
 

 

แผนยุทธศาสตรโปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตรและ 
สารนิเทศศาสตร 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
พ.ศ. 2552 – 2556 

(ปรบัปรงุใหม ครั้งที ่1 พ.ศ. 2554) 



นักสารสนเทศยุคใหม  ใชเทคโนโลยีทันสมัย  มีน้ําใจบริการ  มีความชํานาญในวิชาชีพ

บัณฑิตมีองคความรูคูคุณธรรม ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และบรกิารวิชาการแกชุมชนบัณฑิตมีองคความรูคูคุณธรรม ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และบรกิารวิชาการแกชุมชน

1. ผลิตบัณฑติทาง

บรรณารักษศาสตร

และสารนิเทศ

ศาสตรที่มีคุณภาพ   

คูคุณธรรม

สอดคลองกับ

กรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิ 

ระดับอุดมศึกษา

1. ผลิตบัณฑติทาง

บรรณารักษศาสตร

และสารนิเทศ

ศาสตรที่มีคุณภาพ   

คูคุณธรรม

สอดคลองกับ

กรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิ 

ระดับอุดมศึกษา

2. สงเสริมและ

สนับสนุนวิทย

ฐานะของครูและ

บุคลากรทางการ

ศึกษาในทองถิ่น

2. สงเสริมและ

สนับสนุนวิทย

ฐานะของครูและ

บุคลากรทางการ

ศึกษาในทองถิ่น

3. สงเสริม

ศิลปวัฒนธรรม  

ภูมิปญญาทองถิ่น 

อนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชา

ติและสิ่งแวดลอม

อยางยัง่ยืน

3. สงเสริม

ศิลปวัฒนธรรม  

ภูมิปญญาทองถิ่น 

อนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชา

ติและสิ่งแวดลอม

อยางยัง่ยืน

4.วจิยัเพือ่พัฒนา

วิชาการและ

วิชาชีพให

สอดคลองกับ

ทองถิ่นและ

สถานการณโลก

4.วจิยัเพือ่พัฒนา

วิชาการและ

วิชาชีพให

สอดคลองกับ

ทองถิ่นและ

สถานการณโลก

5.พัฒนาระบบการ

บริหารจดัการที่มี

ประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล

5.พัฒนาระบบการ

บริหารจดัการที่มี

ประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล

6.สงเสริมการ

พัฒนาศักยภาพ

ทองถิ่นและสืบ

สานโครงการอัน

เนื่องมาจาก

พระราชดาํริ

6.สงเสริมการ

พัฒนาศักยภาพ

ทองถิ่นและสืบ

สานโครงการอัน

เนื่องมาจาก

พระราชดาํริ

ปรัชญา

วิสัยทัศน

พันธกิจ

แผนยุทธศาสตรโปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตรและสารนเิทศศาสตร

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร พ.ศ.2552-2556



1. การผลิตบัณฑิต
ที่มีคุณภาพคู

คุณธรรม และ
สงเสริม

กระบวนการเรียนรู

ดวยตนเอง

1. การผลิตบัณฑิต
ที่มีคุณภาพคู

คุณธรรม และ
สงเสริม

กระบวนการเรียนรู

ดวยตนเอง

2. การสงเสริม
และสนับสนุนวทิย

ฐานะของครูและ

บุคลากรทางการ

ศึกษาในทองถิ่น

2. การสงเสริม
และสนับสนุนวทิย

ฐานะของครูและ

บุคลากรทางการ

ศึกษาในทองถิ่น

3. การอนุรักษ  
ฟนฟู พัฒนาและ
เผยแพร 
ศิลปวัฒนธรรม         
ภูมิปญญาทองถิน่

ตลอดจนการ

สงเสริมใหเกิดการ

จัดการ

ทรัพยากรธรรมชา

ติและสิ่งแวดลอม

อยางยัง่ยืน

3. การอนุรักษ  
ฟนฟู พัฒนาและ
เผยแพร 
ศิลปวัฒนธรรม         
ภูมิปญญาทองถิน่

ตลอดจนการ

สงเสริมใหเกิดการ

จัดการ

ทรัพยากรธรรมชา

ติและสิ่งแวดลอม

อยางยัง่ยืน

4. การพัฒนา
งานวจิัยที่มี

คุณภาพและ

มาตรฐานความ

เปนศาสตร

ตลอดจน

ตอบสนองความ

ตองการของ

ทองถิ่นและสากล

4. การพัฒนา
งานวจิัยที่มี

คุณภาพและ

มาตรฐานความ

เปนศาสตร

ตลอดจน

ตอบสนองความ

ตองการของ

ทองถิ่นและสากล

5. สรางระบบและ
กลไกในการ

พัฒนาการบริหาร

จัดการที่มี

ประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลโดยยดึ

หลักธรรมาภิบาล

และเศรษฐกิจ

พอเพยีง

5. สรางระบบและ
กลไกในการ

พัฒนาการบริหาร

จัดการที่มี

ประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลโดยยดึ

หลักธรรมาภิบาล

และเศรษฐกิจ

พอเพยีง

6. การบริการ
วิชาการเพือ่

สงเสริมศักยภาพ

ทองถิ่น และสืบ
สานโครงการอัน

เนื่องมาจาก

พระราชดําริ

6. การบริการ
วิชาการเพือ่

สงเสริมศักยภาพ

ทองถิ่น และสืบ
สานโครงการอัน

เนื่องมาจาก

พระราชดําริ

ประเด็น

ยุทธศาสตร

1.บัณฑิตมี

คุณภาพตาม

มาตรฐานวิชาชีพคู

คุณธรรม 

1.บัณฑิตมี

คุณภาพตาม

มาตรฐานวิชาชีพคู

คุณธรรม 

2. ครูและบุคลากร
ทางการศึกษามี

ศักยภาพตาม

มาตรฐานวิชาชีพ

2. ครูและบุคลากร
ทางการศึกษามี

ศักยภาพตาม

มาตรฐานวิชาชีพ

3.1 นักศึกษา บุคลากร
และประชาชนใน

ทองถิ่น ตระหนักถึง
คุณคา และสบืสาน
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิ
ปญญาทองถิ่น

3.2 นักศึกษา 
บคุลากรและประชาชน

ในทองถิ่น ตระหนักถึง
คุณคา และมีสวนรวม
ในการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอมอยาง

ยั่งยืน

3.1 นักศึกษา บุคลากร
และประชาชนใน

ทองถิ่น ตระหนักถึง
คุณคา และสบืสาน
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิ
ปญญาทองถิ่น

3.2 นักศึกษา 
บคุลากรและประชาชน

ในทองถิ่น ตระหนักถึง
คุณคา และมีสวนรวม
ในการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอมอยาง

ยั่งยืน

4. ผลิตงานวิจยัที่
มีคุณภาพ และ
มาตรฐาน

ตอบสนองความ

ตองการของ

ทองถิ่นและสากล

4. ผลิตงานวิจยัที่
มีคุณภาพ และ
มาตรฐาน

ตอบสนองความ

ตองการของ

ทองถิ่นและสากล

5. การบริหาร
จัดการมี

ประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล

5. การบริหาร
จัดการมี

ประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล

6.1 ทองถิ่นมีความ
เขมแข็ง และ
พึ่งตนเองได

6.2 ทองถิ่นสามารถ
ประยุกตใชโครงการ

อันเนื่องมาจาก

พระราชดําริใหเกิด

ประโยชนได

6.3 สืบสานโครงการ
อันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ

6.1 ทองถิ่นมีความ
เขมแข็ง และ
พึ่งตนเองได

6.2 ทองถิ่นสามารถ
ประยุกตใชโครงการ

อันเนื่องมาจาก

พระราชดําริใหเกิด

ประโยชนได

6.3 สืบสานโครงการ
อันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ

เปาประสงค



1.1 พัฒนาบัณฑิตให

มีคุณภาพคูคุณธรรม

1.2 พัฒนาศักยภาพ

อาจารยผูสอน 

1.3 สงเสริมการใช

จรรยาบรรณใน

วิชาชีพ

1.4 พัฒนาและ

ปรับปรุงหลักสตูรให

ไดมาตรฐาน

1.5 พัฒนารูปแบบ

การจัดการเรียนการ

สอน โดยเนนผูเรยีน

เปนสําคัญ

1.1 พัฒนาบัณฑิตให

มีคุณภาพคูคุณธรรม

1.2 พัฒนาศักยภาพ

อาจารยผูสอน 

1.3 สงเสริมการใช

จรรยาบรรณใน

วิชาชีพ

1.4 พัฒนาและ

ปรับปรุงหลักสตูรให

ไดมาตรฐาน

1.5 พัฒนารูปแบบ

การจัดการเรียนการ

สอน โดยเนนผูเรยีน

เปนสําคัญ

2.1 เปนแหลงเรยีนรู

การทําผลงานทาง

วิชาการเพื่อเลื่อน

วิทยฐานะของครูและ

บุคลากรทางการ

ศึกษาอยางมีคุณภาพ

2.2 สรางเครือขายการ

พัฒนาโดยใช

โรงเรยีนเปนฐาน

2.1 เปนแหลงเรยีนรู

การทําผลงานทาง

วิชาการเพื่อเลื่อน

วิทยฐานะของครูและ

บุคลากรทางการ

ศึกษาอยางมีคุณภาพ

2.2 สรางเครือขายการ

พัฒนาโดยใช

โรงเรยีนเปนฐาน

3.1 สงเสริมการทํานุ

บํารุงศิลปวัฒนธรรม 

ภูมิปญญาทองถิ่น 

และการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอมอยาง

ยั่งยืน

3.2 สรางเครือขาย

และความรวมมือดาน

ศิลปวัฒนธรรม ภูมิ

ปญญาทองถิ่น และ

การจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอมอยาง

ยั่งยืน

3.1 สงเสริมการทํานุ

บํารุงศิลปวัฒนธรรม 

ภูมิปญญาทองถิ่น 

และการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอมอยาง

ยั่งยืน

3.2 สรางเครือขาย

และความรวมมือดาน

ศิลปวัฒนธรรม ภูมิ

ปญญาทองถิ่น และ

การจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอมอยาง

ยั่งยืน

4.1 สรางสรรคและ

พัฒนางานวิจัยใน

สาขาวิชา

บรรณารักษศาสตร

และสารสนเทศ

ศาสตร

4.2 สงเสริมงานวิจัยที่

เนนการมีสวนรวม

ของทองถิ่น

4.3 บูรณาการงานวิจัย

กับการเรยีนการสอน 

หรอืงานบริการ

วิชาการเพื่อนําไปใช

ประโยชนในการ

พัฒนาทองถิ่น

4.1 สรางสรรคและ

พัฒนางานวิจัยใน

สาขาวิชา

บรรณารักษศาสตร

และสารสนเทศ

ศาสตร

4.2 สงเสริมงานวิจัยที่

เนนการมีสวนรวม

ของทองถิ่น

4.3 บูรณาการงานวิจัย

กับการเรยีนการสอน 

หรอืงานบริการ

วิชาการเพื่อนําไปใช

ประโยชนในการ

พัฒนาทองถิ่น

5.1 พัฒนาโครงสราง

และระบบการ

บริหารงานของ

โปรแกรมวิชาที่

ตอบสนองตอการ

บริหารงานอยางมี

ประสทิธิภาพและ

ประสทิธิผล

5.2 สงเสริมและ

พัฒนาศักยภาพ

บุคลากรสายวิชาการ

อยางตอเนื่อง

5.3 พัฒนาระบบการ

จัดการความรู เพื่อ

การบรหิารจัดการให

มีประสทิธิภาพ

5.4 จัดระบบการ

บริหารงานโดยยึด

หลักการประกัน

คุณภาพการศึกษา

และการใชมาตรฐาน

การบรหิารงาน เชน 

การบรหิารความเสี่ยง 

การควบคุมภายใน 

กพร. เปนตน

5.1 พัฒนาโครงสราง

และระบบการ

บริหารงานของ

โปรแกรมวิชาที่

ตอบสนองตอการ

บริหารงานอยางมี

ประสทิธิภาพและ

ประสทิธิผล

5.2 สงเสริมและ

พัฒนาศักยภาพ

บุคลากรสายวิชาการ

อยางตอเนื่อง

5.3 พัฒนาระบบการ

จัดการความรู เพื่อ

การบรหิารจัดการให

มีประสทิธิภาพ

5.4 จัดระบบการ

บริหารงานโดยยึด

หลักการประกัน

คุณภาพการศึกษา

และการใชมาตรฐาน

การบรหิารงาน เชน 

การบรหิารความเสี่ยง 

การควบคุมภายใน 

กพร. เปนตน

6.1 สรางความ

รวมมือและเครือขาย 

บริการวิชาการกับ

หนวยงานภายในและ

หนวยงานภายนอก

6.2 สงเสริมงาน

บริการวิชาการตาม

โครงการอัน

เนื่องมาจาก

พระราชดําริ

6.3 ทองถิ่นสามารถ

นําโครงการอัน

เนื่องมาจาก

พระราชดําริมา

ประยุกตใชใหเกิด

ประโยชนสูงสุด

6.1 สรางความ

รวมมือและเครือขาย 

บริการวิชาการกับ

หนวยงานภายในและ

หนวยงานภายนอก

6.2 สงเสริมงาน

บริการวิชาการตาม

โครงการอัน

เนื่องมาจาก

พระราชดําริ

6.3 ทองถิ่นสามารถ

นําโครงการอัน

เนื่องมาจาก

พระราชดําริมา

ประยุกตใชใหเกิด

ประโยชนสูงสุด

กลยุทธ



 

 

 
แผนยทุธศาสตร คณะมนษุยศาสตรและสงัคมศาสตร พ.ศ. 2552 – 2556 (ปรบัปรงุใหม ครัง้ที ่1 พ.ศ. 2554) 

ปรชัญา      นักสารสนเทศยุคใหม ใชเทคโนโลยีทันสมัย มีน้ําใจบริการ มีความชํานาญในวชิาชีพ 
วสิยัทศัน  บณัฑติมอีงคความรูคูคณุธรรม ทาํนบุาํรงุศลิปวัฒนธรรม และบรกิารวชิาการแกชุมชน 

 
แผนยทุธศาสตรคณะมนษุยศาสตรฯ( ปรบัปรงุใหม ครัง้ที ่1 พ.ศ. 2554)

ประเดน็ยทุธศาสตร เปาประสงค ตวัชีว้ดั กลยทุธ แผนงาน/โครงการ 
     

ยทุธศาสตรที ่1 
 การผลิตบณัฑิตที่มี
คุณภาพคูคณุธรรม 
และสงเสริม
กระบวนการเรียนรู
ดวยตนเอง 
 

 
1. บัณฑิตมี
คุณภาพตาม
มาตรฐาน
วิชาชีพคู
คุณธรรม  
 

 
1. รอยละของหลักสูตรที่
เปนไปตามมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
2. รอยละของบัณฑิตที่ผาน
การประเมินสมรรถนะขั้นต่ํา 
 
 

กลยทุธที ่1.1 พฒันาบณัฑติใหมคีุณภาพคู
คณุธรรม 
 1.1.1 พัฒนาความรูของผูเรียนใน
วิชาชีพบรรณารักษศาสตรและสารนิเทศ
ศาสตร 
 1.1.2 พัฒนาความรูพื้นฐานการใช
เทคโนโลยดีานคอมพิวเตอรเบื้องตน และ
ทักษะทางภาษาอังกฤษของนักศึกษา 

1.1.3 สงเสริมใหนักศึกษารักการอาน 
 1.1.4 จัดอบรมคุณธรรม จริยธรรม 
และจรรยาบรรณวิชาชีพใหกับนักศึกษา 

กลยทุธที ่1.2  พฒันาศกัยภาพอาจารยผูสอน 
1.2.1 สงเสริมและสนับสนุนการทํา
ผลงานวิชาการ 
1.2.2 สงเสริมและสนับสนุนการศึกษา
ตอในระดับที่สูงขึ้น 

 1.2.3 สงเสริมและสนับสนุนการทําวิจัย 
การวิจัยในชั้นเรียน 
 1.2.4 สนับสนุนใหบุคลากรเขารับการ

 
1.แผนงานพัฒนาบัณฑิตที่มีคุณภาพ
คูคุณธรรม 
 1.1 โครงการจัดระบบคัด
กรองผูเรียน 
 1.2 โครงการเตรียมความ
พรอมของผูเรียนกอนเปดภาคเรียน 
 1.3 โครงการสงเสริมความรู
พื้นฐานการใชเทคโนโลยีดาน
คอมพิวเตอรเบื้องตน และทักษะทาง
ภาษาอังกฤษของนักศึกษา 
 1.4 โครงการสงเสริมให
นักศึกษารักการอาน 
 1.5 โครงการอบรมคุณธรรม 
จริยธรรมใหกับนักศึกษา 
 1.6 โครงการอบรมบุคลกิภาพ
และจรรยาบรรณวิชาชีพใหกับ
นักศึกษา 
 
2. แผนงานพัฒนาศักยภาพอาจารย



 

 

ฝกอบรมและศึกษาดูงาน
กลยทุธที ่1.3 สงเสรมิการปฏบิตัติาม
จรรยาบรรณวชิาชพี 
 
กลยทุธที ่1.4 พฒันาและปรบัปรงุหลกัสตูรให
มีมาตรฐาน 
 1.4.1 สรางระบบกลไกพฒันาหลักสูตร
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ มีอัตตลักษณสอดคลองกับความ
ตองการของผูเรียน และตลาดแรงงาน 
 1.4.2 พัฒนาระบบติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินใหไดตามมาตรฐานหลักสูตร 
 1.4.3 การพัฒนาหลักสูตรและ
กระบวนการเรียนการสอนใหทันตอการ
พัฒนาของศาสตรแตละสาขาวิชาและทันตอ
สภาวะการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม 
การเมือง และสภาพแวดลอม 
 
กลยทุธที ่1.5 พฒันารปูแบบการจดัการเรยีน
การสอนเนนผูเรยีนเปนสาํคญั 

1.5.1 พัฒนากระบวนการเรียนการ
สอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ และสงเสริมการ
เรียนรูดวยตนเอง 

1.5.2 พัฒนาระบบการจัดการเรียน
การสอน การวัดผลและการติดตามประเมินผล
การสอน เพื่อเปนกลไกในการตรวจสอบ
คุณภาพการเรียนการสอน 

1.5.3 นําโจทยทองถิ่นหรือภูมิปญญา
ทองถิ่นมาบูรณาการกับการเรียนการสอน  

ผูสอน
 2.1 การสงเสริมและสนับสนุน
การทําผลงานวิชาการ 
 2.2 การสงเสริมและสนับสนุน
การศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น 
 2.3 การสงเสริมและสนับสนุน
การทําวิจัย การวิจัยในชั้นเรียน การ
สรางองคความรูใหม 
 2.4 การสนับสนุนใหบุคลากร
เขารับการฝกอบรมและศึกษาดูงาน 
3. แผนงานสงเสริมการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ 
4. แผนงานพัฒนาและปรับปรุง
หลักสูตรใหไดมาตรฐาน 
 4.1 การสรางระบบกลไก
พัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
มีอัตตลักษณสอดคลองกบัความ
ตองการของผูเรียน และ
ตลาดแรงงาน 
 4.2 การพัฒนาระบบติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินใหไดตาม
มาตรฐานหลักสูตร 
 4.3 การพัฒนาหลักสูตรและ
กระบวนการเรียนการสอนใหทันตอ
การพัฒนาของศาสตรแตละ
สาขาวิชาและทันตอสภาวะการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม 
การเมือง และสภาพแวดลอม 

5. มีแผนการพัฒนารูปแบบการ



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จัดการเรียนการสอนเนนผูเรียนเปน
สําคัญ 

5.1 โครงการพัฒนา
กระบวนการเรียนการสอนที่เนน
ผูเรียนเปนสําคัญ และสงเสริมการ
เรียนรูดวยตนเอง 

5.2 การพัฒนาระบบการ
จัดการเรียนการสอน การวัดผลและ
การติดตามประเมินผลการสอน เพื่อ
เปนกลไกในการตรวจสอบคุณภาพ
การเรียนการสอน 
 5.3 การพัฒนาโจทยทองถิ่น
หรือภูมิปญญาทองถิ่นมาบูรณาการ
กับการเรียนการสอน 

ยทุธศาสตรที ่2 
การสงเสริมและ
สนับสนุนวิทยฐานะ
ของครูและบุคลากร
ทางการศึกษาใน
ทองถิ่น 

 
2. ครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษามีศักยภาพ
ตามมาตรฐาน
วิชาชีพ 
 

 
2.1.1รอยละของครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ที่มี
ศักยภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
 
 

 
กลยทุธที ่2.1 เปนแหลงเรยีนรูการทาํผลงาน
ทางวชิาการเพือ่เลือ่นวทิยฐานะของครูและ
บคุลากรทางการศกึษาอยางมคีณุภาพ 
กลยทุธที ่2.2 สรางเครือขายการพัฒนาโดย
ใชโรงเรยีนเปนฐาน 
 
 

1.แผนงานการเปนแหลงเรียนรูการ
ทําผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนวิทย
ฐานะของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาอยางมีคุณภาพ 
2. แผนงานการสรางเครือขายการ
พัฒนาโดยใชโรงเรียนเปนฐาน 
3. โครงการจัดตั้งหนวย "ศูนยที่
ปรึกษาการเขียนผลงานทางวิชาการ
ของครู" 

ยทุธศาสตรที ่3
การอนุรักษ  ฟนฟู 
พัฒนาและเผยแพร 
ศิลปวัฒนธรรม  ภูมิ
ปญญาทองถิ่น
ตลอดจนการสงเสริม
ใหเกิดการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ

3.1 นักศึกษา 
บุคลากรและ
ประชาชนใน
ทองถิ่น ตระหนัก
ถึงคุณคา และ
สืบสาน
ศิลปวัฒนธรรม 
ภูมิปญญา

1.รอยละของนักศึกษา 
บุคลากร และประชาชนใน
ทองถิ่นที่เขารวมกิจกรรมสืบ
สานศิลปวัฒนธรรม   ภูมิ
ปญญาทองถิ่น 
2. รอยละของนักศึกษา 
บุคลากร และประชาชนใน
ทองถิ่นที่เขารวมกิจกรรมใน

กลยทุธที ่3.1สงเสริมการทํานบุาํรุง
ศลิปวฒันธรรม ภมูปิญญาทองถิ่นและการ
จดัการทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม
อยางยัง่ยนื 
กลยทุธที ่3.2  สรางเครอืขายและความรวมมือ
ดานศลิปวฒันธรรม  ภมูปิญญาทองถิน่และ
สิง่แวดลอมอยางยัง่ยนื 
 

1.แผนงานสงเสริมการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่นและ
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 
2.แผนงานการสงเสริมกิจกรรม 
เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญา
ทองถิ่นและการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม



 

 

และสิ่งแวดลอมอยาง
ยั่งยืน 
 
 
 

ทองถิ่น 
 3.2 นักศึกษา 
บุคลากรและ
ประชาชนใน
ทองถิ่น ตระหนัก
ถึงคุณคา และมี
สวนรวมในการ
จัดการ
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมอยาง
ยั่งยืน 

การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 
 

อยางยั่งยืน
 

ยทุธศาสตรที ่4 
การพัฒนางานวิจัยที่มี
คุณภาพและมาตรฐาน
ความเปนศาสตร
ตลอดจนตอบสนอง
ความตองการของ
ทองถิ่นและสากล 
 

 
4. ผลิตงานวิจัย
ที่มีคุณภาพ และ
มาตรฐาน
ตอบสนองความ
ตองการของ
ทองถิ่นและ
สากล 
 

 
1.รอยละของงานวิจัยที่มี
คุณภาพและมาตรฐาน 
ตอบสนองความตองการของ
ทองถิ่นและสากล 
 

กลยทุธที ่4.1 สรางสรรคและพฒันางานวจิยั
ในสาขาวชิาบรรณารักษศาสตรและ
สารสนเทศศาสตร 
กลยทุธที ่4.2 สงเสรมิงานวิจยัทีเ่นนการมสีวน
รวมของทองถิ่น 
กลยทุธที ่4.3 บรูณาการงานวจิยักบัการเรยีน
การสอน หรอืงานบรกิารวชิาการเพื่อนําไปใช
ประโยชนในการพฒันาทองถิน่ 
 

1. แผนงานการสรางสรรคและพัฒนา
งานวิจัยในสาขาวิชา
บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศ
ศาสตร 
2. แผนงานการสงเสริมงานวิจัยที่เนน
การมีสวนรวมของทองถิ่น 
3. แผนงานการบูรณาการงานวิจัยกับ
การเรียนการสอน หรืองานบริการ
วิชาการเพื่อนําไปใชประโยชนใน
การพัฒนาทองถิ่น 
 

ยทุธศาสตรที ่5 
สรางระบบและกลไก
ในการพัฒนาการ
บริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลโดยยดึ
หลักธรรมาภิบาลและ
เศรษฐกิจพอเพียง 

 

5. การบริหาร
จัดการมี
ประสิทธิภาพ
และ
ประสิทธิผล 

1.มีแผนพัฒนาโครงสรางการ
บริหารงานและระบบงานของ
โปรแกรมวิชา 
2. มีแผนพัฒนาบุคลากร 
3. มีแผนพัฒนาระบบ
สารสนเทศและการจัดการ
ความรูและการประชาสัมพันธ
ภายในและภายนอก 
4.  มีแผนการประกันคุณภาพ

กลยทุธที ่5.1 พฒันาโครงสรางและระบบการ
บรหิารงานของโปรแกรมวชิาทีต่อบสนองตอ
การบรหิารงานอยางมปีระสิทธภิาพและ
ประสทิธผิล 
กลยทุธที ่5.2 สงเสรมิและพฒันาศกัยภาพ
บคุลากรสายวชิาการอยางตอเนือ่ง 
กลยทุธที ่5.3 พฒันาระบบการจดัการความรู 
เพือ่การบรหิารจดัการใหมปีระสทิธภิาพ 
กลยทุธที ่5.4 จดัระบบการบรหิารงานโดยยดึ

1. แผนงานการพัฒนาโครงสรางและ
ระบบการบริหารงานของโปรแกรม
วิชาที่ตอบสนองตอการบริหารงาน
อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
2. แผนงานการสงเสริมและพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรสายวิชาการอยาง
ตอเนื่อง 
3. แผนงานพัฒนาระบบการจัดการ
ความรู เพื่อการบริหารจัดการใหมี



 

 

 
 
 

 

การศึกษา
5. มีแผนพัฒนาปจจัย
สนับสนุนและสิ่งแวดลอม
ทางการศึกษา 
6. มีแผนการติดตาม การ
ประเมินผลการบริหารงาน 

หลกัการประกันคณุภาพการศกึษาและการใช
มาตรฐานการบรหิารงาน เชน การบรหิาร
ความเสีย่ง การควบคมุภายใน กพร. เปนตน 
 

ประสิทธิภาพ
4. จัดระบบการบริหารงานโดยยดึ
หลักการประกันคุณภาพการศึกษา
และการใชมาตรฐานการบริหารงาน 
เชน การบริหารความเสี่ยง การ
ควบคุมภายใน กพร. เปนตน 

ยทุธศาสตรที ่6 
การบริการวิชาการ
เพื่อสงเสริมศักยภาพ
ทองถิ่น และสืบสาน
โครงการอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดําริ 

6.1 ทองถิ่นมี
ความเขมแข็ง 
และพึ่งตนเองได 
6.2 สืบสาน
โครงการอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดําริ 
6.3 ทองถิ่น
สามารถ
ประยุกตใช
โครงการอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดําริให
เกิดประโยชนได 

1.จํานวนเครือขายและการ
ใหบริการวิชาการกับ
หนวยงานภายในและ
หนวยงานภายนอก 
2. จํานวนงานบริการวิชาการ
ตามโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ 
3. จํานวนโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริมา
ประยุกตใชใหเกิดประโยชน
สูงสุด 
 

กลยทุธที ่6.1 สรางความรวมมอืและเครอืขาย 
บรกิารวชิาการกบัหนวยงานภายในและ
หนวยงานภายนอก 
กลยทุธที ่6.2 สงเสรมิงานบริการวชิาการตาม
โครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชดาํร ิ
กลยทุธที ่6.3 ทองถิน่สามารถนาํโครงการอัน
เนือ่งมาจากพระราชดาํรมิาประยกุตใชใหเกดิ
ประโยชนสงูสดุ 
 

1. แผนงานการสรางความรวมมือและ
เครือขาย บริการวิชาการกับ
หนวยงานภายในและหนวยงาน
ภายนอก 
 2. แผนงานการสงเสริมงานบริการ
วิชาการตามโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ 
3. แผนงานสงเสริมใหทองถิ่น
สามารถนําโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริมาประยุกตใชใหเกิด
ประโยชนสูงสุด 
4.โครงการสรางเสริมวัฒนธรรมการ
อาน 
5. โครงการ 1 โปรแกรมวิชา 1 
ชุมชน 
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