
จัดทําโดย งานนโยบายแผนและประกันคุณภาพ
คณะศิลปศาสตร์

ตุลาคม 2559

แผนปฏิบัติราชการประจําปี 2560 คณะศิลปศาสตร์



ปรัชญา

วิสัยทัศน์ องค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ

นโยบายเชิงรุก

สภาพแวดล้อมภายใน (Internal Environment)
จุดแข็ง  (Strengths)

1 .

1. จัดการเรียนการสอนด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกสอดคล้องกับความต้องการของสังคมและตลาดแรงงาน และ
เพื่อการผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์

แผนปฏิบัติราชการคณะศิลปศาสตร์ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ความรู้ทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ นําไปสู่ความเข้าใจสังคม คุณค่าความเป็นมนุษย์ คุณค่าทางศิลปวัฒนธรรม  การใช้เหตุผลในการ
สื่อสาร การวิเคราะห์ชีวิตและการพัฒนาสังคมได้อย่างสร้างสรรค์

เป็นสถาบัน หนึ่งในห้าอันดับแรกของมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เป็นสถาบันด้านศิลปศาสตร์ที่ได้รับการยอมรับในระดับอาเซียน

พันธกิจคณะศิลปศาสตร์

2. พัฒนาและส่งเสริมงานวิจัยด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่ได้มาตรฐานทางวิชาการและสามารถนําไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาสังคม
3. ส่งเสริมการบริการวิชาการที่เพิ่มศักยภาพในการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตของท้องถิ่นชุมชนและสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ
4. ส่งเสริมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อม
5.ส่งเสริมการบริหารบุคคลและทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพโดยเน้นหลักธรรมาภิบาล

ผลการวิเคราะห์สภาพการณ์ SWOT Analysis

บุคลากรมีความรู้ความเชี่ยวชาญในศาสตร์ที่หลากหลายทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ซึ่งเอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน
และการสร้างหลักสูตรเชิงสหวิทยาการ



2 .
3 . เป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบรายวิชาศึกษาทั่วไปที่มีคุณภาพและมาตรฐานของมหาวิทยาลัย
4 . มีบุคลากรรุ่นใหม่ที่มีพลังในการพัฒนาองค์กรและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 

จุดอ่อน  (Weaknesses)
1 . บุคลากรมีผลงานวิจัยและมีตําแหน่งทางวิชาการน้อย
2 . คณาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกยังมีน้อย
3 . นโยบายและแนวทางเพื่อเอื้ออํานวยและส่งเสริมให้บุคลากรทํางานสอนพร้อมกับการทําวิจัย บริการวิชาการยังไม่ชัดเจน
4 . การบริการวิชาการเพื่อสร้างเสริมรายได้ยังมีน้อย
5 .

สภาพแวดล้อมภายนอก (External Environment)
โอกาส (Opportunities)

1 . มหาวิทยาลัยแม่โจ้ตั้งอยู่ในสถานที่ที่สิ่งแวดล้อมดีและค่าครองชีพไม่สูง 
2 .

3 .

4 .

มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านภาษาที่หลากหลายเอื้อต่อการเข้าสู่ความเป็นนานาชาติ

การมีที่ตั้งอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่และภูมิภาคลุ่มแม่น้ําโขงเอ้ือต่อการพัฒนางานวิจัยทางสังคมและวัฒนธรรมที่หลากหลาย

การพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียนและนานาชาติทําให้เกิดความร่วมมือทางวิชาการ วิจัย และ
ศิลปวัฒนธรรม

ระบบการสื่อสารภายในองค์กรยังขาดประสิทธิภาพ (นโยบาย กฎ ระเบียบ ขั้นตอนในการทํางาน  สิทธิประโยชน์ของบุคลากรด้าน
ต่าง ๆ รวมทั้งข้อมูล ข่าวสารภายในองค์กร)

ลักษณะสังคมพหุวัฒนธรรมของจังหวัดเชียงใหม่เอื้อต่อการพัฒนาองค์ความรู้ด้านสังคม ภาษา สุขภาวะและมีบทบาทต่อการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม



อุปสรรค (Threats)
1 .

2 .

3 .

4 .

5 .

6 .

การแข่งขันกับคณะที่เปิดสอนด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในมหาวิทยาลัยอื่นซึ่งมีชื่อเสียงและความเข้มแข็งทางวิชาการ
มากกว่า

ประเด็นยุทธศาสตร์คณะศิลปศาสตร์ที่ 2 การผลิตบัณฑิต หลักสูตร และการพัฒนานักศึกษา 2.1 หลักสูตรที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก
และสอดคล้องกับความต้องการของสังคมและ
ตลาดแรงงาน

จํานวนรายวิชาศึกษาทั่วไปในคณะต่างๆ เพิ่มมากขึ้น ทําให้รายได้ลดลง

ระบบขนส่งมวลชนขาดประสิทธิภาพทําให้การเดินทางไปสถานที่ต่าง ๆ ไม่สะดวก

ระบบประกันคุณภาพการศึกษามีความซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงบ่อย ทําให้ขาดโอกาสในการพัฒนาด้านอื่น ๆ

นโยบายด้านจํานวนนักศึกษารับเข้าของมหาวิทยาลัยทําให้ไม่สามารถควบคุมคุณภาพนักศึกษาได้

ระบบสาธารณูปโภคภายในมหาวิทยาลัยขาดประสิทธิภาพมีผลต่อความปลอดภัยและความเป็นอยู่ของบุคลากรและนักศึกษา

สรุปประเด็นยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ของคณะศิลปศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์

ประเด็นยุทธศาสตร์คณะศิลปศาสตร์ที่ 1 การบริหารตามหลัก   ธรรมาภิบาล 1.1 บริหารจัดการอย่างคล่องตัวและมี
ประสิทธิภาพตามหลัก  ธรรมาภิบาล

1.2 ระบบสารสนเทศมีประสิทธิภาพและ
สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้



ประเด็นยุทธศาสตร์คณะศิลปศาสตร์ที่ 3 การผลิตงานวิจัยด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่ได้มาตรฐานทาง
วิชาการและสามารถนําไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาสังคมได้

3.1 ระบบและกลไกด้านงานวิจัยมีประสิทธิภาพ

3.2 บุคลากรมีผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ

2.4 บัณฑิตมีความรับผิดชอบต่อสังคมและมี
สมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือ
ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ

2.5 บัณฑิตมีสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษไม่ต่ํา
กว่าระดับ A2 ตามกรอบอ้างอิงความสามารถ
ของสหภาพยุโรป (CEFR)

2.6 บัณฑิตมีสมรรถนะด้านการปฏิบัติเพื่อการ
สร้างสุข

2.2  การจัดการเรียนการสอนด้านมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมโลกและเน้นการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

2.3 มีรายวิชาที่สอดคล้องกับ      อัตลักษณ์และ
เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์
ประเด็นยุทธศาสตร์คณะศิลปศาสตร์ที่ 2 การผลิตบัณฑิต หลักสูตร และการพัฒนานักศึกษา

3.3 ผลงานวิจัยได้รับการตีพิมพ์และอ้างอิงใน
ระดับชาติและนานาชาติ



ประเด็นยุทธศาสตร์คณะศิลปศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาคณะศิลปศาสตร์สู่ความเป็นนานาชาติ 6.1 มีระบบและกลไกในการเข้าสู่ความเป็น
นานาชาติ

ประเด็นยุทธศาสตร์คณะศิลปศาสตร์ที่ 4 การบริการวิชาการที่เพิ่มศักยภาพในการพัฒนา สังคม และคุณภาพชีวิต
ของท้องถิ่นชุมชนและสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ

4.1 การบริการวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ตอบสนองและพัฒนาท้องถิ่นชุมชน
และสังคม

3.4 ชุมชนและท้องถิ่นนําผลงานวิจัยของคณะไปใช้
ประโยชน์

ประเด็นยุทธศาสตร์คณะศิลปศาสตร์ที่ 3 การผลิตงานวิจัยด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่ได้มาตรฐานทาง
วิชาการและสามารถนําไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาสังคมได้

5.2 มีองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมที่บูรณา
การการเรียนการสอน การวิจัยและบริการ
วิชาการ

ประเด็นยุทธศาสตร์คณะศิลปศาสตร์ที่ 5 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อมโดยมุ่งเน้น
การพัฒนาที่ยั่งยืนและสังคมอุดมปัญญา

5.1 มีศูนย์การเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์

6.2 มีการเตรียมความพร้อมเพื่อสร้างหลักสูตร
นานาชาติ
6.3 มีเครือข่ายความร่วมมือระดับนานาชาติ

6.4 บุคลากรมีความรู้ ความสามารถทักษะใน
การใช้ภาษาต่างประเทศ



7.2 บุคลากรเข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการ และมี
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงขึ้น

7.3 บุคลากรมีสุขภาวะที่ดี

เป้าประสงค์
ประเด็นยุทธศาสตร์คณะศิลปศาสตร์ที่ 7 การบริหารบุคคลและทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพ

ประเด็นยุทธศาสตร์
7.1 บุคลากรมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ



ภารกิจ ตัวชี้วัด เป้าหมาย
2560 แผ่นดิน รายได้ หลัก รอง

1.ร้อยละความพึงพอใจ
ของบุคลากรที่มีต่อการ
บริหารจัดการ

ร้อยละ 70 1. ส่งเสริมให้บุคลากรของคณะฯมีความรู้
และสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรใช้หลักธรร
มาภิบาลในการบริหารจัดการ

1 โครงการประชุมบุคลากร Meet the Dean ภาคการศึกษา 2/2559  
ภาคการศึกษา 1/2560

15,000  รองคณบดีฝ่าย
บริหาร

คณะกรรมการ
พัฒนาบุคลากร

2.เผยแพร่ข้อมูลด้านการบริหารจัดการ
ขั้นตอนการดําเนินงานต่างๆ กฎระเบียบ 
และสิทธิประโยชน์ของบุคลากรอย่างทั่วถึง

2 เผยแพร่ข้อมูลด้านการบริหารจัดการ ขั้นตอน
การดําเนินงานต่างๆ กฎระเบียบ และสิทธิ
ประโยชน์ของบุคลากรบนเว็บไซต์และจัดทําเป็น
รูปเล่ม

1 ตค.2559-30 ก.ย.2560 2,000            รองคณบดีฝ่าย
บริหาร

คณะกรรมการ
พัฒนาบุคลากร

3. ส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับมีส่วนร่วม
ในการบริหารจัดการ

3 โครงการทบทวนแผนกลยุทธ์และจัดทํา
แผนปฏิบัติราชการประจําปี 2561

1พค. 2559- 30 กย.2560 40,000            รองคณบดีฝ่าย
วางแผนฯ

งานนโยบาย
แผนและประกัน
คุณภาพ

4 กิจกรรมติดตามการดําเนินงานตามแผนบริหาร
ความสี่ยงประจําปี 2560

1 ตค.2559-30 ก.ย.2560  -  รองคณบดีฝ่าย
วางแผนฯ

งานนโยบาย
แผนและประกัน
คุณภาพ

เป้าประสงค์คณะศิลปศาสตร์ที่ 1.2 ระบบสารสนเทศมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้

แผนปฏิบัติราชการคณะศิลปศาสตร์ประจําปีงบประมาณพ.ศ. 2560

ประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยที่ 1 การบริหารตามหลักธรรมาภิบาล
เป้าประสงค์มหาวิทยาลัยที่ 1 มหาวิทยาลัยมีระบบบริหารจัดการที่ดีด้วยหลักธรรมาภิบาลและมีมาตรฐานการ ทํางานที่มีผลสัมฤทธิ์สูง (High performance organization)
ประเด็นยุทธศาสตร์คณะศิลปศาสตร์ที่ 1 การบริหารตามหลักธรรมาภิบาล
เป้าประสงค์คณะศิลปศาสตร์ที่ 1.1 บริหารจัดการอย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล

ผู้รับผิดชอบเป้าประสงค์ กลยุทธ์
กิจกรรม/โครงการ ช่วงเวลาดําเนินการ

งบประมาณ

1.1 บริหารจัดการ
อย่างคล่องตัวและ
มีประสิทธิภาพ
ตามหลักธรรมาภิ
บาล



ภารกิจ ตัวชี้วัด เป้าหมาย
2560 แผ่นดิน รายได้ หลัก รอง

ผู้รับผิดชอบเป้าประสงค์ กลยุทธ์
กิจกรรม/โครงการ ช่วงเวลาดําเนินการ

งบประมาณ

5  กิจกรรมติดตามการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์
ทางการเงินประจําปี 2560

1 ตค.2559-30 ก.ย.2560  -  รองคณบดีฝ่าย
วางแผนฯ

คณะกรรมการ
กลยุทธ์ทาง
การเงิน

6 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สายวิชาการ คณะ
ศิลปศาสตร์

1 ตค.2559-30 ก.ย.2560 8,000              อ.จันทร์จิรา      
เหลาราช

คณะกรรมการ
แลกเปลี่ยน
เรียนรู้สาย
วิชาการ

7 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สายสนับสนุนวิชาการ 1 ตค.2559-30 ก.ย.2560 5,000              หัวหน้าสนง. คณะกรรมการ
แลกเปลี่ยน
เรียนรู้สาย
สนับสนุนวิชาการ

1.2 ระบบ
สารสนเทศมี
ประสิทธิภาพและ
สอดคล้องกับ
ความต้องการของ
ผู้ใช้

2.ความพึงพอใจของ
ผู้ใช้ข้อมูลสารสนเทศใน
การบริหารจัดการ

ร้อยละ 70 4.ปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศ
ของคณะให้มีประสิทธิภาพง่ายต่อการ
เข้าถึงข้อมูลสะดวกรวดเร็วทันสมัยอยู่
เสมอและมีความปลอดภัย

8 ปรับปรุงโครงสร้างเว็บไซต์คณะฯ ให้เข้าถึงข้อมูล
ได้ง่าย

1 ตค.2559-30 ก.ย.2560  -  รองคณบดีฝ่าย
บริหาร

-        70,000       รวมงบประมาณ 



เป้าหมาย
2560 แผ่นดิน รายได้ หลัก รอง

1  พัฒนางานเดิม 2 หลักสูตร 1 โครงการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ ตามแนวการประเมินคุณภาพของเครือข่าย
มหาวิทยาลัยแห่งประเทศอาเซียน (AUN-QA)

1 พย.-31ธค.59 25,000              หลักสูตร
ภาษาอังกฤษ

2 โครงการวิพากษ์หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ

1 มค.60-30 
เม.ย.60

25,000              

3 โครงการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
นิเทศศาสตร์บูรณาการ

1 ธค.59-30 
กย. 60

30,000              อ.ดร.วิรัตน์ คําศรีจันทร์ หลักสูตรนิเทศ
ศาสตร์บูรณาการ

4 โครงการพัฒนาหลักสูตรรายวิชาศึกษาทั่วไป 1 ตค.59-30 
กย. 60

27,380              อ.อาภาลัย สุขสําราญ
 อ.ปิยภัทร ชัยชมพู

คณะกรรมการ
ศึกษาทั่วไป

เป้าประสงค์คณะศิลปศาสตร์ที่ 2.6 บัณฑิตมีสมรรถนะด้านการปฏิบัติเพื่อการสร้างสุข

2.1 หลักสูตรที่ทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงของ
โลกและสอดคล้องกับ
ความต้องการของสังคม
และตลาดแรงงาน

1.พัฒนาหลักสูตรที่ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของโลกและ
สอดคล้องกับความต้องการของ
สังคมและตลาดแรงงาน

งบประมาณกลยุทธ์เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ช่วงเวลา
ดําเนินการ

เป้าประสงค์คณะศิลปศาสตร์ที่ 2.1 หลักสูตรที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกและสอดคล้องกับความต้องการของสังคมและตลาดแรงงาน

เป้าประสงค์คณะศิลปศาสตร์ที่ 2.2 การจัดการเรียนการสอนด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกและเน้นการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

เป้าประสงค์คณะศิลปศาสตร์ที่ 2.3 มีรายวิชาที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

เป้าประสงค์คณะศิลปศาสตร์ที่ 2.4 บัณฑิตมีความรับผิดชอบต่อสังคมและมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือปฏิบัติงานในสถานประกอบการ

เป้าประสงค์คณะศิลปศาสตร์ที่ 2.5 บัณฑิตมีสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษไม่ต่ํากว่าระดับ A2 ตามกรอบอ้างอิงความสามารถของสหภาพยุโรป (CEFR)

 แผนปฏิบัติราชการคณะศิลปศาสตร์ประจําปีงบประมาณพ.ศ. 2560
ประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยที่ 3 การผลิตบัณฑิต หลักสูตร และการพัฒนานักศึกษา
เป้าประสงค์มหาวิทยาลัยที่ 3  การพัฒนาหลักสูตรและเสริมสร้างความเข้มแข็งของหลักสูตรรองรับการขับเคลื่อน Thailand 4.0

เป้าประสงค์มหาวิทยาลัยที่ 4 การพัฒนานักศึกษาให้เป็นพลเมืองของโลก และมีความสามารถในการแข่งขันได้

ประเด็นยุทธศาสตร์คณะศิลปศาสตร์ที่ 2  การผลิตบัณฑิต หลักสูตร และการพัฒนานักศึกษา

ภารกิจ ผู้รับผิดชอบ
กิจกรรม/โครงการ

1.มีหลักสูตรที่มีการ
ปรับปรุงให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของโลก
และสอดคล้องกับความ
ต้องการของสังคมและ
ตลาดแรงงาน



เป้าหมาย
2560 แผ่นดิน รายได้ หลัก รอง

งบประมาณกลยุทธ์เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ช่วงเวลา
ดําเนินการ

ภารกิจ ผู้รับผิดชอบ
กิจกรรม/โครงการ

2.ร้อยละของบัณฑิตที่ได้
งานทํา

ร้อยละ 73 5 ประชาสัมพันธ์และจัดนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมนัดพบ
ตลาดแรงงานที่จัดโดยมหาวิทยาลัย / ประสานงานกับ
หน่วยงานส่วนกลางของมหาวิทยาลัยเพื่อเชิญองค์กรหรือ
สถานประกอบการกิจการที่เกี่ยวข้องสาขาวิชาชีพสําหรับ
บัณฑิตคณะศิลปศาสตร์

1 ตค.59-30 
กย. 60

-                   นายภัสกร ปัญญารักษา คณะกรรมการ
พัฒนานักศึกษา

3.จํานวนหลักสูตรที่
สร้างใหม่

  1 หลักสูตร 6 โครงการพัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขา
พัฒนาสุขภาพชุมชน (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2560)

1 ตค.59-30 
เม.ย.60

50,000              อ.ดร.เมธี วงศ์วีระพันธุ์
 และ อ.ดร.กัญจน์ 
จันทร์ศรีสุคต

หลักสูตรพัฒนา
สุขภาพชุมชน

7 โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรของคณะศิลปศาสตร์ 1ตค.59-30 
ก.ย.60

10,000              รองคณบดีฝ่ายวิชาการ งานบริการการศึกษา

ร้อยละ 100 2. บริหารจัดการหลักสูตรให้มี
ประสิทธิภาพ สอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติและทิศทางการพัฒนา
มหาวิทยาลัย

8 โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรภาษาไทยสําหรับชาว
ต่างประเทศ

1 ธค.59- 30 
เม.ย.60

164,400            อ.สุวรรณ เลียงหิรัญ
ถาวร

หลักสูตรภาษาไทย
สําหรับชาว
ต่างประเทศ

9 โครงการตรวจรับประกันคุณภาพการศึกษา 1 สค. 60-30 
กย.60

70,000              ผศ.ศิริกาญจน์ จันทร์
เรือง

คณะกรรมการ
ประกันคุณภาพฯ

10 โครงการสัมมนาหลักสูตรภาษาอังกฤษ (สัมมนาประจําปี
คณาจารย์)

1-30 มิ.ย 60 40,000              คณาจาร์ประจํา
หลักสูตร

หลักสูตร
ภาษาอังกฤษ

4.ร้อยละของหลักสูตรที่
มีบริหารจัดการหลักสูตร
อย่างมีประสิทธิภาพ 
สอดคล้องกับเกณฑ์การ
ประเมินตามตัวบ่งชี้ที่
ปรากฎในมคอ. 2 
ครบถ้วน หรือสอดคล้อง
กับทิศทางการพัฒนา
มหาวิทยาลัย



เป้าหมาย
2560 แผ่นดิน รายได้ หลัก รอง

งบประมาณกลยุทธ์เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ช่วงเวลา
ดําเนินการ

ภารกิจ ผู้รับผิดชอบ
กิจกรรม/โครงการ

ร้อยละ 80 11 กิจกรรมปรับปรุงรายวิชาศึกษาทั่วไป 19 รายวิชา 1ตค.59-30 
ก.ย.60

-                   รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะกรรมการวิชา
ศึกษาทั่วไป

12  โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาหลักสูตรรายวิชาศึกษา
ทั่วไป 

1-30 พย.59 40,240              อ.เสาวรีย์ ชัยวรรณ  
อ.ปิยธิดา ชัยวงค์

คณะกรรมการวิชา
ศึกษาทั่วไป

13 โครงการพัฒนาศักยภาพคณาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษา
ทั่วไป

1 ธ.ค.59-30 
เม.ย.60

30,000              อ.วันวิสา กิตติกรวรเดช คณะกรรมการ
รายวิชาศึกษาทั่วไป

14 โครงการประกอบการเรียนการสอนหลักสูตรฯ
ภาษาอังกฤษ   (เน้นกิจกรรมสนองการเรียนรู้ทักษะใน
ศตวรรษที่ 21)

-                   

  -โครงการพัฒนาการเรียนการสอนรายวิชาภอ 315 1 -30 พ.ย 59 -                   อ.ปวันรัตน์ บัวเจริญ หลักสูตร
ภาษาอังกฤษ15 โครงการประกอบการเรียนการสอนสาขาวิชาการนิเทศฯ คณาจารย์ประจํา

หลักสูตร
หลักสูตรนิเทศ
ศาสตร์บูรณาการ

 -โครงการการผลิตรายการวิทยุผ่าน FB Live 4 ต.ค.– 26 
ต.ค. 2559

28,800              รศ.อ้อมทิพย์ เมฆ
รักษาวนิช แคมป์

หลักสูตรนิเทศ
ศาสตร์บูรณาการ

 -โครงการกิจกรรมการสื่อสารมวลชน : คัดสรร สร้างสาร
และส่งเสริม (สําหรับ นศ.ปี2และ3)

1 มีค.59-30 
เม.ย.59

20,000              ผศ.ดร.ลัดดา จิตตคุต
ตานนท์

หลักสูตรนิเทศ
ศาสตร์บูรณาการ

 -โครงการกิจกรรมเสริมสร้างศาสตร์ด้านการสื่อสารมวลชน
 (สําหรับ นศ.ปี3และ4)

1 พย.59-20 
ธค.59

20,000              ผศ.ดร.ลัดดา จิตตคุต
ตานนท์

หลักสูตรนิเทศ
ศาสตร์บูรณาการ

 -โครงการพัฒนาทักษะผู้เรียนด้านการสื่อสาร สาขาวิชา
นิเทศศาสตร์บูรณาการ (สําหรับ นศ.ปี4)

12 ต.ค.59-17 
พ.ย.59

15,000              อ.จิราภรณ์ ศรีนาค หลักสูตรนิเทศ
ศาสตร์บูรณาการ

โครงการวาทวิทยา 15 ม.ค. – 30 
ก.ย. 2560

              10,000 อ.จิราภา สุภา หลักสูตรนิเทศ
ศาสตร์บูรณาการ

โครงการอบรมทักษะการปฏิบัติงานทางนิเทศศาสตร์ และ
ร่วมWorkshopวิชาสหกิจ

15 ม.ค. – 30 
ก.ย. 2560

              15,000 อ.จิราภา สุภา หลักสูตรนิเทศ
ศาสตร์บูรณาการ

2.2 การจัดการเรียน
การสอนด้าน
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ที่ทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงของ
สังคมโลกและเน้นการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

5.ร้อยละของรายวิชา
ของหลักสูตรและศึกษา
ทั่วไปที่มีการส่งเสริม
ทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21

3.ส่งเสริมการจัดการเรียนการ
สอนด้านมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ที่ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมโลกและ
เน้นการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21



เป้าหมาย
2560 แผ่นดิน รายได้ หลัก รอง

งบประมาณกลยุทธ์เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ช่วงเวลา
ดําเนินการ

ภารกิจ ผู้รับผิดชอบ
กิจกรรม/โครงการ

โครงการกิจกรรมพิเศษนําเสนอและเผยแพร่งานด้านนิเทศ
ศาสตร์

15 ม.ค. – 30 
ก.ย. 2560

              20,000 อ.จิราภา สุภา หลักสูตรนิเทศ
ศาสตร์บูรณาการ

16 โครงการประกอบการเรียนการสอนกลุ่มวิชาภาษาไทย
และภาษาตะวันออก

 - โครงการศึกษาวิถีชีวิตวัยรุ่นผ่านผู้กํากับภาพยนตร์แนว
วัยรุ่นสมัยใหม่

 23 พ.ย.59 12,000              อ.วาสนา ศรีรักษ์ กลุ่มวิชาภาษาไทยฯ

โครงการวัฒนธรรมจีนและญี่ปุ่น 1 ต.ค.59- 30 
ก.ย.60

15,000              อ.ดร.สุภัทรา โยธินศิริ
กุล และ อ.ศนิ ไทร
หอมหวล

กลุ่มวิชาภาษาไทยฯ

17 โครงการประกอบการเรียนการสอนกลุ่มวิชาพัฒนา
สุขภาพ
 -โครงการพัฒนาสุขภาพนักศึกษาครั้งที่ 1และครั้งที่ 2 1 กพ.60- 30 

พค.60
5,000               ว่าที่ร.ต.กิติพงษ์ ขัติยะ กลุ่มวิชาพัฒนา

สุขภาพ

 -โครงการผู้นํากิจกรรมนันทนาการปี2560 1 ต.ค 59-30 
ก.ย.60

4,000               ผศ.ดร.นราภรณ์ ขันธ
บุตร

กลุ่มวิชาพัฒนา
สุขภาพ

 -โครงการสื่อสร้างสรรค์กับสุขภาพเพื่อการดํารงชีวิต 1-30 พค.60 10,000              อ.ดร.อานนท์         สี
ดาเพ็ง

กลุ่มวิชาพัฒนา
สุขภาพ

 -โครงการนิทรรศการแสดงผลงานศิลปะสร้างสรรค์ 1 พ.ย.59-30 
พ.ค. 60

5,000               อ.ดร.ฐาปกรณ์ เครือ
ระยา

กลุ่มวิชาพัฒนา
สุขภาพ

18 โครงการประกอบการเรียนการสอนกลุ่มสหวิทยาการ
สังคมศาสตร์

 -โครงการศึกษาเรียนรู้แหล่งโบราณคดีล้านนา 1 ก.ย.59-30 
พ.ค.60

7,000               อ.ดร.เมธี เมธาสิทธิ 
สุขสําเร็จ

กลุ่มสหวิทยาการ
สังคมศาสตร์

 -โครงการมองสังคมไทยท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมโลก

1-30 พ.ย.59 2,300               อ..เสาวรีย์ ชัยวรรณ กลุ่มสหวิทยาการ
สังคมศาสตร์



เป้าหมาย
2560 แผ่นดิน รายได้ หลัก รอง

งบประมาณกลยุทธ์เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ช่วงเวลา
ดําเนินการ

ภารกิจ ผู้รับผิดชอบ
กิจกรรม/โครงการ

 -โครงการสัมมนาพิเศษหัวข้อ " จิตวิทยาการปรับตัวข้าม
วัฒนธรรม "

23-พ.ย.-59 4,000               อ.ดร.พิณนภา หมวก
ยอด

กลุ่มสหวิทยาการ
สังคมศาสตร์

 -โครงการบรรยายพิเศษเรื่องการประยุกต์ใช้ Google 
Apps ในชีวิตประจําวัน

14 ธค.59 2,800               อ.จันทร์จิรา เหลาราช กลุ่มสหวิทยาการ
สังคมศาสตร์

19 โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

-                   

  -โครงการเสริมทักษะภาษาตามผลลัพธ์การเรียนรู้ใน
รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน (รายวิชาศท 141 ศท 142)

1-ต.ค.59-30 
มิ.ย.60

####### -                   อาจารย์ผู้สอนใน
หลักสูตร

หลักสูตร
ภาษาอังกฤษ

  -โครงการเสริมทักษะภาษาตามผลลัพธ์การเรียนรู้ใน
หมวดวิชาหลักสูตรปริญญาตรี (รายวิชาศท 241 ศท 243 
ศท 245)

1-ต.ค.59-30 
มิ.ย.60

694,000 -                   อาจารย์ผู้สอนใน
หลักสูตร

หลักสูตร
ภาษาอังกฤษ

 -โครงการสร้างทัศนคติที่ดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษให่แก่
นักศึกษามหาวิทยาลัย

1-ต.ค.59-30 
มิ.ย.60

1,000,000 -                   อาจารย์ผู้สอนใน
หลักสูตร

หลักสูตร
ภาษาอังกฤษ

 -โครงการส่งเสริมและสนับสนุนนักศึกษากลุ่มที่มีผลการ
เรียนภาษาอังกฤษให้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง (สําหรับน
ศ.ชั้นปี4)

1-ต.ค.59-30 
มิ.ย.60

100,000 -                   อาจารย์ผู้สอนใน
หลักสูตร

หลักสูตร
ภาษาอังกฤษ

 -โครงการส่เงสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองเพื่อการพัฒนา
ทักษะภาษาอังกฤษตามหลักการการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
(lifelong learning)

1-ต.ค.59-30 
มิ.ย.60

####### -                   อาจารย์ผู้สอนใน
หลักสูตร

หลักสูตร
ภาษาอังกฤษ

 -โครงการค่ายภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษามหาวิทยาลัย
แม่โจ้ วิทยาเขตชุมพร    (สําหรับนศ.ชั้นปี 1 )

1-ต.ค.59-30 
มิ.ย.60

486,100   -                   อาจารย์ผู้สอนใน
หลักสูตร

หลักสูตร
ภาษาอังกฤษ



เป้าหมาย
2560 แผ่นดิน รายได้ หลัก รอง

งบประมาณกลยุทธ์เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ช่วงเวลา
ดําเนินการ

ภารกิจ ผู้รับผิดชอบ
กิจกรรม/โครงการ

 -โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ ตาม
ความต้องการของแต่ละหลักสูตร

1-ต.ค.59-30 
มิ.ย.60

208,000   -                   อาจารย์ผู้สอนใน
หลักสูตร

หลักสูตร
ภาษาอังกฤษ

2 รายวิชา 4.พัฒนาและปรับปรุงรายวิชา
การศึกษาทั่วไปให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมโลก

20  สร้างรายวิชาเลือเสรีใหม่   ได้แก่ วรรณกรรมการเกษตร/
สังคมเกษตร/สมาธิ( 3 รายวิชา)

1 ตค.59-30
พ.ค.60

-                   รองคณบดีฝ่ายวิชาการ งานบริการการศึกษา

5.พัฒนาและปรับปรุงรายวิชา
การศึกษาทั่วไปให้สอดคล้องกับอัต
ลักษณ์และเอกลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย

 -กิจกรรมทวนสอบ 3,000               รองคณบดีฝ่ายวิชาการ งานบริการการศึกษา

6.ร้อยละความพึง
พอใจของนายจ้างที่มี
ต่อผู้สําเร็จการศึกษา

ร้อยละ 70 6. ส่งเสริมให้นักศึกษามีความ
รับผิดชอบต่อสังคมและมีความสุข
ในการทํางาน

21 กิจกรรมติดตามผลความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อ
ผู้สําเร็จการศึกษา

1 ตค.59-30
ก.ย.60

-                   ว่าที่ร.ต.ภัสกร ปัญญา
รักษา

คณะกรรมการ
พัฒนานักศึกษา

22 โครงการปัจฉิมนิเทศคณะศิลปศาสตร์ 1-30 พค.60               15,000 ว่าที่ร.ต.ภัสกร ปัญญา
รักษา

คณะกรรมการ
พัฒนานักศึกษา

ร้อยละ 80 7  ส่งเสริมให้นักศึกษามีสมรรถนะ
ในการเป็นผู้ประกอบการหรือ
ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ

23 โครงการทักษะวิชาชีพสานสัมพันธ์ศิษย์เก่า
คณะศิลปศาสตร์ประจําปีการศึกษา 2559

1-30 มีค.60               20,000 ว่าที่ร.ต.ภัสกร ปัญญา
รักษา

คณะกรรมการ
พัฒนานักศึกษา

24 กิจกรรมสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษาและศิษย์เก่าที่มี
ต่อหลักสูตรในการพัฒนาความรู้ทักษะและประสบการณ์
ทางด้านวิชาชีพ

1 ต.ค.59- 30 
ก.ย.60

-                   ว่าที่ร.ต.ภัสกร ปัญญา
รักษา

คณะกรรมการ
พัฒนานักศึกษา

25  โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ สาขาวิชานิเทศ
ศาสตร์บูรณาการ (สําหรับนศ.ปี1 ,2,4)

1 มค.60-30
พ.ค.60

              20,000 อ.จิราภรณ์ ศรีนาค หลักสูตรนิเทศ
ศาสตร์บูรณาการ

26 โครงการประเมินและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้กับ
นักศึกษา

1-ต.ค.59-30 
มิ.ย.60

  9,199,900 อ.พงษ์ศักดิ์ รวมทรัพย์ หลักสูตร
ภาษาอังกฤษ

2.3  มีรายวิชาที่
สอดคล้องกับอัต
ลักษณ์และเอกลักษณ์
ของมหาวิทยาลัย

5.จํานวนรายวิชาที่
สอดคล้องกับอัตลักษณ์
และเอกลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย

7. ร้อยละความพึง
พอใจของนักศึกษา
และศิษย์เก่าที่มีต่อ
หลักสูตรในการพัฒนา
ความรู้ทักษะและ
ประสบการณ์ทางด้าน
วิชาชีพ



เป้าหมาย
2560 แผ่นดิน รายได้ หลัก รอง

งบประมาณกลยุทธ์เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ช่วงเวลา
ดําเนินการ

ภารกิจ ผู้รับผิดชอบ
กิจกรรม/โครงการ

กิจกรรมเตรียมความพร้อมสําหรับนักศึกษาแรกเข้า
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

1-ต.ค.59-30 
มิ.ย.60

-                   อาจารย์ผู้สอนใน
หลักสูตร

หลักสูตร
ภาษาอังกฤษ

  -โครงการพัฒนานักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
 Step Up Your English (สําหรับนศ.ชั้นปี 1)

1-ต.ค.59-30 
มิ.ย.60

-                   อาจารย์ผู้สอนใน
หลักสูตร

หลักสูตร
ภาษาอังกฤษ

 -โครงการค่ายภาษาอังกฤษ(สําหรับนักศึกษาชั้นปี 2) 1-ต.ค.59-30 
มิ.ย.60

    93,700 -                   อาจารย์ผู้สอนใน
หลักสูตร

หลักสูตร
ภาษาอังกฤษ

  -โครงการค่ายภาษาอังกฤษ Day Camp (สําหรับนศ.ชั้น
ปี 2)

1-ต.ค.59-30 
มิ.ย.60

    77,500 -                   อาจารย์ผู้สอนใน
หลักสูตร

หลักสูตร
ภาษาอังกฤษ

  -โครงการ Learning By Doing : the English 
Language and its  Cultural Contexts   (สําหรับนศ.
ชั้นปีที่ 3)

1-ต.ค.59-30 
มิ.ย.60

   129,580 -                   อาจารย์ผู้สอนใน
หลักสูตร

หลักสูตร
ภาษาอังกฤษ

 - โครงการการฝึกอบรมภาษาอังกฤษ Preparation for 
Career Opportunity and futher study (สําหรับนศ.
ชั้นปีที่ 4)

ภาคเรียนที่ 
2/59

   500,000 -                   อาจารย์ผู้สอนใน
หลักสูตร

หลักสูตร
ภาษาอังกฤษ

 -โครงการ Refurbishing Your english (สําหรับนศ.เกรด
ต่ํากว่า 2.5)

1-ต.ค.59-30 
มิ.ย.60

    72,000 -                   อาจารย์ผู้สอนใน
หลักสูตร

หลักสูตร
ภาษาอังกฤษ

27 โครงการเตรียมความพร้อมรายวิชา ศป 497 สหกิจศึกษา ม.ค.60-ก.พ.60               20,000 นางวิภารัตน์ สุวรรณ
สิงห์

คณะกรรมการสห
กิจศึกษา

2.5 บัณฑิตมีสมรรถนะ
ด้านภาษาอังกฤษใน
ระดับ A2 ขึ้นไปตาม
กรอบอ้างอิง
ความสามารถของ
สหภาพยุโรป (CEFR)

8. บัณฑิตมีสมรรถนะด้าน
ภาษาอังกฤษ A2 ขึ้นไป
ตามกรอบอ้างอิง
ความสามารถของสหภาพ
ยุโรป (CEFR)

ร้อยละ 50 8. พัฒนาความรู้ความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษของนักศึกษาและติดตาม
สัมฤทธิผลทางภาษาอังกฤษ

28 กิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษ
นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ โดยให้นักศึกษาเข้ารับการ
อบรมภาษาอังกฤษ (ที่จัดโดยศูนย์ภาษา)

1-ต.ค.59-30 
มิ.ย.60

-                   รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะกรรมการ
พัฒนานักศึกษา



เป้าหมาย
2560 แผ่นดิน รายได้ หลัก รอง

งบประมาณกลยุทธ์เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ช่วงเวลา
ดําเนินการ

ภารกิจ ผู้รับผิดชอบ
กิจกรรม/โครงการ

ร้อยละ 80 29 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 1 มิ.ย.60-31 
ก.ค.60

               8,000 ว่าที่ร.ต.ภัสกร ปัญญา
รักษา

คณะกรรมการ
พัฒนานักศึกษา

30 โครงการส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมการประกวดผลงาน
สร้างสรรค์ (งบคณะฯ)

1 ต.ต.59-30 
พ.ค.60

              20,000 ว่าที่ร.ต.ภัสกร ปัญญา
รักษา

คณะกรรมการ
พัฒนานักศึกษา

31 โครงการ Liberal Camp ครั้งที่ 7 (งบกองกิจ) 1-30 ตค.59 20,000 ว่าที่ร.ต.ภัสกร ปัญญา
รักษา

คณะกรรมการ
พัฒนานักศึกษา

32 โครงการเสริมสร้างภาวะผู้นําคณะศิลปศาสตร์ ประจําปี
การศึกษา 2559 :ประกวดดาวเดือน  (งบกองกิจ)

              25,000 ว่าที่ร.ต.ภัสกร ปัญญา
รักษา

คณะกรรมการ
พัฒนานักศึกษา

33 โครงการกีฬาแม่โจ้สัมพันธ์ ครั้งที่ 43 :
สโมสรนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์(งบกองกิจ)

1 -30 ม.ค.60               37,000 ว่าที่ร.ต.ภัสกร ปัญญา
รักษา

คณะกรรมการ
พัฒนานักศึกษา

34 โครงการไหว้ครูคณะศิลปศาสตร์
ประจําปีการศึกษา 2560(งบกองกิจ)

1 มิ.ย.60-31 
ก.ค.60

               6,000 ว่าที่ร.ต.ภัสกร ปัญญา
รักษา

คณะกรรมการ
พัฒนานักศึกษา

35 โครงการสานสัมพันธ์น้องพี่ศิลปศาสตร์: อาสาพัฒนา
สิ่งแวดล้อมประจําปีการศึกษา 2560 (งบกองกิจ)

25,000 ว่าที่ร.ต.ภัสกร ปัญญา
รักษา

คณะกรรมการ
พัฒนานักศึกษา

36 โครงการรักเด็กรักษ์โลกประจําปีการศึกษา 2560            
 (งบกองกิจ)

1 -30 ม.ค.60                5,000 ว่าที่ร.ต.ภัสกร ปัญญา
รักษา

คณะกรรมการ
พัฒนานักศึกษา

37 โครงการศิษย์เก่าสัมพันธ์คณะศิลปศาสตร์
ประจําปีการศึกษา 2560 (งบคณะฯ)

1-28 ก.พ.60               30,000 ว่าที่ร.ต.ภัสกร ปัญญา
รักษา

คณะกรรมการ
พัฒนานักศึกษา

38 โครงการพัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษา :
การให้คําปรึกษาแก่นักศึกษา
ประจําปีการศึกษา 2560 (งบคณะฯ)

1-30 มีค.60                5,000 ว่าที่ร.ต.ภัสกร ปัญญา
รักษา

คณะกรรมการ
พัฒนานักศึกษา

39 กิจกรรมการประเมินคุณภาพการให้บริการคณะศิลปศาสตร์
 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจําปีการศึกษา 2560

1 ต.ค.59- 30 
ก.ย.60

-                   ว่าที่ร.ต.ภัสกร ปัญญา
รักษา

คณะกรรมการ
พัฒนานักศึกษา

2.6 บัณฑิตมีสมรรถนะ
ด้านการปฏิบัติเพื่อการ
สร้างสุข

9. ส่งเสริมการดําเนินโครงการและ
กิจกรรมของนักศึกษาเพื่อการสร้างสุข

9.นักศึกษามีความพึง
พอใจต่อกิจกรรมที่
เสริมสร้างทักษะชีวิตของ
หลักสูตรและคณะฯ



เป้าหมาย
2560 แผ่นดิน รายได้ หลัก รอง

งบประมาณกลยุทธ์เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ช่วงเวลา
ดําเนินการ

ภารกิจ ผู้รับผิดชอบ
กิจกรรม/โครงการ

โครงการค่ายทักษะสัมพันธ์ภาษาอังกฤษ English Camp 
(สําหรับนศ.ชั้นปี 2)

1 ต.ค.59- 30 
ก.ย.60

-                   อาจารย์ผู้สอนใน
หลักสูตร

หลักสูตร
ภาษาอังกฤษ

โครงการ Learning By Doing : the English Language
 and its  Cultural Contexts

1 ต.ค.59- 30 
ก.ย.60

-                   อาจารย์ผู้สอนใน
หลักสูตร

หลักสูตร
ภาษาอังกฤษ

40 โครงการ Communication  Camp ครั้งที่ 8 1 -31 ต.ค.59               55,000  อ.จิราภา สุภา และ
ว่าที่ ร.ต.ภัสกร 
ปัญญารักษา

หลักสูตรนิเทศ
ศาสตร์บูรณาการ

โครงการปฏิบัติการสร้างสุขชุมชน 1 ต.ค.59- 30 
ก.ย.60

                    -   อ.พีรดา ประจงการ หลักสูตรพัฒนา
สังคมและมนุษย์

41 กิจกรรมทําแบบสํารวจบัณฑิตฯ หัวข้อ "การจัดกิจกรรมที่
เสริมสร้างทักษะชีวิตของหลักสูตรและคณะฯไปใช้
ประโยชน์ได้"

-                   ว่าที่ร.ต.ภัสกร ปัญญา
รักษา

คณะกรรมการ
พัฒนานักศึกษา

โครงการ Liberal Camp ครั้งที่ 7, 1-30 ตค.59 -                   ว่าที่ร.ต.ภัสกร ปัญญา
รักษา

คณะกรรมการ
พัฒนานักศึกษา

โครงการกีฬาแม่โจ้สัมพันธ์ ครั้งที่ 43 1 -30 ม.ค.60 -                   ว่าที่ร.ต.ภัสกร ปัญญา
รักษา

คณะกรรมการ
พัฒนานักศึกษา

โครงการปฏิบัติการสร้างสุขชุมชน 1 ต.ค.59- 30 
ก.ย.60

-                   ว่าที่ร.ต.ภัสกร ปัญญา
รักษา

หลักสูตรพัฒนา
สังคมและมนุษย์

42 โครงการ Homeroom  นิเทศศาสตร์บูรณาการ         
(สําหรับนศ.ปี1 2 3 )

26 เม.ย..60 -                   อ.จิราภรณ์ ศรีนาค หลักสูตรนิเทศ
ศาสตร์บูรณาการ

43 โครงการเปลี่ยนชีวิต เปลี่ยนสิ่งแวดล้อม 25 ม.ค..60 -                   อ.วัชรียา บํารุง คณะกรรมการ
พัฒนานักศึกษา

9,199,900    903,920           

118,000                

10. ร้อยละของบัณฑิต
สามารถนําการเรียนรู้จาก
กิจกรรมที่เสริมสร้าง
ทักษะชีวิตของหลักสูตร
และคณะฯไปใช้ประโยชน์
ได้

ร้อยละ 80



ประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยที่ 4 การวิจัยเพื่อสังคม

เป้าประสงค์มหาวิทยาลัยที่ 5.  มหาวิทยาลัยมีผลงานวิจัยมุ่งเน้นภาคเกษตร ที่ตอบโจทย์ประเทศไทย Thailand 4.0 และชุมชน

ประเด็นยุทธศาสตร์คณะศิลปศาสตร์ที่ 3 การผลิตงานวิจัยด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่ได้มาตรฐานทางวิชาการและสามารถนําไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาสังคมได้

ภารกิจ เป้าหมาย
2560 แผ่นดิน รายได้ หลัก รอง

1.พัฒนางานเดิม 3.1 ระบบและกลไกด้าน
งานวิจัยมีประสิทธิภาพ

1.จํานวนข้อเสนอ
งานวิจัย

10 เรื่อง 1 การสนับสนุนทุนโครงการวิจัยด้านสังคมศาสตร์ 
มนุษยศาสตร์ และสาขาที่เกี่ยวข้อง

1 ต.ค.59 -30 ก.ย. 60 465,000       คณะกรรมการ
วิจัยฯ

งานบริการวิชาการ
และวิจัย

2.จํานวนเงินวิจัย
ต่อคน

 10,000 บาท 2 โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย (การเขียน
งานวิจัยเพื่อขอแหล่งทุนภายนอก/ การตีพิมพ์
เผยแพร่ผลงานวิจัย/สถิติเพื่อการวิจัย)

1 ต.ค.59 -30 ก.ย. 60 15,000         คณะกรรมการ
วิจัยฯ

งานบริการวิชาการ
และวิจัย

3 โครงการ ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องจริยธรรม
การวิจัยในคน สาขาสังคมศาสตร์-มนุษยศาสตร์ 
(25,000) งบมหาวิทยาลัยแม่โจ้

1 ต.ค.59 -30 ก.ย. 60 ผศ.ดร.นิคม     
มูลเมือง และ อ.
ดร.ปารดา  เดชะ
ปทุมวัน

คณะกรรมการวิจัย

เป้าประสงค์คณะศิลปศาสตร์ที่ 3.2 บุคลากรมีผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ

เป้าประสงค์คณะศิลปศาสตร์ที่ 3.1 ระบบและกลไกด้านงานวิจัยมีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด

1.พัฒนาระบบและกลไก
ด้านการวิจัยให้มี
ประสิทธิภาพ

ผู้รับผิดชอบงบประมาณ
ช่วงเวลาดําเนินการกิจกรรม/โครงการ

เป้าประสงค์คณะศิลปศาสตร์ที่ 3.3 ผลงานวิจัยได้รับการตีพิมพ์และอ้างอิงในระดับชาติและนานาชาติ

เป้าประสงค์คณะศิลปศาสตร์ที่ 3.4 ชุมชนและท้องถิ่นนํางานวิจัยของคณะไปใช้ประโยชน์

แผนปฏิบัติราชการคณะศิลปศาสตร์ประจําปีงบประมาณพ.ศ. 2560



ภารกิจ เป้าหมาย
2560 แผ่นดิน รายได้ หลัก รอง

กลยุทธ์เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบงบประมาณ
ช่วงเวลาดําเนินการกิจกรรม/โครงการ

4 การรายงานผลการดําเนินงานรายไตรมาส 
(รายงานใน กก.วิจัย, กก.คณะฯ)

1 ต.ค.59 -30 ก.ย. 60 คณะกรรมการ
วิจัยฯ

5 การสํารวจปัญหาการทํางานวิจัยที่ไม่แล้วเสร็จ 1 ต.ค.59 -30 ก.ย. 60 คณะกรรมการ
วิจัยฯ

6 การจัดสรรรางวัลสําหรับผู้ทําวิจัยดีเด่น 1 ต.ค.59 -30 ก.ย. 60 3,000          คณะกรรมการ
วิจัยฯ

7 การปรับปรุงหลักเกณฑ์การรับทุนอุดหนุนการ
วิจัย

1 ต.ค.59 -30 ก.ย. 60 คณะกรรมการ
วิจัยฯ

8 การรวบรวมผลงานวิจัย/วิชาการให้คณาจารย์
ภายในรับทราบและเผยแพร่ใน website

1 ต.ค.59 -30 ก.ย. 60 5,000          คณะกรรมการ
วิจัยฯ

9 การแนะนําแหล่งทุนภายใน/ภายนอก 
ประชาสัมพันธ์ให้คณาจารย์รับทราบ แจ้งจํานวน
เงิน ระยะเวลาการยื่น (โปสเตอร์/เว็บไซต์ 
ประชาสัมพันธ์)

1 ต.ค.59 -30 ก.ย. 60 คณะกรรมการ
วิจัยฯ

10 สนับสนุนการทําวิจัยเป็นทีม/วิจัยกลุ่ม 1 ต.ค.59 -30 ก.ย. 60 คณะกรรมการ
วิจัยฯ

3.3 ผลงานผลงานวิจัย
ได้รับการตีพิมพ์และ
อ้างอิงในระดับชาติและ
นานาชาติ

5.จํานวนผลงาน
ทางวิชาการที่
ได้รับการตีพิมพ์
หรือเผยแพร่ใน
ระดับชาติและ
นานาชาติ

10 เรื่อง 3. ส่งเสริมและสนับสนุน
ให้บุคลากรมีผลงานวิจัยที่
ได้รับการตีพิมพ์ใน
ระดับชาติและนานาชาติ

11 โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย (การเขียน
งานวิจัยเพื่อขอแหล่งทุนภายนอก/ การตีพิมพ์
เผยแพร่ผลงานวิจัย/สถิติเพื่อการวิจัย)

1 ต.ค.59 -30 ก.ย. 60 คณะกรรมการ
วิจัยฯ

2.ส่งเสริมปัจจัยเกื้อหนุน
ต่อการทําวิจัย

3.ร้อยละของ
ผลงานวิจัยที่แล้ว
เสร็จภายใน
ระยะเวลาที่
กําหนดจาก
งานวิจัยที่ขอ
อนุมัติทั้งหมด

ร้อยละ 40

4.ร้อยละของ
อาจารย์และ
นักวิจัยประจําที่มี
งานวิจัยต่อ
จํานวนอาจารย์
และนักวิจัย
ประจําทั้งหมด

ร้อยละ30  (26 คน)

3.2 บุคลากรมีผลงานวิจัย
ที่มีคุณภาพ



ภารกิจ เป้าหมาย
2560 แผ่นดิน รายได้ หลัก รอง

กลยุทธ์เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบงบประมาณ
ช่วงเวลาดําเนินการกิจกรรม/โครงการ

12 กิจกรรมพัฒนาฐานข้อมูลงานวิจัยนักศึกษา 
ปริญญาโท

1 ต.ค.59 -30 ก.ย. 60

13 โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย(การเขียน
งานวิจัยเพื่อขอแหล่งทุนภายนอก/ การตีพิมพ์
เผยแพร่ผลงานวิจัย/สถิติเพื่อการวิจัย)  (อาจรวม
เป็นกิจกรรมเดียวกับกิจกรรมที่จัดให้บุคลากร
สายวิชาการ)

1 ต.ค.59 -30 ก.ย. 60 คณะกรรมการ
วิจัยฯ

14 จัดทําประกาศ/หลักเกณฑ์ให้เงินรางวัลให้กับ
นักศึกษาที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงาน

1 ต.ค.59 -30 ก.ย. 60 คณะกรรมการ
วิจัยฯ

 2 เรื่อง 15 สนับสนุนให้อ้างอิงผลงานวิจัยของบุคลากรใน
คณะ

1 ต.ค.59 -30 ก.ย. 60 คณะกรรมการ
วิจัยฯ

16 รวบรวมฐานข้อมูลวารสารวิชาการที่ได้รับการ
ยอมรับ

1 ต.ค.59 -30 ก.ย. 60 คณะกรรมการ
จัดทําวารสาร

8. จํานวน
เครือข่ายทางการ
วิจัยทั้ง
ภายในประเทศ
และต่างประเทศ

1 เครือข่าย 4. สร้างเครือข่ายทางการ
วิจัยทั้งภายในประเทศ
และต่างประเทศ

17 จัดทําเครือข่ายทางการวิจัยกับประเทศต่างเช่น
 - เยอรมัน
 - อินโดนีเซีย
 - ม.มหิดล ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย

1 ต.ค.59 -30 ก.ย. 60 100,000       คณะกรรมการ
วิจัยฯ

7.จํานวนงานวิจัย
ที่ได้รับการอ้างอิง
ในระดับชาติและ
นานาชาติ

6.ผลงานของ
นักศึกษาและ
ผู้สําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาโท
ที่ได้รับการ
ตีพิมพ์หรือเผยแพร่

2 เรื่อง



ภารกิจ เป้าหมาย
2560 แผ่นดิน รายได้ หลัก รอง

กลยุทธ์เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบงบประมาณ
ช่วงเวลาดําเนินการกิจกรรม/โครงการ

โครงการพัฒนางานวิจัยร่วมกับชุมชน 1 ต.ค.59 -30 ก.ย. 60 5,000          คณะกรรมการ
วิจัยฯ

593,000       

9. จํานวน
ผลงานวิจัยของ
คณะถูกนําไปใช้
ประโยชน์ใน
ชุมชนและท้องถิ่น

3.4 ชุมชนและท้องถิ่นนํา
ผลงานวิจัยของคณะไปใช้
ประโยชน์

2 เรื่อง 185.สนับสนุนสนับสนุน
งานวิจัยชุมชนเชิงพื้นที่ที่
สามารถให้ชุมชนนําไปใช้
ประโยชน์/แบบมีส่วน
ร่วมกับชุมชนงานวิจัย
ชุมชนเชิงพื้นที่ที่สามารถ
ให้ชุมชนนําไปใช้
ประโยชน์/แบบมีส่วน
ร่วมกับชุมชน



เป้าหมาย
2560 แผ่นดิน รายได้ หลัก รอง

1. พัฒนางานเดิม 3 โครงการ 1 โครงการประเมินและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
ให้กับบุคลากร ครู นักสึกา นักเรียน และผู้นํา
ชุมชน

1 ต.ค.59- 30 ก.ย.60 5,474,000   ประธานหลักสูตร
ภาษาอังกฤษ

คณะกรรมการ
บริการวิชาการ

1.1 โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้กับกลุ่ม
บุคลากรครู

1 ต.ค.59- 30 มิ.ย.60 อ.ภาคศิริ     ทองเสน

1.2 โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้กับกลุ่ม
นักเรียนระดับปฐมศึกษาและมัธยมศึกษา

1 ต.ค.59- 30 มิ.ย.60 อ.ดร.ปารดา เดชะ
ประทุมวัน

1.3 โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้กับผู้นํา
ชุมชน

1 ต.ค.59- 30 มิ.ย.60 ผศ.ศิริกาญจน์ จันทร์
เรือง

1.4 โครงการบูรณาการวิจัยและการเรียนการสอน:
 โครงการปฏิบัติการสร้างสุขชุมชน

1 ต.ค.59- 30 ก.ย.60 หลักสูตรพัฒนาสังคม
และมนุษย์

4.1 การบริการ
วิชาการด้าน
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
ตอบสนองและ
พัฒนาท้องถิ่น
ชุมชนและสังคม

1.จํานวนโครงการ/ กิจกรรม
บริการวิชาการแก่ชุมชนที่
สอดคล้องกับความต้องการของ
ชุมชน

1. ส่งเสริมความร่วมมือการจัดทํา
โครงการบริการวิชาการระหว่าง
คณะและชุมชนเพื่อตอบสนอง
และพัฒนาท้องถิ่นชุมชนและสังคม

แผนปฏิบัติราชการคณะศิลปศาสตร์ประจําปีงบประมาณพ.ศ. 2560
ประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยที่ 5 การบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชนสังคม

เป้าประสงค์มหาวิทยาลัยที่ 6.   มหาวิทยาลัยมีระบบการบริหารจัดการงานบริการวิชาการที่ดีมีประสิทธิภาพ

เป้าประสงค์มหาวิทยาลัยที่ 7. มหาวิทยาลัยเป็นที่พึงของประชาชน และมีส่วนร่วมในการยกระดับการพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชน

ภารกิจ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด
กิจกรรม/โครงการ

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
ช่วงเวลาดําเนินการ

กลยุทธ์

ประเด็นยุทธศาสตร์คณะศิลปศาสตร์ที่ 4 การบริการวิชาการที่เพิ่มศักยภาพในการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตของท้องถิ่นชุมชนและสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ

เป้าประสงค์คณะศิลปศาสตร์ที่ 4.1 การบริการวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ตอบสนองและพัฒนาท้องถิ่นชุมชนและสังคม



เป้าหมาย
2560 แผ่นดิน รายได้ หลัก รอง

ภารกิจ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด
กิจกรรม/โครงการ

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
ช่วงเวลาดําเนินการ

กลยุทธ์

2.จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่
บูรณาการการบริการวิชาการกับ
การวิจัยหรือการเรียนการสอน

1  โครงการ 2. ส่งเสริมให้การบริการวิชาการมี
การบูรณาการด้านการเรียน การ
วิจัย และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

2 กิจกรรม The English Exercise                     
  -กิจกรรมดนตรีอ.เมนเฟรด

18-พ.ย.-59 หลักสูตรภาษาอังกฤษ คณะกรรมการ
บริการวิชาการ

3 โครงการปฏิบัติการสร้างสุขชุมชน 1 ต.ค.59- 30 มิ.ย.60       21,600 อ.พีรดา ประจงการ คณะกรรมการ
บริการวิชาการ

4 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ:

     92,000 อ.เมธี เมธาสิทธิ สุข
สําเร็จ

คณะกรรมการ
บริการวิชาการ

5 โครงการบริการวิชาการ อบรมทักษะภาษาอังกฤษ คณาจารย์

3.1 โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้กับกลุ่ม
บุคลากรครู

1 ต.ค.59- 30 มิ.ย.60 อ.ภาคศิริ      ทองเสน

3.2 โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้กับกลุ่ม
นักเรียน

1 ต.ค.59- 30 มิ.ย.60 อ.ดร.ปารดา เดชะ
ประทุมวัน

3.3 โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้กับผู้นํา
ชุมชน

1 ต.ค.59- 30 มิ.ย.60 ผศ.ศิริกาญจน์ จันทร์
เรือง

6 โครงการศูนย์เด็กเล็กสร้างสุขภาพดี 1 ต.ค.59- 30 มิ.ย.60 14,960      อ.ดร.ปิยะพันธุ์ นันตา คณะกรรมการ
บริการวิชาการ

7 โครงการศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมล้านนา 1 ต.ค.59- 30 มิ.ย.60 80,000     อ.ฐาปกรณ์ เครือระ
ยา

คณะกรรมการ
บริการวิชาการ

3. ส่งเสริมให้การบริการวิชาการ
สนองตอบสนองยุทธศาสตร์การ
พัฒนามหาวิทยาลัยระยะ 15 ปี

3. ระดับความสําเร็จของการบูร
ณาการผลงานบริการวิชาการที่
ตอบสนองและพัฒนาท้องถิ่น
ชุมชนและสังคม

ระดับ 5
(เทียบคะแนนจาก
โครงการที่มีในแผน 

กพร.)



เป้าหมาย
2560 แผ่นดิน รายได้ หลัก รอง

ภารกิจ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด
กิจกรรม/โครงการ

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
ช่วงเวลาดําเนินการ

กลยุทธ์

8 โครงการการจัดทําวารสาร 1ต.ค.59- 30 มิ.ย.60 130,000     อ.สุวรรณ  เลียงหิรัญ
ถาวร

คณะกรรมการ
จัดทําวารสาร

9 โครงการเผยแพร่ความรู้เรื่องชุมชนเกษตรกรรม
ท้องถิ่นทางวิทยุกระจายเสียง ช่วงหลังฤดูกาลเก็บ
เกี่ยว (มกราคม-มิถุนายน)

1ต.ค.59- 30 มิ.ย.60 -           อ. วาสนา       ศรีรักษ์ คณะกรรมการ
บริการวิชาการ

10 โครงการเผยแพร่ความรู้เรื่องชุมชนเกษตรกรรม
ท้องถิ่นทางวิทยุกระจายเสียง ช่วงหลังฤดูกาลเก็บ
เกี่ยว

 1-30 ธค. 59 -           อ. วาสนา       ศรีรักษ์ คณะกรรมการ
บริการวิชาการ

11 เสวนาวิชาการเนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ 1-30 กย.60 30,000      รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะกรรมการ
บริการวิชาการ

5.จํานวนโครงการการบริการ
วิชาการที่สร้างเสริมรายได้กับ
หน่วยงาน

1 โครงการ 12 โครงการ ฝึกอบรมภาษาอังกฤษสําหรับการทํางาน 1ต.ค.59- 30 มิ.ย.60 ผศ. หทยา / Mr. 
Manfred

หลักสูตร
ภาษาอังกฤษ

13 กิจกรรมประชาสัมพันธ์การรับแปลงาน
ภาษาต่างประเทศ

1ต.ค.59- 30 มิ.ย.60 -           อนุกรรมการแปลภาษา

14 โครงการอบรมภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น 1ต.ค.59- 30 มิ.ย.60 -           อ.ศนิ ไทรหอมหวล กลุ่มวิชาภาษาไทยฯ

5,646,000   196,560     

5. การบริการวิชาการเพื่อพัฒนา
สังคมและสร้างเสริมรายได้ให้กับ
หน่วยงาน

รวมงบประมาณ

4. การบริการวิชาการเพื่อเผยแพร่
ผลงานวิชาการ วิจัยและ
เสริมสร้างชื่อเสียง ได้แก่ การ
จัดทําวารสารการประชุมวิชาการ 
เป็นต้น

1 โครงการ4.จํานวนโครงการหรือกิจกรรม
การบริการวิชาการเพื่อเผยแพร่
วิชาการ วิจัย และเสริมสร้าง

ชื่อเสียง
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   6  ข้อ 1 ประชุมจัดทําแผนและกํากับติดตามให้มีการ
ดําเนินงานตามแผนด้านทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม

1ต.ค.59- 30 มิ.ย.60 รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะกรรมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

2 โครงการทําบุญคณะ 1ต.ค.59- 30 มิ.ย.60 5,000         หน.สนง.คณบดี คณะกรรมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

3 โครงการสระเกล้าดําหัว 1-30 เม.ย.60 10,000       หน.สนง.คณบดี คณะกรรมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

4 โครงการถวายเทียนพรรษา 1 -31 กค.60 5,000         หน.สนง.คณบดี คณะกรรมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

2. เชิง
ยุทธศาสตร์

1 ศูนย์ 5 โครงการศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมล้านนา 1ต.ค.59- 30 มิ.ย.60 -           อ.ฐาปกรณ์ เครือระยา คณะกรรมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

6 โครงการสร้างเครือข่ายทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

1ต.ค.59- 30 มิ.ย.60 4,000        อ.ดร.เมธี เมธาสิทธิ สุขสําเร็จ คณะกรรมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

2.สร้างศูนย์การเรียนรู้ที่เป็น
แหล่งข้อมูลทางด้านศิลปวัฒนธรรม
ภูมิปัญญาท้องถิ่น และสิ่งแวดล้อม
โดยเน้นการพัฒนาที่ยั่งยืน

เป้าประสงค์คณะศิลปศาสตร์ 5.2  มีองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ที่บูรณาการกับการเรียนการสอน การวิจัยและบริการวิชาการ

เป้าประสงค์ ผู้รับผิดชอบภารกิจ งบประมาณ

1.พัฒนาระบบและกลไกการทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม

ช่วงเวลาดําเนินการ

1.พัฒนางานเดิม 1..ระบบและกลไกการ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

กลยุทธ์
กิจกรรม/โครงการ

ตัวชี้วัด

5.1 มีศูนย์การ
เรียนรู้ด้าน
ศิลปวัฒนธรรม

2.จํานวนศูนย์การเรียนรู้
แลกเปลี่ยน
ศิลปวัฒนธรรมที่
หลากหลาย

 แผนปฏิบัติราชการคณะศิลปศาสตร์ประจําปีงบประมาณพ.ศ. 2560
ประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยที่ 6  การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

เป้าประสงค์มหาวิทยาลัยที่ 8  การดํารงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ประเด็นยุทธศาสตร์คณะศิลปศาสตร์ที่ 5 : การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น และสิ่งแวดล้อมโดยมุ่งเน้นการพัฒนาที่ยั่งยืนและสังคมอุดมปัญญา

เป้าประสงค์คณะศิลปศาสตร์ที่ 5.1  มีศูนย์การเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม



หนา้ที ่13

เป้าหมาย
2560 แผ่นดิน รายได้ หลัก รอง

เป้าประสงค์ ผู้รับผิดชอบภารกิจ งบประมาณ
ช่วงเวลาดําเนินการ

กลยุทธ์
กิจกรรม/โครงการ

ตัวชี้วัด

3.จํานวนองค์ความรู้ที่ได้
จากการมีศูนย์การ
เรียนรู้แลกเปลี่ยน
ศิลปวัฒนธรรม

1  เรื่อง 3.ส่งเสริม/สนับสนุน การสร้างองค์
ความรู้

โครงการศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมล้านนา อ.ฐาปกรณ์ เครือระยา คณะกรรมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

7 โครงการประกวดฟ้อนเล็บ 1-30 เม.ย.60 -           รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะกรรมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

8  กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับงานสระเกล้าดํา
หัวในรายวิชาการจัดกิจกรรมพิเศษ

1-30 เม.ย.60 20,000      อ.จิราภา สุภา หลักสูตรนิเทศศาสตร์บูรณาการ

9 โครงการที่มีการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
กับการเรียนการสอน

25 ม.ค..60 27,000      หลักสูตรภาษาอังกฤษ คณะกรรมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

71,000        รวมงบประมาณ

4. จัดกระบวนการเรียนรู้ด้าน
ศิลปวัฒนธรรมที่บูรณาการการเรียน
การสอน การวิจัย และ/หรือบริการ
วิชาการ

5.2 มีองค์
ความรู้ด้าน
ศิลปวัฒนธรรม
ที่บูรณาการ
การเรียนการ
สอน การวิจัย
และ/หรือ
บริการวิชาการ

4..จํานวนองค์ความรู้ที่มี
การบูรณาการด้านทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรมกับ
การเรียนการสอน

2



เป้าหมาย
2560 แผ่นดิน รายได้ หลัก รอง

1.พัฒนางานเดิม 1 ระบบ

2.มีการเตรียม
ความพร้อมเพื่อ
สร้างหลักสูตร
นานาชาติ

2.สร้างระบบและทรัพยากรที่
เอื้อต่อการดําเนินงานของ
หลักสูตรนานาชาติ

2   - รองคณบดี
ฝ่ายวางแผน

คณะกรรมการ
วิเทศสัมพันธ์

1.จํานวนระบบและ
กลไกในการเข้าสู่ความ
เป็นนานาชาติ

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

1.มีระบบและ
กลไกในการเข้าสู่
ความเป็นนานาชาติ

1.พัฒนาระบบและกลไกในการ
เข้าสู่ความเป็นนานาชาติ

แต่งตั้งคณะกรรมการวิเทศ
สัมพันธ์

1ตค.-30 พ.ย.59  - รองคณบดี
ฝ่ายวางแผน

คณะกรรมการ
วิเทศสัมพันธ์

ภารกิจ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์

เป้าประสงค์คณะศิลปศาสตร์ที่ 6.2 มีการเตรียมความพร้อมเพื่อสร้างหลักสูตรนานาชาติ

เป้าประสงค์คณะศิลปศาสตร์ที่ 6.3  มีเครือข่ายความร่วมมือระดับนานาชาติ

เป้าประสงค์คณะศิลปศาสตร์ที่ 6.4 บุคลากรมีความรู้ความสามารถทักษะในการใช้ภาษาต่างประเทศ

 แผนปฏิบัติราชการคณะศิลปศาสตร์ประจําปีงบประมาณพ.ศ. 2560
ประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยที่ 7 ความเป็นนานาชาติ

เป้าประสงค์ที่ 9. มหาวิทยาลัยมีเครือข่ายและมีพันธกิจที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาคณะศิลปศาสตร์สู่ความเป็นนานาชาติ
เป้าประสงค์คณะศิลปศาสตร์ที่ 6.1 มีระบบและกลไกในการเข้าสู่ความเป็นนานาชาติ

1

กิจกรรม/โครงการ ช่วงเวลาดําเนินการ



เป้าหมาย
2560 แผ่นดิน รายได้ หลัก รอง

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบภารกิจ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์
กิจกรรม/โครงการ ช่วงเวลาดําเนินการ

3.มีเครือข่ายความ
ร่วมมือระดับ
นานาชาติ

1 เครือข่าย 3.สร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ทางวิชาการกับ
สถาบันการศึกษาในต่างประเทศ
 สําหรับบุคลากร

3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ทางวิชาการ

1ต.ค.59- 30 มิ.ย.
60

    20,000 คณบดี คณะกรรมการ
วิเทศสัมพันธ์

4 โครงการสานสัมพันธ์
เครือข่ายทางวิชาการ
ร่วมกับมหาวิทยาลัย
ประเทศอินโดนีเซีย

1 สค.-30 กย.60 20,000    ผศ. ศิริพร 
มณีชูเกตุ

คณะกรรมการ
วิเทศสมัพันธ์

3.จํานวนเครือข่าย
ความร่วมมือทาง
วิชาการกับสถาบันใน
ต่างประเทศ (สําหรับ
นักศึกษา)

1 เครือข่าย 4.สร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ทางวิชาการกับสถาบันกาศึกษา
ในต่างประเทศ สําหรับนักศึกษา

5 สร้างเครือข่ายสหกิจศึกษา
ต่างประเทศ

1ต.ค.59- 30 มิ.ย.
60

20,000    คณะ
กรรมกา
รสหกิจศึกษา

คณะกรรมการ
วิเทศสัมพันธ์

4 บุคลากรมี
ความรู้
ความสามารถ
ทักษะในการใช้
ภาษาต่างประเทศ

4.จํานวนโครงการที่
สนับสนุนบุคลากรให้
พัฒนาความรู้
ความสามารถทักษะใน
การใช้ภาษาต่างประเทศ

1 โครงการ 5. สนับสนุนบุคลากรให้พัฒนา
ความรู้ความสามารถทักษะใน
การใช้ภาษาต่างประเทศ

6 โครงการอบรมภาษา
อินโดนีเซีย

1ต.ค.59- 30 มิ.ย.
60

-         ผศ.ศิริพร 
มณีชูเกตุ

คณะกรรมการ
วิเทศสัมพันธ์

2.จํานวนเครือข่าย
ความร่วมมือทาง
วิชาการกับสถาบันใน
ต่างประเทศ (สําหรับ
บุคลากร)



เป้าหมาย
2560 แผ่นดิน รายได้ หลัก รอง

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบภารกิจ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์
กิจกรรม/โครงการ ช่วงเวลาดําเนินการ

5.ร้อยละของบุคลากรที่
ได้คะแนนจากการวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
ทดสอบทักษะในการใช้
ภาษาต่างประเทศ ไม่
ต่ํากว่าระดับ A2

ร้อยละ 65 7 ประชาสัมพันธ์และ
สนับสนุนบุคลากรอบรม
ทักษะภาษาอังกฤษของ
ศูนย์ภาษา

1ต.ค.59- 30 มิ.ย.
60

-         รองคณบดี
ฝ่ายวางแผน

คณะกรรมการ
วิเทศสัมพันธ์

8 โครงการอบรมIELTSและ
TOEFL สําหรับบุคลากร(งบ
แผ่นดิน)

1ต.ค.59- 30 มิ.ย.
60

หลักสูตร
ภาษาอังกฤษ

คณะกรรมการ
วิเทศสัมพันธ์

-            60,000     รวมงบประมาณ



เป้าหมาย
2560 แผ่นดิน รายได้ หลัก รอง

ร้อยละ 801.ร้อยละของผู้ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(ICT : Information 
communication 
Technology) ในการ
จัดการเรียนการสอน

กิจกรรม/โครงการ

1ต.ค.59- 30 มิ.ย.60กิจกรรมสํารวจการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศของบุคลากร

1 รองคณบดีฝ่าย
บริหาร

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบเป้าประสงค์

คณะกรรมการ
พัฒนาบุคลากร

1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้
บุคลากรมีความสามารถด้าน
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

ภารกิจ

เป้าประสงค์คณะศิลปศาสตร์ที่ 7.2 บุคลากรเข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการ และมีคุณวุฒิทางการศึกษาสูงขึ้น
เป้าประสงค์คณะศิลปศาสตร์ที่ 7.3 บุคลากรมีสุขภาวะที่ดี

แผนปฏิบัติราชการคณะศิลปศาสตร์ประจําปีงบประมาณพ.ศ. 2560
ประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยที่ 9 ทรัพยากรบุคคล
เป้าประสงค์ที่ 11. มหาวิทยาลัยมีบุคลากรที่มีศักยภาพสอดคล้องกับการมุ่งสู่ University 4.0
ประเด็นยุทธศาสตร์คณะศิลปศาสตร์ที่ 7 การบริหารบุคคลและทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพ
เป้าประสงค์คณะศิลปศาสตร์ที่ 7.1 บุคลากรมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

-           

ตัวชี้วัด
ช่วงเวลาดําเนินการ

กลยุทธ์

7.1 บุคลากรมี
ความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ



เป้าหมาย
2560 แผ่นดิน รายได้ หลัก รองกิจกรรม/โครงการ

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบเป้าประสงค์ภารกิจ ตัวชี้วัด
ช่วงเวลาดําเนินการ

กลยุทธ์

ร้อยละ 65 2 กิจกรรมส่งเสริมให้บุคลากรเข้า
รับการอบรมการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

1ต.ค.59- 30 มิ.ย.60 รองคณบดีฝ่าย
บริหาร

คณะกรรมการ
พัฒนาบุคลากร

3 โครงการ(พัฒนาอาจารย์) จัดทํา
สื่อประกอบการเรียนการสอน
รายวิชาศึกาทั่วไป

      13,500  อาจารย์กฤษฏิ์ 
สุรนัคครินทร์

คณะกรรมการ
รายวิชาศึกษา
ทั่วไป

4  โครงการพัฒนาสื่อการเรียนการ
สอนออนไลน์ด้วย Microsoft 
Sway

14-ธ.ค.-59 9,200        นายณัฐดนัย ยง
ไสว

คณะกรรมการ
พัฒนาบุคลากร

3.ร้อยละของผู้มีตําแหน่ง
ทางวิชาการ

ร้อยละ25 2. ส่งเสริมสนับสนุนปัจจัย
เกื้อหนุนและผลักดันให้
บุคลากรทําวิจัยและผลงาน
ทางวิชาการ

5 กิจกรรมส่งเสริมให้บุคลากรเข้า
ร่วมการอบรมเกี่ยวกับการขอ
ตําแหน่งทางวิชาการของ
มหาวิทยาลัย

1ต.ค.59- 30 มิ.ย.60 -           รองคณบดีฝ่าย
บริหาร

คณะกรรมการ
พัฒนาบุคลากร

6 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผู้
ที่มีประสบการณ์ในการขอ
ตําแหน่งทางวิชาการ

1ต.ค.59- 30 มิ.ย.60 -           รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ

คณะกรรมการ
แลกเปลี่ยน
เรียนรู้สาย
วิชาการ

7.2 บุคลากรเข้าสู่
ตําแหน่งทาง
วิชาการ และมี
คุณวุฒิทางการ
ศึกษาสูงขึ้น

2.ร้อยละของบุคลากรที่
เข้ารับการอบรมการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ



เป้าหมาย
2560 แผ่นดิน รายได้ หลัก รองกิจกรรม/โครงการ

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบเป้าประสงค์ภารกิจ ตัวชี้วัด
ช่วงเวลาดําเนินการ

กลยุทธ์

4.ร้อยละของบุคลากรที่มี
คุณวุฒิปริญญาเอก

ร้อยละ 27
23 คน

3. ส่งเสริมสนับสนุนปัจจัย
เกื้อหนุนและผลักดันให้
บุคลากรศึกษาต่อในระดับที่
สูงขึ้น

7 โครงการให้ความรู้และข้อมูลใน
การศึกษาต่อ (สายภาษา)

1ต.ค.59- 30 มิ.ย.60 -           รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ

คณะกรรมการ
แลกเปลี่ยน
เรียนรู้สาย
วิชาการ

8 โครงการอบรมIELTSและTOEFL
 สําหรับบุคลากร /  โครงการ
จากงบประมาณแผ่นดิน พัฒนา
ทักษะภาษาอังกฤษ

1ต.ค.59- 30 มิ.ย.60 -           หลักสูตร
ภาษาอังกฤษ

คณะกรรมการ
วิเทศ

2 โครงการ 9 โครงการปฏิบัติสมาธิภาวนา 1ต.ค.59- 30 มิ.ย.60 -           อ.วัชรียา บํารุง
คีรี

คณะกรรมการ
พัฒนาบุคลากร

10 โครงการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ 1ต.ค.59- 30 มิ.ย.60 5,000        ผศ.ดร.นราภรณ์
 ขันธบุตร

คณะกรรมการ
พัฒนาบุคลากร

11 โครงการพัฒนาสุขภาพบุคลากร
สายสนับสนุนวิชาการ ประจําปี 
2560

1 ก.พ..60- 30 พ.ค.60 8,000        อ.จิตตรัตน์ ตัน
เสนีย์

คณะกรรมการ
พัฒนาบุคลากร

5.จํานวนโครงการที่
เสริมสร้างสุขภาวะที่ดี

7.3 บุคลากรมีสุข
ภาวะที่ดี

4. ส่งเสริมการจัดและการ
เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อ
เสริมสร้างสุขภาวะที่ดี



เป้าหมาย
2560 แผ่นดิน รายได้ หลัก รองกิจกรรม/โครงการ

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบเป้าประสงค์ภารกิจ ตัวชี้วัด
ช่วงเวลาดําเนินการ

กลยุทธ์

6.จํานวนโครงการที่สร้าง
บรรยากาศและ
สิ่งแวดล้อม

1 โครงการ 5. สร้างบรรยากาศและ
สิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการมี
สุขภาวะที่ดี

12 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ลาน
หน้าอาคารคณะศิลปศาสตร์

1ต.ค.59- 30 มิ.ย.60 997,900   -           รองคณบดีฝ่าย
บริหาร

คณะกรรมการ
อาคารสถานที่
ภูมิทัศน์และ
อนุรักษ์พลังงาน

รวมงบประมาณ 997,900  35,700      


