
 

 

 

 

 

 

 

แผนปฏิบัตริาชการ (Action Plan) 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 

 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

 
 
 

ผานความเห็นชอบในการประชุมคณะกรรมประจําคณะ ครั้งท่ี 2/2558 วันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 



คํานํา 

 

  แผนปฏิบัติราชการประจําป (Action Plan) ของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  เปนแผนที่ไดจากการสังเคราะห

และวิเคราะหผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามเกณฑมาตรฐานของ สกอ. ของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เพื่อนํามาสูการพัฒนาปรับปรุงใหเปน

รูปธรรมมากยิ่งข้ึน 

  แผนปฏิบัติราชการประจําป (Action Plan) ในปงบประมาณ 2559  การเขียนโครงการ/กิจกรรมไดกําหนดตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรมและคา

เปาหมายของแตละตัวชี้วัด ซึ่งอาจมีการปรับปรุงคุณภาพแผนปฏิบัติการตามความเหมาะสมของสถานการณท่ีเปลี่ยนแปลงไปในรอบปงบประมาณ  

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรหวังเปนอยางยิ่งวาแผนปฏิบัติราชการ(Action Plan) จะนําไปสูการดําเนินงานตามพันธกิจ ทิศทางและเปาหมายให

ชัดเจน สามารถใชเปนแนวทางในการดําเนินงานของสาขาวิชาตาง ๆ ได เพื่อใหคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรสามารถผลิตบัณฑิตที่ตอบสนองความตองการของ

ชุมชนทองถิ่น เปนที่พึ่งของชุมชนทองถิ่นในดานการวิจัย การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และการใหบริการวิชาการ และเปนที่ยอมรับตามเกณฑมาตรฐานการศึกษาของ

สถาบันอุดมศึกษา เพื่อจะทําใหบัณฑิตของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรเปนผูที่มีความรู  คูคุณธรรมและเปนบัณฑิตที่มีความฉลาดในการบริหารจัดการ 

 

 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

    มกราคม 2559 

 



สารบัญ 

ลําดับ                 หนา 

1. คํานํา 
2. ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร  
3. ความเชื่อมโยงของแผนปฏิบัติการ(Action Plan) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
4. แผนปฏิบัติราชการ(Action Plan) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



วิสัยทัศน พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร 

ปรัชญา 

  คุณธรรมนําทาง เสริมสรางปญญา พัฒนาทองถิ่น 

วิสัยทัศน 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เปนคณะชั้นนําในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและทองถิ่นพรอมกาวไปสูสากล 

  

พันธกิจ 

 พันธกิจที่ 1  ผลิตบัณฑิตใหฉลาดจัดการ มีคุณธรรม จริยธรรมและมีจรรยาบรรณวิชาชีพ 

 พันธกิจที่ 2  เสริมสรางบุคลากรใหมีความเขมแข็งทางวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง 

 พันธกิจที่ 3  วิจัยและพัฒนาเพื่อสรางความเปนองคกรแหงการเรียนรูเพื่อพัฒนา 

 พันธกิจที ่4 ใหบริการวิชาการแกสังคม และสืบสานแนวพระราชดําริเพื่อสูการพัฒนาที่ยั่งยืน 

พันธกิจที่ 5 ทํานุบํารุงศาสนา ศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่นพรอมทั้งบูรณาการสูสากล 

 

 



 ประเด็นยุทธศาสตร 

1. การผลิตบัณฑิตที่ฉลาดจัดการ สอดคลองกับความตองการของทองถิ่นและการเปลี่ยนแปลงของสังคม 
2. การผลิตครูและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา 
3. งานวิจัยและงานสรางสรรคเพื่อการพัฒนาทองถิ่น 
4. ศูนยกลางแหงการเรียนรูและบริการวิชาการชั้นนําในภาคตะวันออกพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน 
5. การบูรณาการศิลปวัฒนธรรมสูการจัดการเรียนรู 
6. การบริหารจัดการที่ดี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ประเด็นยุทธศาสตร 
1. การผลิตบัณฑิตที่ฉลาดจัดการสอดคลองกับความตองการของทองถิ่นและการเปลี่ยนแปลงของสังคม 

1.1 สรางระบบการควบคุมและการกํากับติดตามการประเมินคุณภาพการศึกษา 
1.2 การพัฒนาการจัดการศึกษาใหเปนไปตามคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา สอดรับกบประชาคมอาเซียน(TQF,AUNQA,EdpEx) 
1.3 จัดกิจกรรมใหผูประกอบการพบบัณฑติเพื่อสรางโอกาสในการไดงานทาํ หรือจัดอบรมแนะแนวเพื่อสรางอาชีพ 
1.4 มีการวางระบบการดูแลใหคําปรึกษาโดยอาจารยที่ปรึกษา 
1.5 การพัฒนานักศึกษาดานวชิาการ ภาษา กิจกรรม นอกเหนือจากการเรียนรูดานวิชาการใหสอดคลองกับอัตลักษณของมหาวิทยาลัยและรองรับความเปนประชาคม

อาเซียน 
1.6 ปรับกระบวนการเรียนการสอนโดยมุงผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนเปนสําคัญ 
1.7 เพิ่มการใชสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอน 

2. การผลิตครูและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา 
2.1  รวมผลิตบัณฑิตครู พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีมาตรฐานทางวชิาชีพ 

3. งานวิจัยและงานสรางสรรคเพื่อการพัฒนาทองถิ่น 
3.1  พัฒนาระบบกลไก สนับสนุนการวิจัย 
3.2  สนับสนุนงบประมาณและสิ่งอํานวยความสะดวกในการดําเนินงานวิจัย 
3.3  สนับสนุนใหมีการตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัย 
3.4  บูรณาการงานวิจัยสูการเรียนการสอนและการบริการวิชาการเพ่ือตอบสนองความตองการของชุมชนทองถิ่น 

4. ศูนยกลางแหงการเรียนรูและบริการวิชาการชั้นนําในภาคตะวันออกพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน 
4.1  สรางระบบและกลไก การบริหารจัดการโครงการบริการวิชาการในระดับคณะ 

 4.2  สงเสริมบุคลากร ดําเนินงานแบบทีมในการใหบริการวิชาการตอบสนองตอชุมชนทองถิ่น 
 4.3  สงเสริมโครงการตามแนวพระราชดําริ เพื่อเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนทองถิ่น 
 4.4  สงเสริมการจัดตั้งศูนยการเรียนรูในชุมชนทองถิ่น 
4.5 จัดบริการวิชาการแบบมีรายได 
4.6 บริการวิชาการแบบบูรณาการกับการเรียนการสอน หรือ งานวิจัย 
 



5. การบูรณาการศิลปวัฒนธรรมสูการจัดการเรียนรู 
 5.1 สรางเครือขายทางศิลปวัฒนธรมกับตางสถาบัน 
 5.2 สงเสริมวังสวนบานแกวใหเปนแหลงเรียนรูเพื่อบูรณาการกับการเรียนการสอน   
 5.3 สรางจิตสํานึกดานศิลปวัฒนธรรมใหกับเยาวชน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป 

6. การบริหารจัดการที่ดี 
 6.1  พัฒนาระบบการบริหารจัดการคณะใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของสังคม  
 6.2  พัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกและโครงสรางพื้นฐานสําหรับนักศึกษา บุคลากร ผูพิการ รองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน 
 6.3  พัฒนากลไก การบริหารความเสี่ยง การประกันคุณภาพ การตรวจสอบภายใน เพื่อเพิม่ประสิทธิภาพองคกร 
 6.4  เพิ่มศักยภาพและพัฒนาคณาจารย รวมทั้งผูบริหารรุนใหมและบุคลากรของคณะในดานวิชาการ วิชาชีพและทักษะทางภาษาเชิงรุก 
 6.5  การจัดการภูมิทัศน และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
 6.6 นําการบริหารจัดการโดยนําหลักเกณฑ Green University มาใช 
 6.7 สงเสริมใหอาจารย เขาสูตําแหนงทางวิชาการและศึกษาตอในระดับปริญญาเอก 
 6.8 สรางภาพลักษณที่ดีใหกับมหาวิทยาลัย  

 

 

 

 

 

 



ความเชื่อมโยงของแผนพัฒนาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร พ.ศ. 2559-2563 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 
 

วิสัยทัศน  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เปนคณะชั้นนําในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและทองถ่ินพรอมกาวไปสูสากล 

             

พันธกิจ  

พันธกิจที่ 1 ผลิตบัณฑิตใหฉลาดจัดการ มีคุณธรรม จริยธรรมและมีจรรยาบรรณวิชาชีพ 

พันธกิจที่ 2 เสริมสรางบุคลากรใหมีความเขมแข็งทางวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง 

            พันธกิจที่ 3 งานวิจัยและงานสรางสรรคเพื่อการพัฒนาทองถิ่น 
พันธกิจที่ 4 ใหบริการวิชาการแกสังคม และสืบสานแนวพระราชดําริเพื่อสูการพัฒนาที่ยั่งยืน 

พันธกิจที่ 5 ทํานุบํารุงศาสนา ศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่นพรอมทั้งบูรณาการสูสากล 
 

ประเด็นยุทธศาสตร  

 1. การผลิตบัณฑิตที่
ฉลาดจัดการสอดคลอง
กับความตองการของ
ทองถิ่นและการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม 

 2. การผลิตครูและ
พัฒนาบุคลากรทาง
การศึกษา 

 3. งานวิจัยและงาน
สรางสรรคเพื่อการพัฒนา
ทองถิ่น 

 4. ศูนยกลางแหงการ
เรียนรูและบริการวิชาการ
ชั้นนําในภาคตะวันออก
พรอมเขาสูประชาคม
อาเซียน 

  5.  การบูรณาการ
ศิลปวัฒนธรรมสูการ
จัดการเรียนรู 

 6. การบริหารจัดการที่ดี 

 

เปาประสงค  

1.1 บัณฑิตไดมาตรฐาน
สอดรับกับประชาคม
อาเซียน 
1.2 บัณฑิตมีคุณภาพ 
1.3 บัณฑิตตรงกับความ
ตองการของ
ตลาดแรงงาน 
1.4 การยกระดับคุณภาพ
บณัฑิตโดยเนนผูเรียน
เปนสําคัญ 

 2.1 ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาได
มาตรฐานทาง
วิชาชีพ 

 3.1 งานวิจัยที่มีคุณภาพและ
สามารถนําไปใชประโยชน 

 4.1 การบริการวิชาการแก
สังคม 
4.2 สนับสนุนการ
ใหบริการวิชาการที่
เกี่ยวกับโครงการ
พระราชดําริ 

 5.1 ประชาชน เยาวชน 
ตระหนักในการอนุรกัษ
และทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 
5.2 สงเสริมวังสวนบาน
แกว เปนแหลงเรียนรูเพื่อ
การเรียนการสอน 

 6.1 การบริหารจัดการที่ดี 
6.2ระดมทุนและสรางความ
รวมมือจากหนวยงานท้ัง
ภายในและภายนอก 
6.3คณะผานเกณฑประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับอุดมศึกษา 
6.4การยกระดับ
มหาวิทยาลัยใหเปนGreen 
University 
6.5การพัฒนาผูบริหาร 



 

 

เปาประสงค 
 

 

          6.6 การพัฒนาบุคลากรสาย
วิชาการ 
6.7 การพัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนุน 
6.8 การหารายไดจาก
ภายนอก 

             

ตัวชี้วัดระดับ
เปาประสงค 

 

1.หลักสูตรของคณะมีการ
พัฒนาปรับปรุงตามวงรอบและ
ไดรับการรับรองจาก สกอ. 
2.บัณฑิตของคณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ไดงานทําหรือประกอบการ
อาชีพอิสระภายใน 1 ป 
3.นักศึกษาของคณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
สอบผานเกณฑการทดสอบ
ความรูความสามารถ
ภาษาตางประเทศ 
4.ความสําเร็จของผลการพัฒนา
บัณฑิตตามอัตลักษณ(สมศ.
16.2) 
5.ผลการบริหารจัดการ
หลักสูตรโดยรวม(สกอ.2.1) 
6.ระดับคุณภาพของผูสําเร็จ
การศึกษาตามกรอบ TQF(
สกอ.1.10) 
 

 1.ระดับความพึงพอใจ
ของผูใชบัณฑิตตอ
บัณฑิต(รวมผลิต คบ.
ภาษาไทย คบ.
ภาษาอังกฤษ) 

 1.ความสําเร็จของระบบ
และกลไกในการพัฒนา
งานวิจัยและงาน
สรางสรรค(สกอ.2.1 
ระดับคณะ) 
2.เงินสนับสนุนงานวิจัย
ตอจํานวนอาจารยประจํา
คณะมนุษยศาสตรฯ(สาย
สังคม)(สกอ.2.2 ระดับ
คณะ) 
3.ผลงานวิชาการของ
อาจารยประจําหลักสูตร
และนักวิจัย(สกอ.2.3 
ระดับคณะ) 
4.ผลงานวิจัย/งาน
สรางสรรคที่ไดรับการ
ตีพิมพเผยแพร(สาย
สังคมศาสตร) 
5.มีการบูรณาการงานวิจัย
กับการเรียนการสอนหรือ
งานบริการวิชาการ 

 1.ระดับความสําเร็จของ
การบริการวิชาการแก
สังคม 
2.ใหบริการวิชาการ
ภาษาตางประเทศ(รอยละ
ของกลุมเปาหมาย)
นโยบายสภา 5.5 
3.โครงการบริการวิชาการ
ที่มีการบูรณาการกับ
งานวิจัย 
4.โครงการบริการวิชาการ
ที่มีการบูรณาการกับการ
เรียนการสอน 
5.จัดตั้งศูนยเรียนรูชุมชน
หรือชุมชนเขมแข็ง อันเปน
ผลมาจากโครงการบริการ
วิชาการ 
6.รายไดที่เกิดจากการ
ใหบริการวิชาการ 
7.สงเสริมบุคลากรเขารวม
ดําเนินงานบริการวิชาการ 

 1.การบูรณาการการ
เรียนการสอนเขากับการ
ทํานุบํารงุ
ศิลปวัฒนธรรม/ภูมิ
ปญญาทองถิ่น 
2.การบูรณาการการจัด
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา
เขากับการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 
3.สรางเครือขายความ
รวมมือทางดาน
ศิลปวัฒนธรรม 
4.กิจกรรมดานการทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม
และศาสนา ที่จัดโดย
คณะ 
5.การจัดการเรียนการ
สอนท่ีใชอุทยานการ
เรียนรูวังสวนบานแกว
เปนแหลงเรียนรู 
 

 1.ความสําเร็จของ
เปาหมายตามตัวชี้วัดใน
แผนพัฒนาคณะฯ 
2.ความสําเร็จของแผนการ
จัดการความรูสูองคกรแหง
การเรียนรู(สกอ.5.1 ระดับ
คณะ เกณฑขอที่ 5) 
3.ความสําเร็จของแผนการ
บริหารและการพัฒนา 
บุคลากร 
4.ความพึงพอใจของ
บุคลากรและนักศึกษาตอ
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
สภาพแวดลอมภายใน
คณะ 
5.จํานวนหลักสูตรที่มีผล
ความพึงพอใจของ
นักศึกษาตอการบริหาร
จัดการหลักสูตรที่ได
คะแนนระดับ 4 ขึ้นไป 
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ตัวชี้วัดระดับ

เปาประสงค 
 

7.อัตราการคงอยูของ
นักศึกษาในหลักสูตร 
8.อัตราการสําเร็จ
การศึกษาตามระยะเวลา
ของหลักสูตร(สกอ.3.3 
ระดับหลักสูตร) 
9.จํานวนนักศึกษาไดรับ
เงินทุนสนับสนุนหรือรางวัล
การประกวด/การยอมรับ
ในสังคม ระดับทองถิ่นหรือ
ระดับชาติ 
10.ระดับความพึงพอใจ
ของผูใชบัณฑิตตอบัณฑิต 
11.รอยละของนักศึกษา
คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตรที่ผานการ
อบรมภาษาอังกฤษ 

     ในระดับมหาวิทยาลัย(สก
อง3.1 ระดับคณะ เกณฑ
ขอ 6) 
7.โครงการบริการวิชาการ

ที่สนองพระราชดําริ 

 

   6.รอยละของการเพิ่มขึ้นของ
งบประมาณจากแหลงเงิน
ภายนอก 
7.จํานวนเครือขายความ
รวมมือและทํากิจกรรมรวมกัน 
8.จํานวนหลักสูตรที่ผานเกณฑ
ประกันคุณภาพการศึกษาดวย
ผลคะแนน 3.51ขึ้นไป 
9.ผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาระดับคณะ(สกอ.) 
10.กิจกรรมเพื่อการปรับปรุง
ภูมิทัศนดานธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 
11.การประหยัดพลังงาน 
12.รอยละผูบริหารคณะที่เขา
รวมการอบรม ประชุม สัมมนา 
เพื่อเพิ่มพูนความรูดานงาน
บริหาร 
13.อาจารยที่เสนอผลงานเขาสู
การพิจารณาตําแหนงทาง
วิชาการ(รอยละตามแผน) 
14.อาจารยที่มีผลงานเปนท่ี
ยอมรบัระดับภูมิภาค/ชาติ 
15.การลาศึกษาตอในระดับ
ปริญญาเอกตามแผนพัฒนา
บุคลากร 
16.รอยละของอาจารยที่ไดรับ
การเพิ่มพูนความรู อยางนอย 
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ตัวชี้วัดระดับ

เปาประสงค 
 

          50 ชั่วโมง/คน/ป 
17.บุคลากรไดรับการพัฒนา
ความรู ความสามารถ เพื่อเพิ่ม
ทักษะการทํางาน 
18.การจัดการความรูเพื่อ
พัฒนางานสายสนับสนุนใหมี
ประสิทธิภาพ 
19.รอยละของเจาหนาที่สาย
สนับสนุนที่ไดรับการเพิ่มพูน
ความรูอยางนอย 50 ชั่วโมง/
คน/ป 
20.จํานวนรายไดท่ีเพิ่มขึ้น 
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กลยุทธ 

 

1.1สรางระบบการ
ควบคุมและการกํากับ
ติดตามการประเมิน
คุณภาพการศึกษา 

 1.รวมผลิตบณัฑิตครู 
พัฒนาครูและบคุลากร
ทางการศึกษาที่มี
มาตรฐานทางวิชาชีพ 

 3.1 พัฒนาระบบ
กลไก สนับสนุนการ
วิจัย 

 4.1 สรางระบบและ
กลไก การบริหารจัดการ
โครงการบริการวิชาการ
ในระดับคณะ 

 5.1 สรางเครือขายทาง
ศิลปวัฒนธรรมกับตาง
สถาบัน 

 6.1 พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการคณะใหทันตอการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม 

            

 

1.2 การพัฒนาการจัด
การศึกษาใหเปนไป
ตามคณุภาพและ
มาตรฐานการศึกษา 
สอดรับกบประชาคม
อาเซียน
(TQF,AUNQA,EdpEx) 

   3.2 สนับสนุน
งบประมาณและสิ่ง
อํานวยความสะดวก
ในการดําเนินงานวิจัย 

 4.2 สงเสริมบคุลากร
ดําเนินงานแบบทีมใน
การใหบริการวิชาการ
ตอบสนองตอชุมชน
ทองถ่ิน 

 5.2 สงเสริมวังสวนบาน
แกวใหเปนแหลงเรยีนรู
เพื่อบูรณาการกับการ
เรียนการสอน 

 6.2 พัฒนาสิ่งอํานวยความ
สะดวกและโครงสรางพื้นฐาน
สําหรับนักศึกษา บุคลากร ผู
พิการ รองรับการเขาสูประชาคม
อาเซียน 

            

 

1.3จัดกิจกรรมให
ผูประกอบการพบ
บัณฑิตเพื่อสรางโอกาส
ในการไดงานทํา หรือ
จัดอบรมแนะแนวเพื่อ
สรางอาชีพ 

   3.3 สนับสนุนใหมีการ
ตีพิมพเผยแพร
ผลงานวิจัย 

 4.3 สงเสริมโครงการ
ตามแนวพระราชดําริ
เพื่อเสรมิสรางความ
เขมแข็งของชุมชน
ทองถ่ิน 

 5.3 สรางจิตสํานึกดาน
ศิลปวัฒนธรรมใหกบั
เยาวชน นักศึกษา และ
ประชาชนทั่วไป 

 6.3 พัฒนากลไก การบริหาร
ความเสี่ยง การประกันคุณภาพ 
การตรวจสอบภายใน เพ่ือเพิ่ม
ประสิทธิภาพองคกร 

            

 

1.4มีการวางระบบการ
ดูแลใหคําปรึกษาโดย
อาจารยที่ปรึกษา 
 

   3.4 บูรณาการงาน 
วิจัยสูการเรียนการ
สอนและการบริการ
วิชาการเพื่อตอบ 
สนองความตองการ
ของชุมชนทองถ่ิน 

 4.4 สงเสริมการจัดตั้ง
ศูนยการเรียนรูในชุมชน
ทองถ่ิน 

   6.4 เพิ่มศักยภาพและพัฒนา
คณาจารย รวมทั้งผูบริหารรุน
ใหมและบุคลการมหาวิทยาลัยใน
ดานวิชาการ วิชาชีพและทักษะ
ทางภาษาเชิงรุก 
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กลยุทธ 

 

1.5การพัฒนานักศึกษาดาน
วิชาการ ภาษา กิจกรรม 
นอกเหนือจากการเรียนรู
ดานวชิาการใหสอดคลอง
กับอัตลักษณของ
มหาวิทยาลยัและรองรับ
ความเปนประชาคม
อาเซียน 

     4.5 จัดการบริการ
วิชาการแบบมีรายได 

 6.5 การจัดภูมิทัศน และ
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

            

 

1.6ปรับกระบวนการเรียน
การสอนโดยมุงผลสัมฤทธิ์
ของผูเรียนเปนสําคัญ 

     4.6 บริการวิชาการแบบ
บูรณาการกับการเรียน
การสอนหรืองานวิจัย 

   6.6 นําการบริหารจัดการ
โดยนําหลักเกณฑ Green 
University มาใช 

            

 

1.7เพิ่มการใชสื่อและ
เทคโนโลยสีารสนเทศใน
การเรียนการสอน 
 

         6.7 สงเสริมใหอาจารยเขา
สูตําแหนงทางวิชาการ
และศึกษาตอในระดับ
ปริญญาเอก 

            

 
          6.8 เพิ่มชองทางการเพิ่ม

รายไดจากภายนอก 
            

 
          6.9 สรางภาพลักษณที่ดี

ใหกับมหาวิทยาลัย 
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ผลผลิต/ 
โครงการ 

 

1.ผูสําเร็จการศึกษาดาน
สังคมศาสตร 
2.โครงการเตรียมความพรอมสู
ประชาคมอาเซียน 

 1.ผูสําเร็จการศึกษาดาน
สังคมศาสตร 
 

 1.ผลงานวิจัยเพื่อสรางองค
ความรู 

 1.ผลงานการใหบริการ
วิชาการ 

 1ผลงานทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ 

 

1.คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร 
2.สาขาวิชาทุกสาขา 
3.ศูนยภาษา 

 1.คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร 
2.สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
ธุรกิจ 
3.สาขาวิชาภาษาไทย 

 1.คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร 
2.สาขาวิชาทุกสาขา 
 

 1.คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร 
2.สาขาวิชาทุกสาขา 
 

 1.คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร 
2.สาขาวิชาทุกสาขา 
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วิสัยทัศน: คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เปนคณะชั้นนําในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและทองถิ่น พรอมกาวไปสูสากล 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 
การผลิตบัณฑิตที่ฉลาดจัดการสอด 

คลองกับความตองการของทองถิ่น

และการเปลี่ยนแปลงของสังคม 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 
การผลิตครูและพัฒนา

บุคลากรทางการศึกษา 

 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 
งานวิจัยและงาน

สรางสรรคเพื่อการพัฒนา

ทองถิ่น 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 
ศูนยกลางแหงการเรียนรูและ
บริการวิชาการชั้นนําในภาค

ตะวันออกพรอมเขาสูประชาคม
อาเซียน 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 
การบูรณาการ

ศิลปวัฒนธรรมสูการจัดการ
เรียนรู 

 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 6 
การบริหารจัดการที่ด ี

 

G1บัณฑิตไดมาตรฐานสอด

รับประชาคมอาเซียน 

G3 ครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาไดมาตรฐานทางวิชาชพี 

G7 งานวิจัยที่มีคุณภาพและ

สามารถนําไปใชประโยชน 

G9 บริการวิชาการแกสังคมและสืบสานแนว

พระราชดําริเพื่อการพัฒนาทองถิ่นอยางยั่งยืน 

G12 การบริหารจัดการที่ด ี

G16 พัฒนาผูบริหาร 

 

ปร
ะส

ิทธ
ิผล

 
คุณ

ภา
พบ

ริก
าร

 
ปร
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ิทธ

ิภา
พ 

พัฒ
นา
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คก

ร 

G14 มหาวิทยาลัยผานเกณฑการประเมนิ

คุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา 

G10 แหลงเรียนรู เพื่อการพัฒนาดานศลิปวัฒนธรรม

และการทองเที่ยว 

G3 ผลิตบัณฑิตตรงกับ

ความตองการของ

G6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราํไพพรรณีได

มาตรฐานตามเกณฑการจัดการศึกษาขัน้พื้นฐาน 
G2บัณฑิตมีคุณภาพ G15 การยกระดบัมหาวิทยาลัยใหเปน 

Green University 

G5 การยกระดับคุณภาพบัณฑิต

โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

G18 การหารายได G8 การบริการวิชาการแกสังคม G11 ประชาชน เยาวชน ตระหนักในการ

อนุรักษและทาํนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

G13 ระดมทุนและสรางความรวมมือจาก

หนวยงานทั้งภายในและภายนอก 

G17 พัฒนาบุคลากรสายวิชาการ 

 



แผนปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ.2559 (Action plan)  
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

 

ยุทธศาสตรที่ 1 การผลิตบัณฑิตท่ีฉลาดจัดการสอดคลองกับความตองการของทองถิ่นและการเปลี่ยนแปลงของสังคม 
ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธคณะ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด เปาหมาย งบประมาณ ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 

แผนดิน รายได 
ยุทธศาสตรที่ 1 การ
ผลิตบัณฑติที่ฉลาด
จัดการสอดคลองกับ
ความตองการของ
ทองถ่ินและการ
เปลี่ยนแปลงของ
สังคม 

1.บัณฑิตได
มาตรฐานสอด
รับกับ
ประชาคม
อาเซียน 

1.2 การพัฒนาการจัด
การศึกษาใหเปนไปตาม
คุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา สอดรับกับ
ประชาคมอาเซียน 
(TQF,AUNQA,EdpEx) 

1. พัฒนาและปรับปรุง
หลักสูตร 
  1.1 กิจกรรมพัฒนา
และปรับปรุงหลักสูตร
คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร 

 
 

1.จํานวนหลักสตูรทีเ่ขารวมโครงการ 
2.รอยละของคณะกรรมการประจาํหลักสตูร
ที่เขารวมกิจกรรม 

 
 

9 หลักสูตร 
รอยละ 80 
(30 คน) 

 
 

108,000 

  
 

มกราคม  -
มีนาคม 
2559 

 
 

รองคณบดฝีาย
วิชาการและ

วิจัย 

1.5 การพัฒนา
นักศึกษาดานวิชาการ 
ภาษา กิจกรรม 
นอกเหนือจากการ
เรียนรูดานวิชาการ ฯ 

2. โครงการพัฒนา
ศักยภาพนักศกึษา 
ระดับสาขาวิชา 

      

   2.1 กิจกรรมพัฒนา
ศักยภาพนักศึกษา
ระดับสาขาวิชา 

1.จํานวนกิจกรรมที่จดัขึ้นในระดับสาขาวิชา 
2.ความพึงพอใจของนักศึกษาตอการจัดการ
กิจกรรมพัฒนานักศึกษาของคณะ(ภาพรวม) 

12 กิจกรรม 
รอยละ 80 

 487,230 ต.ค.58 – 
ก.ย.59 

รองคณบดฝีาย 
กิจการ

นักศึกษา  
  2.2 การนิเทศนัก 
ศึกษาฝกประสบการณ
วิชาชีพ 

1.รอยละนักศึกษาท่ีไดรับการนิเทศฯ 
 

รอยละ 90 
 

 63,900 ต.ค.58 – 
ก.ย.59 

ประธาน
สาขาวิชาทุก
สาขาวิชา 

3.โครงการพัฒนา
นักศึกษาคณะมนุษยฯ 

1.นักศึกษาไดรับการพัฒนาจากกิจกรรมครบ
ตาม TQF 
2. ความพึงพอใจของนักศึกษาตอการจัด
กิจกรรม (ภาพรวม) 

5 ดาน 
 

รอยละ 80 

 127,000 ต.ค.58 – 
ก.ย.59 

รองคณบดฝีาย 
กิจการ

นักศึกษา 
นายกสโมสร

นักศึกษา คณะ
มนุษย 



ยุทธศาสตรที่ 2 การผลิตครูและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา 
ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธคณะ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด เปาหมาย งบประมาณ ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 

แผนดิน รายได 
   2.การผลิตครูและ
พัฒนาบุคลากรทาง
การศึกษา 
 

1.ครูและ

บุคลากร

ทางการศึกษา

ไดมาตรฐาน

ทางวิชาชีพ 

2.1 รวมผลติบัณฑิตครู 
พัฒนาครูและบคุลากร
ทางการศึกษาที่มี
มาตรฐานทางวิชาชีพ 

1. การบริหารจัดการ
หลั ก สู ต ร ร วมผลิ ต 
คบ.  

      

  1.1 กิจกรรมอบรม
เชิงปฏิบัติการอาน
ทํานองเสนาะ 

1.จํานวนผูเขารวมอบรม  
 
2.รอยละความพึงพอใจ 

รอยละ 80 
(88 คน) 
รอยละ 80 

60,2000  ต.ค. – ธ.ค. 
2558 

ภาษาไทย 

1.2 บริหารจัดการ
หลักสตูร คบ.
ภาษาอังกฤษ 

1.จํานวนนักศึกษา 
2.ความพงึพอใจ 

รอยละ 80 
รอยละ 80 

53,400  เม.ย. – มิ.ย. 
2559 

ภาษาอังกฤษ 

 

 

ยุทธศาสตรที่ 3  งานวิจัยและงานสรางสรรคเพื่อการพัฒนาทองถิ่น 
ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธคณะ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด เปาหมาย งบประมาณ ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 

แผนดิน รายได 
   3.งานวิจัยและงาน
สรางสรรคเพ่ือการ
พัฒนาทองถิ่น 
 

1.งานวิจัยที่มี
คุณภาพและ
สามารถ
นําไปใช
ประโยชน 
 

3.2 สนับสนุน
งบประมาณและสิ่ง
อํานวยความสะดวกใน
การดําเนินงานวิจยั 
 

1. สนับสนุนการทํา
วิจัย    

      

  1.1 สนับสนุนการทํา
วิจัย 

1.จํานวนงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการ
สอน  
 

10 เรื่อง 200,000  ม.ค. – ส.ค. 
2559 

รองคณบดี
ฝายวิชาการ
และวิจัย 

 
 



ยุทธศาสตรที่ 4 ศูนยกลางแหงการเรียนรูและบริการวิชาการชั้นนําในภาคตะวันออกพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน 
 

ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธคณะ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด เปาหมาย งบประมาณ ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 
แผนดิน รายได 

   4.ศูนยกลางแหง
การเรียนรูและบริการ
วิชาการชั้นนําในภาค
ตะวันออกพรอมเขาสู
ประชาคมอาเซียน 

1.การบริการ
วิชาการแก
สังคม 

4.6 บริการวิชาการแบบ
บูรณาการกับการเรียน
การสอน หรือ งานวิจัย 

1. อบรมภาษีใน
ชีวิตประจําวัน 
และภาษีทะเบียนเรือ 

1.กลุมเปาหมายเขารวม 
2.ความพึงพอใจ 
3.ความรูความเขาใจ 

 80 คน 
รอยละ 80 
รอยละ 70 

 

30,000  ม.ค. – มี.ค.59 รปศ. 

2.รวมสรางความหลาก 
หลายทางชีวภาพบาน
แหลมประดูดวยการ
ปลุกปาชายเลน ฯ 

1.กลุมเปาหมายเขารวม 
2.ความพึงพอใจ 
3.ความรูความเขาใจ 

 150 คน 
รอยละ 80 
รอยละ 70 

30,000  ม.ค. –มี.ค.59 รปศ. 

3. การเมืองภาค
พลเมือง 

1.กลุมเปาหมายเขารวม 
 
2.ความพึงพอใจ 
3.ความรูความเขาใจ 

รอยละ 80 
(100 คน) 
รอยละ 80 
รอยละ 70 

31,000  ก.พ. –มี.ค.59 รัฐศาสตร 

4. อบรมเชิงปฏิบัติการ
สาระพื้นฐานดาน
ดนตรี  

1.กลุมเปาหมายเขารวม 
 
2.ความพึงพอใจ 
3.ความรูความเขาใจ 

รอยละ 80 
(20 คน) 
รอยละ 80 
รอยละ 70 

31,000  มกราคม 
2559 

ดนตร ี

5. คืนความรูงานวิจัยสู
ชุมชน 

1.กลุมเปาหมายเขารวม 
 
2.ความพึงพอใจ 
3.ความรูความเขาใจ 

รอยละ 70 
(30 คน) 
รอยละ 80 
รอยละ 70 

31,000  ม.ค. –มี.ค.
2559 

รปม. 

6. ศิลปนิพนธสัญจรสู
สถานศึกษา ฯ 

1.กลุมเปาหมายเขารวม 
 
2.ความพึงพอใจ 
3.ความรูความเขาใจ 

รอยละ 80 
(60คน) 
รอยละ 80 
รอยละ 70 

46,000  เม.ย. –มิ.ย.
2559 

ศิลปกรรม 



ยุทธศาสตรที่ 4 ศูนยกลางแหงการเรียนรูและบริการวิชาการชั้นนําในภาคตะวันออกพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน 
ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธคณะ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด เปาหมาย งบประมาณ ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 

แผนดิน รายได 
   4.ศูนยกลางแหง
การเรียนรูและบริการ
วิชาการชั้นนําในภาค
ตะวันออกพรอมเขาสู
ประชาคมอาเซียน 

1.การบริการ
วิชาการแก
สังคม 

4.6 บริการวิชาการแบบ
บูรณาการกับการเรียน
การสอน หรือ งานวิจัย 

7. อบรมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อสงเสริมการมีสวน
รวมทางการเมือง 

1.กลุมเปาหมายเขารวม 
 
2.ความพึงพอใจ 
3.ความรูความเขาใจ 

รอยละ 90 
(60คน) 
รอยละ 80 
รอยละ 70 

31,000  ม.ค. –มี.ค.
2559 

รปศ. 

8. คายภาษาไทย 1.กลุมเปาหมายเขารวม 
2.ความพึงพอใจ 
3.ความรูความเขาใจ 

80 คน 
รอยละ 80 
รอยละ 70 

90,000  ม.ค. –มี.ค.
2559 

ศูนยภาษา 
ภาษาไทย 

9. คายภาษาพาสนุก 1.กลุมเปาหมายเขารวม 
 
2.ความพึงพอใจ 
3.ความรูความเขาใจ 

รอยละ 80 
(100 คน) 
รอยละ 80 
รอยละ 70 

150,000  ม.ค. –มี.ค.
2559 

ศูนยภาษา 
ภาษาจีน 

ภาษาอังกฤษ 

10. บริการวิชาการ
ดานภาษาตางประเทศ
กับศิษยเกาและบุคคล
ทั่วไป 

1.กลุมเปาหมายเขารวม 
 
2.ความพึงพอใจ 
3.ความรูความเขาใจ 

รอยละ 80 
(30 คน) 
รอยละ 80 
รอยละ 70 

30,000  เม.ย.- มิ.ย.
2559 

ศูนยภาษา 

11. คายแบงปนความ 
รูและวัฒนธรรม 2 
แผนดิน ไทย – จีน 

1.กลุมเปาหมายเขารวม 
 
2.ความพึงพอใจ 
3.ความรูความเขาใจ 

รอยละ 80 
(60 คน) 
รอยละ 80 
รอยละ 70 

30,000  ม.ค. –มี.ค.
2559 

ภาษาจีน 

4.3สงเสริมโครงการตาม

แนวพระราชดําริเพื่อ

เสริมสรางความเขมแข็ง

ของชุมชนในทองถิ่น 

12. สนองพระราชดําริ 
“เรียนรูรวมกัน สรรค
สรางแหลงเรียนรู
เศรษฐกิจพอเพียง” 

1.กลุมเปาหมายเขารวม 
 
2.ความพึงพอใจ 
3.ความรูความเขาใจ 

รอยละ 80 
(30คน) 
รอยละ 80 
รอยละ 70 

70,000  ม.ค. –มี.ค.59 การพัฒนา
ชุมชน 

 



ยุทธศาสตรที่ 5  การบูรณาการศิลปวัฒนธรรมสูการจัดการเรียนรู 
ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธคณะ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด เปาหมาย งบประมาณ ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 

แผนดิน รายได 
 5 การบูรณาการ
ศิลปวัฒนธรรมสูการ
จัดการเรียนรู 
 

ประชาชน 
เยาวชน
ตระหนักใน
การอนุรักษ 
และทํานุบํารุง 
ศิลปวัฒนธรรม 

5.3 สรางจิตสํานึกดาน

ศิลปวัฒนธรรมใหกับ

เยาวชน นักศึกษา และ

ประชาชนทั่วไป 

1. ทํานุบํารุงศิลปะ 
วัฒนธรรม และ
ศาสนา (17,000 
บาท) 

      

  1.1 กิจกรรมทําบุญ
ปใหม 

1. ผูเขารวม   
 
2. ความพึงพอใจ 

รอยละ 80 
(40 คน) 

รอยละ 80  

 7,000  ม.ค. 2559 รองคณบดี
ฝายกิจการ
นักศึกษา 

  1.2 แหเทียน
เขาพรรษา 

1. ผูเขารวม   
 

รอยละ 80 
(50 คน) 

 10,000  ก.ค. 2559 รองคณบดี
ฝายกิจการ
นักศึกษา 

2.สงเสรมิวัง

สวนบานแกว 

เปนแหลง

เรียนรูเพื่อการ

เรียนการสอน 

5.2 สงเสริมวงัสวนบาน
แกวใหเปนแหลงเรยีนรู
เพื่อบูรณาการกับการ
เรียนการสอน 

2. สงเสริมวังสวน
บานแกวใหเปนแหลง
เรียนรูเพื่อบูรณาการ
กับการเรียนการสอน 

1. จํานวนรายวิชา 3 รายวิชา  -  ต.ค.58 – 
เม.ย.59 

รองคณบดี
ฝายวิชาการ
และวิจัย 

ประชาชน 
เยาวชน
ตระหนักใน
การอนุรักษ 
และทํานุบํารุง 
ศิลปวัฒนธรรม 

5.1 สรางเครือขายทาง
ศิลปวัฒนธรรมกับตาง
สถาบัน 

3. สรางเครือขายทาง
ศิลปวัฒนธรรมกับ
ตางสถาบัน 

1. จํานวนสถาบันท่ีสรางเครือขาย  1 สถาบัน  -  ต.ค. 58 – 
ก.ค. 59  

ประธาน
สาขาวิชา
ดนตรี และ
ศิลปกรรม 

 



ยุทธศาสตรที่ 6  การบริหารจัดการที่ดี  
 

ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธคณะ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด เปาหมาย งบประมาณ ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 
แผนดิน รายได 

6.การบริหารจัดการที่
ดี 

การบริหาร
จัดการที่ด ี

6.1 พัฒนาระบบการ
บริหารจดัการคณะให
ทันตอการเปลี่ยนแปลง
ของสังคม 

1. บริหารจัดการ
คณะฯในภาวะวะการ
เปลี่ยนแปลง 

1.ความพึงพอใจของบุคลากรตอการบริหาร
จัดการคณะฯ 

รอยละ 80 248,000  ต.ค.58 –ก.ค.
2559 

คณบด ี

6.2 พัฒนาสิ่งอํานวย
ความสะดวกและ
โครงสรางพื้นฐาน
สําหรับนักศึกษา 
บุคลากร ผูพิการ 
รองรับการเขาสู
ประชาคมอาเซียน 

2. การบริหารจัดการ
คณะ ฯ 

      

  2.1 บริหารจัดการ
คณะ 

1.รอยละความพึงพอใจตอระบบการบริหาร
จัดการคณะ  
 

รอยละ 80  745,600  ต.ค.58 – ส.ค. 
2559 

คณบดี 
รองคณบดีฝาย
วางแผน 
หัวหนา
สํานักงานฯ 

  2.2 การสนับสนุน
การบริหารจัดการ
ระดับสาขาวิชา 

1.รอยละความพึงพอใจตอระบบการบริหาร
จัดการหลักสตูรทุกหลักสตูร 

รอยละ 80  196,000  ต.ค.58 – ส.ค. 
2559 

ประธาน
สาขาวิชา 

 3.การบริหารจัดการ
คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร 

1.รอยละความพึงพอใจตอระบบการบริหาร
จัดการคณะ  
 

รอยละ 80  342,470 ต.ค.58 – ส.ค. 
2559 

คณบดี 
รองคณบดีฝาย
วางแผน 
 

6.3 พัฒนากลไก การ
บริหารความเสี่ยง การ
ประกันคณุภาพ การ
ตรวจสอบภายในเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพองคกร 

 4. ทบทวน
ยุทธศาสตรและ
แผนพัฒนาคณะ ฯ 

1.รอยละผูเขารวมโครงการ 
2. ความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรม 

รอยละ 80  
รอยละ 80  

20,000  กรกฎาคม 
2559 

รองคณบดีฝาย
วางแผน ฯ 

5. การดําเนินงาน
ประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ฯ 

1.รอยละผูเขารวมโครงการ 
 
2. ความพึงพอใจตอการดําเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษาของคณะ 

รอยละ 80 
(25 คน) 
รอยละ 80 

40,000  ต.ค. – ธ.ค. 
2558 

รองคณบดีฝาย
วางแผน ฯ 
 



ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธคณะ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด เปาหมาย งบประมาณ ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 
แผนดิน รายได 

6.การบริหารจัดการที่
ดี 

การพัฒนา

บุคลากรสาย

วิชาการและ

สายสนบัสนุน 

6.4 เพิ่มศักยภาพและ
พัฒนาคณาจารย 
รวมทั้งผูบริหารรุนใหม
และบุคลากร
มหาวิทยาลยัฯ 

6. การจัดการความรู
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
การทํางานฯ 

      

6.1 การจัดการความรู
ดานการการผลิตบณัฑิต 

1.รอยละผูเขารวมโครงการ 
 
2. ความพึงพอใจ 

รอยละ 80  
(30 คน) 
รอยละ 80  

15,000  ม.ค.-มี.ค.
2559 

ผูชวยคณบดี
ฝายประกัน ฯ
และวิชาการ 

6.2 การจัดการความรู
ดานการวิจัย 

1.รอยละผูเขารวมโครงการ 
 
2. ความพึงพอใจ 

รอยละ 80 
(30 คน) 
รอยละ 80 

15,000  ม.ค.-มี.ค.
2559 

รองคณบดีฝาย
วางแผน ฯ 
หัวหนา
สํานักงานฯ 

6.3 การจัดการความรู
สายสนบัสนุน 

1.รอยละผูเขารวมโครงการ 
 
2. ความพึงพอใจ 

รอยละ 80 
(7 คน) 
รอยละ 80 

10,0000  ม.ค.-มี.ค.
2559 

รองคณบดีฝาย
วางแผน ฯ 
หัวหนา
สํานักงานฯ 

7. พัฒนาศักยภาพ
อาจารยและเจาหนาท่ี 

      

 7.1 พัฒนาบุคลากร
รายบุคคล 

1.รอยละบุคลากรที่ไดรับการพัฒนา 
2. ความพึงพอใจ  

รอยละ 90 
รอยละ 80 

222,000  ต.ค.58 –ก.ค.
59 

รองคณบดีฝาย
วางแผน ฯ 
 

 7.2 การอบรม สัมมนา 
ดูงาน 

1.รอยละบุคลากรเขารวม 
2. ความพึงพอใจ 

รอยละ 80 
รอยละ 80 

382,000  ต.ค.58 –ก.ค.
59 

รองคณบดีฝาย
วิชาการ 

การยกระดับ
มหาวิทยาลยั
ใหเปน  
Green 
University 

6.5 การจัดภูมิทัศน และ
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

8.ปรับปรุงภูมิทัศนและ
สิ่งสนับสนนุการเรียนรู  

1.ความพึงพอใจตอสภาพแวดลอม             
ภูมิทัศนและสิง่สนับสนุนการเรยีนรู  
 

รอยละ 80 1,027,200  ต.ค.58 –ก.ค.
59 

คณบดี 
กรรมการบริหา
คณะ 
 

 



สรุป  28 โครงการ 34 กิจกรรม       ยุทธศาสตรที่ 1      3(4) โครงการ/กิจกรรม     7   ตัวชี้วัด 
จํานวน  71  ตัวชี้วัด       ยุทธศาสตรที่ 2      1(2) โครงการ/กิจกรรม     4   ตัวชี้วัด 
         ยุทธศาสตรที่ 3      1(1) โครงการ/กิจกรรม     1   ตัวชี้วัด 
         ยุทธศาสตรที่ 4      12(12) โครงการ/กิจกรรม  36   ตัวชี้วัด 
         ยุทธศาสตรที่ 5       3(4) โครงการ/กิจกรรม        5   ตัวชี้วัด 
                                    ยุทธศาสตรที่ 6     8(11) โครงการ/กิจกรรม   18   ตัวชี้วัด 
 


