
 
 

 
 
 

 
 

 

แผนปฏิบัตริาชการประจําป� พ.ศ. 2560 

คณะมนุษยศาสตร! มหาวิทยาลัยรามคําแหง 



ความเป(นมา 
 

 
 

 ตามที่พระราชกฤษฎีกาว�าด�วยหลักเกณฑ�และวิธีการบริหารกิจการบ�านเมืองที่ดี บัญญัติให�ส�วนราชการทุกแห�งต�องจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 
ที่สอดคล�องกับนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข�องนั้น 
 คณะมนุษยศาสตร� มหาวิทยาลัยรามคําแหง จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยรามคําแหง เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ� พ.ศ. ๒๕๑๔ อาคารที่ทําการ
ของคณะฯ หลังแรกเคยใช�เป>นอาคารในงานแสดงสินค�านานาชาติแห�งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๑๑ ต�อมามหาวิทยาลัยรามคําแหงได�อนุมัติให�สร�างอาคารถาวร 
ขึ้นใหม� วางศิลาฤกษ�ในวันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๖ โดยสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย� (วาศน�) ต�อมาได�เลื่อนสมณศักดิ์เป>นสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ ด�วยสาเหตุ
ดังกล�าว บุคลากรของคณะมนุษยศาสตร�จึงพร�อมใจกันถือว�าวันที่ ๒๘ กันยายน เป>นวันมนุษยศาสตร�  
 ปGจจุบันคณะมนุษยศาสตร�ได�บริหารงานภายใต�พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยรามคําแหง พ.ศ. ๒๕๔๑ เป>นส�วนราชการที่มีฐานะเทียบเท�ากอง โดยได�
ดําเนินงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัยรามคําแหง อันได�แก� การจัดการเรียนการสอน การวิจัย การจัดบริการทางวิชาการแก�สังคม และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
โดยมุ�งเน�นการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ เพียบพร�อมไปด�วยคุณธรรม จริยธรรม มีความรู�ด�านวิชาชีพ การสื่อสาร และการใช�เทคโนโลยีสารสนเทศ นอกจากนี้ ยังมีการส�งเสริม
ให�มีการวิจัยเพื่อพัฒนาให�เป>นองค�กรแห�งการเรียนรู� (Learning Organization) 
 ในปTงบประมาณ 2560 คณะมนุษยศาสตร�ได�จัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปTงบประมาณ 2560 ที่สอดคล�องและเชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติราชการ 
ของมหาวิทยาลัยรามคําแหง เพื่อเป>นกรอบกําหนดทิศทาง การดําเนินงานของแผนปฏิบัติราชการประจําปT โครงการ/กิจกรรม และผลผลิตของคณะฯ ใน
ปTงบประมาณ นอกจากนี้ ยังเป>นเครื่องมือสําคัญในการกํากับติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามระบบการบริหารงานมุ�งผลสัมฤทธิ์ โดยบูรณาการเชื่อมโยงกับ
นโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ แผนปฏิบัติราชการของกระทรวงศึกษาธิการ กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ๑๕ ปT ฉบับที่ ๒ แนวทาง 
การพัฒนาสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
รวมถึงนโยบายของมหาวิทยาลัยด�วย บัดนี้ ได�เริ่มต�นปTงบประมาณ พ.ศ. 2560 คณะกรรมการนโยบายและแผน คณะมนุษยศาสตร� มหาวิทยาลัยรามคําแหง ได�
จัดทํารายละเอียดของแผนปฏิบัติราชการ ประจําปTงบประมาณ 2560 ตามที่ได�รับจัดสรรงบประมาณจากงบคลัง และงบรายได�ของมหาวิทยาลัย ประจําปT
งบประมาณ 2560 เพื่อให�การดําเนินงานตามพันธกิจของคณะฯ มีการพัฒนาและมีความชัดเจน ตลอดจนติดตามผลการดําเนินงานให�บรรลุวิสัยทัศน�ตามที่ได�กําหนด
ไว�   

 



วิสัยทัศน! ค)านิยมองค!การ ปรัชญา ปณิธาน อัตลักษณ! และเอกลักษณ! 
 
วิสัยทัศน!  
 

 คณะมนุษยศาสตร�จัดการศึกษาเพื่อปวงชน  พัฒนาพันธกิจทางวิชาการให�เป>นที่ยอมรับในภูมิภาคอาเซียนและระดับสากล สร�างสรรค�สังคมไทยให�
พัฒนาอย�างยั่งยืน 
 
ค)านิยมองค!การ 
 

 ความเป>นเลิศในการให�บริการ  โดยตระหนักในจรรยาบรรณและวิชาชีพ เพื่อมุ�งสู�ประสิทธิผลของการทํางาน 
 
ปรัชญา  
 

 เป\ดโอกาสให�มีความเสมอภาคทางการศึกษา และพัฒนาคนให�เป>นมนุษย� 
 
ปณิธาน  
 

 มุ�งผลิตบัณฑิตให�มีความรู�คู�คุณธรรม และผลิตบัณฑิตให�รับใช�สังคมอย�างมีคุณภาพ 
 

อัตลักษณ! 
 

 ผลิตบัณฑิตให�มีความรู�คู�คุณธรรม 
 
เอกลักษณ! 
 

 การเป>นมหาวิทยาลัยแบบตลาดวิชา 
 
 



พันธกิจ 
 ๑)  สนับสนุนและส�งเสริมกระจายโอกาส ความเสมอภาค และความเป>นธรรมทางการศึกษาหลากหลายรูปแบบ ในลักษณะการศึกษา 
  เพื่อปวงชนให�มีความรู�คู�คุณธรรม 
 ๒)  สนับสนุนและส�งเสริมการวิจัยและพัฒนางานสร�างสรรค� เพื่อนําไปใช�ประโยชน� 
 3) สนับสนุนและส�งเสริมการบริการทางวิชาการแก�สังคม แก�ประชาชน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน 
 4) สนับสนุนและส�งเสริมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
 5) สนับสนุนและพัฒนาทักษะเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในประชาคมอาเซียน 
 6) ส�งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการตามแนวทางของการบริหารจัดการบ�านเมืองที่ดี  
 

ประเด็นยุทธศาสตร!  เป/าประสงค!  กลยุทธ!  
ประเด็นยุทธศาสตร!ที่ 1 การเสริมสร�างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย� 

เป/าประสงค!ที่ 1 ผู�รับบริการทางการศึกษาระดับอุดมศึกษามีคุณภาพสําเร็จการศึกษาแล�วมีงานทํา ตรงตามความต�องการของผู�ใช� สามารถสร�างงานด�วย
ตนเอง 

กลยุทธ!ที ่1 พัฒนาบัณฑิตที่สอดคล�องกับความต�องการของผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย 
กลยุทธ!ที ่2 พัฒนาหลักสูตรได�มาตรฐานตามเกณฑ�มาตรฐานหลักสูตร 
กลยุทธ!ที ่๓ พัฒนาและส�งเสริมกิจการนักศึกษาและศิษย�เก�าบูรณาการเพื่ออาชีพ 

  
ประเด็นยุทธศาสตร!ที่ 2 การสร�างความเป>นธรรมลดความเหลื่อมล้ําของภาครัฐ 

เป/าประสงค!ที่ 1 เยาวชน ประชาชน เข�าถึงบริการทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาอย�างเสมอภาค 
กลยุทธ!ที ่1 สร�างความเสมอภาคและความเป>นธรรมทางการศึกษา 
กลยุทธ!ที ่2 ส�งเสริมการจัดบริการวิชาการแก�สังคมเพื่อส�งเสริมการเรียนรู�ตลอดชีวิต 
กลยุทธ!ที ่๓ ส�งเสริมและสนับสนุนศิลปะและวัฒนธรรมไทย 
กลยุทธ!ที ่4 ส�งเสริมการประกันคุณภาพการศึกษา 



ประเด็นยุทธศาสตร!ที่ 3 วิทยาศาสตร� เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม 
เป/าประสงค!ที่ 1 ผลงานวิจัย นวัตกรรม องค�ความรู� และงานสร�างสรรค�ที่นําไปใช�ประโยชน� (เชิงสาธารณะและเชิงเศรษฐกิจ) 

กลยุทธ!ที ่1 ส�งเสริมและสนับสนุนความเข�มแข็งการวิจัยและงานสร�างสรรค� 
กลยุทธ!ที ่2 ส�งเสริมการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อนําไปใช�ประโยชน� (สร�างองค�ความรู� ถ�ายทอดเทคโนโลยี) 

  
ประเด็นยุทธศาสตร!ที่ 4 ส�งเสริมขีดความสามารถในภูมิภาคอาเซียน 

เป/าประสงค!ที่ 1 เสริมสร�าง และพัฒนาทักษะเพื่อเพิ่มขีดความสามารถและความร�วมมือในประชาคมอาเซียน 
กลยุทธ!ที ่1  ส�งเสริมและพัฒนาพันธกิจประชาคมอาเซียน 

  
ประเด็นยุทธศาสตร!ที่ 5 การพัฒนาบริหารเพื่อความมั่นคง 

เป/าประสงค!ที่ ๑ ส�งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการตามแนวทางของการบริหารจัดการบ�านเมืองที่ดี 
กลยุทธ!ที ่๑ พัฒนาบุคลากรให�มีบทบาทเชิงรุกซื่อสัตย�และภักดีต�อองค�กร 
กลยุทธ!ที ่๒ ส�งเสริมการชี้นํา ป_องกันและแก�ปGญหาของสังคม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายละเอียดแผนปฏิบัติราชการประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2560 

คณะมนุษยศาสตร! มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

 

วงเงินงบประมาณ 
ป� 2560 ยุทธศาสตร!/เป/าประสงค!/กลยทุธ! ตัวชี้วัดเป/าประสงค! 

ค)า 
เป/าหมาย 
2560 

โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต ตัวชี้วัด 
ค)า 

เป/าหมาย 
2560 งปม. นอก งปม. 

หน)วยงานที่รับผิดชอบ 
และหมายเหตุ 

 
ประเด็นยุทธ!ศาสตร!ที่ 1 
การเสริมสร�างและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย� 

        

เป/าประสงค!  
1. ผู�รับบริการทางการศึกษา  
ระดับอุดมศึกษามีคุณภาพ 
สําเร็จการศึกษาแล�วมีงานทํา 
ตรงตามความต�องการของ 
ผู�ใช�บัณฑิตสามารถสร�างงาน 
ด�วยตนเอง 

        

1. ร�อยละของผู�สําเร็จการศึกษา 
ได�งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ 
ในสาขาที่เกี่ยวข�องภายใน 1 ปT 

70 
 
 

1. กิจกรรมจัดการเรียนการสอน 
เพื่อผลิตบัณฑิต 
  

1. จํานวนผู�สําเร็จการศึกษา 
ด�านสังคมศาสตร� 

1,400 - - หลักสูตร/ภาควิชา/ 
งานบริการการศึกษา 

1. ร�อยละของผู�สําเร็จการศึกษา 
ได�งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ 
ในสาขาที่เกี่ยวข�องภายใน 1 ปT 

70 - - หลักสูตร/ภาควิชา/ 
งานบริการการศึกษา 

กลยุทธ!  
1. พัฒนาบัณฑิตที่สอดคล�อง 
กับความต�องการของผู�มีส�วนได� 
ส�วนเสีย 2. ระดับของผลสําเร็จของผู�สําเร็จ 

การศึกษาได�งานทําหรือประกอบ 
อาชีพอิสระในสาขาที่เกีย่วข�อง 
ภายใน 1 ปT 

3 
 
 
 

2. โครงการสํารวจบัณฑิตปริญญาตรี 
ได�งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ 
ภายใน 1 ปT 

2. ร�อยละของผู�สําเร็จการศึกษา 
ที่สามารถสร�างงานและประกอบ
อาชีพอิสระ 

10    

 3. ร�อยละความพึงพอใจของ 
ผู�ใช�บัณฑิตที่มีต�อผู�สําเร็จ
การศึกษาที่ได�งานทํา 

70 
 
 

3. โครงการสํารวจความพึงพอใจของผู�ใช�
บัณฑิต 

1. ร�อยละความพึงพอใจของผู�ใช�
บัณฑิตที่มีต�อผู�สําเร็จการศึกษาที่ได�
งานทํา 

70 - - หลักสูตร/ภาควิชา/ 
งานบริการการศึกษา 

 4. ระดับความพึงพอใจของ 
ผู�ใช�บัณฑิตที่มีต�อผู�สําเร็จ
การศึกษาที่ได�งานทํา 

3.51 
 
 

 2. ระดับความพึงพอใจของผู�ใช�
บัณฑิตที่มีต�อผู�สําเร็จการศึกษาที่ได�
งานทํา 

3.51    

 



วงเงินงบประมาณ 
ป� 2560 ยุทธศาสตร!/เป/าประสงค!/กลยทุธ! ตัวชี้วัดเป/าประสงค! 

ค)า 
เป/าหมาย 
2560 

โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต ตัวชี้วัด 
ค)า 

เป/าหมาย 
2560 งปม. นอก งปม. 

หน)วยงานที่รับผิดชอบ 
และหมายเหตุ 

 
 5. ร�อยละของผู�สําเร็จการศึกษา 

ที่สามารถสร�างงานและประกอบ 
อาชีพอิสระ** 

15       

 6. ระดับผลสําเร็จของผู�สําเร็จ 
การศึกษาที่สามารถสร�างงาน 
และประกอบอาชีพอิสระ 

3 
 

      

1. โครงการประเมินคุณภาพระดับ 
หลักสูตร 

1. ร�อยละของหลักสูตรที่ผ�าน 
การประกันคุณภาพการศึกษาระดับดี 

60 - - อ.ประจําหลักสูตร/ 
อ.ผู�รับผิดชอบหลักสูตร 

2. พัฒนาหลักสูตรได�มาตรฐาน 
ตามเกณฑ�มาตรฐานหลักสูตร 
  

1. ร�อยละของหลักสูตรที่ผ�าน 
การประกันคุณภาพการศึกษา 
ระดับดี 

60 
 
 2. โครงการพัฒนาศักยภาพด�าน 

การประกันคุณภาพการศึกษาของ 
บุคลากรระดับหลักสูตร (1 โครงการ) 

1. ระดับความรู�ความเข�าใจของ
ผู�เข�าร�วมโครงการ 
  

3.51 - 28,000.- งานประกันคุณภาพ-
การศึกษา 

1. ร�อยละของจํานวนนักศึกษา 
ที่เข�าร�วมโครงการพัฒนานักศึกษา 
มีพัฒนาการตามวัตถุประสงค� 
ของโครงการ 

50 
 

1. ร�อยละของจํานวนนักศึกษา 
ที่เข�าร�วมโครงการพัฒนานักศึกษา 
มีพัฒนาการตามวัตถุประสงค�ของ
โครงการ 

50 - 168,000.- คณะกรรมการกิจการ-
นักศึกษา/ 
อ.ผู�รับผิดชอบหลักสูตร/
สํานักงานบัณฑิตศึกษา 

3. พัฒนาและส�งเสริมกิจการ 
นักศึกษาและศิษย�เก�าบูรณาการ 
เพื่ออาชีพ 

2. ค�าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นของ 
การนําไปใช�ประโยชน�ได�จริง 

3.51 

1. โครงการพัฒนาและส�งเสริม 
กิจการนักศึกษา (13 โครงการ) 

2. ค�าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นของ
การนําไปใช�ประโยชน�ได�จริง 

3.51    

ประเด็นยุทธ!ศาสตร!ที่ 2 
การสร�างความเป>นธรรม 
ลดความเหลื่อมล้ําของภาครัฐ 

        

เป/าประสงค! 
1.เยาวชน ประชาชน เข�าถึง
บริการทางการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาอย�างเสมอภาค 

        

กลยุทธ!         
1. จํานวนนักศึกษาใหม� 4,000 - - คณะกรรมการกิจการ- 

นักศึกษา/ 
1. สร�างความเสมอภาคและ 
ความเป>นธรรมทางการศึกษา 

1. ร�อยละของจํานวนนักศึกษา
ใหม�ตามแผน (ระดับอุดมศึกษา) 
  

85 1. โครงการประชาสัมพันธ�รับสมัคร 
นักศึกษาใหม�ส�วนกลางและ 
ส�วนภูมิภาค (ทุกระดับการศึกษา) 2. ร�อยละของจํานวนนักศึกษาใหม� 

ตามแผน (ระดับอุดมศึกษา) 
85   คณะกรรมการ- 

สารสนเทศฯ/ 
อ.ผู�รับผิดชอบหลักสูตร/
ภาควิชา/  
งานบริการการศึกษา 

 

 



วงเงินงบประมาณ 
ป� 2560 ยุทธศาสตร!/เป/าประสงค!/กลยทุธ! ตัวชี้วัดเป/าประสงค! 

ค)า 
เป/าหมาย 
2560 

โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต ตัวชี้วัด 
ค)า 

เป/าหมาย 
2560 งปม. นอก งปม. 

หน)วยงานที่รับผิดชอบ 
และหมายเหตุ 

 
2. ส�งเสริมการจัดบริการวิชาการ 
แก�สังคมเพื่อส�งเสริมการเรียนรู� 
ตลอดชีวิต 

1. ร�อยละของโครงการบริการ 
วิชาการที่ตอบสนองความต�อง 
การด�านการพัฒนาและเสริม 

20 1. โครงการบริการวิชาการแก�สังคม 
ของหน�วยงาน (8 โครงการ) 

1. ค�าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นของ
ผู�เข�าร�วมโครงการที่มีต�อประโยชน� 
ที่ได�รับ 

3.51 - 333,200.- คณะกรรมการ- 
บริการวิชาการ/ 
อ.ผู�รับผิดชอบหลักสูตร/  

 สร�างความเข�มแข็งของชุมชน   2. ร�อยละของโครงการบริการ
วิชาการที่ตอบสนองความต�องการ
ด�านการพัฒนาและเสริมสร�างความ
เข�มแข็งของชุมชน 

20 - - ภาควิชา 

 2. ระดับผลการประเมินการ 
ดําเนินงานบริการวิชาการแก�สังคม 
ตามแผน 

4 1. โครงการบริการวิชาการของ 
มหาวิทยาลัยโดยความร�วมมือ 
ระหว�างคณะ (1 โครงการ) 

1. ค�าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นของ
ผู�เข�าร�วมโครงการที่มีต�อประโยชน� 
ที่ได�รับ 

3.51 22,800 - คณะกรรมการบริการ-
วิชาการ/ 
สาขาวิชาภาษาจีน 

    2. ร�อยละของจํานวนผู�เข�าร�วม
โครงการที่สามารถยกระดับคุณภาพ
ชีวิตได�ดีขึ้น 

20    

1. ค�าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจของ 
ผู�เข�าร�วมโครงการ 

3.51  140,720.- คณะกรรมการ-
ศิลปวัฒนธรรม/ 

3. ส�งเสริมและสนับสนุนศิลปะ 
และวัฒนธรรมไทย 

1. ร�อยละของหลักสูตรที่มีการ 
บูรณาการด�านศิลปวัฒนธรรม
ร�วมกับการเรียนการสอน 

20 1. โครงการบูรณาการด�านศิลปะ 
และวัฒนธรรมร�วมกับการเรียน 
การสอน (5 โครงการ) 2. ร�อยละของหลักสูตรที่มีการ 

บูรณาการด�านศิลปวัฒนธรรมร�วมกับ
การเรียนการสอน 

20   อ.ผู�รับผิดชอบหลักสูตร 

1. การประเมินคุณภาพการศึกษา 
ในระบบ QA ระดับคณะและ 
หน�วยงานสนับสนุน 

1. คณะมีผลการประเมินระดับดี 
 

3.51 - - คณะกรรมการประกัน-
คุณภาพการศึกษา/ 
งานประกันคุณภาพ-
การศึกษา 

4. ส�งเสริมการประกันคุณภาพ 
การศึกษาภายใน 
 

1. ร�อยละของคณะและหน�วยงาน 
สนับสนุนที่ตรวจประเมินในระบบ 
QA ได�รับผลประเมินผ�านเกณฑ� 
ระดับดี (3.51) ขึ้นไป 

60 

2. โครงการพัฒนาศักยภาพด�าน 
การประกันคุณภาพการศึกษา 
ของบุคลากรในระบบ QA (1 โครงการ) 

1. ค�าเฉลี่ยระดับความรู�ความเข�าใจ  
ของผู�เข�าร�วมโครงการฯ 

3.51  8,800.- คณะกรรมการประกัน-
คุณภาพการศึกษา/ 
งานประกันคุณภาพ-
การศึกษา 

 

 

 



วงเงินงบประมาณ 
ป� 2560 ยุทธศาสตร!/เป/าประสงค!/กลยทุธ! ตัวชี้วัดเป/าประสงค! 

ค)า 
เป/าหมาย 
2560 

โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต ตัวชี้วัด 
ค)า 

เป/าหมาย 
2560 งปม. นอก งปม. 

หน)วยงานที่รับผิดชอบ 
และหมายเหตุ 

 
ประเด็นยุทธศาสตร!ที่ ๓ 
วิทยาศาสตร� เทคโนโลยี วิจยั  
และนวัตกรรม 

        

เป/าประสงค! 
๑. ผลการวิจยั นวัตกรรม  
องค�ความรู� และงานสร�างสรรค� 
ที่นําไปใช�ประโยชน�  
(เชิงสาธารณะและเชิงเศรษฐกิจ) 

        

กลยุทธ!         
1. ค�าเฉลี่ยระดับความคิดเห็น 
ของการนําไปใช�ประโยชน�ได�จริง 

3.51 - 16,100.- คณะกรรมการจัดทํา-
แผนพัฒนาบุคลากร . 

1. ส�งเสริมและสนับสนุน 
ความเข�มแข็งการวิจัยและ 
งานสร�างสรรค� 

1. ร�อยละของผู�เข�าร�วมอบรม 
ด�านการวจิัยที่ทําวิจยั 

20 1. โครงการพัฒนาศักยภาพด�าน 
การวิจยัของอาจารย�และนักวิจยั  
(2 โครงการ) 2. ร�อยละของผู�เข�าร�วมอบรม 

ด�านการวจิัยที่ทําวิจยั 
20    

1. จํานวนโครงการวิจยั (วิจัยพื้นฐาน
และวิจยัประยุกต�) 

2 - 99,360.- คณะกรรมการวิจยั 2. ส�งเสริมการวิจัยเชิงบูรณาการ
เพื่อนําไปใช�ประโยชน�  
(สร�างองค�ความรู� ถ�ายทอด
เทคโนโลยี) 

1. ร�อยละของผลงานวิจัย 
นวัตกรรม งานสร�างสรรค� 
สิ่งประดิษฐ�ได�รับการเผยแพร�/
ตีพิมพ� 

20 1. โครงการวิจยัเพื่อสร�างสะสม 
องค�ความรู�ที่มีศักยภาพ (2 โครงการ) 

2. ร�อยละของผลงานวิจัยนวัตกรรม
งานสร�างสรรค�สิ่งประดิษฐ�ได�รับ 
การเผยแพร�/ตีพิมพ� 

20    

ประเด็นยุทธศาสตร!ที่ 4 
ส�งเสริมขีดความสามารถ 
ในภูมิภาคอาเซียน 

        

เป/าประสงค! 
1. เสริมสร�างพัฒนาทักษะ 
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ 
และความร�วมมือในประชาคม
อาเซียน 

        

 

 

 



วงเงินงบประมาณ 
ป� 2560 ยุทธศาสตร!/เป/าประสงค!/กลยทุธ! ตัวชี้วัดเป/าประสงค! 

ค)า 
เป/าหมาย 
2560 

โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต ตัวชี้วัด 
ค)า 

เป/าหมาย 
2560 งปม. นอก งปม. 

หน)วยงานที่รับผิดชอบ 
และหมายเหตุ 

 
กลยุทธ!         

80 1. โครงการอาเซียน (4 โครงการ) 1. จํานวนโครงการ 4 - 695,540.- อ.ผู�รับผิดชอบหลักสูตร/ 1. ส�งเสริมและพัฒนาพันธกจิ 
ประชาคมอาเซียน 

1. ร�อยละความสําเร็จของ 
วัตถุประสงค�ของจํานวนโครงการ 
ตามแผนอาเซียน 

  2. ร�อยละความสําเร็จของ
วัตถุประสงค�ของจํานวนโครงการตาม
แผนอาเซียน 

80   สาขาวิชา/ 
ภาควิชาที่เกี่ยวข�อง 

ประเด็นยุทธศาสตร!ที่ 5 
การพัฒนาการบริหารเพื่อ 
ความมั่นคง 

        

เป/าประสงค! 
1. ส�งเสริมและพัฒนาการ
บริหารจัดการตามแนวทางของ
การบริหารจัดการบ�านเมืองที่ดี 

        

กลยุทธ!         
1. จํานวนโครงการ 2 - 47,100.- คณะกรรมการจัดทํา-  1. พัฒนาบุคลากรให�มีบทบาท 

เชิงรุก ซื่อสัตย� และภกัดีต�อ
องค�กร 

1.ระดับความสําเร็จของโครงการ
ที่มีผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค�
โครงการ 

3 1. โครงการพัฒนาบุคลากรของคณะฯ  
ให�มีสมรรถนะและทักษะสูงขึ้น  
(2 โครงการ) 

2. ระดับความสําเร็จของโครงการที่มี 
ผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค�โครงการ 

3   แผนพัฒนาบุคลากร 

1. จํานวนโครงการ 1 - - รองคณบดีฝjายบริหาร/ 2. ส�งเสริมการชี้นํา ป_องกัน 
และแก�ปGญหาของสังคม 

1. ระดับความสําเร็จของจํานวน 
โครงการชี้นํา ป_องกัน และ 
แก�ไขปGญหาของสังคมที่บรรลุ 
วัตถุประสงค�ตามแผน 

3 1. โครงการชี้นํา ป_องกัน และแก�ไข
ปGญหาของสังคม 2. ระดับความสําเร็จของจํานวน

โครงการชี้นํา ป_องกัน และแก�ไข
ปGญหาของสังคมที่บรรลุวัตถุประสงค�
ตามแผน 

3   คณะกรรมการกิจการ-
นักศึกษา 

    รวม  22,800.- 1,536,820.-  

 

 


