
 



คํานํา 
 

 แผนปฏิบัติราชการฉบับนี้ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดรวบรวมขึ้นโดยไดรับความ
รวมมือจากภาควิชาทั้ง 3 ภาควิชา ไดแก ภาควิชามนุษยศาสตร ภาควิชาสังคมศาสตร และภาควิชา
ศิลปกรรมศาสตร ซ่ึงแตละภาควิชาไดรวบรวมขอมูลจากหลักสูตรที่สังกัดเพื่อใชเปนกรอบในการปฏิบัติ
ราชการในปงบประมาณ 2552 
 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร หวังเปนอยางยิ่งวาขอมูลเหลานี้จะเปนประโยชนสําหรับ
มหาวิทยาลัยในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการอันจะนําไปสูประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย
ในปงบประมาณ 2552 ตอไป 
 
 
 
 
 
           (ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมบัติ  โยธาทิพย) 

คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
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บทนํา 
 
1. ประวัติความเปนมาและสภาพปจจุบัน 
 

  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  เดิมเปนโรงเรียนอาชีพประจําจังหวัด  ไดรับการแตงตั้งเปน
โรงเรียนฝกหัดครูเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2477 กรมการฝกหัดครูไดประกาศยกฐานะโรงเรียนฝกหัดครู
ยะลาเปนวิทยาลัยครูยะลา เมื่อพ.ศ.2505  เพื่อทําหนาที่ผลิตครูและใหการอบรมศึกษา  เพิ่มพูนวิทยฐานะ
แกครูมาอยางตอเนื่อง 

             คณะวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู  
พุทธศักราช  2518  มีหัวหนาคณะเปนผูบริหารสูงสุด  พระราชบัญญัติฉบับนี้สงผลใหวิทยาลัยครูสามารถ
เปดสอนไดถึงระดับปริญญาตรีได  คณะวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  ยังคงทําหนาที่ผลิตบัณฑิต
สาขาวิชาการศึกษาเปนหลัก 

              ตอมาในป พ.ศ. 2535 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดพระราชทานนาม "สถาบันราช
ภัฏ" แทนวิทยาลัยครู วิทยาลัยครูยะลาจึงเปลี่ยนชื่อเปน "สถาบันราชภัฏยะลา"  ตอมาในป พ.ศ. 2538 ได
มีพระราชบัญญัติราชภัฏ พุทธศักราช 2538  ขึ้นใช มีผลใหการเรียกชื่อหนวยงานตาง ๆ ในสถาบันมีการ
เปลี่ยนแปลง ช่ือคณะวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  จึงเปลี่ยนเปนคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร และเรียกผูบริหารสูงสุดในคณะวา "คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร"  

             ในป พ.ศ. 2547 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พ.ศ. 2547 ลงประกาศในพระ
ราชกิจจานุเบกษา เลมที่ 121 ตอนพิเศษ 23 ก. ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2547 สถาบันราชภัฏยะลาจึงไดนาม
ใหมวา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

             ในป พ.ศ. 2549  มีการพัฒนาระบบราชการ  โดยการกํากับดูแลของสํานักงานมาตรฐาน
การศึกษา  โครงสรางการบริหารงานของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ครอบคลุมมหาวิทยาลัย
ทั้งหมดในประเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลายังคงแบงออกเปน  4  คณะ  คือ คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร  คณะครุศาสตร  และคณะวิทยาการจัดการ 

             ปจจุบันคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  ประกอบดวย 4 หนวยงานใหญ คือ 
สํานักงานคณบดี  ภาควิชามนุษยศาสตร  ภาควิชาสังคมศาสตร  และภาควิชาศิลปกรรมศาสตร  
ดําเนินงานตามภาระกิจและพันธกิจของมหาวิทยาลัยทุกประการ  โดยเฉพาะการผลิตบัณฑิตสาขาศิลป
ศาสตร  ตามความตองการของสังคม 

 
 
 
 



หลักสูตรท่ีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  ไดเปดสอนมาตามลําดบั  มีดังนี ้

พ.ศ. 2518         เปดสอนระดับปริญญาตรีรุนแรก บังคบัวิชาเอกภาษาอังกฤษ  
                                                วิชาโทภาษาไทย  

พ.ศ. 2520           เปดสอนวิชาเอกภาษาอังกฤษ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  
พ.ศ. 2522           เปดสอนวิชาเอกภาษาไทย สังคมศึกษา หลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต  
พ.ศ. 2524           เปดสอนวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตร 4 ป และวิชาประวตัิศาสตร 

หลักสูตร 2 ป  
พ.ศ. 2528        เปดสอนวชิาศิลปกรรมและออกแบบประยุกตศิลป  
                           หลักสูตรอนุปริญญาศิลปศาสตร  
พ.ศ. 2529         ขยายหลักสูตรอนุปริญญาศิลปศาสตรเปดสอนวิชาเอก 

                                                นาฎศิลปและการแสดง  
พ.ศ. 2531        เปดสอนวชิาเอกการพัฒนาชุมชน หลักสูตรปริญญาตรี 4  ป  
พ.ศ. 2541        เปดสอนวชิาเอกรัฐประศาสนศาสตร หลักสูตร 4ป  
พ.ศ. 2543           เปดสอนระดับปริญญาโท (ศศ.ม.) สาขาสังคมศาสตรเพื่อการพัฒนา 
                           และเปดสอนวิชาเอกพัฒนาชุมชน หลักสูตรปริญญาตรี 
         สาขาวิชาศิลปศาสตร  
พ.ศ. 2546         เปดสอนวชิาเอกวัฒนธรรมศึกษา  หลักสูตร 4 ป  
พ.ศ. 2547        เปดสอนวชิาเอกภาษาจนี   หลักสูตร 4  ป 
พ.ศ. 2551        เปดสอนวชิาเอกออกแบบนวัตกรรมทศันศลิป 
         เปดหลักสูตรวิชาเอกภาษามลายูกลาง  
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แผนปฏิบัติราชการประจําป  พ.ศ.  2552 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

 
 แผนปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ. 2552 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จัดทําขึ้นตาม
แบบฟอรมของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร) ซ่ึงประกอบดวย วิสัยทัศน พันธกิจ
ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร ความเชื่อมโยง/ สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย 
ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย กลยุทธ โครงการ/ ผลผลิต/ กิจกรรม วงเงินงบประมาณ และผูรับผิดชอบ โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 
 
ปรัชญา  วิสัยทัศน  พันธกิจ 
 
 ปรัชญา 
  “ ความรูเยี่ยม  เปยมคุณธรรม  นําสังคม  ธํารงวัฒนธรรม ” 
 
 วิสัยทัศน 
  ภายในป 2554  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จะเปนศูนยกลางในการผลิตบัณฑิต
ที่มีคุณภาพและมีเอกลักษณ สรางและพัฒนาองคความรูเชิงประยุกต ในทุกสาขาวิชาทางมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร สามารถแสดงศักยภาพอยางมีประสิทธิผล เปนที่ประจักษแกสังคม 
 
 พันธกิจ 
  1.  ผลิตบัณฑิตสาขาศิลปศาสตร ใหมีมาตรฐานตามวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม 
สามารถนําความรูไปประยุกตใชในการดํารงชีวิต 
  2.  สงเสริมและสนับสนุนการวิจัยที่เกี่ยวของกับทองถ่ิน การวิจัยเพื่อสรางองคความรู
ใหมและนําผลการวิจัยไปประยุกตใชทางการศึกษาและการแกปญหาของชุมชนและสังคม 
  3.  บริการทางวิชาการแกสังคม ดวยการถายทอดความรูและเทคโนโลยี โดยการใช
ทรัพยากรที่มีอยูใหเกิดประโยชนตอชุมชน สนับสนุนใหเกดิการพึ่งพาตนเองได  
  4.  อนุรักษ ทํานุบํารุง และเผยแพรศิลปวัฒนธรรมของทองถ่ิน และของชาติ 
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คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค 
  1.  มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริยและเลื่อมใสในการปกครองระบอบ 
       ประชาธิปไตย 
  2.  มีความรูความสามารถในวิชาการ วิชาชีพ และใฝรูอยูเสมอ 
  3.  มีคุณธรรม จริยธรรม และมารยาททางสังคม 
  4.  มีบุคลิกภาพที่เหมาะสมเปนที่ยอมรับของสังคม 
  5.  สามารถสื่อสารไดอยางนอย 3 ภาษา 
  6.  มีจิตสํานึกรับผิดชอบตอทองถ่ิน และมีสวนรวมในการสรางสังคมสันติสุข 
  7.  รักและภาคภูมิใจในอัตลักษณของสังคมพหุวัฒนธรรม 

 ประเด็นยุทธศาสตร 
  1.  การพัฒนาคุณภาพบัณฑิต 
  2.  การวิจัยและบริการวิชาการเพื่อแกปญหาและพัฒนาทองถ่ิน 
  3.  การเสริมสรางศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ินในสังคมพหุวัฒนธรรม 
  4.  การบริหารจัดการองคกร 
 
 ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต 

 เปาประสงค 
 
  1.  เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิชาศิลปศาสตร ใหมีความรู คณุธรรม สามารถพัฒนา 
                                สังคมไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 กลยทุธ 
  1.  การพัฒนาคุณภาพนักศกึษากอนเขาเรยีน 
  2.  การพัฒนาคุณภาพนักศกึษาระหวางเรียน 
  3.  การพัฒนาคุณภาพนักศกึษากอนจบ 
  4.  การพัฒนาคุณภาพนักศกึษาหลังจบ 

 ยุทธศาสตรการวิจัยและบริการวิชาการเพื่อแกปญหาและพัฒนาทองถิ่น 

 เปาประสงค 
  1.  สามารถใหบริการทางวิชาการและเปนแหลงขอมูลขาวสารใหกับสงัคม 
  2.  เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและองคความรูทางดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
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 กลยุทธ 
  1.  การพัฒนาการจัดทําผลงานวิชาการ วิจยั 
  2.  การบูรณาการความรูเพือ่พัฒนาการเรยีนการสอนบริการวิชาการและการวิจยั 
 
 ยุทธศาสตรการเสริมสรางศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่นในสังคมพหุวัฒนธรรม 

 เปาประสงค 
  1.  มุงสงเสริมสรางสรรคทางศิลปวัฒนธรรม 

 กลยุทธ 
             1.  การบูรณาการการเรียนการสอนการบริการวิชาการการวิจัยและศิลปวัฒนธรรม 

 ยุทธศาสตรการบริหารจัดการองคกร 

 เปาประสงค 
 1.  สามารถสรางและพัฒนาการเรียนรูเขาสูระบบการบรหิารจัดการคณุภาพ 

 กลยุทธ 
                1.  กระบวนการพัฒนาบุคลากรอยางเปนระบบ 
                2.  พัฒนาระบบบริหารจัดการและงานบริการดวยหลักธรรมาภิบาล 
                3.  พัฒนาระบบประกันคุณภาพ 
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ประเดน็ยุทธศาสตรที่ 1 
การพัฒนาคณุภาพบัณฑิต 

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร 
      1.  เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิชาศิลปศาสตร ใหมีความรู คุณธรรม สามารถพัฒนาสังคมไดอยางมีประสิทธิภาพ 
กลยุทธ 

1. การพัฒนาคุณภาพนักศึกษากอนเขาเรียน 

2. การพัฒนาคุณภาพนักศึกษาระหวางเรียน 

3. การพัฒนาคุณภาพนักศึกษากอนจบ 

4. การพัฒนาคุณภาพนักศึกษาหลังจบ 

 

 

ความเชื่อมโยง/สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย                                
ประเดน็ยุทธศาสตรที่ 1 

การพัฒนาคณุภาพบัณฑิต                                                      
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร 
      1.  ผูเรียนไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
กลยุทธ   
       1.  เตรียมความพรอมกอนสูตลาดแรงงาน 

       3.  จัดทําแผนผลิตบัณฑิตโดยกําหนดเปาหมายและทิศทางใหสอดคลองกับความตองการของทองถิ่น 

             และตลาดแรงงาน 

       8.  สงเสริมและสนับสนุนการเขาสูตําแหนงทางวิชาการ 

       10.  พัฒนาระบบสนับสนุนการเรียนการสอนใหเขมแข็ง   

       11.  เพิ่มประสิทธิภาพการเรียน การสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

       12.  การพัฒนาระบบกลไกการกํากับติดตามและดูแลนักศึกษาดานการเรียน  

13.  สงเสริมใหมีกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

14.  สงเสริมศักยภาพการเรียนรูตามมาตรฐานหลักสูตร 

15.  สงเสริมการเรียนการสอนดวยกระบวนการวิจัย 
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ความเชื่อมโยง/สอดคลองกับแผนบริหารราชการแผนดิน 
นโยบายรัฐบาลที่ 3. สังคมและคุณภาพชีวิต   
 3.1 นโยบายการศึกษา 
เปาหมายเชิงนโยบายเรื่อง   1.  คนไทยทุกกลุม ทุกวัย ไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพ ไดมาตรฐานสากลตั้งแตระดับ

ปฐมวัย จนตลอดชีวิต มีศักยภาพในการดํารงชีวิต ประกอบอาชีพ และเสริมสราง

ขีดความสามารถของประเทศในการเปนศูนยกลางการศึกษา ฝกอบรม การวิจัย

และพัฒนาในระดับภูมิภาค รวมทั้งเสริมสรางสังคมแหงการเรียนรู 

 

นโยบายเรื่อง กลยุทธ/วิธีการ 

8. เรงรัดการลงทุนดานการศึกษาและการเรียนรูอยาง

บูรณาการในทุกระดับการศึกษาและในชุมชน โดยใชพื้นที่

และโรงเรียนเปนฐานในการบูรณาการทุกมิติและยึด

เกณฑการประเมินของสํานักงานรับรองมาตรฐานและ

ประเมินคุณภาพการศึกษาเปนหลักในการยกระดับ

คุณภาพโรงเรียนที่ต่ํากวาเกณฑมาตรฐาน และสงเสริม

ความเปนเลิศของมหาวิทยาลัยไปสูการเปนศูนยกลางทาง

การศึกษาและวิจัยพัฒนาในภูมิภาค รวมทั้งเสริมสราง

สังคมแหงการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิตในชุมชน 

โดยเชื่อมโยงบทบาทสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา 

และสถาบันทางศาสนา 

- สรางความเขมแข็งใหแกสถาบัน การศึกษาและ

ศูนยการศึกษาวิจัย โดยสงเสริมใหมีการจัดกลุม

สถาบัน การศึกษาตามศักยภาพ ความเชี่ยวชาญ 

และบทบาทของกลุมพื้นที่ อาทิ กลุมสรางองค

ความรูและสรางสรรคนวัตกรรมที่หลากหลาย

เชื่อมโยงกับภาคการผลิตและบริการควบคูกับการ

พัฒนาและเชื่อมโยงการดําเนินงานของศูนยความ

เปนเลิศในสาขาที่มีศักยภาพ 
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ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย 

ลําดับ ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 

1 รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําและการประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 80 

2 รอยละองบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดทํางานตรงสาขาที่สําเร็จการศึกษา 80 

3 รอยละของบัณฑิตที่ไดรับเงินเดือนเริ่มตนเปนไปตามเกณฑ 100 

4 รอยละของบทความจากวิทยานิพนธปริญญาโทที่ตีพิมพเผยแพรตอจํานวนวิทยานิพนธ

ปริญญาโททั้งหมด 

40 

5 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจํา (รอยละของเกณฑปกติ) (-5.99)-5.99)% 

6 รอยละของอาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทาตออาจารยประจํา 30 

(18 คน) 

7 รอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ 60 

(36) 

8 รอยละที่เพิ่มขึ้นของเอกสารประกอบการเรียนตอจํานวนวิชาทั้งหมด 25 

9 รอยละที่เพิ่มขึ้นของหองเรียนที่ไดมาตรฐาน 25 

10 ประสิทธิภาพของการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 4 

11 จํานวนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 65 

12 จํานวนนักศึกษา หรือศิษยเกาที่ไดรับการประกาศเกียรติคุณยกยองในดานวิชาการ 

วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม หรือรางวัลทางวิชาการ หรือดานอื่นที่เกี่ยวของกับคุณภาพ

บัณฑิตในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 

3 

 
หมายเหต ุ    ตัวชี้วัดและคาเปาหมายสามารถปรับปรุงไดตามความเหมาะสมในแผนปฏิบัติราชการประจําป
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กลยุทธ/โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม/วงเงินงบประมาณ และผูรับผิดชอบ 

กลยุทธ โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

1.  การพัฒนาคุณภาพ
นักศึกษากอนเขาเรียน 

    1.  โครงการจัดหาและเตรียมความพรอมจัด 

          การศึกษาหลักสูตร    มลายูกลาง 

 

5,000 ภาษามลายู  

2.  การพัฒนาคุณภาพ 
     นักศึกษาระหวางเรียน 

  1.  โครงการบริหารการเรียนการสอน    

       โปรแกรมวิชาภาษาจีน 

662,000 ภาษาจีน 

   2.  โครงการบริหารสํานักงานหลักสูตร  

       ภาษาอังกฤษ 

21,000 ภาษาอังกฤษ 

   3. โครงการจัดหาวัสดุ-อุปกรณ  

       สนับสนุนการบริหารงานหลักสูตร 

47,600 คณะมนุษยศาสตร ฯ 

    4. โครงการบริหารสํานักงาน สาขา  

       ภาษาไทย 

81,800 ภาษาไทย 

    5.  โครงการพัฒนาการเรียนการสอน   

        หลักสูตรการพัฒนาชุมชน 

175,154 พัฒนาชุมชน 

    6.  โครงการพัฒนาการเรียนการสอน 

         ทางศิลปและการออกแบบ 

2,718 ภาคศิลปกรรม 

      7.  โครงการจัดหาวัสดุ-อุปกรณสนับสนุน 

            การจัดการเรียนการสอนสาขา 

            ภูมิศาสตร 

9,000 สังคมศึกษา 

    8.  โครงการบริหารงานจัดการเรียนการ 

         สอนและจัดกิจกรรมพัฒนา การ 

         เรียนรูของนักศึกษา 

8,500 คณะมนุษยศาสตร ฯ 

   9.  โครงการสนับสนุนการดําเนินงาน 

       เครือขายรัฐศาสตรและ รัฐประศาสน 

       ศาสตรภาคใต 

10,000 รัฐประศาสนศาสตร 

  10. โครงการสนับสนุนงานบริการ 

        และบริหารงานคณะ          

       มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

130,026 คณะมนุษยศาสตร ฯ  

 11.  โครงการสนับสนุนการฝก  

        ประสบการณวิชาชีพ (สาขา 

        ภาษาจีน,ภาษาไทย) 

16,000 คณะมนุษยศาสตร ฯ 
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กลยุทธ โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

2.  การพัฒนาคุณภาพ 
     นักศึกษาระหวางเรียน 

12.  โครงการฝกประสบการณ 

        วิชาชีพดานรัฐประศาสน 

        ศาสตร 

6,600 รัฐประศาสนศาสตร 

 13.  โครงการเตรียมฝกประสบการณ 

         วิชาชีพภาษา อังกฤษ ศศ.บ. 

5,000 ภาษาอังกฤษ 

 14.  โครงการฝกประสบการณ 

        วิชาชีพภาษาอังกฤษ ศศ.บ. 

5,000 ภาษาอังกฤษ 

 15. โครงการฝกปฏิบัติงานวิชาชีพครู 

       ขั้นที่ 2 : prof 105 

12,000 ภาษาอังกฤษ 

 16.  โครงการฝกปฏิบัติงานวิชาชีพครู  

       ขั้นที่ 1: prof 104 

12,000 ภาษาอังกฤษ 

 17.   โครงการจัดทําคูมือนักศึกษา ป 52 5,000 คณะมนุษยศาสตร ฯ 
 18. โครงการอาชีพทางเลือกเพื่อเสริม    

       รายได 

3,650 พัฒนาชุมชน 

 19.   โครงการปลูกผักไรดินเพื่อสงเสริม  

           อาชีพการเกษตรใหนักศึกษา 

12,000 พัฒนาชุมชน 

 20.  โครงการพัฒนาทักษะการผลิต 

     ผลงานทางวิชาการของอาจารย  

     บุคลากร 

50,000 คณะมนุษยศาสตร ฯ 

 21.  โครงการทําคูมือหลักสูตร 10,000 คณะมนุษยศาสตร ฯ 

 22.  โครงการผลิตส่ือและเอกสาร   

    ประกอบการสอน 

17,662 คณะมนุษยศาสตร ฯ 

 23.  โครงการผลิตส่ือและเอกสาร   

    ประกอบการเรียนการสอนโปรแกรม 

    วิชาสังคมศึกษา 

15,200 สังคมศึกษา 

 24.  โครงการผลิตส่ือการสอนและ 

      เอกสารประกอบการสอน 

26,000 คณะมนุษยศาสตร ฯ 

 25. โครงการผลิตส่ือและเอกสาร 

         ประกอบการสอนสังคมศึกษา 

7,718 สังคมศึกษา 

 26. โครงการผลิตส่ือการสอนและ 

       เอกสารประกอบการสอนภาค   

       สังคมศาสตร 

10,000 ภาคสังคมฯ 
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กลยุทธ โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

2.  การพัฒนาคุณภาพ 
     นักศึกษาระหวางเรียน 

27.  โครงการผลิตส่ือและเอกสารประกอบการ   

         เรียนการสอนหลักสูตรวิชารัฐประศาสน 

         ศาสตร 

12,800 รัฐประศาสนศาสตร 

 28.  โครงการพัฒนาเว็บไซตเพื่อการ   

        เรียนรูของภาควิชาศิลปกรรม 

        ศาสตร 

3,000 ภาคศิลปกรรม 

 29.  โครงการพัฒนาการเรียนการสอน 

       ทางศิลปและการออกแบบ 

40,000 ภาคศิลปกรรม 

 30.  โครงการพัฒนาการเรียนการสอน 

         แบบบูรณาการที่เนนผูเรียนเปน 

        สําคัญ 

11,000 คณะมนุษยศาสตร ฯ 

 31.  โครงการพัฒนารูปแบบการเรียนการ 

         สอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  

        (บทเรียน  e-learning) 

3,600 คณะมนุษยศาสตร ฯ 

 32. โครงการซอมเสริมทักษะการสอน 

          ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมฝกปฏิบัติ  

          วิชาชีพครู 

10,000 ภาษาอังกฤษ 

 33.  โครงการงานกีฬาพิฆเนศรเกมส

และพัฒนานักศึกษา 

15,000 คณะมนุษยศาสตร ฯ 

 34.  โครงการสรางสรรคสัมพันธจากพี่

สูนอง 

3,000 คณะมนุษยศาสตร ฯ 

 35.   โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม 4,000 คณะมนุษยศาสตร ฯ 

 36 . โครงการวัดความรูและซอมแซม   

      เสริมความสามารถภาษาอังกฤษ 

      ดวยโปรแกรมชวยสอนสําเร็จรูป 

7,000 ภาษาอังกฤษ 

 37. โครงการสรางเสริมทักษะแก  

       นักศึกษาเอกอังกฤษ ป 1 

10,000 ภาษาอังกฤษ 

 38. โครงการเสริมสรางประสิทธิภาพ 

       นักศึกษาหลักสูตรภาษาไทย 

10,000 ภาษาไทย 

 39. โครงการทัศนศึกษาแหลง 

       เสริมสรางทักษะการสื่อสาร 

       ภาษาอังกฤษ 

31,000 ภาษาอังกฤษ 
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กลยุทธ โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

2.  การพัฒนาคุณภาพ 
     นักศึกษาระหวางเรียน 

40. โครงการเขียนฝนวันเดินทาง 14,700 ภาษาไทย 

 41. โครงการทัศนศึกษาแหลงเรียนรู 

       ทางดานศิลปะและการออกแบบ 

9,000 ภาคศิลปกรรม 

 42. โครงการศึกษาดูงานดานรัฐ 

      ประศาสนศาสตร 

40,000 รัฐประศาสนศาสตร 

 43. โครงการศึกษาดูงานดานกระบวน  

       การยุติธรรม 

2,500 รัฐประศาสนศาสตร 

 44. โครงการคลินิกภาษาไทย 1,000 ภาษาไทย 

 45. โครงการศึกษาดูงานตัวอยางการ 

      พัฒนาชุมชน 

12,000 พัฒนาชุมชน 

 46. โครงการนักศึกษาวิชาเอกภาษาจีน  

       ทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่ 

104,000 ภาษาจีน 

 47. โครงการ/กิจกรรม ทัศนศึกษาแหลง 

          เรียนรูดานประวัติศาสตร วิถีชีวิต 

       ชุมชนและวัฒนธรรมทองถิ่น 

31,900 สังคมศึกษา 

 48. โครงการศึกษาดูงานเพื่อเสริมสราง 

       ประสบการณครูสังคมศึกษา 

30,000 สังคมศึกษา 

 49.  โครงการสงเสริมกิจกรรมพัฒนา 

          นักศึกษาวันมนุษยศาสตร 

3,862 คณะมนุษยศาสตร ฯ 

 50.  โครงการสัมมนาทางดานรัฐ 

     ประศาสนศาสตร 

7,000 รัฐประศาสนศาสตร 

 51.  โครงการเจียระไนเพชรภาษาจีน 50,000 ภาษาจีน 

 52. โครงการสนับสนุนและพัฒนาการ   

      ทําวิทยานิพนธเพื่อเผยแพรของ     

      นักศึกษาหลักสูตรสังคมศาสตรเพื่อ 

      การพัฒนา 

27,000 

 

คณะมนุษยศาสตร ฯ 

สังคมศาสตรเพื่อ 

การพัฒนา 

 53.  โครงการอบรมปฏิบัติการการ 

     นําเสนอผลงานวิชาการแบบ  

     proceeding 

25,000 คณะมนุษยศาสตร ฯ 

 54.  โครงการสอบเคาโครงวิทยานิพนธ 

    ระดับบัณฑิตศึกษา 

 

22,000 คณะมนุษยศาสตร ฯ 
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กลยุทธ โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

3.  การพัฒนาคุณภาพ    
     นักศึกษากอนจบ 

1.  โครงการเสริมสรางความรู   

     บัณฑิตสูตลาดแรงงาน 

16,800 คณะมนุษยศาสตร ฯ 

 2.   โครงการอบรมคอมพิวเตอรเพื่อเพิ่ม 

       ทักษะนักศึกษารัฐประศาสน  

        ศาสตร กอนออกสูตลาดแรงงาน 

15,900 รัฐประศาสนศาสตร 

 3.  โครงการปฐมนิเทศและปจฉิมนิเทศ 

     นักศึกษาภาควิชาศิลปกรรมศาสตร 

2,000 คณะมนุษยศาสตร ฯ 

4.  การพัฒนาคุณภาพ  
     นักศึกษาหลังจบ 

1.  โครงการติดตามภาวการณมีงานทํา 

      ของบัณฑิตสาขาวิชาเอกภาษาไทย 

1,500 ภาษาไทย 

 2.  โครงการติดตามการมีงานทํา และ 

        จัดทําฐานขอมูลบัณฑิต 

        ทางดานศิลปกรรม 

2,500 ภาคศิลปกรรม 

 3.  โครงการติดตามภาวการณ          

        มีงานทําของนักศึกษาหลักสูตร 

        สังคมศึกษา 

6,436 สังคมศึกษา 
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2  
การวิจัยและบริการวิชาการเพื่อแกปญหาและพฒันาทองถิ่น 

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร 
1.  สามารถใหบริการทางวิชาการและเปนแหลงขอมูลขาวสารใหกับสังคม 

2.  เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและองคความรูทางดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
กลยุทธ 
      1.  การพัฒนาการจัดทําผลงานวิชาการ วิจัย 

       2.  การบูรณาการความรูเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนบริการวิชาการและการวิจัย 

 

ความเชื่อมโยง/สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย 
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2  

การวิจัยและบริการวิชาการเพื่อแกปญหาและพฒันาทองถิ่น 

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร 
1.  มีการพัฒนาระบบและกลไกในการสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค 

2. มีผลงานวิจัยที่ตอบสนองปญหาของทองถิ่นและสังคม 

3.  มีศูนยขอมูลการวิจัยในทองถิ่น 
กลยุทธ 
       3.  วิจัยเพื่อตอบสนองเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจชายแดนใต 

       4.  พัฒนาระบบการตีพิมพ เผยแพร และการนําไปใชประโยชน 

นโยบายรัฐบาลที่ 3. สังคมและคุณภาพชีวิต   
 3.1 นโยบายการศึกษา 
เปาหมายเชิงนโยบาย
เรื่อง   

1.  คนไทยทุกกลุม ทุกวัย ไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพ ไดมาตรฐาน สากลตั้งแต

ระดับปฐมวัย จนตลอดชีวิต มีศักยภาพในการดํารงชีวิต ประกอบอาชีพ และ

เสริมสรางขีดความสามารถของประเทศในการเปนศูนยกลางการศึกษา 

ฝกอบรม การวิจัยและพัฒนาในระดับภูมิภาค รวมทั้งเสริมสรางสังคมแหง

การเรียนรู 

 

นโยบายเรื่อง กลยุทธ/วิธีการ 

8. เรงรัดการลงทุนดานการศึกษาและการเรียนรูอยาง

บูรณาการในทุกระดับการศึกษาและในชุมชน โดยใช

พื้นที่และโรงเรียนเปนฐานในการบูรณาการทุกมิติและ

ยึดเกณฑการประเมินของสํานักงานรับรองมาตรฐาน

และประเมินคุณภาพการศึกษาเปนหลักในการ

ยกระดับคุณภาพโรงเรียนที่ต่ํากวาเกณฑมาตรฐาน 

- พัฒนาโครงสรางพื้นฐานทางปญญาโดยการ

พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาระดับ

อาชีวศึกษา อุดมศึกษา และการพัฒนาองค

ค ว า ม รู  น วั ต ก ร ร ม  มุ ง เ น น ก า ร เ พิ่ ม

ความสามารถดานการวิจัยและพัฒนาสงเสริม

การสรางนักวิจัยมืออาชีพและสนับสนุนการ

14



และสงเสริมความเปนเลิศของมหาวิทยาลัยไปสูการ

เปนศูนยกลางทางการศึกษาและวิจัยพัฒนาในภูมิภาค 

รวมทั้งเสริมสรางสังคมแหงการเรียนรูอยางตอเนื่อง

ตลอดชีวิตในชุมชน โดยเชื่อมโยงบทบาทสถาบัน

ครอบครัว สถาบันการศึกษา และสถาบันทางศาสนา 

ดํ า เ นิ น ก า ร วิ จั ย ใ น ลั ก ษณ ะ  Research 

Program ในประเด็นสําคัญๆ ของประเทศ 

 
ความเชื่อมโยง/สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวทิยาลัย 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 
การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสรางชุมชนเขมแข็งอยางยั่งยนื 

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร 
1.  การบริการวิชาการมีผลตอการแกปญหาและพัฒนาทองถิ่น 

2.  มีศูนยขอมูลการบริการวิชาการในทองถิ่น 
กลยุทธ 
      3.  สงเสริมการบริการวิชาการที่ตอบสนองความตองการการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของทองถิ่น 

 
ความเชื่อมโยง/สอดคลองกับแผนบริหารราชการแผนดิน 

นโยบายรัฐบาลที่ 3. สังคมและคุณภาพชีวิต   
 3.1 นโยบายการศึกษา 
เปาหมายเชิงนโยบาย
เรื่อง   

1.  คนไทยทุกกลุม ทุกวัย ไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพ ไดมาตรฐาน สากลตั้งแต

ระดับปฐมวัย จนตลอดชีวิต มีศักยภาพในการดํารงชีวิต ประกอบอาชีพ และ

เสริมสรางขีดความสามารถของประเทศในการเปนศูนยกลางการศึกษา 

ฝกอบรม การวิจัยและพัฒนาในระดับภูมิภาค รวมทั้งเสริมสรางสังคมแหง

การเรียนรู 

 

นโยบายเรื่อง กลยุทธ/วิธีการ 

8.  เรงรัดการลงทุนดานการศึกษาและการเรียนรูอยาง

บูรณาการในทุกระดับการศึกษาและในชุมชน โดยใช

พื้นที่และโรงเรียนเปนฐานในการบูรณาการทุกมิติและ

ยึดเกณฑการประเมินของสํานักงานรับรองมาตรฐาน

และประเมินคุณภาพการศึกษาเปนหลักในการ

ยกระดับคุณภาพโรงเรียนที่ต่ํากวาเกณฑมาตรฐาน 

และสงเสริมความเปนเลิศของมหาวิทยาลัยไปสูการ

เปนศูนยกลางทางการศึกษาและวิจัยพัฒนาในภูมิภาค 

รวมทั้งเสริมสรางสังคมแหงการเรียนรูอยางตอเนื่อง

- จัดทําแผนการลงทุนเพื่อยกระดับคุณภาพ

การศึกษาและการเรียนรูทั้งระบบอยางบูรณา

การ โดยยึดพื้นที่และยึดประเด็นสําคัญของการ

พัฒนาเพื่อสรางสังคมแหงการเรียนรูคูคุณธรรม

ใหกับคนทุกชวงวัยและตอเนื่องตลอดชีวิต 

รวมทั้ ง เร งยกระดับคุณภาพของโรงเรียน 

สถานศึกษาที่ต่ํากวาเกณฑมาตรฐานใหมี

คุณภาพมาตรฐานตามเกณฑการประเมินของ

สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
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ตลอดชีวิตในชุมชน โดยเชื่อมโยงบทบาทสถาบัน

ครอบครัว สถาบันการศึกษา และสถาบันทางศาสนา 

คุณภาพการศึกษา 

 
ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย 

ลําดับ ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 

1 รอยละของงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพรและ/หรือนําไปใช

ประโยชนทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ ตอจํานวนอาจารยประจํา 

30 

(18 เรื่อง) 

2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคภายในสถาบันตอจํานวนอาจารย

ประจํา (บาท) 

15,000 

(895,000) 

3 รอยละของอาจารยประจําไดรับทุนทําวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายใน

สถาบันตอจํานวนอาจารยประจํา 

45 

(27) 

4 จํานวนนักวิจัยที่ไดรับการพัฒนา 30 

5 รอยละของความพึงพอใจของผูรับบริการวิชาการ 85 

6 รอยละของโครงการหรือกิจกรรมบริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบ สนอง

ความตองการการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของสังคม ชุมชน 

ประเทศชาติ หรือนานาชาติตออาจารยประจําและนักวิจัยประจํา 

65 

7 รอยละของนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรมบริการวิชาการ 10 

8 คาใชจายและมูลคาของสถาบันในการบริการวิชาการและวิชาชีพเพื่อสังคม

ตออาจารยประจํา 
10,000 

9 รอยละของอาจารยที่เปนที่ปรึกษา เปนกรรมการวิทยานิพนธภายนอก

สถาบัน เปนกรรมการวิชาการ และกรรมการวิชาชีพในระดับชาติ หรือ

นานาชาติตออาจารยประจํา 

25 

10 ระดับความสําเร็จของความรวมมือและชวยเหลือเกื้อกูลระหวาง

มหาวิทยาลัยและองคกรอื่นๆ เพื่อการพัฒนาทองถิ่น 
3 

 
หมายเหต ุ    ตัวชี้วัดและคาเปาหมายสามารถปรับปรุงไดตามความเหมาะสมในแผนปฏิบัติราชการประจําป 
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กลยุทธ/ โครงการ/ ผลผลิต/กิจกรรม /วงเงินงบประมาณ และผูรับผดิชอบ 

ลําดับ ตัวช้ีวัด 
คา

เปาหมาย 
 

1.  การพัฒนาการจัดทํา
ผลงานวิชาการ วิจัย  

  1.  โครงการสนับสนุนการทําวิจัยและการ 

       ตีพิมพ ภาควิชาสังคมศาสตร 

6,374 ภาคสังคมศาสตร 

2.  การบูรณาการความรู
เ พ่ือพัฒนาการเรียนการ
สอนบริการวิชาการและ
การวิจัย 

 1.  โครงการอุดหนุนทุนวิจัย 125,500 คณะมนุษยศาสตร ฯ 

 2.  โครงการสนับสนุนการทําวิจัยและงาน 

      สรางสรรคเพื่อพัฒนาองคความรูทาง  

      ศิลปกรรม 

- สถาบันวิจัยฯ 

 3.  โครงการอุดหนุนทุนวิจัย (เสนอโครงการ) 3,000  ภาคศิลปกรรม 
  4.  โครงการบริการวิชาการดานรัฐประศาสน

ศาสตรในวันมนุษยศาสตรฯ 

12,000 รัฐประศาสนศาสตร 

 5.  โครงการบริการวิชาการแกชุมชน 2,000 พัฒนาชุมชน 
 6.  โครงการวันวิชาการ (สังคมศึกษา) 10,000 สังคมศึกษา 
 7.    โครงการวันมนุษยศาสตรฯ วิชาการ 30,000 คณะมนุษยศาสตร ฯ 
 8.  โครงการวันมนุษยศาสตร วิชาการ 2552 12,000 ภาษาอังกฤษ 
 9.  โครงการเผยแพรสันติวิธีและประชาธิปไตย

สูชุมชน 

10.  โครงการบริการวิชาการแกสังคม  

     (เสนอโครงการ) 

5,000 

 

- 

รัฐประศาสนศาสตร 

 

สถาบันวิจัย 
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 
การเสริมสรางศลิปวัฒนธรรมและภูมปิญญาทองถิน่ในสังคมพหุวัฒนธรรม 

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร 
1.  มุงสงเสริมสรางสรรคทางศิลปวัฒนธรรม 

กลยุทธ 
           1.  การบูรณาการการเรียนการสอนการบริการวิชาการการวิจัยและศิลปวัฒนธรรม 

ความเชื่อมโยง/สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวทิยาลัย 
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 

การเสริมสรางศลิปวัฒนธรรมและภูมปิญญาทองถิน่ในสังคมพหุวัฒนธรรม 

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร 
1.  มีการสืบสานและเสริมสรางศิลปวัฒนธรรมทองถิ่นและชาติในสังคมพหุวัฒนธรรม 

กลยุทธ 
         3.  สนับสนุนใหนักศึกษาไดเขารวมโครงการอนุรักษ พัฒนาและสรางเสริมเอกลักษณศิลปวัฒนธรรม 

           1.  พัฒนาระบบบริหารจัดการงานศิลปวัฒนธรรม 

นโยบายรัฐบาลที่ 3.  สังคมและคุณภาพชีวิต 
 3.4 ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
เปาหมายเชิงนโยบายเรื่อง   1. สังคมและคนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่ดีงาม 

 

นโยบายเรื่อง กลยุทธ/วิธีการ 

2. เสริมสรางบทบาทของสถาบันครอบครัวรวมกับ

สถาบันทางศาสนา สถาบันการศึกษา และสถาบันทาง

สังคมอื่นๆ ในการปลูกฝงคานิยม และจิตสํานึกที่ดีและ

การเฝาระวังทางวัฒนธรรมที่ มีผลกระทบตอการ

เบี่ยงเบนพฤติกรรมของเด็กและเยาวชน  รวมทั้ง

สนับสนุนการผลิตส่ือสรางสรรค สรางกระแสเชิงบวก

ใหแกสังคม และเปดพื้นที่สาธารณะที่ดีใหแกเด็กและ

เยาวชน 
 

- ปลูกจิตสํานึก  และกระตุนใหคนในชุมชน

ทองถิ่นเกิดความตระหนัก มีความตื่นตัวและ

เขามามีสวนรวมในการฟนฟู เผยแพรและสืบ

สานภู มิปญญาทองถิ่น  และคุณคาความ

หลากหลายของศิลปะและวัฒนธรรมไทย ทั้งที่

เปนวิถีชีวิต คานิยมที่ดีงาม และความเปนไทย 
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ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย 

ลําดับ ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 

1 รอยละของคาใชจายและมูลคาที่ใชในการอนุรักษ พัฒนาและสรางเสริม

เอกลักษณ ศิลปะ และวัฒนธรรมตองบดําเนินการ 
2 

2 รอยละของโครงการหรือกิจกรรมในการอนุรักษ  พัฒนา และสรางเสริมเอกลักษณ 

ศิลปะและวัฒนธรรมตอจํานวนโครงการหรือกิจกรรมนักศึกษาทั้งหมด 
25 

3 รอยละของกิ จกรรมการอนุ รักษพัฒนาและสร าง เสริม เอกลักษณ

ศิลปวัฒนธรรมตอจํานวนนักศึกษา 
2 

4 รอยละของจํานวนนักศึกษาที่เขารวมโครงการในการอนุรักษ พัฒนา และ

เสริมสรางเอกลักษณศิลปและวัฒนธรรม 
80 

 
หมายเหต ุ    ตัวชี้วัดและคาเปาหมายสามารถปรับปรุงไดตามความเหมาะสมในแผนปฏิบัติราชการ ประจําป 
 
กลยุทธ/โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม/วงเงินงบประมาณ และผูรับผิดชอบ 

กลยุทธ โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

1.  การบูรณาการการเรียน
ก า ร ส อ น  ก า ร บ ริ ก า ร
วิ ช า ก า ร  ก า ร วิ จั ย และ
ศิลปวัฒนธรรม 

1.  โครงการสนับสนุนและสงเสริมการ

แขงขันทางดานศิลปะและการออกแบบ 

4,000 คณะมนุษยศาสตร ฯ 

 2.  โครงการเผยแพรศิลปวัฒนธรรม 34,000 คณะมนุษยศาสตร ฯ 
 3.  โครงการละครไทยภาค 

     ภาษาอังกฤษ 

10,000 คณะมนุษยศาสตร ฯ 

 4.  โครงการจัดนิทรรศการแทนคุณ 

     แผนดินเกิดเทิดคุณคาภาษาไทย 

29,000 คณะมนุษยศาสตร ฯ 

 5.  โครงการวันภาษาอังกฤษสรางสรรค    

      (Creative English DAY) 

32,000 คณะมนุษยศาสตร ฯ 
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 
การบรหิารจดัการองคกร 

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร 
1.  สามารถสรางและพัฒนาการเรียนรูเขาสูบริหารจัดการคุณภาพ 

กลยุทธ 
              1.  กระบวนการพัฒนาบุคลากรอยางเปนระบบ 

              2.  พัฒนาระบบบริหารจัดการและงานบริการดวยหลักธรรมาภิบาล 

              3.  พัฒนาระบบประกันคุณภาพ 

เชื่อมโยง/สอดคลองกับยทุธศาสตรมหาวิทยาลัย 
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 7 
การพัฒนาองคการ 

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร 
1.  การบริหารจัดการองคการใหเปนไปอยางมีคุณภาพเอื้อตอการดําเนินภารกิจ 

กลยุทธ 
              1.  เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

              6.  พัฒนาระบบบริหารคุณภาพของมหาวิทยาลัย 

              7.  กําหนดใหทุกหนวยงานจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร 

              8.  พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัย   

 
ความเชื่อมโยง/สอดคลองกับแผนบริหารราชการแผนดิน 

นโยบายรัฐบาลที่ 8.  การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 
 8.1 ประสิทธิภาพการบริหารราชการแผนดิน 
เปาหมายเชิงนโยบายเรื่อง   4. ระบบการบริหารงานภาครัฐสามารถอํานวยความสะดวกและใหบริการแก

ประชาชน รวมทั้งยกระดับคุณภาพมาตรฐาน และ  ธรรมาภิบาลเปนที่

ยอมรับของประชาชน 

 

นโยบายเรื่อง กลยุทธ/วิธีการ 

6. สรางมาตรฐานดานคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิ

บาลใหแกขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐ พรอมทั้ง

พัฒนาความโปรงใสในการปฏิบัติงานของหนวยงาน

ภาครัฐ เพื่อใหเปนที่เชื่อถือไววางใจของประชาชน ดวย

กระบวนการมีสวนรวมของภาคประชาชน รวมถึงการ

ปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ตลอดจนสนับสนุนการสรางคานิยมของสังคมใหยึดมั่น

- พัฒนามาตรฐานคุณธรรม  จริยธรรมของ

ขาราชการ 

- สนับสนุ นและส ง เสริ มการประสานการ

ดําเนินการปองกันและปราบปรามการทุจริต

และประพฤติ มิชอบของข า ราชการและ

เจาหนาที่ของรัฐ 
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ในความซื่อสัตย สุจริตและถูกตองชอบธรรมและ

สงเสริมเสรีภาพในการรวมกลุมของขาราชการและ

เจาหนาที่ของรัฐตามที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ 

7. จัดระบบงานใหมีความยืดหยุน คลองตัว รวดเร็ว มี

ประสิทธิภาพ โปรงใส สามารถตรวจสอบได และ

สงเสริมพัฒนาระบบบริหารผลงานและสมรรถนะของ

ขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐทุกระดับอยางตอเนื่อง 

เพื่อใหมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผลในการสงมอบ

บริการสาธารณะ  พรอมทั้งการพัฒนาขาราชการ

โดยเฉพาะขาราชการรุนใหมที่จะตองเปนกําลังสําคัญ

ของภาคราชการในอนาคต 

- พัฒนาศักยภาพของหนวยงานภาครัฐใหมีขีด

ความสามารถและความยืดหยุนคลองตัว 

ตอบสนองตอการปฏิบัติราชการและการสง

มอบบริการสาธารณะ 

- วางมาตรการ /ระบบในการประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน รวมทั้งการจายคาตอบแทนที่เปน

ธรรมสอดคลองกับผลการปฏิบัติงาน เพื่อให

เกิดแรงจูงใจในการพัฒนาผลงาน 

- พัฒนาขาราชการในตําแหนงที่มีความสําคัญ

เชิงยุทธศาสตรและสรางผูนําการเปลี่ยนแปลง

ระบบราชการ เพื่อใหรองรับกับสถานการณ

ของโลกที่เปล่ียนแปลงไป 

21



ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย 

ลําดับ ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 

1 สภาสถาบัน/กลุมสาขาและผูบริหารมีวิสัยทัศนที่ขับเคลื่อนพันธกิจและ

สามารถสะทอนถึงนโยบายวัตถุประสงค และนําไปสูเปาหมายของการ

บริหารจัดการที่ดีมีการบริหารแบบมีสวนรวมเนนการกระจายอํานาจ  

โปรงใส และตรวจสอบได รวมทั้งมีความสามารถในการผลักดันสถาบันให

สามารถแขงขันไดในระดับสากล (ขอ) 

> 5 

2  คาใชจายทั้งหมดตอจํานวนนักศึกษา (รอยละของเกณฑปกติ) -4.99-4.99% 

3 รอยละของอาจารยประจําที่เขารวมประชุมวิชาการและ /หรือนําเสนอ

ผลงานวิชาการ ทั้งในประเทศและตางประเทศ 

50 

(30 คน) 

4 งบประมาณสําหรับการพัฒนาคณาจารยทั้งในประเทศและตางประเทศตอ

อาจารยประจํา (บาทตอคน) 

10,000/ คน 

(595,000) 

5 ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการ

แสดงความคิดเห็นและรวมติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ 
5 

6 ระดับความสําเร็จในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยของ

สถาบันอุดมศึกษา 
4 

7 ระดับคุณภาพของการกํากับดูแลตามหนาที่และบทบาทของสภา

มหาวิทยาลัยและการถายทอดเปาหมายตามยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย

สูการปฏิบัติ 

4 

8 ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพภายในที่กอใหเกิดการพัฒนา

คุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง 
5 

9 ระดับความพึงพอใจตอบัณฑิตและบทบาทของสถาบันอุดมศึกษา 3 

10 ระดับความสําเร็จของแผนพัฒนาบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา 4 

11 รอยละของบุคลากรที่ไดรับการอบรมพัฒนาศักยภาพ 80 

 
หมายเหต ุ    ตัวชี้วัดและคาเปาหมายสามารถปรับปรุงไดตามความเหมาะสมในแผนปฏิบัติราชการ ประจําป 
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กลยุทธ/โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม/วงเงินงบประมาณ และผูรับผิดชอบ 

กลยุทธ โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

1 .   กระบวนการพัฒนา
บุคลากรอยางเปนระบบ 

1.  โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทํา 

      แผนปฏิบัติราชการ 

44,000 คณะมนุษยศาสตร ฯ 

 2.  โครงการสงเสริมการพัฒนาอาจารย 

     ในหลักสูตรการพัฒนาชุมชน 

3,000 พัฒนาชุมชน 

 3.  โครงการสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร   

      และอาจารยตามแผน พัฒนาตนเอง 

141,000 คณะมนุษยศาสตร ฯ 

     4.  โครงการพัฒนาบุคลากร 13,000 คณะมนุษยศาสตร ฯ 
    5. โครงการสงเสริมวิทยฐานะ 

       บุคลากรภาควิชาศิลปกรรมศาสตร 

5,000 ศิลปกรรม 

 6.   โครงการพัฒนาศักยภาพ   อาจารย 

     หลักสูตรวิชารัฐประศาสนศาสตร 

6,000 รัฐประศาสนศาสตร 

 7.  โครงการพัฒนาศักยภาพดานการ 

     เรียนการสอน 

20,000 คณะมนุษยศาสตร ฯ 

 8. โครงการสงเสริมและพัฒนาศักย 

     ภาพอาจารยและบุคลากรดานทักษะ 

30,000 คณะมนุษยศาสตร ฯ 

 9.  โครงการการจัดการความรูเพื่อการ    

      วิจัย ในชั้นเรียน 

8,000 คณะมนุษยศาสตร ฯ 

 10. โครงการพัฒนาบุคลากร 13,000 คณะมนุษยศาสตร ฯ 
2.  พัฒนาระบบบริหาร
จัดการและงานบริ การ
วิชาการดวยหลักธรรมา- 
ภิบาล 

1.    โครงการการพัฒนาระบบบริหาร     

        จัดการและกลไกการบริหารงาน  

        คณะมนุษยศาสตรและ 

        สังคมศาสตร 

3,305,600 คณะมนุษยศาสตร ฯ 

3.  พัฒนาระบบประกัน
คุณภาพ 

1.  โครงการประชุมปฏิบัติการจัดทํา 

      แผนกลยุทธเพื่อรองรับระบบ 

      ประกันคุณภาพ 

10,000 คณะมนุษยศาสตร ฯ 

 2.  โครงการการประกันคุณภาพคณะ 

      มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

11,400 คณะมนุษยศาสตร ฯ 

 3.  โครงการประกันคุณภาพการศึกษา 

      ของภาควิชาศิลปกรรมศาสตร 

2,500 ศิลปกรรม 

 4.  โครงการประกันคุณภาพหลักสูตร 

      วิชารัฐประศาสนศาสตร 

2,000 รัฐประศาสนศาสตร 

 5.  โครงการการสัมมนางานประกัน 

    คุณภาพกับการพัฒนานักศึกษา 

3,000 คณะมนุษยศาสตร ฯ 
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แบบสรุปขออนุมัติแผนปฏิบัติราชการประจําป  2552 
 

  แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.  2552 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดรวบรวมเพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติงานของคณะ 
โดยมีงบประมาณแผนดิน งบบํารุงการศึกษา งบ กศ.ปช. และงบบัณฑิต รวมทั้งสิ้น 6,151,700 บาท สามารถสรุปงบประมาณไดดังนี้ 
  1.  งบประมาณแผนดิน   จํานวน   1,925,300 บาท  คิดเปนรอยละ  31.30 
  2.  งบบํารุงการศึกษา   จํานวน   2,757,000 บาท  คิดเปนรอยละ  44.82 
  3.  งบ กศ.บป.    จํานวน  1,275,800 บาท  คิดเปนรอยละ  20.73 
  4.  งบบัณฑิต    จํานวน     193,600 บาท  คิดเปนรอยละ  3.15 
 
 
 

ลงชื่อ.......................................................................................ผูสรุปโครงการ 
                                                                                    (ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมบัติ   โยธาทิพย) 
                                                                                    คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร



 


