ.บ.)

ประธานสาขาวิชายุทธศาสตร์การ
พัฒนา (ศศ.ม.)

ประธานสาขาวิชาศิลปะและการ
ออกแบบ (ศศ.บ.)

สัญลักษณ์
สายบังคับบัญชา
สายการประสานงาน ช่วยเหลือ อํานวยความสะดวก

5

1.9 หลักการจัดทําแผนปฏิบัติการ
แผนบริหารและพัฒนาบุคลากร ประจําปีการศึกษา 2556 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีหลักการ
ดังนี้
1. สอดคล้องกับแผนกลยุทธการพัฒนาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
ช่วงปี พ.ศ. 2555 – 2559
2. สอดคล้องกับแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร พ.ศ.2555-2559 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
3. สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4. เป็นเครื่องมือในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน ทั้งในลักษณะงานประจําและงานเน้นปฏิบัติการ
เชิงรุก
5. มีความยืดหยุ่น เอื้อต่อการปรับให้เหมาะสมกับสถานการณ์ เพื่อส่งผลต่อประโยชน์สูงสุด
1.10 วัตถุประสงค์ของแผน
1. เป็นกรอบแนวทาง และเป็นคู่มือการพัฒนาบุคลากรของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และเป็น
เครื่องมือในการบริหารและติดตามการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหาร
2. เป็ นเครื่ องมื อในการติ ดตามและประเมิ นผลการดํ าเนิ นงานในด้ านการพั ฒนาบุ คลากร ของคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รวมทั้งเป็นเครื่องมือในการติดตามแผนการใช้งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรในแต่ละ
ปีงบประมาณ
3. เป็นกลไกในการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1.11 จํานวนงบประมาณทั้งหมด ปีงบประมาณ 2556 แยกตามประเภท และหมวดรายจ่าย
หมวดรายจ่าย
งบแผ่นดิน
งบรายได้
งบดําเนินงาน
3,888,600
2,215,900
งบลงทุน
324,000
งบอุดหนุน
5,322,800
170,000
รวม
9,535,400
2,385,900
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รวม
6,104,500
324,000
5,492,800
11,921,800

1.12 จุดอ่อน-จุดแข็ง ด้านบุคลากร
จุดแข็ง
1) อาจารย์ในคณะมีวุฒิตรงกับสาขาวิชาที่สอน
2) อาจารย์ในคณะมีความรู้ความสามารถที่หลากหลาย
จุดอ่อน
1) จํานวนอาจารย์ไม่สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานระดับอุดมศึกษา
2) อาจารย์มีภาระงานมาก
3) จํานวนคนและคุณภาพงานของบุคลากรสายสนับสนุนไม่สอดคล้องกับภาระงานและจํานวนอาจารย์
โอกาส
1) มหาวิทยาลัยส่งเสริมให้พนักงานมหาวิทยาลัยมีความก้าวหน้าด้านวิชาการและค่าตอบแทน
2) มหาวิทยาลัยมีกองทุนพัฒนาบุคลากร
3) สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย ทําให้อาจารย์สามารถติดต่อและเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง
1.13 ข้อเสนอแนะในการพัฒนาจากการสํารวจความต้องการของบุคลการ
ข้อเสนอแนะพัฒนาอาจารย์
1) คณะฯ ควรมีการจัดประชุมบุคลากร เพื่อสร้างความเข้าใจและแจ้งผลการดําเนินงานต่าง ๆ ให้แก่
บุคลากรรับทราบ เพื่อให้เกิดการร่วมมือและร่วมกันปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2) คณะฯ ควรจัดระบบพี่เลี้ยงในการทําผลงานวิชาการและงานวิจัย ให้แก่อาจารย์รุ่นใหม่ ที่ต้องการ
ผลิตผลงานวิชาการและงานวิจยั
3) คณะฯ ควรจัดกิจกรรมหรือโครงการเพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านการวิจัยและการบริการวิชาการให้แก่
อาจารย์อย่างสม่ําเสมอ
4) คณะฯ ควรจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาบุคลากรอย่างครบถ้วน
5) คณะฯ ควรกระตุ้นให้อาจารย์ผลิตผลงานทางวิชาการ เช่น บทความ งานวิจยั หรือ งานสร้างสรรค์ ให้
เป็นที่ยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ
6) การจัดโครงการศึกษาดูงานของคณะฯ ควรมีการสํารวจความต้องการของอาจารย์และบุคลากรก่อน
เพื่อให้ตรงตามวัตถุประสงค์ทกี่ ําหนด และควรมีแผนการดําเนินงานที่ชัดเจน
ข้อเสนอแนะพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน
1) คณะฯ ควรมีการจัดโครงการทีพ่ ัฒนาบุคลากรตามสายปฏิบัติงานเป็นประจําทุกปี
2) คณะฯ ควรมีการส่งเสริมและสนับสนุนให้บคุ ลากร ได้พัฒนาตนเองในสายปฏิบัติงานกับหน่วยงาน
ภายนอก
3) คณะฯ ควรมีการสร้างขวัญและกําลังใจในการทํางานให้แก่บคุ ลากรสายสนับสนุน
4) คณะฯ ควรมีการจัดทําคูม่ ือปฏิบัติงานแก่บุคลากร เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดําเนินงาน เพื่อลดภาระ
งาน และเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน เพื่อให้การบริการเกิดความรวดเร็วและถูกต้อง
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1.1.4 เป้าหมายการพัฒนา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง กําหนดเป้าหมายการพัฒนาบุคลากร
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2555-2559 ดังนี้
1) บุคลากร มีเป้าหมาย ดังนี้
1. ร้อยละของอาจารย์ที่ได้รับผลการประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์ในแต่ละ
ภาคการศึกษาในระดับดีขึ้นไปทุกรายวิชา
2. ร้อยละของจํานวนอาจารย์ประจําที่มีผลงานวิจัย
3. ร้อยละของอาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอกต่อจํานวนอาจารย์ประจําของคณะ
4. ร้อยละของอาจารย์ที่ตําแหน่งทางวิชาการต่อจํานวนอาจารย์ประจําของคณะ
5. ร้อยละของงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ได้รบั การตีพิมพ์เผยแพร่
6. ร้อยละของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้นําไปใช้ประโยชน์
7. ร้อยละของผลงานวิชาการที่ได้รับรองคุณภาพ
8. จํานวนงบประมาณดําเนินงานวิจัยต่อคน
9. ร้อยละของอาจารย์ที่ได้รับการพัฒนาทักษะวิชาการ เทคนิคการสอนและการวัดผล
10. ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านทักษะการปฏิบัติงาน
11. ร้อยละของการประเมินการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
12. ระดับความความพึงพอใจต่อแผนบริหารและการพัฒนาของบุคลากร
13.ความพึงพอใจเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมสิ่งสนับสนุนและขวัญกําลังใจ
12. ระดับความพึงพอใจ ในการบริหารงานของผู้บริหารระดับคณะ
13. ร้อยละของจํานวนอาจารย์อาจารย์ใหม่ที่รับทดแทนและสรรหาเพิ่มเติมให้เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานระดับอุดมศึกษา
14. จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนที่รับทดแทนและสรรหาเพิ่มเติมต่อจํานวนอาจารย์
1.15 งบประมาณที่ได้รบั การจัดสรรในการพัฒนาบุคลากร
ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับจัดสรรงบประมาณในการพัฒนา
บุ คลากร ตามโครงการส่ งเสริ มและพั ฒนากระบวนการบริ หารทรั พยากรบุ คคล จํ านวน 540,000 บาท ตาม
รายละเอียดแผนงานโครงการต่อไปนี้
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แผนพัฒนาบุคลากร กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ปีการศึกษา 2556
โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

ระยะเวลา

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้รับผิดชอบดําเนินการ
ฝ่ายวิชาการ

80,000

นักศึกษาที่
ลงทะเบียนเรียนใน
รายวิชาที่เปิดสอน
ของคณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
อาจารย์

ปีงบประมาณ พ.ศ.2556

7,810,392

อาจารย์

ฝ่ายวิชาการ

ปีการศึกษา 2556

45,000

อาจารย์

ฝ่ายวิชาการ

1) ประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์ปี 1. ร้อยละของอาจารย์ที่ได้รับผลการประเมิน
การศึกษา 2556
ประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์ในแต่ละภาค
การศึ ก ษาในระดั บ ดี ขึ้ น ไปทุก รายวิช า ไม่ น้ อ ย
กว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5

ภาคเรียนที่ 1/2556
ภาคเรียนที่ 2/2556

2) โครงการคลินิควิจัยและการพัฒนาผลงาน
วิชาการ

ปีการศึกษา 2556

2. ร้อยละ 80 ของจํานวนอาจารย์ประจําที่มี
ผลงานวิจัย
3. ร้อยละ30 ของอาจารย์ที่มีตําแหน่งทางวิชาการ
ต่อจํานวนอาจารย์ประจําของคณะ
4. ร้อยละ 10 ของงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ได้รับ
การตีพิมพ์เผยแพร่
5. ร้อยละ 20 ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่
ได้นําไปใช้ประโยชน์
6. ร้อยละ 25 ของผลงานวิชาการที่ได้รับรอง
คุณภาพ
3) สนับสนุนทุนวิจัยสาขา คณะมนุษยศาสตร์
7. จํานวนงบประมาณดําเนินงานวิจัย 25,000
และสังคมศาสตร์
ต่อคน
4) โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อการเป็นมือ 9. ร้อยละ 80 ของอาจารย์ที่ได้รับการพัฒนา
อาชีพ-การจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐาน
ทักษะวิชาการ เทคนิคการสอนและการวัดผล
TQF และการวัดและประเมินผล

ประมาณการ
งบประมาณ
-

ฝ่ายวิชาการ

ปีการศึกษา 2556
ปีปฏิทิน พ.ศ.2556
ปีปฏิทิน พ.ศ.2556
ปีปฏิทิน พ.ศ.2556
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6) ประเมินการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ

11. ร้อยละ 80 ของผลการประเมินการปฏิบัติ
ตามจรรยาบรรณ

ปีการศึกษา 2556

ประมาณการ
งบประมาณ
-

7) ประเมินความพึงพอใจแผนบริหารและการ
พัฒนาของบุคลากร

12. ระดับความความพึงพอใจต่อแผนบริหาร
และการพัฒนาของบุคลากร ไม่น้อยกว่า 3.51
จากคะแนนเต็ม 5
13.ความพึงพอใจเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมสิ่ง
สนับสนุนและขวัญกําลังใจไม่น้อยกว่า 4.00 จาก
คะแนนเต็ม 5
12. ระดับความพึงพอใจ ในการบริหารงานของ
ผู้บริหารระดับคณะ ไม่น้อย 3.51 จากคะแนน
เต็ม 5
13. ร้ อ ยละ 5 ของจํ า นวนอาจารย์ ใ หม่ ที่ รั บ
ทดแทนและสรรหาเพิ่มเติมให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานระดับอุดมศึกษา

ปีการศึกษา 2556

5,000

ปีการศึกษา 2556

-

ปีการศึกษา 2556

-

ปีการศึกษา 2556

-

โครงการ/กิจกรรม

8) ประเมินความพึงพอใจเกี่ยวกับ
สภาพแวดล้อมสิ่งสนับสนุนและขวัญกําลังใจ
9) ประเมินการบริหารงานของผู้บริหารระดับ
คณะ
10) กรอบอัตรากําลังสายวิชาการ

ตัวชี้วัด

ระยะเวลา
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กลุ่มเป้าหมาย

ผู้รับผิดชอบดําเนินการ

อาจารย์และเจ้าหน้าที่ สํานักงานคณบดีและรองคณบดี
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