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คํานํา 

 

  แผนปฏิบัติราชการ(Action Plan) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไดกําหนดทิศทางและเปาหมายเพื่อเปนแนวทางการปฏิบัติภารกิจของทุกสาขาวิชา 

สามารถใชเปนแนวทางในการดําเนินงานของสาขาวิชาตาง ๆ ได เพื่อใหคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรสามารถผลิตบัณฑิต ที่ตอบสนองความตองการของชุมชน

ทองถิ่น เปนที่พึ่งของชุมชนทองถิ่นในดานการวิจัย การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และการใหบริการวิชาการ และเปนที่ยอมรับตามเกณฑมาตรฐานการศึกษาของ

สถาบันอุดมศึกษา เพื่อจะทําใหบัณฑิตของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรเปนผูที่มีความรู  คูคุณธรรมและเปนบัณฑิตที่มีความฉลาดในการบริหารจัดการ 

 

 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

    กุมภาพันธ  2561 

 

 

 

 

 

 



สารบัญ 

ลําดับ                 หนา 

1. คํานํา 
2. ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร  
3. ความเชื่อมโยงของแผนกลยุทธคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 5 ป  พ.ศ. 2560-2564 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
4. แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



วิสัยทัศน พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร 

ปรัชญา 

  คุณธรรมนําทาง เสริมสรางปญญา พัฒนาทองถิ่น 

วิสัยทัศน 

คณะชั้นนํา สรางองคความรู บูรณาการภูมิปญญาภาคตะวันออกสูการพัฒนาทองถิ่น เพื่อกาวสูสากล 

พันธกิจ 

 พันธกิจที่ 1 ผลิตบัณฑิตใหฉลาดจัดการ มีคุณธรรม จริยธรรมและมีจรรยาบรรณวิชาชีพ เปนที่ยอมรับของผูใชบัณฑิต 
พันธกิจที่ 2 วิจัยและพัฒนาเพื่อสรางความเปนองคกรแหงการเรียนรู 
พันธกิจที่ 3 ใหบริการวิชาการแกสังคมและสืบสานแนวพระราชดําริเพื่อสูการพัฒนาที่ยั่งยืน 
พันธกิจที่ 4 ทํานุบํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น 
พันธกิจที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 

                                                                                             
 ประเด็นยุทธศาสตร 

1. การพัฒนาทองถิ่น 
2. การผลิตและพัฒนาครู 
3. การยกระดับคุณภาพการศึกษา 
4. การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 

 
 

 

 



ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาทองถิ่น 
กลยุทธ 

1.1 บริหารจัดการโครงการบริการวิชาการโดยใหชุมชนมีสวนรวม เสริมสรางชุมชนเขมแข็งโดยบูรณาการกับการเรียนการสอนหรืองานวิจัย 
1.2 สงเสริมบุคลากรดําเนินงานแบบทีมในการใหบริการวิชาการ ตอบสนองตอความตองการของชุมชนทองถิ่นโดยใชชุมชนเปนฐาน ตามหลักการ 3 ช 
1.3 สรางเครือขายความรวมมือในการดําเนินงานพัฒนาทองถิ่น ชุมชน 
1.4 สงเสริมโครงการตามแนวพระราชดําริเพื่อเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนทองถิ่น 
1.5 ใชวังสวนบานแกวเปนแหลงเรียนรู และสถานที่จัดกิจกรรมดานการเรียนการสอน การพัฒนานักศึกษา กิจกรรมดานวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น 
1.6 สรางคานิยมดานศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่นใหกับเยาวชน นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป 

 
ยุทธศาสตรที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู 
กลยุทธ 

2.1 สนับสนุน สงเสริมการผลิตครูในหลักสูตรรวมผลิตใหมีคุณภาพ 
2.2 การมีสวนรวมในการพฒันาครูของทองถิ่น ชุมชน ใหกับโรงเรียนตาง  ๆในพื้นที่ 

 
ยุทธศาสตรที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา 
กลยุทธ 

3.1 การปรับกระบวนการเรียนการสอนโดยมุงเนนผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนเปนสําคัญ 
3.2 การสงเสริมพัฒนาหลักสูตรใหมีคุณภาพมาตรฐานตามเกณฑประกันคุณภาพการศึกษา 
3.3 สงเสริมใหมีการจัดหาและปรับปรุงสิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
3.4 พัฒนาศักยภาพอาจารยใหเปนมืออาชีพ 
3.5 พัฒนาปรับปรุงหลักสูตรสหวิทยาการตอบสนองตอความตองการพัฒนาทองถิ่น 
3.6 พัฒนาการจัดการเรียนรูใหบัณฑิตเปนคนดี มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ และสงเสริมความสามารถการแขงขันทางวิชาการ 
3.7 จัดกิจกรรมใหผูประกอบการพบบัณฑิตเพื่อสรางโอกาสในการทํางาน หรือ จัดอบรม/แนะแนวเพื่อสรางอาชีพ 
 
 
 



ยุทธศาสตรที่ 4. การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
กลยุทธ 

4.1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการคณะใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของสังคม 
4.2 นําการบริหารจัดการโดยนําหลักเกณฑ Green University มาใช 
4.3 พัฒนาบุคลากรของคณะทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนใหไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่อง 
4.4 เสริมสรางเครือขายความรวมมือกับองคกร/หนวยงานในระดับอาเซียนและนานาชาติ 
4.5 สนับสนุนการจัดหารายไดและระดมทรัพยากรจากหนวยงานภายนอก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ความเชื่อมโยงของแผนกลยุทธคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 5 ป  พ.ศ. 2560-2564 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

วิสัยทัศน  คณะชั้นนํา สรางองคความรู บูรณาการภูมิปญญาภาคตะวันออกสูการพัฒนาทองถิ่นเพื่อกาวสูสากล 

             

พันธกิจ  

           พันธกิจที่ 1 ผลิตบณัฑติใหฉลาดจัดการ มีคุณธรรม จริยธรรมและมจีรรยาบรรณวิชาชีพ เปนท่ียอมรับของผูใชบัณฑติ 
พันธกิจที่ 2 วิจัยและพัฒนาเพื่อสรางความเปนองคกรแหงการเรยีนรู 
พันธกิจที่ 3 ใหบริการวิชาการแกสังคมและสืบสานแนวพระราชดําริเพื่อสูการพัฒนาท่ียั่งยืน 
พันธกิจที่ 4 ทํานุบํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภมูิปญญาทองถิ่น 
พันธกิจที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจดัการที่มีประสิทธภิาพตามหลักธรรมาภิบาล 

 
ประเด็นยุทธศาสตร  1. การพัฒนาทองถิ่น  2. การผลติและพัฒนาคร ู  3. การยกระดับคุณภาพการศึกษา  4. การพัฒนาระบบบรหิารจดัการ 

 

เปาประสงค 

 1. ชุมชนทองถ่ินไดรับการพัฒนาสู
ความเขมแข็งยั่งยืนจากการวิจัย 
การสรางสรรคนวัตกรรม การ
บริการวิชาการ และการทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม 

2. วังสวนบานแกวไดรับการพัฒนา
ใหเปนแหลงเรียนรู และแหลง
ทองเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรมสู
มาตรฐานในระดับชาต ิ

 1.  บณัฑิตครู มคีุณภาพตาม 
     มาตรฐานวิชาชีพ 
2.  พัฒนาครูและบุคลากรทาง 
     กรศึกษาอยางเปนระบบ 
     และตอเนื่อง โดยมุงเนนการ 
     จัดการเรียนรูใหมีศักยภาพ 
     ทางวิชาชีพระดับสูง 

 1.  ยกระดับความเปนเลิศของ 
     มหาวิทยาลัยราชภฏั 
2.  พัฒนาคุณภาพอาจารยสู 
     ความเปนมืออาชีพ 
3.  คุณภาพบัณฑิตที่พึงประสงค 

 1.  ระบบบริหารจัดการที่มีความคลองตัว  
     ทันสมัย และมีการพัฒนาคุณภาพองคกร 
     อยางตอเนื่องดวยหลักธรรมาภิบาล 
2.   มหาวิทยาลัยสเีขียว 
3.   การพัฒนาบุคลากรอยางเปนระบบ 
4.   สรางเครือขายกับชุมชนทองถ่ิน ศิษยเกาใน 
      การระดมทุนและหารายได 
5.   สรางเครือขายกับชุมชนทองถิ่น ศิษยเกาใน 
     การระดมทุนและหารายได 

 

กลยุทธ 

 1. บริหารจัดการโครงการบริการ   
   วิชาการโดยใหชุมชนมีสวนรวม  
   เสริมสรางชุมชนเขมแข็งโดย 
   บูรณาการกับการเรียนการ 
   สอนหรืองานวิจัย  

 1. สนับสนุน สงเสริมการผลิตครู
ในหลักสูตรรวมผลิตใหมี
คุณภาพ 

 

 1. การปรับกระบวนการเรียนการ
สอนโดยมุงเนนผลสมัฤทธ์ิของ
ผูเรยีนเปนสาํคัญ 

 

 1. พัฒนาระบบการบรหิารจดัการคณะใหทันตอ
การเปลีย่นแปลงของสังคม 

 

 



กลยุทธ 

 2. สงเสรมิบุคลากรดําเนินงานแบบทีม
ในการใหบริการวิชาการ ตอบสนอง
ตอความตองการของชุมชนทองถ่ิน
โดยใชชุมชนเปนฐานตามหลักการ 3 ช 

 2. การมีสวนรวมในการพัฒนา
ครูของทองถ่ิน ชุมชน ใหกับ
โรงเรียนตาง  ๆในพื้นที ่
 

 2. การสงเสริมพัฒนาหลักสตูรใหมี
คุณภาพมาตรฐานตามเกณฑ
ประกันคณุภาพการศึกษา 
 

 2. นําการบริหารจัดการโดยนําหลกัเกณฑ 
Green University มาใช 

 

    
3. สรางเครือขายความรวมมือในการ
ดําเนินงานพัฒนาทองถ่ิน ชุมชน 

   3. สงเสรมิใหมีการจัดหาและ
ปรับปรุงสิ่งสนับสนุนการเรยีนรู 
 

 3. พัฒนาบุคลากรของคณะทั้งสายวิชาการและ
สายสนบัสนุนใหไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่อง 

 
       

4. สงเสรมิโครงการตามแนว
พระราชดําริเพื่อเสริมสรางความ
เขมแข็งของชุมชนทองถิ่น 

   4. พัฒนาศักยภาพอาจารยใหเปน
มืออาชีพ 
 

 4. เสริมสรางเครือขายความรวมมอืกับองคกร/
หนวยงานในระดับอาเซียนและนานาชาติ 

 
       
5. ใชวังสวนบานแกวเปนแหลงเรยีนรู 
และสถานที่จดักิจกรรมดานการเรยีน
การสอน การพัฒนานักศึกษา 
กิจกรรมดานวัฒนธรรมและภูมิปญญา
ทองถ่ิน 

   5. พัฒนาปรับปรุงหลักสูตรสห
วิทยาการตอบสนองตอความ
ตองการพัฒนาทองถิ่น 
 

 5. สนับสนุนการจัดหารายไดและระดม
ทรัพยากรจากหนวยงานภายนอก 
 

       
6. สรางคานิยมดานศลิปวัฒนธรรม 
ภูมิปญญาทองถ่ินใหกับเยาวชน 
นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป 

   6. พัฒนาการจัดการเรียนรูให
บัณฑิตเปนคนดี มีความเชี่ยวชาญ
ในวิชาชีพ และสงเสรมิ
ความสามารถการแขงขันทาง
วิชาการ 

  

       

    7. จัดกิจกรรมใหผูประกอบ การ
พบบัณฑิตเพื่อสรางโอกาสในการ
ทํางาน หรือ จัดอบรม/แนะแนว
เพื่อสรางอาชีพ 

  



 

ผลผลิต/โครงการ 

 1.โครงการวิจัยและนวตักรรมเพื่อ
แกปญหาหรือสรางความเขมแข็งดาน
สังคม ชุมชน ความมั่นคง และ
คุณภาพชีวิต 
2.โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อสราง/
สะสมองคความรูทีม่ีศักยภาพ 
3.ผลงานทํานุบํารุงศลิปวัฒนธรรม 
4.โครงการยกระดับคุณภาพการศกึษา
และการเรียนรูตลอดชีวิต 
5.ผลงานการใหบริการวิชาการ 

 1.ผูสําเร็จการศึกษาดาน
สังคมศาสตร 

 1.โครงการยกระดับคุณภาพ
การศึกษาและการเรียนรูตลอด
ชีวิต 

 1.ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 

         

หนวยงานที่จัดทํา
โครงการ 

 1.คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
2.สาขาวิชาทุกสาขา 
3.ศูนยภาษา 

 1.คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร 
2.สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 
3.สาขาวิชาภาษาไทย 

 1.คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร 
2.สาขาวิชาทุกสาขา 
3.ศูนยภาษา 

 1.คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
2.สาขาวิชาทุกสาขา 
3.ศูนยภาษา 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 



แผนปฏิบัติราชการ (Action Plan) คณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561  

 

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาทองถิ่น 

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

1.ชุมชนทองถิ่น
ไดรับการพัฒนา
สูความเขมแข็ง 
ยั่งยืน จากการ
วิจัย การ
สรางสรรค
นวัตกรรม การ
บริการวิชาการ 
และการทํานุ
บํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

1.บริหารจดัการโครงการ
บริการวิชาการโดยใหชุมชนมี
สวนรวม เสรมิสรางชุมชน
เขมแข็งโดยบรูณาการกับการ
เรียนการสอนหรืองานวิจัย 

1.โครงการสนับสนุนการทํา
วิจัยและเผยแพร 

1.มีงานวิจัยแบบ PAR 
2.จํานวนอาจารยที่เขารวมทีมวิจัยแบบ PAR 

1 เรื่อง 
10 คน 

 300,000 ม.ค.-ส.ค.61 รองคณบดฝีายวิชาการ
และวิจัย 

2.โครงการบริการวิชาการ
ศูนยภาษา 

1.จัดกิจกรรมบริการวิชาการดานภาษา 4 กิจกรรม 150,000  ต.ค.60-ส.ค.
61 

-ศูนยภาษา 

2.สงเสรมิบุคลากรดาํเนินงาน
แบบทีมในการใหบริการ
วิชาการตอบสนองความ
ตองการของทองถ่ินโดยให
ชุมชนเขารวม 

3.โครงการมนุษยศาสตรฯ
รวมใจสูภัยกัดเซาะชายฝง
ภาคตะวันออก 

1.รอยละของผูเขารวมโครงการ(250 คน) 
2.ผูเขารวมโครงการมีความรูความเขาใจ 
3.ผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจ 

รอยละ 80 
รอยละ 80 
รอยละ 80 

70,000  เม.ย.-มิ.ย.61 -สาขาวิชารัฐประศาส
ศาสตร 

3.สรางเครือขายความรวมมือ
ในการดําเนินงานพัฒนา
ทองถ่ิน 

4.โครงการบริการวิชาการ
ศูนยศึกษาชายแดนภาค
ตะวันออก 

1.มีกิจกรรมดานพลเมือง 
2.มีการประชุมแลกเปลี่ยน 
3.มีเครือขายความรวมมือ 

1 ครั้ง 
1 ครั้ง 

1 เครือขาย 

60,000  เม.ย.-มิ.ย.61 -สาขาวิชารัฐศาสตร 

4.สงเสรมิโครงการตามแนว
พระราชดําริเพื่อเสริมสราง
ความเขมแข็งของชุมชน
ทองถ่ิน 

5โครงการสูวิกฤตขยะใน
พื้นท่ีชุมชนชายฝงโดยเสริม
พลังชุมชนสูการจัดการ
ตนเองเพื่อการพัฒนาท่ี
ยั่งยืน 

1.จํานวนผูเขารวมโครงการ 
2.ผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจ 
 

40 คน 
รอยละ 80 

70,000  ต.ค.-ธ.ค.60 -สาขาวิชาการพัฒนา
ชุมชน 

5.สรางคานิยมดาน
ศิลปวัฒนธรรมใหกบัเยาวชน 
นักเรียน นักศึกษาและ
ประชาชนทั่วไป 

6.โครงการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม ศาสนา และ
ภูมิปญญาทองถ่ิน 

1.จํานวนบุคลากรคณะเขารวมโครงการ 
2.ผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจ 
3.จํานวนกิจกรรมที่จดั 

รอยละ 80 
รอยละ 80 
3 กิจกรรม 

 40,000 ไตรมาส 2 
ไตรมาส 4 

-รองคณบดฝีายกิจการ
นักศึกษา 



ยุทธศาสตรที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา 

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

1.ยกระดับความ
เปนเลิศของ
มหาวิทยาลัยราช
ภัฏ 

1.การปรับกระบวนการเรียน
การสอนโดยมุงเนนผลสัมฤทธ์ิ
ของผูเรียนเปนสําคญั 

1.โครงการพัฒนานักศึกษาคณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
กิจกรรม การพัฒนานักศึกษาระดบั
หลักสตูร 

ความพึงพอใจของนักศึกษาตอ
การบริหารจัดการหลักสูตร 
 

รอยละ 80  1,236,200 ต.ค.60-ก.ย.
61 

-ประธานสาขาวิชา 

2.การสงเสริมพัฒนาหลักสตูร
ใหมีคุณภาพมาตรฐานตาม
เกณฑประกันคณุภาพ
การศึกษา 

2.โครงการเตรียมความพรอมรับการ
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับ
หลักสตูร 

จํานวนหลักสูตรที่เขารวม
โครงการ 

10 หลักสูตร - - ส.ค.61 -รองคณบดฝีาย
วางแผนฯ 

3.สงเสรมิใหมีการจัดหาและ
และปรับปรุงสิ่งสนบัสนุนการ
เรียนรู 

3.โครงการเสรมิศักยภาพการบรหิาร
จัดการคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร 

ความพึงพอใจตอระบบการ
บริหารจัดการคณะ 

รอยละ 80 340,000  ต.ค.61 -รองคณบดฝีาย
วางแผนฯ 
-หัวหนา สนง. 

4.โครงการพัฒนานักศึกษาคณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
กิจกรรมบริหารจัดการเพื่อพัฒนา
นักศึกษา 

ความพึงพอใจตอระบบการ
บริหารจัดการคณะ 

รอยละ 80  1,570,000 ต.ค.61 -รองคณบดฝีาย
วางแผนฯ 
-หัวหนา สนง. 

5.โครงการบริหารจดัการคณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
  -บริหารจัดการระดับหลักสตูร 

ความพึงพอใจตอระบบการ
บริหารจัดการคณะ 

รอยละ 80  587,100 ต.ค.61 -ประธานสาขาวิชา 

2.พัฒนาคุณภาพ
อาจารยสูความ
เปนมืออาชีพ 

4.พัฒนาศักยภาพอาจารยให
เปนมืออาชีพ 

6.โครงการพัฒนาบุคลากรคณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตรเพือ่
สรางบณัฑิตคณุภาพ 

ความพึงพอใจตอระบบการ
บริหารจัดการคณะ 

รอยละ 80  198,000 ต.ค.61 -รองคณบดฝีาย
วางแผนฯ 
-ประธานสาขาวิชา 

 

 

 



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

3.คุณภาพบัณฑิต
ที่พึงประสงค 

6.พัฒนาการจัดการเรียนรูให
บัณฑิตเปนคนดี มีความ
เชี่ยวชาญในวิชาชีพและ
สงเสริมความสามารถการ
แขงขันทางวิชาการ 

7.โครงการพัฒนานกัศึกษาคณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
กิจกรรม การพัฒนานักศึกษาระดบั
คณะ 

1.นักศึกษาไดรับการพัฒนาจาก
กิจกรรมครบตาม TQF 
2.ความพึงพอใจของนักศึกษาตอการ
จัดกิจกรรม(ภาพรวม) 

5 ดาน 
 

รอยละ 80 

 250,000 ต.ค.60-ส.ค.
61 

รองคณบดฝีาย
กิจการนักศึกษา 

7.จัดกิจกรรมให
ผูประกอบการพบบัณฑิตเพื่อ
สรางโอกาสในการทํางานหรือ
จัดอบรม/แนะแนวเพ่ือสราง
อาชีพ 

8.โครงการเตรียมความพรอมนักศกึษา 
“พัฒนาศักยภาพ เพิ่มโอกาสและ
ทางเลือก” 

1.รอยละนักศึกษาเขารวม
โครงการ 
2.ความพึงพอใจของนักศึกษาที่
เขารวม 

รอยละ 80 
 

รอยละ 80 

- - พ.ค.2561 รองคณบดฝีาย
กจิการนักศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ยุทธศาสตรที่ 4  การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 

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

1.ระบบบริหาร
จัดการที่มีความ
คลองตัว 
ทันสมัย และมี
การพัฒนา
คุณภาพองคกร
อยางตอเนื่อง
ดวยหลักธรร
มาภิบาล 

1.พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการคณะใหทันตอการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม 

1.โครงการบริหารจัดการคณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  
-กิจกรรมบริหารจัดการระดับ
คณะ 
 

1.รอยละความสําเร็จของผลการ
ดําเนินงานตามแผนกลยุทธของ
คณะ 

รอยละ 80  456,500  ต.ค.60-ก.ย.
61 

-รองคณบดี
ฝายวางแผน 
-ประธาน
สาขาวิชา 

2.มหาวิทยาลัย
สีเขียว 

2.นําการบริหารจัดการโดยนํา
หลักเกณฑ Green 
Universityมาใช 

2.โครงการ Green office 1.จํานวนกิจกรรมที่ดําเนินการ 3 กิจกรรม - - ม.ค.-ก.ย.61 หัวหนา
สํานักงาน
คณบดี 

3.การพัฒนา
บุคลากรอยาง
เปนระบบ 

3.พัฒนาบุคลากรของคณะ
ทั้งสายวิชาการและสาย
สนับสนุนใหไดรับการ
พัฒนาอยางตอเนื่อง 

3.โครงการบริหารจดัการคณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
กิจกรรมการพัฒนาบุคลากรระดับ
คณะ 

1.รอยละความสําเร็จของผลการ
ดําเนินงานตามแผนกลยุทธของ
คณะ 

รอยละ 80  753,000  -รองคณบดี
ฝายวางแผนฯ 

4.สราง
เครือขายกับ
ชุมชน ทองถ่ิน 
ศิษยเกาในการ
ระดมทุนและหา
รายได 

4.สรางเครือขายความ
รวมมือกับองคกร/
หนวยงานในระดับอาเซียน
และนานาชาติ 

4.โครงการขยายความรวมมือการ
การพัฒนาทางวิชาการกับ
มหาวิทยาลัยพระตะบองและ
Royal University of Phanom 
Penh ประเทศกัมพูชา 

1.จํานวนเครอืขายความรวมมือ
และทํากิจกรรมรวมกัน 

2 องคกร - -  ผูบริหารคณะ 

 



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

4.สราง
เครือขายกับ
ชุมชนทองถิ่น 
ศิษยเกาในการ
ระดมทุนและหา
รายได 

5.สนับสนุนการจัดหารายได
และระดมทรัพยากรจาก
หนวยงานภายนอก 

5.โครงการสอบวัดความรู
ภาษาจีน HSK และ HSKK 

1.การจัดหารายไดของคณะ 
 

10,000 
บาท 

- - ต.ค.60-ก.ค.    
61 

สาขาวิชา
ภาษาจีน 

6.โครงการศิษยเกา เสริมพลังจาก
พี่สูนอง (4 ทศวรรษคืนสูเหยา
มนุษยศาสตร) 

4.การจัดหารายไดของศิษยเกา/
สมาคมศิษยเกา 

30,000 
บาท 

  พ.ย.60 -รองคณบดี
ฝายกิจการ
นักศึกษา 
-ผูชวยคณบดี
ฝายกิจการ
พิเศษ 

 

 

 

 

 


