
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
แผนปฏิบัตริาชการ (Action Plan) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

 
 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี 

 
 
 
 



ค าน า 
 

  แผนปฏิบัติราชการประจ าปี ( Action Plan) ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี  เป็นแผนที่ได้จากการสังเคราะห์และ
วิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามเกณฑ์มาตรฐานของ สกอ. ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพ่ือน ามาสู่การพัฒนาปรับปรุงให้เป็นรูปธรรมมาก
ยิ่งขึ้น 
  แผนปฏิบัติ ราชการประจ าปี (Action Plan) ในปีงบประมาณ 2557  การเขียนโครงการ/กิจกรรมได้ก าหนดตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรมและค่าเป้าหมายของ
แต่ละตัวชี้วัด ซึ่งอาจมีการปรับปรุงคุณภาพแผนปฏิบัติการตามความเหมาะสมของสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไปในรอบปีงบประมาณ  

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนปฏิบัติราชการ( Action Plan) จะน าไปสู่การด าเนินงานตามพันธกิจ ทิศทางและเป้าหมายให้ชัดเจน  
สามารถใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานของสาขาวิชาต่าง ๆ ได้ เพื่อให้คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สามารถผลิตบัณฑิตที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนท้องถิ่น เป็นที่
พ่ึงของชุมชนท้องถิ่นในด้านการวิจัย การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และการให้บริการวิชาการ และเป็นที่ยอมรับตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือจะท าให้
บัณฑิตของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เป็นผู้ที่มีความรู้  คู่คุณธรรมและเป็นบัณฑิตที่มีความฉลาดในการบริหารจัดการ 
 
 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
    มกราคม 2557 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
สารบัญ 

ล าดับ                  หน้า  
 

1. ค าน า 
2. วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์  
3. ความเชื่อมโยงของแผนปฏิบัติการ(Action Plan) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
4. แผนปฏิบัติราชการ(Action Plan) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ 
วิสัยทัศน์ 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นคณะชั้นน าของภาคตะวันออกในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์บนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่นและความเปลี่ยนแปลงของ
วิถีโลก 

  
พันธกิจ 
 พันธกิจที่ 1 (ผลิตบัณฑิต)  
   ผลิตบัณฑิตที่เพียบพร้อมด้วยคุณธรรม ปัญญาและเป็นพลังในการพัฒนาท้องถิ่น  
 พันธกิจที่ 2 (วิจัย)  
   วิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้และเสริมสร้างและเสริมสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่น  
 พันธกิจที่ 3 (บริการวิชาการ)  

ให้บริการวิชาการแก่ท้องถิ่นและสืบสานแนวพระราชด าริ 
พันธกิจที่ 4 (ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม) 

   ท านุบ ารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นภาคตะวันออกและบูรณาการสู่ประชาคมอาเซียน  
 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ 

1. การผลิตบัณฑิตที่ฉลาดจัดการสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นและการเปลี่ยนแปลงของสังคม  
2. การผลิตครูและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา 
3. งานวิจัยและงานสร้างสรรค์เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
4. ศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้และบริการวิชาการชั้นน าในภาคตะวันออกพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  
5. การบูรณาการศิลปวัฒนธรรมสู่การจัดการเรียนรู้ 
6. การบริหารจัดการที่ดี 

 
 
 
 



ประเด็นยุทธศาสตร์ 
1. การผลิตบัณฑิตที่ฉลาดจัดการสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นและการเปลี่ยนแปลงของสังคม  

1.1 การบูรณาการการเรียนการสอนที่หลากหลายสอดคล้องกับประสบการณ์ทางวิชาชีพ  
1.2 การพัฒนานักศึกษาด้านวิชาการ ภาษา กิจกรรม นอกเหนือจากการเรียนรู้ด้านวิชาการให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย และรองรับความเป็นประชาคมอาเซียน 
1.3 พัฒนาห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ และเทคโนโลยีสารสนเทศ สนับสนุนการเรียนการสอนให้ทันสมัย 
1.4 พัฒนาหลักสูตรใหม่ที่มีความเป็นสหวิทยาการ สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและสังคม  
1.5 จัดการศึกษาต่อเนื่อง Continuing Education หรือหลักสูตรระยะสั้นที่ตอบสนองกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน 
1.6 การพัฒนาการจัดการศึกษาให้เป็นไปตามคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา สอดรับกับประชาคมอาเซียน (TQF,AUNQA,EdpEx) 

2. การผลิตครูและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา 
2.1  ร่วมผลิตบัณฑิตครู พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีมาตรฐานทางวิชาชีพ 

3. งานวิจัยและงานสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
3.1  พัฒนาระบบกลไก สนับสนุนการวิจัย 
3.2  พัฒนาศักยภาพการวิจัยให้กับอาจารย์และนักวิจัย 
3.3  ส่งเสริมการวิจัยแบบสหวิทยาการ 
3.4  ส่งเสริมการวิจัยที่สอดคล้องกับท้องถิ่นสู่การน าไปใช้ประโยชน์ 
3.5  สนับสนุนให้น างานวิจัยและงานสร้างสรรค์ตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งระดับชาติและนานาชาติ 

4. ศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้และบริการวิชาการชั้นน าในภาคตะวันออกพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
4.1  พัฒนาระบบและกลไก สนับสนุนการบริการวิชาการ 

 4.2  ส่งเสริมบุคลากร อาจารย์ นักศึกษา ให้บริการวิชาการท่ีตอบสนองความต้องการของสังคม ชุมชน และท้องถิ่น  
 4.3  สนับสนุนการสร้างความร่วมมือด้านการบริการวิชาการกับเครือข่ายต่างๆท้ังในประเทศและต่างประเทศ  
 4.4  ส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ในชุมชน 
4.5 น าระบบสารสนเทศมาใช้ในการเผยแพร่องค์ความรู้ที่เกิดจากการให้บริการวิชาการสู่ชุมชน 

5. การบูรณาการศิลปวัฒนธรรมสู่การจัดการเรียนรู้ 
 5.1  ส่งเสริม สนับสนุน ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และการท่องเที่ยวสู่อาเซียน 
 5.2 พัฒนาการสร้างเครือข่ายทางศิลปวัฒนธรรม  
 5.3 ส่งเสริมวังสวนบ้านแก้วให้เป็นแหล่งเรียนรูเพ่ือบูรณาการกับการเรียนการสอน 



  5.4 สร้างจิตส านึกด้านศิลปวัฒนธรรมให้กับเยาวชน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป 
6. การบริหารจัดการที่ดี 

 6.1  พัฒนาระบบการบริหารจัดการคณะให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล  
 6.2  พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือให้ทันสมัย เชื่อมโยงและสอดคล้องกับการประกันคุณภาพ  
 6.3  การพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล 
 6.4  พัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกและโครงสร้างพ้ืนฐานส าหรับนักศึกษา บุคลากร ผู้พิการ รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  
 6.5  พัฒนากลไก การบริหารความเสี่ยง การประกันคุณภาพ การตรวจสอบภายใน เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพองค์กร  
 6.6 พัฒนาระบบการบริหารการเงิน การคลังและงบประมาณ ส่งเสริมการจัดหารายได้ สร้างเครือข่าย และติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ  
 6.7 เพ่ิมศักยภาพและพัฒนาคณาจารย์ และบุคลากรของคณะในด้านวิชาการ วิชาชีพและทักษะทางภาษา  
 6.8 ส่งเสริมให้มีการพัฒนาผู้บริหารรุ่นใหม่  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ความเชื่อมโยงของแผนพัฒนาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พ.ศ. 2257-2561ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี 
 

วิสัยทัศน ์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นคณะช้ันน าของภาคตะวันออกในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์บนพ้ืนฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่นและความเปลี่ยนแปลงของวิถีโลก 
             

พันธกิจ  

พันธกิจที่ 1 (ผลิตบัณฑิต)ผลิตบัณฑิตให้ฉลาดจัดการ มีคุณธรรม จริยธรรมและมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
พันธกิจที่ 2 (ครูและบุคลากรทางการศึกษา)เสริมสร้างบุคลากรให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพช้ันสูงโดยเฉพาะอย่างยิ่งวิชาชีพคร ู

พันธกิจที่ 3 (วิจัย)วิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างความเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้เพื่อพัฒนาท้องถิ่นในภูมิภาคตะวันออกสู่สากล 
พันธกิจที่ 4 (บริการวิชาการ)ให้บริการวิชาการแก่สังคม และสืบสานแนวพระราชด าริเพื่อน าสู่การพัฒนาท่ียั่งยืน 

พันธกิจที่ 5 (ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม)ท านุบ ารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นพร้อมท้ังบูรณาการสู่สากล 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์  

 1. การผลิตบัณฑิตท่ี
ฉลาดจัดการสอดคล้อง
กับความต้องการของ
ท้องถิ่นและการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม 

 2. การผลิตครูและ
พัฒนาบุคลากรทาง
การศึกษา 

 3. งานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์เพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่น 

 4. ศูนย์กลางแห่งการ
เรียนรู้และบริการวิชาการ
ชั้นน าในภาคตะวันออก
พร้อมเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน 

  5.  การบูรณาการ
ศิลปวัฒนธรรมสู่การ
จัดการเรียนรู้ 

 6. การบริหารจัดการที่ดี 

 

เป้าประสงค์  

1.บัณฑิตได้มาตรฐาน
สอดรับประชาคมอาเซียน 
2.บัณฑิตตรงกับความ
ต้องการของตลาด 
แรงงาน 

 1.ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาได้
มาตรฐานทาง
วิชาชีพ 

 1.ระบบ กลไกการสนับสนุน
การวิจัยมีประสิทธิภาพ 
2.ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์
สามารถตอบสนองต่อชุมชน
สังคม 
3.ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์
มีคุณภาพได้รับการตีพิมพ์
เผยแพร่ระดับชาติ นานาชาติ 

 1.ระบบ กลไกการ
ให้บริการวิชาการมี
ประสิทธิภาพ 
2.บริการวิชาการแก่สังคม
และสืบสานแนว
พระราชด าริเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

 1.ประชาชน เยาวชน 
ตระหนักในการอนุรักษ์
และท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 
2.ส่งเสริมวังสวนบ้านแก้ว
เป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อการ
เรียนการสอน 

 1.การบริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาลท่ีดี 
2.ผู้บริหารทุกระดับมี
จริยธรรม วิสัยทัศน์ ระดม
ทุนและสร้างความร่วมมือ
จากหน่วยงานท้ังภายใน
และภายนอก 
3.บุคลากรมีความ
เชี่ยวชาญในงานท่ีปฏิบัติ
พร้อมก้าวสู่ผู้บริหาร 
4.คณะได้รับการประเมิน
คุณภาพการศึกษา สกอ. 

 

 



 
 

ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค์ 

 

1.หลักสูตรของคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สร้างระบบกลไกพัฒนาและ
บริหารหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐาน TQF สกอ. 
2.บัณฑิตของคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ได้งานท าหรือประกอบอาชีพ
อิสระภาย ใน 1 ปี 
3.นักศึกษาของคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบ
ความรู้ความสามารถด้านภาษา 
ต่างประเทศ 
4.ความส าเร็จของผลการพัฒนา
บัณฑิตตามอัตลักษณ์(สมศ.
16.2) 
5.ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิตต่อบัณฑิต 
6.หลักสูตรที่มีการปรับปรุงให้มี
รูปแบบสหวิทยาการ 

 1.ระดับความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บัณฑิตต่อ
บัณฑิต(ร่วมผลิต คบ.
ภาษาไทย คบ.
ภาษาอังกฤษ) 

 1.ความส าเร็จของระบบ
และกลไกการพัฒนา
งานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์(สกอ.4.1) 
2.เงินสนับสนุนงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ต่อ
จ านวนอาจารย์ประจ า
และนักวิจัย(สกอ.4.3) 
3.ผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ท่ีน าไปใช้
ประโยชน์(สมศ. 6) 
4.ผลงานวิจัย/งาน
สร้างสรรค์ท่ีได้รับการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ (สมศ.5) 
 

 1.ความส าเร็จของระบบ
และกลไกการบริการทาง
วิชาการแก่สังคม(สกอ.5.1) 
2.โครงการบริการวิชาการ
ท่ีมีการบูรณาการกับ
งานวิจัย 
3.จัดต้ังศูนย์เรียนรู้ชุมชน
อันเป็นผลมาจากโครงการ
บริการวิชาการ 
4.โครงการบริการวิชาการ
ท่ีสืบสานตามแนว
พระราชด าริ 
5.โครงการบริการวิชาการ
ด้านภาษาต่างประเทศเพื่อ
ส่งเสริมเรียนรู้สู่ประชาคม
อาเซียน 

 1.การบูรณาการการ
เรียนการสอนเข้ากับการ
ท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม/ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นเ 
2.การบูรณาการการจัด
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา
เข้ากับการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 
3.สร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือทางด้าน
ศิลปวัฒนธรรม 
4.การจัดการเรียนการ
สอนท่ีใช้อุทยานการ
เรียนรู้วังสวนบ้านแก้ว
เป็นแหล่งเรียนรู้ 
 

 1.ความส าเร็จของ
เป้าหมายตามแผนพัฒนา
คณะ 
2.ความส าเร็จของการ
พัฒนาคณะสู่องค์กรแห่ง
การเรียนรู้(สกอ. 7.2) 
3.ระบบสารสนเทศเพื่อ
การบริหารและการ
ตัดสินใจ(สกอ.7.3) 
4.ห้องสมุด อุปกรณ์
การศึกษาและ
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้
(สกอ.2.5) 
5.ความส าเร็จของระบบ
บริหารความเสี่ยง(สกอ.
7.4) 
6.ระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน(สกอ.9.1) 
7.ระบบและกลไกการเงิน
และงบประมาณ(สกอ.8.1) 
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ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค์ 

 

          8.ความสุข ความภาคภูมิใจ
ของบุคลากรของมหาวิทยาลัย
(เป้าหมายสภา 7.2) 
9.ระดับความส าเร็จของการ
ด าเนินงานตามภาวะผู้น าของ
ผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน
(สกอ.7.1) 
10.ความส าเร็จของระบบการ
พัฒนาคณาจารย์และบุคลากร
สายสนับสนุน(สกอ.2.4) 
11.จ านวนบุคลากรของคณะ
ได้รับความรู้ทางด้าน
ภาษาต่างประเทศเพื่อนบ้าน 
12.ระดับคะแนนรวมการ
ประเมินคุณภาพการศึกษา
(สกอ.) 
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กลยุทธ์ 

 

1.การบูรณาการการเรียน
การสอนที่หลากหลาย
สอดคล้องกับประสบการณ์
ทางวิชาชีพ 

 1.ร่วมผลิตบัณฑิตครู 
พัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาท่ีมี
มาตรฐานทางวิชาชีพ 

 1. พัฒนาระบบ
กลไก สนับสนุนการ
วิจัย 
 

 1. พัฒนาระบบและ
กลไก สนับสนุนการวิจัย 
 

 1.ส่งเสริม สนับสนุน 
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
และการท่องเที่ยวสู่
อาเซียน 

 1.พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการคณะให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม และ
เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 

            

 

2.การพัฒนานักศึกษาด้าน
วิชาการ ภาษา กิจกรรม 
นอกเหนือจากการเรียนรู้
ด้านวิชาการให้สอดคล้อง
กับอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย และรองรับ
ความเป็นประชาคม
อาเซียน 

   2. พัฒนาศักยภาพ
การวิจัยให้กับ
อาจารย์และนักวิจัย 
 

 2. ส่งเสริมบุคลากร 
อาจารย์ นักศึกษา 
ให้บริการวิชาการที่
ตอบสนองความต้องการ
ของสังคม ชุมชน และ
ท้องถิ่น 
 

 2.พัฒนาการสร้าง
เครือข่ายทาง
ศิลปวัฒนธรรม 

 2.พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อให้ทันสมัย เชื่อมโยงและ
สอดคล้องกับการประกัน
คุณภาพ 

            

 

3.พัฒนาห้องสมุด แหล่ง
เรียนรู้ และเทคโนโลยี
สารสนเทศ สนับสนุนการ
เรียนการสอนให้ทันสมัย 

   3.ส่งเสริมการวิจัย
แบบสหวิทยาการ 
 

 3. สนับสนุนการสร้าง
ความร่วมมือด้านการ
บริการวิชาการกับ
เครือข่ายต่างๆทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ 

 3.ส่งเสริมวังสวนบ้าน
แก้วให้เป็นแหล่งเรียนรู
เพื่อบูรณาการกับการ
เรียนการสอน 

 3.การพัฒนาระบบบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

            

 

4.พัฒนาหลักสูตรใหม่ที่มี
ความเป็นสหวิทยาการ 
สอดคล้องกับความต้องการ
ของตลาดแรงงานและ
สังคม 

   4. ส่งเสริมการวิจัย
ที่สอดคล้องกับ
ท้องถิ่นสู่การ
น าไปใช้ประโยชน ์
 

 4. ส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์
การเรียนรู้ในชุมชน 
 

 4.สร้างจิตส านึกด้าน
ศิลปวัฒนธรรมให้กับ
เยาวชน นักศึกษา 
และประชาชนท่ัวไป 
 

 4.พัฒนาสิ่งอ านวยความ
สะดวกและโครงสร้างพื้นฐาน
ส าหรับนักศึกษา บุคลากร ผู้
พิการ รองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 

 

 

ความเชื่อมโยงของแผนพัฒนาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พ.ศ. 2257-2561ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี 
 



 

 

กลยุทธ์ 

 

5.จัดการศึกษาต่อเนื่อง 
Continuing Education 
หรือหลักสูตรระยะสั้นท่ี
ตอบสนองกับสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับ
ประชาคมอาเซียน 

   5. สนับสนุนให้น า
งานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ตีพิมพ์
เผยแพร่ทั้ง
ระดับชาติและ
นานาชาติ 

 5. น าระบบสารสนเทศ
มาใช้ในการเผยแพร่องค์
ความรู้ที่เกิดจากการ
ให้บริการวิชาการสู่
ชุมชน 

 5.พัฒนากลไก การ
บริหารความเสี่ยง การ
ประกันคุณภาพ การ
ตรวจสอบภายใน เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพ
องค์กร 
 

            

 

6.การพัฒนาการจัดการ 
ศึกษาให้เป็นไปตามคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา 
สอดรับกับประชาคมอาเซียน 
(TQF,AUNQA,EdpEx) 

         6.พัฒนาระบบการ
บริหารการเงิน การคลัง
และงบประมาณ 
ส่งเสริมการจัดหารายได้ 
สร้างเครือข่าย และ
ติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณ 

            

 

          7.เพิ่มศักยภาพและ
พัฒนาคณาจารย์ และ
บุคลากรของคณะใน
ด้านวิชาการ วิชาชีพ
และทักษะทางภาษา 

            

 
          8.ส่งเสริมให้มีการพัฒนา

ผู้บริหารรุ่นใหม ่
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ผลผลิต/ 
โครงการ 

 

1.ผู้ส าเร็จการศึกษาด้าน
สังคมศาสตร์ 
2.โครงการเตรียมความพร้อมสู่
ประชาคมอาเซียน 

 1.ผู้ส าเร็จการศึกษาด้าน
สังคมศาสตร์ 
 

 1.ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์
ความรู้ 

 1.ผลงานการให้บริการ
วิชาการ 

 1ผลงานท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

 

 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

 

1.คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 
2.สาขาวิชาทุกสาขา 
3.ศูนย์ภาษา 

 1.คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 
2.สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
ธุรกิจ 
3.สาขาวิชาภาษาไทย 

 1.คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 
2.สาขาวิชาทุกสาขา 
 

 1.คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 
2.สาขาวิชาทุกสาขา 
 

 1.คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 
2.สาขาวิชาทุกสาขา 
 

 1.คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 
2.สาขาวิชาทุกสาขา 
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แผนที่กลยุทธ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

วิสัยทัศน:์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นคณะช้ันน าของภาคตะวันออกในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์บนพ้ืนฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่นและความเปลี่ยนแปลงของวิถีโลก 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 
การผลิตบัณฑิตที่ฉลาดจัดการสอด 
คล้องกับความต้องการของท้องถิ่น
และการเปลี่ยนแปลงของสังคม 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 
การผลิตครูและพัฒนา
บุคลากรทางการศึกษา 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 
งานวิจัยและงาน

สร้างสรรค์เพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่น 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 
ศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้และ
บริการวิชาการชั้นน าในภาค

ตะวันออกพร้อมเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 
การบูรณาการ

ศิลปวัฒนธรรมสู่การจัดการ
เรียนรู ้

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 
การบริหารจัดการที่ดี 

 

G1บัณฑิตได้มาตรฐานสอด
รับประชาคมอาเซียน 

G3 ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาได้มาตรฐานทางวิชาชีพ 

G6  ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ 
สามารถตอบสนองต่อชุมชน 

สังคม 

G9 บริการวิชาการแก่สังคมและสืบสานแนว
พระราชด าริเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

G12 การบริหารจัดการที่ดีตาม
หลักธรรมาภิบาล 

G2 ผลิตบัณฑิตตรงกับความ
ต้องการของตลาดแรงงาน 

G4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณีได้
มาตรฐานตามเกณฑ์การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

G5 ระบบ กลไกสนับสนุน
การวิจัยมีประสิทธิภาพ 

G8 ระบบและกลไกการให้บริการ
วิชาการมีประสิทธิภาพ 

G11 ประชาชน เยาวชนตระหนักในการ
อนุรักษ์และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

G13 ผู้บริหารทุกระดับมีจริยธรรม วิสัยทัศน์ ระดมทุนและ
สร้างความร่วมมือจากหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก 

G14 บุคลากรมีความเชี่ยวชาญในงานที่ปฏิบัติพร้อมก้าวสู่ผู้บริหาร 

ปร
ะส

ิทธ
ิผล

 
คุณ

ภา
พบ

ริก
าร

 
ปร

ะส
ิทธ

ิภา
พ 

พัฒ
นา

อง
ค์ก

ร 

G15มหาวิทยาลัยได้รับการรับรองคุณภาพ
ตามเกณฑ์มาตรฐาน 

G7 ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์มีคุณภาพได้รับการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ระดับชาติ นานาชาต ิ

G10 แหล่งเรียนรู้ เพื่อการพัฒนาด้าน
ศิลปวัฒนธรรมและการทท่องเท่ียว 



แผนปฏิบัติการ(Action Plan) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
ตามประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดเชิงเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ โครงการ งบประมาณ  

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์
(Strategic Issue) 

เป้าประสงค์
(Goals) 

ชื่อตัวชี้วัด(KPI) เป้าหมาย กลยุทธ ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ งบประมาณ

แผ่นดิน 
งบรายได้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  
การผลิตบัณฑิตที่
ฉลาดจัดการ 
สอดคล้องกับความ
ต้องการของท้องถิ่น
และการ
เปลี่ยนแปลงของ
สังคม 
 

1. บัณฑิตได้
มาตรฐานสอดรับ
กับประชาคม
อาเซียน (นโยบาย
สภาฯ 1.1,2.1) 
เป้าหมายสภาฯ 
8.3 

1.หลักสูตรของคณะ
มนุษยศาสตร์สร้าง
ระบบกลไกพัฒนาและ
บริหารหลักสูตรตาม
กรอบมาตรฐาน TQF 
สกอ. 
2. บัณฑิตของคณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ได้งานท า 
หรือประกอบอาชีพ
อิสระภายใน 1 ปี 
3. นักศึกษาของคณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ สอบผ่าน
เกณฑ์การทดสอบ
ความรู้ความสามารถ
ภาษาต่างประเทศ 
4. ความส าเร็จของผล
การพัฒนาบัณฑิต
ตามอัตลักษณ์ (สมศ.
16.2) 

ร้อยละ 
100 

 
 
 
 

ร้อยละ 
75 
 
 
 

ร้อยละ 
60 

(3 คะแนน) 
 
 
 
4 

คะแนน 
 

1.1การบูรณาการการเรียนการสอนที่
หลากหลาย สอดคล้องกับประสบการณ์
ทางวิชาชีพ 
1.2 การพัฒนานักศึกษาด้านวิชาการ 
ภาษา กิจกรรม นอกเหนือจากการเรียนรู้
ด้านวิชาการให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์
ของมหาวิทยาลัย และรองรับความเป็น
ประชาคมอาเซียน 
1.3 พัฒนาห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ สนับสนุนการเรียน
การสอนให้ทันสมัย 
1.4 พัฒนาหลักสูตรใหม่ที่มีความเป็นสห
วิทยาการ สอดคล้องกับความต้องการ
ของตลาดแรงงานและสังคม 
1.5 จัดการศึกษาต่อเนื่อง Continuing 
Education หรือหลักสูตรระยะสั้นท่ี
ตอบสนองกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน 
1.6 การพัฒนาการจัดการศึกษาให้
เป็นไปตามคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา สอดรับกับประชาคมอาเซียน 
(TQF,AUNQA,EdpEx) 

1.โครงการสร้างสื่อพัฒนาการสอน 
2.โครงการพัฒนานักศึกษา
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ์
3.โครงการพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตร:์
บทบาทนักศึกษารัฐศาสตร์กับการ
พัฒนาท้องถิ่นภาคตะวันออก 
4.โครงการพัฒนานักศึกษา
สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน 
5.โครงการพัฒนานักศึกษา
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 
6.โครงการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพนักศึกษาสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
7.โครงการพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน 
8.โครงการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพนักศึกษาสาขาวิชา
ภาษาจีน ช้ันปีท่ี 4 
9.โครงการพัฒนาคุณภาพ
นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย 

10,000  
153,000 

 
22,700 

 
 
 

70,900 
 

27,000 
 

10,000 
 
 

9,300 
 

3,200 
 
 

11,300 

สาขาดนตร ี
สาขา รปศ. 
 
สาขารัฐศาสตร ์
 
 
 
สาขาพัฒนา
ชุมชน 
สาขาภาษา 
อังกฤษธุรกิจ 
 สาขาภาษา 
อังกฤษธุรกิจ 
 
สาขาภาษาจีน 
 
สาขาภาษาจีน 
 
 
สาขาภาษาไทย 
 



ประเด็นยุทธศาสตร์
(Strategic Issue) 

เป้าประสงค์
(Goals) 

ชื่อตัวชี้วัด(KPI) เป้าหมาย กลยุทธ ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ งบประมาณ

แผ่นดิน 
งบรายได้ 

 2.บัณฑิตตรงกับ
ความต้องการของ
ตลาดแรงงาน 

1.ระดับความพึง
พอใจของผู้ใช้บัณฑิต
ต่อบัณฑิต 
2.หลักสูตรที่มีการ
ปรับปรุงให้มีรูปแบบ
สหวิทยาการ 

ร้อยละ 
75 
 

1 หลักสูตร 

 10.โครงการพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษาสาขาวิชาดนตร ี
11.โครงการส่งเสริมการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพดนตร ี
12.โครงการทัศนศึกษาสาขา
ศิลปกรรม 
13.โครงการสัมมนาการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพศิลปกรรม 
14.โครงการพัฒนานักศึกษาคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
15.โครงการพัฒนาคุณภาพ
นักศึกษาสาขาวิชาสังคมศาสตร์
เพื่อการพัฒนา 
16.โครงการพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษาและคณาจารย์ หลักสูตร
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตฯ 
 

 7,300 
 

2,000 
 

9,200 
 

4,200 
 

108,000 
 

20,000 
 
 

208,480 

สาขาดนตร ี
 
สาขาดนตร ี
 
สาขา
ศิลปกรรม 
สาขา
ศิลปกรรม 
กิจการ
นักศึกษา 
สาขา
สังคมศาสตร์ฯ 
 
สาขา รป.ม. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ประเด็นยุทธศาสตร์
(Strategic Issue) 

เป้าประสงค์
(Goals) 

ชื่อตัวชี้วัด(KPI) เป้าหมาย กลยุทธ ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ งบประมาณ

แผ่นดิน 
งบรายได้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การผลิตครูและ
พัฒนาบุคลากรทาง
การศึกษา 
 

1.ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาได้
มาตรฐานทาง
วิชาชีพ 

1.ระดับความพึง
พอใจของผู้ใช้บัณฑิต
ต่อบัณฑิต (ร่วมผลิต 
คบ.ภาษาไทย/คบ.
ภาษาอังกฤษ) 

ร้อยละ 
80 

1.ร่วมผลิตบัณฑิต
ครู พัฒนาครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษาที่ได้
มาตรฐานทาง
วิชาชีพ 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ประเด็นยุทธศาสตร์
(Strategic Issue) 

เป้าประสงค์
(Goals) 

ชื่อตัวชี้วัด(KPI) เป้าหมาย กลยุทธ ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ งบประมาณ

แผ่นดิน 
งบรายได้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
งานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์เพื่อ
การพัฒนาท้องถิ่น 
 

1.ระบบ กลไกการ
สนับสนุนการวิจัยมี
ประสิทธิภาพ  
(สกอ.4.1) 
 

1.ความส าเร็จของ
ระบบและกลไกใน
การพัฒนางานวิจัย
และงานสร้างสรรค์ 
(สกอ.4.1) 
2.เงินสนับสนุน/
งานวิจัยต่อจ านวน
อาจารย์ประจ าคณะ
มนุษยศาสตร์ ฯ  
(สายสังคม)(สกอ.4.3) 

5 
คะแนน 

 
 
 

18,000 
บาท 

3.1 พัฒนาระบบ
กลไก สนับสนุน
การวิจัย 
3.2 พัฒนา
ศักยภาพการวิจัย
ให้กับอาจารย์
และนักวิจัย 
3.3 ส่งเสริมการ
วิจัยแบบสห
วิทยาการ 
3.4 ส่งเสริมการ
วิจัยที่สอดคล้อง
กับท้องถิ่นสู่การ
น าไปใช้ประโยชน ์
3.5 สนับสนุนให้
น างานวิจัยและ
งานสร้างสรรค์
ตีพิมพ์เผยแพร่ทั้ง
ระดับชาติและ
นานาชาติ 

โครงการสนับสนุนการท าผลงานวิจัย 200,000  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย 

2.ผลงานวิจัย งาน
สร้างสรรค์ สามารถ
ตอบ สนองต่อชุมชน 
สังคม 

1.ผลงานวิจัย/งาน
สร้างสรรค์น าไปใช้
ประโยชน์ 

ร้อยละ 6 
 
 

3.ผลงานวิจัย งาน
สร้างสรรค์มีคุณภาพ
ได้รับการตีพิมพ์
เผยแพร่ระดับชาติ 
นานาชาติ 

1.ผลงานวิจัย/งาน
สร้างสรรค์ที่ได้รับ
การตีพิมพ์เผยแพร ่
(สายสังคมศาสตร์) 

ร้อยละ 7 

 

 

 

 

 

 

 

 



ประเด็นยุทธศาสตร์
(Strategic Issue) 

เป้าประสงค์
(Goals) 

ชื่อตัวชี้วัด(KPI) เป้าหมาย กลยุทธ ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ งบประมาณ

แผ่นดิน 
งบรายได้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
ศูนย์กลางแห่งการ
เรียนรู้และบริการ
วิชาการชั้นน าใน
ภาคตะวันออก
พร้อมเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 
 

1.ระบบ กลไกการ
ให้บริการวิชาการที่
มีประสิทธิภาพ 

1.ความส าเร็จของ
ระบบและกลไกการ
บริการวิชาการแก่
สังคม (สกอ.5.1) 

5 
คะแนน 

4.1 พัฒนาระบบกลไก 
สนับสนุนการบริการ
วิชาการในระดับคณะ 
4.2 ส่งเสริมบุคลากร 
อาจารย์ นักศึกษา 
ให้บริการวิชาการที่
ตอบสนองความ
ต้องการของสังคม 
ชุมชน และท้องถิ่น 
4.3 สนับสนุนการ
สร้างความร่วมมือด้าน
การบริการวิชาการกับ
เครือข่ายต่างๆทั้งใน
ประเทศและ
ต่างประเทศ 
4.4 ส่งเสริมการจัดตั้ง
ศูนย์การเรียนรู ้
ในชุมชน 
4.5 น าระบบ
สารสนเทศมาใช้ใน
การเผยแพร่องค์
ความรู้ที่เกิดจากการ
ให้บริการวิชาการสู่
ชุมชน 

1.โครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
AEC 2015 
2.โครงการภาษาจีนในชีวิตประจ าวัน 
3.โครงการค่ายพัฒนาทักษะการใช้ภาษา
เขมรสู่อาเซียน 
4.โครงการค่ายภาษาเตรียมความพร้อมสู่
อาเซียน 
5.โครงการการเมืองภาคพลเมือง 
6.โครงการศิลปนิพนธ์กับการอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมไทยเชิงสร้างสรรค ์
7.โครงการสนองพระราชด าริ “เรียนรู้
ร่วมกัน สรรค์สร้างแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียง” 
8.โครงการเสริมสร้างศักยภาพภาคี
เครือข่ายประมงชายฝั่งภาคตะวันออกสู่
ประชาคมอาเซียน 
9.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสาระ
พื้นฐานด้านดนตร ี
10.โครงการเตรียมความพร้อมด้าน
ภาษาต่างประเทศเพื่อรองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 

50,000 
 

50,000 
50,000 

 
150,000 

 
30,000 
50,000 

 
70,000 

 
 

120,000 
 
 

30,000 
 

964,000 
 

 สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ 
 
สาขาภาษาจีน 
สาขาภาษาไทย 
 
ศูนย์ภาษา 
 
สาขารัฐศาสตร ์
สาขาศิลปกรรม 
 
สาขาการพัฒนาชุมชน 
 
 
สาขารัฐประศาสน
ศาสตร ์
 
สาขาดนตร ี
 
สาขาภาษาอังกฤษ
ธุรกิจ/ศูนย์ภาษา 

2.บริการวิชาการแก่
สังคมและสืบสาน
แนวพระราชด าริ
เพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

1.โครงการบริการ
วิชาการที่มีการบูร
ณาการกับงานวิจัย 
2.โครงการบริการ
วิชาการที่บูรณาการ
กับการเรียนการสอน 
3. จัดตั้งศูนย์เรียนรู้
ชุมชน อันเป็นผลมา
จากโครงการบริการ
วิชาการ 
4. โครงการบริการ
วิชาการที่สืบสาน
ตามแนวพระราชด าร ิ
5. โครงการบริการ
วิชาการด้าน
ภาษาต่างประเทศ 
เพื่อส่งเสริมการ
เรียนรู้สู่ประชาคม
อาเซียน 
 

2 
โครงการ 

 
5 

โครงการ 
 
- 
 
 
 
2 

โครงการ 
 
3 

โครงการ 

 

 

 



ประเด็นยุทธศาสตร์
(Strategic Issue) 

เป้าประสงค์
(Goals) 

ชื่อตัวชี้วัด(KPI) เป้าหมาย กลยุทธ ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ งบประมาณ

แผ่นดิน 
งบรายได้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
การบูรณาการ
ศิลปวัฒนธรรมสู่
การจัดการเรียนรู้  
 

1.ประชาชน 
เยาวชนตระหนัก
ในการอนุรักษ์ 
และท านุบ ารุง 
ศิลปวัฒนธรรม 

1.การบูรณาการการ
เรียนการสอนเข้ากับ
การท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม /ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
2.การบูรณาการการ
จัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา เข้ากับการ
ท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 
3. สร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือทางด้าน
ทางด้าน
ศิลปวัฒนธรรม 

3 วิชา 
 
 
 
 

3 วิชา 
 
 
 
 
- 
 

 
 

5.1 ส่งเสริม 
สนับสนุน 
ศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่น และการ
ท่องเที่ยวสู่
อาเซียน 
5.2 พัฒนาการ
สร้างเครือข่าย
ทาง
ศิลปวัฒนธรรม  
5.3 ส่งเสริมวัง
สวนบ้านแก้วให้
เป็นแหล่งเรียนรู้
เพื่อบูรณาการกับ
การเรียนการสอน 
5.4 สร้าง
จิตส านึกด้าน
ศิลปวัฒนธรรม
ให้กับเยาวชน 
นักศึกษา และ
ประชาชนท่ัวไป 
 

1.โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  24,000 รองคณบดีฝ่ายกิจการ
นักศึกษา 

2.ส่งเสริมวังสวน
บ้านแก้ว เป็น
แหล่งเรียนรู้เพื่อ
การเรียนการสอน 

1.การจัดการเรียนการ
สอนที่ใช้อุทยานการ
เรียนรู้วังสวนบ้านแก้ว 
เป็นแหล่งเรียนรู้ 

3 วิชา 

 

 

 

 

 



ประเด็นยุทธศาสตร์
(Strategic Issue) 

เป้าประสงค์
(Goals) 

ชื่อตัวชี้วัด(KPI) เป้าหมาย กลยุทธ ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ งบประมาณ

แผ่นดิน 
งบรายได้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การบริหารจัดการ
ที่ดี  
 

1.การบริหาร
จัดการตาม
หลักธรรมาภิ
บาลที่ด ี

1.ความส าเร็จของ
เป้าหมายตามแผนพัฒนา
คณะ ฯ 
2.ความส าเร็จของการ
พัฒนาคณะสู่องค์กรแห่ง
การเรียนรู้ (สกอ.7.2) 
3.ระบบสารสนเทศเพื่อ
การบริหารและการ
ตัดสินใจ (สกอ.7.3) 
4.ห้องสมุด อุปกรณ์
การศึกษาและสภาพ 
แวดล้อมการเรียนรู ้
5.ความส าเร็จของการ
บริหารความเสี่ยง(สกอ.7.4) 
6.ระบบกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน 
(สกอ.9.1) 
7.ระบบกลไกการเงินและ
งบประมาณ (สกอ.8.1) 
8.ความสุข ความภูมิใจ
ของบุคลากรภายในคณะ 
(เป้าสภาฯ) 

ร้อยละ 85 
 
 
5 คะแนน 
 
 
5 คะแนน 
 
 
5 คะแนน 
 
 
5 คะแนน 
 
5 คะแนน 
 
 
5 คะแนน 
 
ร้อยละ 75 

6.1 พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการคณะให้
ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของ
สังคมและเป็นไปตาม
หลักธรรมาภิบาล 
6.2 พัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อให้
ทันสมัย เชื่อมโยงและ
สอดคล้องกับการ
ประกันคุณภาพ 
6.3 การพัฒนาระบบ
บริหารทรัพยากร
บุคคล 
6.4 พัฒนาสิ่งอ านวย
ความสะดวกและ
โครงสร้างพื้นฐาน
ส าหรับนักศึกษา 
บุคลากร ผู้พิการ 
รองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 
6.5 พัฒนากลไก การ
บริหารความเสี่ยง การ
ประกันคุณภาพ การ
ตรวจสอบภายใน เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพ
องค์กร 

1.โครงการทบทวนแผนพัฒนาคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
2.โครงการบริหารจัดการสาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร ์
3.โครงการบริหารหลักสูตรรัฐศาสตร
บัณฑิต 
4.โครงการบริหารจัดการสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
5.โครงการบริหารจัดการหลักสูตร คบ.
ภาษาอังกฤษ(ร่วมผลิต) 
6.โครงการบริหารจัดการสาขาวิชา
ภาษาจีน 
7.โครงการบริหารจัดการสาขาวิชา
ภาษาไทย 
8.โครงการบริหารจัดการหลักสูตร คบ.
ภาษาไทย(ร่วมผลิต) 
9.โครงการบริหารจัดการสาขาวิชาดนตร ี
10.โครงการบริหารจัดการสาขาวิชา
ศิลปกรรม 
11.โครงการบริหารจัดการสาขาวิชาการ
พัฒนาชุมชน 
12.โครงการบริหารหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
13.โครงการบริหารจัดการศูนย์ภาษา 
14.โครงการบริหารจัดการคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

30,000 
 

32,000 
 

30,000 
 

20,000 
 

18,000 
 

30,000 
 

32,000 
 

20,000 
 

20,000 
30,000 

 
32,000 

 
10,000 

 
20,000 

988,400 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

169,020 
 

คณะฯ 
 
สาขา รปศ. 
 
สาขารัฐศาสตร ์
 
สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ 
 
สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ 
 
สาขาภาษาจีน 
 
สาขาภาษาไทย 
 
สาขาภาษาไทย 
 
สาขาดนตร ี
สาขาศิลปกรรม 
 
สาขาการพัฒนาชุมชน 
 
สาขา รป.ม. 
 
ศูนย์ภาษา 
คณะ 



ประเด็นยุทธศาสตร์
(Strategic Issue) 

เป้าประสงค์
(Goals) 

ชื่อตัวชี้วัด(KPI) เป้าหมาย กลยุทธ ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ งบประมาณ

แผ่นดิน 
งบรายได้ 

 2.ผู้บริหารมี
จริยธรรม 
วิสัยทัศน์ และ
สร้างความ
ร่วมมือกับ
หน่วยงาน
ภายในและ
ภายนอก 

1.ระดับความส าเร็จของ
การด าเนินงานตามภาวะ
ผู้น าของผู้บริหารของคณะ 
(สกอ.7.1) 

5 คะแนน 6.6 พัฒนาระบบ
การบริหาร
การเงิน การคลัง
และงบประมาณ 
ส่งเสริมการจัดหา
รายได้ สร้าง
เครือข่าย และ
ติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณ 
6.7 เพิ่มศักยภาพ
และพัฒนา
คณาจารย์ และ
บุคลากรของคณะ
ในด้านวิชาการ 
วิชาชีพและทักษะ
ทางภาษา 
6.8 ส่งเสริมให้มี
การพัฒนา
ผู้บริหารรุ่นใหม ่
 

15.โครงการบริหารการเปลี่ยนแปลงคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
16.โครงการพัฒนาอาคารและปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ 

17.โครงการประกันคุณภาพการศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
18.โครงการการจัดการความรู้เพื่อพัฒนา
สังคมแห่งการเรียนรู ้
19.โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
20.โครงการพัฒนาบุคลากรสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษธุรกิจ 

21.โครงการจัดการเรียนการสอนและ
บริหารจัดการสาขาวิชาภาษาจีน 

 

139,000 
 

100,000 
 

35,000 
 

40,000 
 

210,000 
 

34,000 
 

964,000 

101,300 คณะ 
 
คณะ 
 
คณะ 
 
คณะ 
 
คณะ 
 
คณะ 
 
คณะ 
 
สาขาภาษาอังกฤษ
ธุรกิจ 
ศูนย์ภาษา/สาขา
ภาษาอังกฤษธุรกิจ 

3.บุคลากรมี
ความ
เชี่ยวชาญใน
งานท่ีปฏิบัติ
พร้อมก้าวสู่
ผู้บริหาร 

1.ความส าเร็จของระบบ
การพัฒนาคณาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุน 
(สกอ.2.4) 
2. จ านวนบุคลากรของ
คณะได้รับความรู้ทางด้าน
ภาษาต่างประเทศเพื่อน
บ้าน 

4 คะแนน 
 
 
 
 

20 คน 

4. คณะได้รับ
การประเมิน
คุณภาพ
การศึกษา 
สกอ. 

1.ระดับคะแนนรวมการ
ประเมินคุณภาพการศึกษา 
(สกอ.) 

ระดับดี 

 
 
 
 
 



แผนการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม ประจ าปีงบประมาณ 2557 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

เป้าประสงค์ กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมาย งบประมาณ 2557 ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ แผ่นดิน รายได้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  
การผลิตบัณฑิต
ที่ฉลาดจัดการ 
สอดคล้องกับ
ความต้องการ
ของท้องถิ่นและ
การ
เปลี่ยนแปลง
ของสังคม 
 

1. บัณฑิตได้
มาตรฐาน
สอดรับกับ
ประชาคม
อาเซียน 
(นโยบาย
สภาฯ 
1.1,2.1) 
เป้าหมาย
สภาฯ 8.3 

1.1การบูรณาการการเรียนการสอน
ที่หลากหลาย สอดคล้องกับ
ประสบการณ์ทางวิชาชีพ 
1.2 การพัฒนานักศึกษาด้าน
วิชาการ ภาษา กิจกรรม 
นอกเหนือจากการเรียนรู้ด้าน
วิชาการให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์
ของมหาวิทยาลัย และรองรับความ
เป็นประชาคมอาเซียน 
1.3 พัฒนาห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ 
และเทคโนโลยีสารสนเทศ สนับสนุน
การเรียนการสอนให้ทันสมัย 
1.4 พัฒนาหลักสูตรใหม่ที่มีความ
เป็นสหวิทยาการ สอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาดแรงงานและ
สังคม 
1.5 จัดการศึกษาต่อเนื่อง 
Continuing Education หรือ
หลักสูตรระยะสั้นท่ีตอบสนองกับ
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงเพื่อ
รองรับประชาคมอาเซียน 
1.6 การพัฒนาการจัดการศึกษาให้
เป็นไปตามคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา สอดรับกับประชาคม
อาเซียน (TQF,AUNQA,EdpEx) 

1.โครงการสร้างสื่อพัฒนาการ
สอน 
 

อาจารย์ในสาขาวิชาดนตรีมี
วัสดุฝึกสอน 

ร้อยละ 80 10,000  ม.ค.-ส.ค.57 สาขาดนตร ี

2.โครงการพัฒนานักศึกษา
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ์
   2.1กิจกรรมปฐมนิเทศ
นักศึกษาก่อนฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ 
    
 
   2.2กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ
นักศึกษาหลังฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ 
 
 
   2.3กิจกรรมศึกษาดูงาน 
 
 
 
 
   2.4กิจกรรมนิเทศนักศึกษา 
 

 
 
1.จ านวนนักศึกษาเข้าร่วม
กิจกรรม 
2.มีความรู้ความเข้าใจ 
3.มีการน าความรู้ไปใช้
ประโยชน ์
1.จ านวนนักศึกษาเข้าร่วม
กิจกรรม 
2.มีความรู้ความเข้าใจ 
3.มีการน าความรู้ไปใช้
ประโยชน ์
1.จ านวนนักศึกษาเข้าร่วม
กิจกรรม 
2.มีความรู้ความเข้าใจ 
3.มีการน าความรู้ไปใช้
ประโยชน ์
1.นักศึกษาได้รับการนิเทศ
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
 

 
 

ร้อยละ 80 
(160 คน) 
ร้อยละ 80 
ร้อยละ 80 

 
ร้อยละ 80 
(160 คน) 
ร้อยละ 80 
ร้อยละ 80 

 
ร้อยละ 80 
(160 คน) 
ร้อยละ 80 
ร้อยละ 80 

 
จ านวน  
70 คน 

  
 

19,800 
 
 
 
 

19,900 
 
 
 
 

70,000 
 
 
 
 

43,300 
 

 
 

ส.ค.57 
 
 
 
 

ก.พ.57 
 
 
 
 

ก.ค.-ส.ค.57 
 
 
 
 

พ.ย.56-ม.ค.
57 

 

 



ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

เป้าประสงค์ กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมาย งบประมาณ 2557 ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ แผ่นดิน รายได้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  
การผลิตบัณฑิต
ที่ฉลาดจัดการ 
สอดคล้องกับ
ความต้องการ
ของท้องถิ่นและ
การ
เปลี่ยนแปลง
ของสังคม 
 

1. บัณฑิตได้
มาตรฐาน
สอดรับกับ
ประชาคม
อาเซียน 
(นโยบาย
สภาฯ 
1.1,2.1) 
เป้าหมาย
สภาฯ 8.3 

1.1การบูรณาการการเรียนการสอน
ที่หลากหลาย สอดคล้องกับ
ประสบการณ์ทางวิชาชีพ 
1.2 การพัฒนานักศึกษาด้าน
วิชาการ ภาษา กิจกรรม 
นอกเหนือจากการเรียนรู้ด้าน
วิชาการให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์
ของมหาวิทยาลัย และรองรับความ
เป็นประชาคมอาเซียน 
1.3 พัฒนาห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ 
และเทคโนโลยีสารสนเทศ สนับสนุน
การเรียนการสอนให้ทันสมัย 
1.4 พัฒนาหลักสูตรใหม่ที่มีความ
เป็นสหวิทยาการ สอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาดแรงงานและ
สังคม 
1.5 จัดการศึกษาต่อเนื่อง 
Continuing Education หรือ
หลักสูตรระยะสั้นท่ีตอบสนองกับ
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงเพื่อ
รองรับประชาคมอาเซียน 
1.6 การพัฒนาการจัดการศึกษาให้
เป็นไปตามคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา สอดรับกับประชาคม
อาเซียน (TQF,AUNQA,EdpEx) 

3.โครงการพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตร:์
บทบาทนักศึกษารัฐศาสตร์กับ
การพัฒนาท้องถิ่นภาค
ตะวันออก 
   3.1กิจกรรมการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ “บทบาทนักศึกษา
รัฐศาสตร์กับการพัฒนาท้องถิ่น
ภาคตะวันออก” 
 

 
 
 
 
 
1.นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม 
2.มีความรู้ความเข้าใจ 
3.มีการน าความรู้ไปใช้ 

 
 
 
 
 

ร้อยละ 
80(300 คน) 
ร้อยละ 80 
ร้อยละ 80 

 22,700 เม.ย.-มิ.ย.
57 

สาขา
รัฐศาสตร ์

4.โครงการพัฒนานักศึกษา
สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน 
   4.1กิจกรรมรับขวัญน้อง 
เทียนส่องใจผูกสายใยพัฒนา
ชุมชน 
 
   4.2กิจกรรมนิเทศนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพฯ 
 
 
   4.3กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษา 

 
 
1.นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม 
 
2.มีความพึงพอใจ 
 
1.นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม 
 
2.มีความพึงพอใจ 
 
1.นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม 
 
2.มีความพึงพอใจ 
 

 
 

ร้อยละ 
80(100คน) 
ร้อยละ 80 

 
ร้อยละ 

80(63คน) 
ร้อยละ 80 

 
ร้อยละ 

80(150คน) 
ร้อยละ 80 

  
 

20,900 
 
 
 

18,000 
 
 
 

32,000 

 
 

ส.ค.57 
 
 
 

ก.ค.-ส.ค.57 
 
 
 

ก.ค.-ส.ค.57 

สาขาการ
พัฒนาชุมชน 

5.โครงการพัฒนานักศึกษา
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 

1.นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม 
 
 

ร้อยละ 
80(74 คน) 

 

 27,000 ม.ค.-ส.ค.57 สาขาภาษา 
อังกฤษธุรกิจ 

 



ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

เป้าประสงค์ กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมาย งบประมาณ 2557 ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ แผ่นดิน รายได้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  
การผลิตบัณฑิต
ที่ฉลาดจัดการ 
สอดคล้องกับ
ความต้องการ
ของท้องถิ่นและ
การ
เปลี่ยนแปลง
ของสังคม 
 

1. บัณฑิตได้
มาตรฐาน
สอดรับกับ
ประชาคม
อาเซียน 
(นโยบาย
สภาฯ 
1.1,2.1) 
เป้าหมาย
สภาฯ 8.3 

1.1การบูรณาการการเรียนการสอน
ที่หลากหลาย สอดคล้องกับ
ประสบการณ์ทางวิชาชีพ 
1.2 การพัฒนานักศึกษาด้าน
วิชาการ ภาษา กิจกรรม 
นอกเหนือจากการเรียนรู้ด้าน
วิชาการให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์
ของมหาวิทยาลัย และรองรับความ
เป็นประชาคมอาเซียน 
1.3 พัฒนาห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ 
และเทคโนโลยีสารสนเทศ สนับสนุน
การเรียนการสอนให้ทันสมัย 
1.4 พัฒนาหลักสูตรใหม่ที่มีความ
เป็นสหวิทยาการ สอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาดแรงงานและ
สังคม 
1.5 จัดการศึกษาต่อเนื่อง 
Continuing Education หรือ
หลักสูตรระยะสั้นท่ีตอบสนองกับ
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงเพื่อ
รองรับประชาคมอาเซียน 
1.6 การพัฒนาการจัดการศึกษาให้
เป็นไปตามคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา สอดรับกับประชาคม
อาเซียน (TQF,AUNQA,EdpEx) 

6.โครงการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพนักศึกษาสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษธุรกิจ 

1.นักศึกษาช้ันปีท่ี 4 เข้าร่วม
กิจกรรม 
2.มีความพึงพอใจ 

ร้อยละ 100 
 

ร้อยละ 80 

 10,000 พ.ย.56-ม.ค.
57 

สาขาภาษา 
อังกฤษธุรกิจ 

7.โครงการพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน 

1.นักศึกษาสาขาภาษาจีน
เข้าร่วมกิจกรรม 
2.มีความพึงพอใจ 

ร้อยละ 80 
 

ร้อยละ 80 

 9,300 ม.ค.-ส.ค.57 สาขาภาษาจีน 

8.โครงการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพนักศึกษาสาขาวิชา
ภาษาจีน ช้ันปีท่ี 4 

1.นักศึกษาภาษาจีนช้ันปีท่ี 
4 ได้รับการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ 
2.มีความพึงพอใจ 

ร้อยละ 80 
 
 

ร้อยละ 80 

 3,200 พ.ย.56-ก.พ.
57 

สาขาภาษาจีน 

9.โครงการพัฒนาคุณภาพ
นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย 
   9.1กิจกรรมศึกษาดูงาน 

 
 
จ านวนนักศึกษาสาขา
ภาษาไทยได้ศึกษาดูงาน 

 
 

ร้อยละ 80 
(๑๑๓ คน) 

 11,300 ม.ค.-มี.ค.57 สาขา
ภาษาไทย 

10.โครงการพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษาสาขาวิชาดนตร ี
   10.1กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษา 
 
 
 
   10.2กิจกรรมจัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ ์
 

 
 
1.นักศึกษาสาขาดนตรีได้รับ
การสนับสนุนและส่งเสริม
ด้านการเรียนการสอนและ
ด้านกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา 
1.นักศึกษาสาขาดนตรีได้รับ
การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์
เพื่อส่งเสริมการเรียนการ
สอน 

 
 

ร้อยละ 80 
(73 คน) 

 
 
 

ร้อยละ 80 
(73 คน) 

  
 

3,000 
 
 
 
 

4,300 

 
 
ม.ค.-มี.ค.57 
 
 
 
 
ก.ค.-ส.ค.57 

สาขาดนตรี 

 

 

 



ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

เป้าประสงค์ กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมาย งบประมาณ 2557 ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ แผ่นดิน รายได้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  
การผลิตบัณฑิต
ที่ฉลาดจัดการ 
สอดคล้องกับ
ความต้องการ
ของท้องถิ่นและ
การ
เปลี่ยนแปลง
ของสังคม 
 

1. บัณฑิตได้
มาตรฐาน
สอดรับกับ
ประชาคม
อาเซียน 
(นโยบาย
สภาฯ 
1.1,2.1) 
เป้าหมาย
สภาฯ 8.3 

1.1การบูรณาการการเรียนการสอน
ที่หลากหลาย สอดคล้องกับ
ประสบการณ์ทางวิชาชีพ 
1.2 การพัฒนานักศึกษาด้าน
วิชาการ ภาษา กิจกรรม 
นอกเหนือจากการเรียนรู้ด้าน
วิชาการให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์
ของมหาวิทยาลัย และรองรับความ
เป็นประชาคมอาเซียน 
1.3 พัฒนาห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ 
และเทคโนโลยีสารสนเทศ สนับสนุน
การเรียนการสอนให้ทันสมัย 
1.4 พัฒนาหลักสูตรใหม่ที่มีความ
เป็นสหวิทยาการ สอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาดแรงงานและ
สังคม 
1.5 จัดการศึกษาต่อเนื่อง 
Continuing Education หรือ
หลักสูตรระยะสั้นท่ีตอบสนองกับ
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงเพื่อ
รองรับประชาคมอาเซียน 
1.6 การพัฒนาการจัดการศึกษาให้
เป็นไปตามคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา สอดรับกับประชาคม
อาเซียน (TQF,AUNQA,EdpEx) 

11.โครงการส่งเสริมการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพดนตร ี
   11.1กิจกรรมการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพดนตร ี
 
   11.2กิจกรรมจัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์ 

 
 
1.นักศึกษาสาขาดนตรี ช้ันปี
ที่ 4 ได้รับการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ 
1.นักศึกษาสาขาดนตรีได้รับ
การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์
เพื่อส่งเสริมการเรียนการ
สอน 

 
 

ร้อยละ 80 
(10 คน) 

 
ร้อยละ 80 
(73 คน) 

  
 

2,000 
 
 

1,000 
 

 
 
ม.ค.-มี.ค.57 

 
 

ก.ค.-ส.ค.57 

สาขาดนตร ี

12.โครงการทัศนศึกษา
สาขาวิชาศิลปกรรม 

1.จ านวนนักศึกษาสาขา
ศิลปกรรมเข้าร่วมทัศน
ศึกษา 
2.มีความรู้ความเข้าใจ 
3.มีความพึงพอใจ 
4.มีการน าความรู้ไปใช้ 

ร้อยละ 80 
(50 คน) 

 
ร้อยละ 75 
ร้อยละ 80 
ร้อยละ 75 

 9,200 ม.ค.-มี.ค.57 สาขา
ศิลปกรรม 

13.โครงการสัมมนาการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพศิลปกรรม 
 

1.จ านวนนักศึกษาสาขา
ศิลปกรรมเข้าร่วมกิจกรรม 
2.มีความรู้ความเข้าใจ 
3.มีความพึงพอใจ 
4.มีการน าความรู้ไปใช้ 

ร้อยละ 80 
(21 คน) 

ร้อยละ 75 
ร้อยละ 80 
ร้อยละ 75 

 4,200 ต.ค.-ธ.ค.56 สาขา
ศิลปกรรม 

14.โครงการพัฒนานักศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์
   14.1กิจกรรมพัฒนานักศึกษา
ด้านวิชาการที่ส่งเสริม
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค ์
   สุขภาพ 

 
 
 
1.จ านวนนักศึกษาเข้าร่วม
กิจกรรม 

 
 
 

ร้อยละ 80 
(300 คน) 

  
 
 

50,000 

 
 
 

เม.ย.-ส.ค.
57 

ฝ่ายกิจการ
นักศึกษา 

 



 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

เป้าประสงค์ กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมาย งบประมาณ 2557 ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ แผ่นดิน รายได้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  
การผลิตบัณฑิต
ที่ฉลาดจัดการ 
สอดคล้องกับ
ความต้องการ
ของท้องถิ่นและ
การ
เปลี่ยนแปลง
ของสังคม 
 

1. บัณฑิตได้
มาตรฐาน
สอดรับกับ
ประชาคม
อาเซียน 
(นโยบาย
สภาฯ 
1.1,2.1) 
เป้าหมาย
สภาฯ 8.3 

1.1การบูรณาการการเรียนการสอน
ที่หลากหลาย สอดคล้องกับ
ประสบการณ์ทางวิชาชีพ 
1.2 การพัฒนานักศึกษาด้าน
วิชาการ ภาษา กิจกรรม 
นอกเหนือจากการเรียนรู้ด้าน
วิชาการให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์
ของมหาวิทยาลัย และรองรับความ
เป็นประชาคมอาเซียน 
1.3 พัฒนาห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ 
และเทคโนโลยีสารสนเทศ สนับสนุน
การเรียนการสอนให้ทันสมัย 
1.4 พัฒนาหลักสูตรใหม่ที่มีความ
เป็นสหวิทยาการ สอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาดแรงงานและ
สังคม 
1.5 จัดการศึกษาต่อเนื่อง 
Continuing Education หรือ
หลักสูตรระยะสั้นท่ีตอบสนองกับ
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงเพื่อ
รองรับประชาคมอาเซียน 
1.6 การพัฒนาการจัดการศึกษาให้
เป็นไปตามคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา สอดรับกับประชาคม
อาเซียน (TQF,AUNQA,EdpEx) 

   14.2กิจกรรมพัฒนานักศึกษา
ด้านกีฬาหรือการส่งเสริม
สุขภาพ 
   14.3กิจกรรมพัฒนานักศึกษา
ด้านการบ าเพ็ญประโยชน์หรือ
รักษาสิ่งแวดล้อม 
   14.4กิจกรรมพัฒนานักศึกษา
ด้านการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม 

1.จ านวนนักศึกษาเข้าร่วม
กิจกรรม 
 
1.จ านวนนักศึกษาเข้าร่วม
กิจกรรม 
 
1.จ านวนนักศึกษาเข้าร่วม
กิจกรรม 

ร้อยละ 80 
(40 คน) 

 
ร้อยละ 80 
(40 คน) 

 
ร้อยละ 80 
(300 คน) 

 20,000 
 
 

8,000 
 
 

30,000 

ต.ค.-ธ.ค.56 
 
 

ต.ค.-ธ.ค.56 
 
 

เม.ย.-มิ.ย.
57 

 

15.โครงการพัฒนาคุณภาพ
นักศึกษาสาขาวิชาสังคมศาสตร์
เพื่อการพัฒนา 
   15.1กิจกรรมจัดซื้อวัสดุ 

 
 
 
1.อาจารย์และนักศึกษา
ได้รับการสนับสนุนวัสดุใน
การจัดการเรียนการสอน 

 
 
 

ร้อยละ 80 
(15 คน) 

  
 
 

20,000 

 
 
 

เม.ย.-ส.ค.
57 

สาขา
สังคมศาสตร์
เพื่อการพัฒนา 

16.โครงการพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษาและคณาจารย์ 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต(สาขาวิชาการ
ปกครองท้องถิ่น) 
   16.1กิจกรรมประชุมวิชาการ
เชิงปฏิบัติการ แนะน าอบรมการ
สร้างผลงานทางวิชาการ “การ
เขียนเค้าโครงงานวิจัย” ในราย 
วิชาการปฏิบัติการวิจัยทาง
สังคมศาสตร์(สาขาวิชาการ
ปกครองท้องถิ่น) 

 
 
 
 
 
1.จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
2.มีความรู้ความเข้าใจ 
3.มีความพึงพอใจ 

 
 
 
 
 

ร้อยละ 80 
ร้อยละ 80 
ร้อยละ 80 

  
 
 
 
 

40,084 

 
 
 
 
 

ก.พ.57 

หลักสูตร  
รป.ม. 
(ปกครอง
ท้องถิ่น) 



 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

เป้าประสงค์ กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมาย งบประมาณ 2557 ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ แผ่นดิน รายได้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  
การผลิตบัณฑิต
ที่ฉลาดจัดการ 
สอดคล้องกับ
ความต้องการ
ของท้องถิ่นและ
การ
เปลี่ยนแปลง
ของสังคม 
 

1. บัณฑิตได้
มาตรฐาน
สอดรับกับ
ประชาคม
อาเซียน 
(นโยบาย
สภาฯ 
1.1,2.1) 
เป้าหมาย
สภาฯ 8.3 

1.1การบูรณาการการเรียนการสอน
ที่หลากหลาย สอดคล้องกับ
ประสบการณ์ทางวิชาชีพ 
1.2 การพัฒนานักศึกษาด้าน
วิชาการ ภาษา กิจกรรม 
นอกเหนือจากการเรียนรู้ด้าน
วิชาการให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์
ของมหาวิทยาลัย และรองรับความ
เป็นประชาคมอาเซียน 
1.3 พัฒนาห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ 
และเทคโนโลยีสารสนเทศ สนับสนุน
การเรียนการสอนให้ทันสมัย 
1.4 พัฒนาหลักสูตรใหม่ที่มีความ
เป็นสหวิทยาการ สอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาดแรงงานและ
สังคม 
1.5 จัดการศึกษาต่อเนื่อง 
Continuing Education หรือ
หลักสูตรระยะสั้นท่ีตอบสนองกับ
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงเพื่อ
รองรับประชาคมอาเซียน 
1.6 การพัฒนาการจัดการศึกษาให้
เป็นไปตามคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา สอดรับกับประชาคม
อาเซียน (TQF,AUNQA,EdpEx) 

   16.2กิจกรรมประชุมวิชาการ
เชิงปฏิบัติการ แนะน าอบรมการ
สร้างผลงานทางวิชาการ “การ
เขียนผลการศึกษาท่ีได้จาก
งานวิจัย” ในรายวิชาสัมมนา
ปฏิบัติการวิจัยเพื่อท้องถิ่น
(สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น) 
   16.3กิจกรรมเรียนรู้ดูงาน
ประเทศกัมพูชาและเวียดนาม 
เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ส าหรับคณาจารย์และนักศึกษา 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
ปกครองท้องถิ่น  
    16.4กิจกรรมจัดซื้อวัสดุ 

1.จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
2.มีความรู้ความเข้าใจ 
3.มีความพึงพอใจ 
 
 
 
 
จ านวนอาจารย์และ
นักศึกษาได้ศึกษาดูงาน
ประเทศกัมพูชาและ
เวียดนาม 
 
 
 
 
อาจารย์มีวัสดุใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน 

ร้อยละ 80 
ร้อยละ 80 
ร้อยละ 80 

 
 
 
 

ร้อยละ 80 
(50 คน) 

 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 100 
(5 คน) 

 40,084 
 
 
 
 
 
 

78,480 
 
 
 
 
 
 
 

49,832 

พ.ค.57 
 
 
 
 
 
 

ก.ย.57 
 
 
 
 
 
 
 

ก.พ.57 

หลักสูตร  
รป.ม. 
(การปกครอง
ท้องถิ่น) 

 

 



ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

เป้าประสงค์ กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมาย งบประมาณ 2557 ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ แผ่นดิน รายได้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
งานวิจัยและ
งานสร้างสรรค์
เพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่น 
 

1.ระบบ กลไก
การสนับสนุน
การวิจัยมี
ประสิทธิภาพ  
(สกอ.4.1) 
 

3.1 พัฒนาระบบกลไก สนับสนุนการ
วิจัย 
3.2 พัฒนาศักยภาพการวิจัยให้กับ
อาจารย์และนักวิจัย 
3.3 ส่งเสริมการวิจัยแบบสหวิทยาการ 
3.4 ส่งเสริมการวิจัยที่สอดคล้องกับ
ท้องถิ่นสู่การน าไปใช้ประโยชน ์
3.5 สนับสนุนให้น างานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งระดับชาติ
และนานาชาต ิ

1.โครงการสนับสนุนการท า
ผลงานวิจัย 
   1.1กิจกรรมสนับสนุนทุน
วิจัย 
   1.2กิจกรรมสังเคราะห์
งานวิจัย 
 

 
 
1.คณะมีงานวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอน 
1.คณะมีงานวิจัยท่ีได้รับการ
สังเคราะห์ 

 
 

9 เรื่อง 
 

5 เรื่อง 

 
 

180,000 
 

20,000 

  
 

ม.ค.-ส.ค.57 
 

ก.ค.-ส.ค.57 

ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

เป้าประสงค์ กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมาย งบประมาณ 2557 ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ แผ่นดิน รายได้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
ศูนย์กลางแห่ง
การเรียนรู้และ
บริการวิชาการ
ชั้นน าในภาค
ตะวันออก
พร้อมเข้าสู่
ประชาคม
อาเซียน 
 

1.ระบบ กลไก
การให้บริการ
วิชาการที่มี
ประสิทธิภาพ 
2.บริการ
วิชาการแก่
สังคมและสืบ
สานแนว
พระราชด าริ
เพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่นอย่าง
ยั่งยืน 

4.1 พัฒนาระบบกลไก สนับสนุนการ
บริการวิชาการในระดับคณะ 
4.2 ส่งเสริมบุคลากร อาจารย์ 
นักศึกษา ให้บริการวิชาการที่
ตอบสนองความต้องการของสังคม 
ชุมชน และท้องถิ่น 
4.3 สนับสนุนการสร้างความร่วมมือ
ด้านการบริการวิชาการกับเครือข่าย
ต่างๆทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
4.4 ส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู ้
ในชุมชน 
4.5 น าระบบสารสนเทศมาใช้ในการ
เผยแพร่องค์ความรู้ที่เกิดจากการ
ให้บริการวิชาการสู่ชุมชน 

1.โครงการภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสาร AEC 2015 

1.จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
 
2.มีความรู้ความเข้าใจ 
3.มีความพึงพอใจ 

ร้อยละ 80 
(100 คน) 
ร้อยละ 80 
ร้อยละ 80 

50,000 
 

 ต.ค.-ธ.ค.56 สาขา
ภาษาอังกฤษ
ธุรกิจ 

2.โครงการภาษาจีนใน
ชีวิตประจ าวัน 

1.จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
 
2.มีความรู้ความเข้าใจ 
3.มีความพึงพอใจ 

ร้อยละ 80 
(50 คน) 

ร้อยละ 80 
ร้อยละ 80 

50,000 
 

 ม.ิย.-ส.ค.57 สาขาภาษาจีน 
 

3.โครงการค่ายพัฒนาทักษะ
การใช้ภาษาเขมรสู่อาเซียน 

1.จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
 
2.มีความรู้ความเข้าใจ 
3.มีความพึงพอใจ 

ร้อยละ 80 
(80 คน) 

ร้อยละ 80 
ร้อยละ 80 

50,000 
 

 ม.ค.-มี.ค.57 สาขา
ภาษาไทย 

4.โครงการค่ายภาษาเตรียม
ความพร้อมสู่อาเซียน 

1.จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
 
2.มีความรู้ความเข้าใจ 
3.มีความพึงพอใจ 

ร้อยละ 80 
(100 คน) 
ร้อยละ 80 
ร้อยละ 80 

150,000 
 

 ม.ค.-มี.ค.57 ศูนย์ภาษา 
 

5.โครงการการเมืองภาค
พลเมือง 

1.จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
 
2.มีความรู้ความเข้าใจ 
3.มีความพึงพอใจ 

ร้อยละ 80 
(100 คน) 
ร้อยละ 70 
ร้อยละ 70 

30,000  ม.ค.-มี.ค.57 สาขา
รัฐศาสตร ์

6.โครงการศิลปนิพนธ์กับการ
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยเชิง
สร้างสรรค์ 

1.จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
 
2.มีความรู้ความเข้าใจ 
3.มีความพึงพอใจ 

ร้อยละ 80 
(50 คน) 

ร้อยละ 80 
ร้อยละ 80 

50,000 
 

 ม.ค.-มี.ค.57 สาขา
ศิลปกรรม 
 

7.โครงการสนองพระราชด าริ 
“เรียนรู้ร่วมกัน สรรค์สร้าง
แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียง” 

1.จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
 
2.มีความรู้ความเข้าใจ 
3.มีความพึงพอใจ 

ร้อยละ 80 
(50 คน) 

ร้อยละ 70 
ร้อยละ 70 

70,000 
 

 ม.ค.-มี.ค.57 สาขาการ
พัฒนาชุมชน 
 



ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

เป้าประสงค์ กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมาย งบประมาณ 2557 ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ แผ่นดิน รายได้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
ศูนย์กลางแห่ง
การเรียนรู้และ
บริการวิชาการ
ชั้นน าในภาค
ตะวันออก
พร้อมเข้าสู่
ประชาคม
อาเซียน 
 

1.ระบบ กลไก
การให้บริการ
วิชาการที่มี
ประสิทธิภาพ 
2.บริการ
วิชาการแก่
สังคมและสืบ
สานแนว
พระราชด าริ
เพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่นอย่าง
ยั่งยืน 

4.1 พัฒนาระบบกลไก สนับสนุนการ
บริการวิชาการในระดับคณะ 
4.2 ส่งเสริมบุคลากร อาจารย์ 
นักศึกษา ให้บริการวิชาการที่
ตอบสนองความต้องการของสังคม 
ชุมชน และท้องถิ่น 
4.3 สนับสนุนการสร้างความร่วมมือ
ด้านการบริการวิชาการกับเครือข่าย
ต่างๆทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
4.4 ส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู ้
ในชุมชน 
4.5 น าระบบสารสนเทศมาใช้ในการ
เผยแพร่องค์ความรู้ที่เกิดจากการ
ให้บริการวิชาการสู่ชุมชน 

8.โครงการเสริมสร้างศักยภาพ
ภาคีเครือข่ายประมงชายฝั่ง
ภาคตะวันออกสู่ประชาคม
อาเซียน 

1.จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
 
2.มีความรู้ความเข้าใจ 
3.มีความพึงพอใจ 

ร้อยละ 80 
(300 คน) 
ร้อยละ 70 
ร้อยละ 70 

120,000 
 

 เม.ย.-มิ.ย.
57 

สาขารัฐ
ประศาสน
ศาสตร ์
 

9.โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการสาระพื้นฐานด้าน
ดนตรี 

1.จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
 
2.มีความรู้ความเข้าใจ 
3.มีความพึงพอใจ 

ร้อยละ 80 
(20 คน) 

ร้อยละ 80 
ร้อยละ 80 

30,000 
 

 เม.ย.-มิ.ย.
57 

สาขาดนตรี 

10.โครงการเตรียมความ
พร้อมด้านภาษาต่างประเทศ
เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน 

1.นักศึกษา บุคลากรของรัฐ
และบุคคลทั่วไปเข่าร่วม
กิจกรรม 
2.มีความรู้ความเข้าใจ 
3.มีความพึงพอใจ 
4.มีการน าความรู้ไปใช้ 

ร้อยละ 80 
 
 

ร้อยละ 75 
ร้อยละ 80 
ร้อยละ 75 

964,000  พ.ย.56-ก.ค.
57 

ศูนย์ภาษา/
สาขาอังกฤษ 
ธุรกิจ 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

เป้าประสงค์ กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมาย งบประมาณ 2557 ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ แผ่นดิน รายได้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
การบูรณาการ
ศิลปวัฒนธรรม
สู่การจัดการ
เรียนรู้  
 

1.ประชาชน 
เยาวชน
ตระหนักในการ
อนุรักษ์ และ
ท านุบ ารุง 
ศิลปวัฒนธรรม 
2.ส่งเสริมวังสวน
บ้านแก้ว เป็น
แหล่งเรียนรู้เพื่อ
การเรียนการ
สอน 

5.1 ส่งเสริม สนับสนุน ศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่น และการท่องเที่ยวสู่อาเซียน 
5.2 พัฒนาการสร้างเครือข่ายทาง
ศิลปวัฒนธรรม  
5.3 ส่งเสริมวังสวนบ้านแก้วให้เป็น
แหล่งเรียนรู้เพื่อบูรณาการกับการ
เรียนการสอน 
5.4 สร้างจิตส านึกด้านศิลปวัฒนธรรม
ให้กับเยาวชน นักศึกษา และ
ประชาชนท่ัวไป 
 

1.โครงการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 
   1.1กิจกรรมท าบุญวันข้ึน
ปีใหม่ 
   1.2กิจกรรมแห่เทียน
พรรษา 
   1.3กิจกรรมบูรณาการวิถี
ชีวิตท้องถิ่น 

 
 
1.จ านวนนักศึกษาเข้าร่วม
กิจกรรม 
1.จ านวนนักศึกษาเข้าร่วม
กิจกรรม 
1.จ านวนนักศึกษาเข้าร่วม
กิจกรรม 

 
 

ร้อยละ 80 
(50 คน) 

ร้อยละ 80 
(50 คน) 

ร้อยละ 80 
(30 คน) 

  
 

8,000 
 

8,000 
 

8,000 

 
 

ต.ค.-ธ.ค.56 
 

เม.ย.-ม.ิย.
57 

ม.ค.-มี.ค.57 

รองคณบดี
ฝ่ายกิจการ
นักศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

เป้าประสงค์ กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมาย งบประมาณ 2557 ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ แผ่นดิน รายได้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การบริหาร
จัดการที่ดี  
 

1.การบริหาร
จัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาลที่ด ี
2.ผู้บริหารมี
จริยธรรม 
วิสัยทัศน์ และ
สร้างความ
ร่วมมือกับ
หน่วยงาน
ภายในและ
ภายนอก 

3.บุคลากรมี
ความเชี่ยวชาญ
ในงานท่ีปฏิบัติ
พร้อมก้าวสู่
ผู้บริหาร 
4. คณะได้รับ
การประเมิน
คุณภาพ
การศึกษา สกอ. 
 

6.1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
คณะให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
6.2 พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อให้ทันสมัย เชื่อมโยงและ
สอดคล้องกับการประกันคุณภาพ 
6.3 การพัฒนาระบบบริหารทรัพยากร
บุคคล 
6.4 พัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกและ
โครงสร้างพื้นฐานส าหรับนักศึกษา 
บุคลากร ผู้พิการ รองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 
6.5 พัฒนากลไก การบริหารความ
เสี่ยง การประกันคุณภาพ การ
ตรวจสอบภายใน เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพองค์กร 
6.6 พัฒนาระบบการบริหารการเงิน 
การคลังและงบประมาณ ส่งเสริมการ
จัดหารายได้ สร้างเครือข่าย และ
ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ 
6.7 เพิ่มศักยภาพและพัฒนา
คณาจารย์ และบุคลากรของคณะใน
ด้านวิชาการ วิชาชีพและทักษะทาง
ภาษา 
6.8 ส่งเสริมให้มีการพัฒนาผู้บริหารรุ่น
ใหม่ 
 

1.โครงการทบทวนแผน 
พัฒนาคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ 

บุคลากรของคณะฯ เข้า
ร่วมทบทวนแผนฯ 

ร้อยละ 80 
(30 คน) 

30,000 
 

 ธ.ค.56 
ก.ค.57 

คณะฯ 
 

2.โครงการบริหารจัดการ
สาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร์ 

อาจารย์ในสาขามีวัสดุใน
การผลิตสื่อการเรียนการ
สอน 

ร้อยละ 80 
(6 คน) 

32,000 
 

 ม.ค.-ส.ค.57 สาขา รปศ. 
 

3.โครงการบริหารหลักสูตร
รัฐศาสตรบัณฑิต 

หลักสูตรมีทรัพยากรใน
การบริหารจัดการ 

ร้อยละ 
100 

30,000 
 

 ม.ค.-ส.ค.57 สาขา
รัฐศาสตร์ 

4.โครงการบริหารจัดการ
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 
   4.1กิจกรรมทบทวนแผน
และพัฒนาสาขา 

 
 
จ านวนอาจารย์เข้าร่วม
กิจกรรม 
 

 
 

ร้อยละ 80 
(15 คน) 

 

20,000 
 

 ม.ค.-ส.ค.57 สาขา
ภาษาอังกฤษ
ธุรกิจ 

5.โครงการบริหารจัดการ
หลักสูตร คบ.ภาษาอังกฤษ
(ร่วมผลิต) 
   5.1กิจกรรมจัดหาวัสด ุ
 
 
   5.2กิจกรรมอบรมให้
ความรู้ในการใช้
ภาษาอังกฤษในห้องเรียน 
 

 
 
 
1.บุคลากรในสาขามีวัสดุ
ในการจัดการเรียนการ
สอน 
1.จ านวนนักศึกษาเข้าร่วม
กิจกรรม 
 

 
 
 

ร้อยละ 80 
(17 คน) 

 
ร้อยละ 80 
(35 คน) 

 
 
 

8,000 
 
 

10,000 
 

  
 
 

เม.ย.-มิ.ย.
57 
 

ก.ค.-ส.ค.57 

สาขา
ภาษาอังกฤษ
ธุรกิจ 
 

6.โครงการบริหารจัดการ
สาขาวิชาภาษาจีน 

อาจารย์ในสาขาได้เรียนรู้
การบริหารสาขาวิชา
ร่วมกัน 

5 คน 30,000 
 

 พ.ย.56-ส.ค.
57 

 สาขาภาษาจีน 
 

 



ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

เป้าประสงค์ กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมาย งบประมาณ 2557 ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ แผ่นดิน รายได้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การบริหาร
จัดการที่ดี  
 

1.การบริหาร
จัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาลที่ด ี
2.ผู้บริหารมี
จริยธรรม 
วิสัยทัศน์ และ
สร้างความ
ร่วมมือกับ
หน่วยงาน
ภายในและ
ภายนอก 

3.บุคลากรมี
ความเชี่ยวชาญ
ในงานท่ีปฏิบัติ
พร้อมก้าวสู่
ผู้บริหาร 
4. คณะได้รับ
การประเมิน
คุณภาพ
การศึกษา สกอ. 
 

6.1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
คณะให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
6.2 พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อให้ทันสมัย เชื่อมโยงและ
สอดคล้องกับการประกันคุณภาพ 
6.3 การพัฒนาระบบบริหารทรัพยากร
บุคคล 
6.4 พัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกและ
โครงสร้างพื้นฐานส าหรับนักศึกษา 
บุคลากร ผู้พิการ รองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 
6.5 พัฒนากลไก การบริหารความ
เสี่ยง การประกันคุณภาพ การ
ตรวจสอบภายใน เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพองค์กร 
6.6 พัฒนาระบบการบริหารการเงิน 
การคลังและงบประมาณ ส่งเสริมการ
จัดหารายได้ สร้างเครือข่าย และ
ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ 
6.7 เพิ่มศักยภาพและพัฒนา
คณาจารย์ และบุคลากรของคณะใน
ด้านวิชาการ วิชาชีพและทักษะทาง
ภาษา 
6.8 ส่งเสริมให้มีการพัฒนาผู้บริหารรุ่น
ใหม ่

7.โครงการบริหารจัดการ
สาขาวิชาภาษาไทย 
   7.1กิจกรรมจัดซื้อวัสดุ 

 
 
อาจารย์ในสาขามีวัสดุใน
การจัดการเรียนการสอน 

 
 

ร้อยละ 
100 

32,000 
 

 ม.ค.-มิ.ย.57 สาขา
ภาษาไทย 
 

8.โครงการบริหารจัดการ
หลักสูตร คบ.ภาษาไทย(ร่วม
ผลิต) 
   8.1กิจกรรมจัดซื้อวัสดุ 

 
 
อาจารย์ในสาขามีวัสดุใน
การจัดการเรียนการสอน 

 
 

ร้อยละ 
100 

20,000 
 

 ม.ค.-มิ.ย.57 สาขา
ภาษาไทย 
 

9.โครงการบริหารจัดการ
สาขาวิชาดนตร ี
   9.1กิจกรรมประชุม/
สัมมนา สาขาวิชาดนตร ี
   9.2กิจกรรมพัฒนา
สภาพแวดล้อม 

 
 
1.อาจารย์ในสาขาได้รับ
การพัฒนาศักยภาพ 
2.อาคารดนตรีได้รับการ
พัฒนาสภาพแวดล้อม 

 
 

ร้อยละ 80 
(5 คน) 

 
1 ครั้ง 

 
 

7,000 
 
 

13,000 

  
 

ม.ค.-ส.ค.57 
 
 

ม.ค.-ส.ค.57 

สาขาดนตร ี
 

10.โครงการบริหารจัดการ
สาขาวิชาศิลปกรรม 
   10.1กิจกรรมจัดซื้อวัสด ุ
 
 
   10.2กิจกรรมปรับปรุงภูมิ
ทัศน์สาขาวิชาศิลปกรรม 

 
 
1.อาจารย์ในสาขามีวัสดุ
ในการผลิตสื่อการเรียน
การสอน 
1.อาคารศิลปกรรมได้รับ
การปรับปรุง 

 
 

5 คน 
 
 

1 แห่ง 

 
 

15,000 
 
 

15,000 
 

  
 

ม.ค.-มิ.ย.57 
 
 

ม.ค.-มิ.ย.57 

สาขา
ศิลปกรรม 

11.โครงการบริหารจัดการ
สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน 
   11.1กิจกรรมทบทวนแผน
และร่วมพัฒนายุทธศาสตร์ 

 
 
1.จ านวนอาจารย์เข้าร่วม
กิจกรรม 
2.ตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วม
กิจกรรม 

 
 

ร้อยละ 80 
(6 คน) 

ร้อยละ 80 
(8 คน) 

 
 

20,000 
 

  
 

พ.ค.57 

สาขาการ
พัฒนาชุมชน 

 



ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

เป้าประสงค์ กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมาย งบประมาณ 2557 ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ แผ่นดิน รายได้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การบริหาร
จัดการที่ดี  
 

1.การบริหาร
จัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาลที่ด ี
2.ผู้บริหารมี
จริยธรรม 
วิสัยทัศน์ และ
สร้างความ
ร่วมมือกับ
หน่วยงาน
ภายในและ
ภายนอก 

3.บุคลากรมี
ความเชี่ยวชาญ
ในงานท่ีปฏิบัติ
พร้อมก้าวสู่
ผู้บริหาร 
4. คณะได้รับ
การประเมิน
คุณภาพ
การศึกษา สกอ. 
 

6.1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
คณะให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
6.2 พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อให้ทันสมัย เชื่อมโยงและ
สอดคล้องกับการประกันคุณภาพ 
6.3 การพัฒนาระบบบริหารทรัพยากร
บุคคล 
6.4 พัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกและ
โครงสร้างพื้นฐานส าหรับนักศึกษา 
บุคลากร ผู้พิการ รองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 
6.5 พัฒนากลไก การบริหารความ
เสี่ยง การประกันคุณภาพ การ
ตรวจสอบภายใน เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพองค์กร 
6.6 พัฒนาระบบการบริหารการเงิน 
การคลังและงบประมาณ ส่งเสริมการ
จัดหารายได้ สร้างเครือข่าย และ
ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ 
6.7 เพิ่มศักยภาพและพัฒนา
คณาจารย์ และบุคลากรของคณะใน
ด้านวิชาการ วิชาชีพและทักษะทาง
ภาษา 
6.8 ส่งเสริมให้มีการพัฒนาผู้บริหารรุ่น
ใหม่ 
 

   11.2กิจกรรมร่วมคิด ร่วม
พัฒนา สาขาวิชาการพัฒนา
ชุมชน 

1.จ านวนนักศึกษาเข้าร่วม
กิจกรรม 
2.ตัวแทนผู้ใช้บัณฑิต 
3.ตัวแทนจากชุมชน 

ร้อยละ 80 
(16 คน) 
2 คน 
2 คน 

12,000  พ.ค.57  

12.โครงการบริหารหลักสูตร
รัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต 
   12.1กิจกรรมจัดซื้อวัสดุ 

 
 
 
อาจารย์ มีวัสดุในการ
จัดการเรียนการสอน 

 
 
 

ร้อยละ 80 
(5 คน) 

10,000 
 

 เม.ย.-มิ.ย.
57 

สาขา รป.ม. 
 

13.โครงการบริหารจัดการ
ศูนย์ภาษา 

ศูนย์ภาษามีวัสดุอุปกรณ์ที่
สนับสนุนการจัดกิจกรรม
และการเรียนการสอนทาง
ภาษา 

ร้อยละ 
100 

20,000 
 

 เม.ย.-ส.ค.
57 

ศูนย์ภาษา 
 

14.โครงการบริหารจัดการ
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

จ านวนอาจารย์และ
นักศึกษาได้รับการ
สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ใน
การผลิตสื่อการเรียนการ
สอน 

ร้อยละ 80 
(1,200 
คน) 

988,400 169,020 ต.ค.56-ส.ค.
57 

คณะ 

15.โครงการบริหารการ
เปลี่ยนแปลงคณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

จ านวนอาจารย์ได้รับการ
สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ใน
การผลิตสื่อการเรียนการ
สอน 

ร้อยละ 80 
(60 คน) 

139,000 
 

101,300 เม.ย.-ส.ค.
57 

คณะ 
 

16.โครงการพัฒนาอาคาร
และปรับปรุงภูมิทัศน์ 

อาคารคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ได้รับการ
ปรับปรุง 

1 แห่ง 100,000 
 

 ม.ค.-ส.ค.57 คณะ 

 



ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

เป้าประสงค์ กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมาย งบประมาณ 2557 ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ แผ่นดิน รายได้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การบริหาร
จัดการที่ดี  
 

1.การบริหาร
จัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาลที่ด ี
2.ผู้บริหารมี
จริยธรรม 
วิสัยทัศน์ และ
สร้างความ
ร่วมมือกับ
หน่วยงาน
ภายในและ
ภายนอก 

3.บุคลากรมี
ความเชี่ยวชาญ
ในงานท่ีปฏิบัติ
พร้อมก้าวสู่
ผู้บริหาร 
4. คณะได้รับ
การประเมิน
คุณภาพ
การศึกษา สกอ. 
 

6.1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
คณะให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
6.2 พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อให้ทันสมัย เชื่อมโยงและ
สอดคล้องกับการประกันคุณภาพ 
6.3 การพัฒนาระบบบริหารทรัพยากร
บุคคล 
6.4 พัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกและ
โครงสร้างพื้นฐานส าหรับนักศึกษา 
บุคลากร ผู้พิการ รองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 
6.5 พัฒนากลไก การบริหารความ
เสี่ยง การประกันคุณภาพ การ
ตรวจสอบภายใน เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพองค์กร 
6.6 พัฒนาระบบการบริหารการเงิน 
การคลังและงบประมาณ ส่งเสริมการ
จัดหารายได้ สร้างเครือข่าย และ
ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ 
6.7 เพิ่มศักยภาพและพัฒนา
คณาจารย์ และบุคลากรของคณะใน
ด้านวิชาการ วิชาชีพและทักษะทาง
ภาษา 
6.8 ส่งเสริมให้มีการพัฒนาผู้บริหารรุ่น
ใหม่ 
 

17.โครงการประกันคุณภาพ
การศึกษาคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร ์
   17.1กิจกรรมจัดประชุม/
อบรม/สัมมนา 

 
 
 
1.จ านวนผู้เข้าร่วมอบรม 
 
2.มีความรู้ความเข้าใจ 
3.มีเครือข่าย 

 
 
 

ร้อยละ 80 
(30 คน) 

ร้อยละ 90 
1 แห่ง 

 
 
 

35,000 
 

  
 
 

ม.ค.-ส.ค.57 

รองคณบดี
ฝ่าย
วางแผน
และประกัน
คุณภาพ 

18.โครงการการจัดการ
ความรู้เพื่อพัฒนาสังคมแห่ง
การเรียนรู ้
   18.1กิจกรรมการจัดการ
ความรู้ด้านการวิจัย 
 
 
   18.2กิจกรรมการจัดการ
ความรู้ด้านการผลิตบัณฑิต 

 
 
 
1.จ านวนบุคลากรเข้าร่วม
กิจกรรม 
2.มีความพึงพอใจ 
3.มีความรู้ความเข้าใจ 
1.จ านวนบุคลากรเข้าร่วม
กิจกรรม 
2.มีความพึงพอใจ 
3.มีความรู้ความเข้าใจ 

 
 
 

ร้อยละ 80 
(30 คน) 

ร้อยละ 80 
ร้อยละ 90 
ร้อยละ 80 
(15 คน) 

ร้อยละ 80 
ร้อยละ 90 

 
 
 

20,000 
 
 
 

20,000 
 

  
 
 

ม.ค.-มี.ค.57 
 
 
 

ม.ค.-มี.ค.57 

ผู้ช่วย
คณบดีฝ่าย
บริการ
วิชาการ 

 



ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

เป้าประสงค์ กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมาย งบประมาณ 2557 ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ แผ่นดิน รายได้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การบริหาร
จัดการที่ดี  
 

1.การบริหาร
จัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาลที่ด ี
2.ผู้บริหารมี
จริยธรรม 
วิสัยทัศน์ และ
สร้างความ
ร่วมมือกับ
หน่วยงาน
ภายในและ
ภายนอก 

3.บุคลากรมี
ความเชี่ยวชาญ
ในงานท่ีปฏิบัติ
พร้อมก้าวสู่
ผู้บริหาร 
4. คณะได้รับ
การประเมิน
คุณภาพ
การศึกษา สกอ. 
 

6.1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
คณะให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
6.2 พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อให้ทันสมัย เชื่อมโยงและ
สอดคล้องกับการประกันคุณภาพ 
6.3 การพัฒนาระบบบริหารทรัพยากร
บุคคล 
6.4 พัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกและ
โครงสร้างพื้นฐานส าหรับนักศึกษา 
บุคลากร ผู้พิการ รองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 
6.5 พัฒนากลไก การบริหารความ
เสี่ยง การประกันคุณภาพ การ
ตรวจสอบภายใน เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพองค์กร 
6.6 พัฒนาระบบการบริหารการเงิน 
การคลังและงบประมาณ ส่งเสริมการ
จัดหารายได้ สร้างเครือข่าย และ
ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ 
6.7 เพิ่มศักยภาพและพัฒนา
คณาจารย์ และบุคลากรของคณะใน
ด้านวิชาการ วิชาชีพและทักษะทาง
ภาษา 
6.8 ส่งเสริมให้มีการพัฒนาผู้บริหารรุ่น
ใหม่ 
 

19.โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ 

บุคลากรของคณะได้รับ
การพัฒนาศักยภาพด้าน
วิชาการ 

ร้อยละ 80 
(70 คน) 

210,000 
 

 ต.ค.56-ส.ค.
57 

คณะ 

20.โครงการพัฒนาบุคลากร
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 

บุคลากรของสาขาเข้าร่วม
กิจกรรม 
 

ร้อยละ80 
(15 คน) 

 

34,000  ม.ค.-ส.ค.57 สาขาภาษา 
อังกฤษ
ธุรกิจ 

21.โครงการจัดการเรียนการ
สอนและบริหารจัดการ
สาขาวิชาภาษาจีน 

อาจารย์ชาวจีนและ
นักศึกษาฝึกสอนชาวจีน
ได้รับสวัสดิการ 

4 คน  256,000 พ.ย.56-ก.ย.
57 

สาขา
ภาษาจีน 

 


