
 

 

 

 

 

 

 

 

แผนปฏิบัติราชการ (Action Plan) 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

 
 
 
 



คํานํา 

 

  แผนปฏิบัติราชการ(Action Plan) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไดกําหนดทิศทางและเปาหมายเพื่อเปนแนวทางการปฏิบัติภารกิจของทุกสาขาวิชา 

สามารถใชเปนแนวทางในการดําเนินงานของสาขาวิชาตาง ๆ ได เพื่อใหคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรสามารถผลิตบัณฑิต ที่ตอบสนองความตองการของชุมชน

ทองถิ่น เปนที่พึ่งของชุมชนทองถิ่นในดานการวิจัย การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และการใหบริการวิชาการ และเปนที่ยอมรับตามเกณฑมาตรฐานการศึกษาของ

สถาบันอุดมศึกษา เพื่อจะทําใหบัณฑิตของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรเปนผูที่มีความรู  คูคุณธรรมและเปนบัณฑิตที่มีความฉลาดในการบริหารจัดการ 

 

 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

    กุมภาพันธ  2562 

 

 

 

 

 

 



สารบัญ 

ลําดับ                 หนา 

1. คํานํา 
2. ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร  
3. ความเชื่อมโยงของแผนกลยุทธคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 5 ป  พ.ศ. 2560-2564 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
4. แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



วิสัยทัศน พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร 

ปรัชญา  คณุธรรมนําทาง เสริมสรางปญญา พัฒนาทองถิ่น 

วิสัยทัศน คณะชั้นนําของภาคตะวันออกในการบูรณาการความรูและภูมิปญญาเพื่อการพัฒนาคนและชุมชนทองถิ่น 

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

อัตลักษณ นักปฏิบัติการทางสังคม 
เอกลักษณ บูรณาการศาสตรและภูมิปญญาทองถิ่น 
คานิยม  HUSO  Human  =   มนุษยธรรม 
    Unity  =   เปนหนึ่งเดียว 
    Society   =   ใสใจสังคม 
    Originality =   ริเริ่มสรางสรรค 

คุณธรรม กตัญู มีจิตสาธารณะ 

บัณฑิตที่พึงประสงค มีวินัย อดทน รับผิดชอบ   

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 ภูมิปญญาทองถิ่น ใหกับเยาวชน นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป 

ยุทธศาสตรที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู 
กลยุทธ 

2.1 สนับสนุน สงเสริมการผลิตครูในหลักสูตรรวมผลิตใหมีคุณภาพ 
2.2 การมีสวนรวมในการพัฒนาครูของทองถิ่น ชุมชน ใหกับโรงเรียนตางๆ ในพ้ืนที่ 

ยุทธศาสตรที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา 
กลยุทธ 

3.1 การสงเสริมพัฒนาหลักสูตรใหมีคุณภาพมาตรฐานตามเกณฑประกันคุณภาพการศึกษา 
3.2 สงเสริมใหมีการจัดหาและปรับปรุงสิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
3.3 จัดกิจกรรมใหผูประกอบการพบบัณฑิตเพื่อสรางโอกาสในการทํางาน หรือ จัดอบรม/แนะแนวเพื่อสรางอาชีพ 
3.4 พัฒนาศักยภาพอาจารยใหเปนมืออาชีพ 

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. 2562 
 

วิสัยทัศน  คณะชั้นนําของภาคตะวันออกในการบูรณาการความรูและภูมิปญญาเพื่อการพัฒนาคนและชุมชนทองถิ่น 

             

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 
การสรางสรรคนวตักรรม การ
บริการวิชาการ และการทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม 

2. วังสวนบานแกวไดรับการพัฒนา
ใหเปนแหลงเรียนรู และแหลง
ทองเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรมสู
มาตรฐานในระดับชาต ิ

 1.  บัณฑิตครู 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.   สรางเครือขายกับชุมชนทองถิ่น ศิษยเกาใน 
      การระดมทุนและหารายได 
   
 

 

กลยุทธ 

 1. บริหารจัดการโครงการบริการ   
   วิชาการโดยใหชุมชนมีสวนรวม  
   เสริมสรางชุมชนเขมแข็งโดย 
   บูรณาการกับการเรียนการ 
   สอนหรืองานวิจัย  

 1. สนับสนุน สงเสริมการผลิตครู
ในหลักสูตรรวมผลิตใหมี
คุณภาพ 

 

 1. การสงเสริมพัฒนาหลักสตูรใหมี
คุณภาพมาตรฐานตามเกณฑ
ประกันคณุภาพการศึกษา 

 1. พฒันาระบบการบรหิารจดัการคณะใหทันตอ
การเปลีย่นแปลงของสังคม 

 

 



กลยุทธ 

 2. สงเสรมิบุคลากรดําเนินงานแบบทีม
ในการใหบริการวิชาการ ตอบสนอง
ตอความตองการของชุมชนทองถ่ิน
โดยใชชุมชนเปนฐานตามหลักการ 3 ช 

 2. การมีสวนรวมในการพัฒนา
ครูของทองถ่ิน ชุมชน ใหกับ
โรงเรียนตาง  ๆในพื้นที ่
 

 2. สงเสรมิใหมีการจัดหาและ
ปรับปรุงสิ่งสนับสนุนการเรยีนรู 
 

 2. นําการบริหารจัดการโดยนําหลกัเกณฑ 
Green University มาใช 

 

    
3. สรางเครือขายความรวมมือในการ
ดําเนินงานพัฒนาทองถ่ิน ชุมชน 

   3. จัดกิจกรรมใหผูประกอบ การ
พบบัณฑิตเพือ่สรางโอกาสในการ
ทํางาน หรือ จัดอบรม/แนะแนว
เพื่อสรางอาชีพ 
 

 3. พัฒนาบุคลากรของคณะทั้งสายวิชาการและ
สายสนบัสนุนใหไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่อง 

 

       

4. สงเสรมิโครงการตามแนว
พระราชดําริเพื่อเสริมสรางความ
เขมแข็งของชุมชนทองถิ่น 

   4. พัฒนาศักยภาพอาจารยใหเปน
มืออาชีพ 
 

 4. เสริมสรางเครือขายความรวมมอืกับองคกร/
หนวยงานในระดับอาเซียนและนานาชาติ 

 
       

5. ใชวังสวนบานแกวเปนแหลงเรยีนรู 
และสถานที่จดักิจกรรมดานการเรยีน
การสอน การพัฒนานักศึกษา 
กิจกรรมดานวัฒนธรรมและภูมิปญญา
ทองถ่ิน 

     5. สนับสนุนการจัดหารายไดและระดม
ทรัพยากรจากหนวยงานภายนอก 
 

       

6. สรางคานิยมดานศลิปวัฒนธรรม 
ภูมิปญญาทองถ่ินใหกับเยาวชน 
นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป 

      

       

       
 

 



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. 2562 

 

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.โครงการสนับสนุน
งานวิจัยและผลงานวิชาการ
ของคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร 

1.งานวิจัยของคณะที่นําไปใชประโยชนเพื่อ
แกปญหาและพัฒนาชุมชน 

1 งานวิจัย 200,000 - ม.ค.-ส.ค.62 -รองคณบดฝีายวิชาการ
และวิจัย 
 2.งานวิจัยที่ชุมชนมีสวนรวม 1 งานวิจัย 

2.สงเสรมิบุคลากรดาํเนินงาน
แบบทีมในการใหบริการ
วิชาการตอบสนองความ
ตองการของชุมชนทองถ่ินโดย
ใชชุมชนเปนฐานตามหลักการ 
3ช. 

 3.จํานวนชุมชน/เครือขายที่คณะเขาไปให
ดําเนินการและรวมพัฒนา 

3 ชุมชน   ธ.ค.61-ต.ค.
62 

-รองคณบดฝีายวางแผน
และประกันคณุภาพฯ 
-ทุกสาขาวิชา 

3.สงเสรมิโครงการตามแนว
พระราชดําริเพื่อเสริมสราง
ความเขมแข็งของชุมชน
ทองถ่ิน 

2.โครงการบริการวิชาการ
มนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร พัฒนาทองถ่ิน
เขมแขง็ยั่งยืน 

4.โครงการที่นอมนําแนวพระราชดําริมา
บูรณาการ การแกไขปญหาในการพัฒนา
ทองถ่ินใหมีความเขมแข็งและยั่งยนื 

1 โครงการ 120,000 - ม.ค.-มิ.ย.62 -รองคณบดฝีายวางแผน
และประกันคณุภาพ 
-สาขาวิชาการพัฒนา
ชุมชน 5.จํานวนชุมชนท่ีมีคุณภาพตามศาสตร

พระราชา 
2 ชุมชน 

 

 

 

 



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

2.วังสวนบานแกว
ไดรับการพัฒนาให
เปนแหลงเรียนรู 
และแหลง
ทองเที่ยวเชิง
ศิลปวัฒนธรรมสู
มาตรฐานใน
ระดับชาต ิ

4.ใชวังสวนบานแกวเปนแหลง
เรียนรูและสถานท่ีจัดกิจกรรม
ดานการเรียนการสอน การ
พัฒนานักศึกษา กิจกรรมดาน
วัฒนธรรมและภมูิปญญา
ทองถ่ิน 

 6.รายวิชาที่มีการเรียนการสอนโดยใชวังสวน
บานแกวเปนแหลงเรียนรู 

5 วิชา - - ภาค
การศึกษา 

2/61 
1/62 

-รองคณบดฝีายวิชาการ
และวิจัย 
-ทุกสาขาวิชา 

5.สรางคานิยมดาน
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญา
ทองถ่ิน ใหกับเยาวชน 
นักเรียน นักศึกษาและ
ประชาชนทั่วไป 

โครงการศูนยซอมสราง
เครื่องดนตรีไทย อ.มะขาม 
จ.จันทบุร ี

7.กิจกรรมดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
หรือภูมิปญญาทองถ่ิน ท่ีมีการใชงานวิจัยหรือ
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา หรืองานบริการ
วิชาการเขาไปสงเสริมในชุมชนทองถิ่น 

1 กิจกรรม    -รองคณบดฝีายกิจการ
นักศึกษา 
-ทุกสาขาวิชา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ยุทธศาสตรที่ 2 การผลิตและพัฒนาคร ู

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

1.บัณฑิตครูมี
คุณภาพตาม
มาตรฐานวิชาชีพ 

1.สนับสนุน สงเสรมิการผลติ
ครูในหลักสูตรรวมผลติใหมี
คุณภาพ 

1.โครงการพัฒนานักศึกษา คบ.รวม
ผลิต(ภาษาอังกฤษ) 
2.โครงการวรรณกรรมมีชีวิต(คบ.รวม
ผลิต) (ภาษาไทย) 

1.กิจกรรมพัฒนานักศึกษา คบ.รวม
ผลิต 

3กิจกรรม  48,830 เม.ย.-ก.ย.62 -สาขาวิชา
ภาษาไทย 
-สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษธุรกิจ 

   2.แหลงเรียนรูที่คณะไดเขาไปพัฒนา
ใหเกิดขึ้นเพื่อประโยชนในการจัดการ
เรียนรูกับสถานศึกษาตางๆและจัด
กิจกรรมอยางตอเนื่อง 

1 แหง - -  -สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษธุรกิจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ยุทธศาสตรที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา 

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

1.ยกระดับความ
เปนเลิศของ
มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏ 

1.การปรับกระบวนการเรียน
การสอนโดยมุงเนนผลสัมฤทธิ์
ของผูเรียนเปนสําคญั 

- 1.จํานวนแหลงเรยีนรูทีไ่ดรับการ
พัฒนาใหสามารถจัดการศึกษา จดั
กิจกรรมการเรียนรูตลอดชีวิตทมีี
คุณภาพมากขึ้น 

1 แหง - - ดําเนินการใน
ป 64 

-รองคณบดฝีาย
วางแผน 

2.การสงเสริมพัฒนาหลักสตูร
ใหมีคุณภาพมาตรฐานตาม
เกณฑประกันคณุภาพ
การศึกษา 

โครงการประกันคณุภาพการศึกษา 2.ผลการประเมินตามเกณฑคณุภาพ
การศึกษา 

4.20 20,000 - ก.ค.-ก.ย.62 -รองคณบดฝีาย
วางแผนฯ 
-ทุกสาขาวิชา 

2.พัฒนาคุณภาพ
อาจารยสูความ
เปนมืออาชีพ 

4.พัฒนาศักยภาพอาจารยให
เปนมืออาชีพ 

- 3.งานวิจัยที่สามารถตีพิมพ
เผยแพรในระดับชาติหรือ
นานาชาติ หรืองานวิจัยที่จด
สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 

3 เรื่อง - - ม.ค.-ก.ย.62 -รองคณบดฝีาย
วิชาการและวิจัย 
-ทุกสาขาวิชา 

- 4.รอยละของอาจารยที่สอบผาน
มาตรฐานภาษาอังกฤษ 

รอยละ 15    -รองคณบดฝีาย
วิชาการและวิจัย 
-ทุกสาขาวิชา 

3.คุณภาพบัณฑิต
ที่พึงประสงค 

5.พัฒนาการจัดการเรียนรูให
บัณฑิตเปนคนดี มีความ
เชี่ยวชาญในวิชาชีพและ
สงเสริมความสามารถการ
แขงขันทางวิชาการ 

โครงการพัฒนานักศึกษาคณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

5.รอยละของจํานวนนักศึกษาที่เขา
รวมกิจกรรมเพื่อประโยชนสาธารณะ
ชวยเหลือสังคม 

รอยละ 5  1,257,130 ต.ค.61-ก.ย.
62 

-รองคณบดฝีาย
กิจการนักศึกษา 
-นายกสโมสรฯ 
-ทกุสาขาวิชา 

   6.อัตราการไดงานทํา/ประกอบ
อาชีพอิสระของผูสําเร็จการศึกษา
ของคณะ ภายในระยะเวลา 1 ป 

รอยละ 85 - - เม.ย.-มิ.ย.62 -รองคณบดฝีาย
วิชาการ 
-ทุกสาขาวิชา 

 



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

 7.ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต รอยละ 70 - - เม.ย.-มิ.ย.62 -รองคณบดฝีาย
วิชาการ 
-ทุกสาขาวิชา 

 8.รอยละของนักศึกษาที่เขารวม
โครงการผานการสอบ Post test 

รอยละ 80 - - ส.ค.61-ก.ย.
62 

รองคณบดฝีาย
วิชาการ 

 9.รอยละของนักศึกษาปรญิญาตรทีี่
ผานการทดสอบมาตรฐาน
ภาษาอังกฤษ ตามเกณฑมาตรฐาน
ภาษาอังกฤษ CEFR  

รอยละ 35 - - ปการศึกษา 
2561 

-รองคณบดฝีาย
วิชาการ 
-ทุกสาขาวิชา 

- 10.รอยละของนักศึกษาปรญิญาตรีที่
ผานการทดสอบมาตรฐานทักษะ
คอมพิวเตอรและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

รอยละ 60 - - ปการศึกษา 
2561 

-รองคณบดฝีาย
วิชาการ 
-ทุกสาขาวิชา 

- 11.จํานวนนักศึกษาไดรับรางวัลการ
ประกวด/การยอมรับในสังคม
ระดับประเทศขึ้นไป 

5 รางวัล - - ต.ค.61-ก.ย.
62 

-รองคณบดฝีาย
วิชาการ 
-ทุกสาขาวิชา 

 

 

 

 

 

 

 



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 

โครงการทบทวนแผนคณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

1.ความสําเร็จของผลการ
ดําเนินงานตามแผนกลยุทธของ
คณะ 

รอยละ 80 20,000 - ก.ค.-ส.ค.62 -รองคณบดี
ฝายวางแผน 
 

2.ความสําเร็จของแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปของคณะ 

รอยละ 80    -รองคณบดี
ฝายวางแผน 
-ทุกสาขาวิชา 

3.ความพึงพอใจของบุคลากรใน
คณะที่มีตอการบริหารจัดการคณะ 

รอยละ 80 - - ก.ค.-ส.ค.62 -รองคณบดี
ฝายวางแผน 

2.มหาวิทยาลัย
สีเขียว 

2.นําการบริหารจัดการโดยนํา
หลักเกณฑ Green 
Universityมาใช 

 4.กิจกรรม/โครงการของคณะที่
สนองตอบนโยบายมหาวิทยาลัย       
สีเขียวและมีผลเชิงประจักษ 

2 กิจกรรม - - ม.ค.-ก.ย.62 -สํานักงาน
คณะ 
-รองคณบดี
ฝายวางแผน 5.ผานการประเมินสํานักงานสีเขียว

ระดับทอง 
- - - ก.ย.62 

3.การพัฒนา
บุคลากรอยาง
เปนระบบ 

3.พัฒนาบุคลากรของคณะ
ทั้งสายวิชาการและสาย
สนับสนุนใหไดรับการ
พัฒนาอยางตอเนื่อง 

โครงการพัฒนาบุคลากรคณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

6.ความสําเร็จของแผนการบริหาร
และพัฒนาบุคลากรคณะ
มนุษยศาสตรฯ 

รอยละ 85 - 200,000 ต.ค61-ก.ย.
62 

-รองคณบดี
ฝายวางแผนฯ 

 7.บุคลากรไดรับรางวัล จํานวน 5 คน    -รองคณบดี
ฝายวางแผน 

 



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

4.สราง
เครือขายกับ
ชุมชน ทองถ่ิน 
ศิษยเกาในการ
ระดมทุนและหา
รายได 

4.เสริมสรางเครือขาย
ความรวมมือกับองคกร/
หนวยงานในระดับอาเซียน
และนานาชาติ 

 8.เครือขายกับองคกร/หนวยงานใน
ระดับอาเซียน/นานาชาติ 

1 องคกร - - ต.ค.61-ก.ย.
62 

-รองคณบดี
ฝายวิชาการฯ 
-ภาษาไทย 
-ภาษาอังกฤษ 
-ภาษาจีน 

5.สนับสนุนการจัดหารายได
และระดมทรัพยากรจาก
หนวยงานภายนอก 

 9.การจัดหารายไดของคณะ 
 

หนึ่งลาน
บาท 

- - ต.ค.61-ก.ย.
62 

รองคณบดี
ฝายวางแผน 

 10.เงินทุนวิจัยทั้งภายในและภายนอก หนึ่งลาน
บาท 

- - ต.ค.61-ก.ย.
62 

รองคณบดี
ฝายวิชาการฯ 

โครงการ HUSO PARTY นอง-พี่
กาวไปดวยกัน 

11.การจัดหารายไดของศิษยเกา/
สมาคมศิษยเกา 

40,000 
บาท 

- - ม.ค.-ม.ีค.62 -รองคณบดี
ฝายกิจการ
นักศึกษา 
 

 

 

 

 

 


