


วิสัยทัศน์

นโยบายหลักในการบรหิารงาน 4 ป(ีพ.ศ.2560-2564)

1) จัดการเรียนการสอนด้านมนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกสอดคล้องกับความต้องการของสังคม ตลาดแรงงาน และ
เพื่อการผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์

แผนปฏิบัติการคณะศิลปศาสตร์ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เป็นองค์กรชั้นนําแห่งวิชาการด้านมนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร ์ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติและวิชาการเพื่อสังคมในระดับนานาชาติ

พันธกจิคณะศิลปศาสตร์

2) พัฒนาและส่งเสริมงานวิจัยด้านมนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ที่ได้มาตรฐานทางวิชาการและสามารถนําไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาสังคมได้

3) ส่งเสริมการบริการวิชาการที่เพิ่มศักยภาพในการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตของท้องถิ่นชุมชนและสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ

4) ส่งเสริมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อมโดยมุ่งเน้นการพัฒนาที่ยั่งยืนและสังคมอุดมปัญญา

5) ส่งเสริมการบริหารบุคคลและทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพโดยเน้นหลักธรรมาภิบาล

1. จะพัฒนาศักยภาพการใช้ภาษาอังกฤษและภาษาอาเซยีนของนักศึกษาให้ดียิ่งขึ้น

2.จะทําให้มหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นศูนย์กลางการศึกษาและเครือข่ายความร่วมมือทางด้านภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน

3.จะผลักดันให้บุคลากรของคณะฯ ผลิตผลงานวิชาการและงายวิจัยร่วมกับหน่วยงานทั้งภายในประเทศและต่างประเทศให้มากขึ้น

4.จะมีการจัดประชุมวิชาการอย่างต่อเนื่องจนเป็นที่รูจ้ักระดับชาติและนานาชาติ



สภาพแวดล้อมภายใน (Internal Environment)

จุดแข็ง  (Strengths)

1 .

2 .

3 . เป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบรายวิชาศึกษาทั่วไปที่มีคุณภาพและมาตรฐานของมหาวิทยาลัย
4 . มีบุคลากรรุ่นใหม่ที่มีพลังในการพัฒนาองค์กรและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 

จุดอ่อน  (Weaknesses)

1 . บุคลากรมีผลงานวิจัยและมีตําแหน่งทางวิชาการน้อย
2 . คณาจารยท์ี่มีคุณวุฒิปริญญาเอกยังมีน้อย
3 . นโยบายและแนวทางเพื่อเอื้ออํานวยและส่งเสริมให้บุคลากรทํางานสอนพร้อมกับการทําวิจัย บรกิารวิชาการยังไม่ชัดเจน
4 . การบริการวิชาการเพื่อสร้างเสริมรายได้ยังมีน้อย
5 .

บุคลากรมีความรู้ความเชี่ยวชาญในศาสตร์ที่หลากหลายทางมนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ซึ่งเอื้อต่อการจัดการเรียนการ
สอนและการสร้างหลักสูตรเชิงสหวิทยาการ

ระบบการสื่อสารภายในองค์กรยังขาดประสิทธภิาพ (นโยบาย กฎ ระเบียบ ขั้นตอนในการทํางาน  สิทธิประโยชน์ของบุคลากร
ด้านต่าง ๆ รวมทั้งข้อมูล ข่าวสารภายในองค์กร)

มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านภาษาที่หลากหลายเอื้อต่อการเข้าสู่ความเป็นนานาชาติ

ผลการวิเคราะห์สภาพการณ์ SWOT Analysis



สภาพแวดล้อมภายนอก (External Environment)

โอกาส (Opportunities)

1 . มหาวิทยาลัยแม่โจ้ตั้งอยู่ในสถานที่ที่สิ่งแวดล้อมดีและค่าครองชีพไม่สูง 
2 .

3 .

4 .

อุปสรรค (Threats)

1 .

2 .

3 .

4 .

5 .

6 .

ลักษณะสังคมพหุวัฒนธรรมของจังหวัดเชียงใหม่เอื้อต่อการพัฒนาองค์ความรู้ด้านสังคม ภาษา สุขภาวะและมบีทบาทตอ่การ
พัฒนาเศรษฐกจิและสังคม

จํานวนรายวิชาศึกษาทั่วไปในคณะต่างๆ เพิ่มมากขึ้น ทําให้รายได้ลดลง

ระบบขนสง่มวลชนขาดประสทิธภิาพทําให้การเดินทางไปสถานที่ต่าง ๆ ไม่สะดวก

ระบบสาธารณูปโภคภายในมหาวิทยาลัยขาดประสิทธิภาพมีผลต่อความปลอดภัยและความเป็นอยู่ของบุคลากรและนักศึกษา

การมีที่ตั้งอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่และภูมิภาคลุ่มแม่น้ําโขงเอื้อต่อการพัฒนางานวิจัยทางสังคมและวัฒนธรรมที่หลากหลาย

การพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกประชาคมอาเซยีนและนานาชาติทําให้เกิดความร่วมมือทางวิชาการ วิจัย และ
ศิลปวัฒนธรรม

การแข่งขันกับคณะที่เปิดสอนด้านมนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ในมหาวิทยาลัยอื่นซึ่งมีชื่อเสียงและความเข้มแข็งทาง
วิชาการมากกวา่

ระบบประกันคุณภาพการศึกษามีความซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงบ่อย ทําให้ขาดโอกาสในการพัฒนาด้านอื่น ๆ

นโยบายด้านจํานวนนักศึกษารับเข้าของมหาวิทยาลัยทําให้ไม่สามารถควบคุมคุณภาพนักศึกษาได้



ประเด็นยุทธศาสตร์คณะศิลปศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคณะศิลปศาสตร์สู่ความเป็นนานาชาติ เป้าประสงค์คณะศิลปศาสตร์ที่ 2.1 มีระบบและกลไกในการเข้าสู่
ความเป็นนานาชาติ

เป้าประสงค์คณะศิลปศาสตร์ที่ 2.2 มีการเตรียมความพร้อมเพื่อ
สร้างหลักสูตรนานาชาติ

สรุปประเด็นยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ของคณะศิลปศาสตร์

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์

1.1  มีหลักสูตรที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกและสอดคล้อง
กับความต้องการของสังคมและตลาดแรงงาน

1.2  มีการจัดการเรียนการสอนด้านมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตรโ์ดยสง่เสรมิทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

1.3  มีรายวิชาที่สง่เสริมศักยภาพทางวิชาการที่สอดคลอ้งกับเอก
ลักลักษณ์และอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

1.4  นักศึกษาได้รับการเสริมสร้างทักษะชีวิตและทักษะในการ
ประกอบอาชีพ

1.5  บัณฑิตมีสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษไม่ต่ํากว่าระดับ B1 ตาม
กรอบอ้างอิงความสามารถของสหภาพยุโรป (CEFR)

1.6  บัณฑิตมีสมรรถนะในการประกอบอาชีพหรอืปฏิบัติงานใน
สถานประกอบการอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม

ประเด็นยุทธศาสตร์คณะศิลปศาสตร์ที่ 1  การผลิตบัณฑิต หลักสูตร และการพัฒนา

นักศึกษา



ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์

เป้าประสงค์คณะศิลปศาสตร์ที่ 2.3  มีเครอืข่ายความร่วมมอื
ระดับนานาชาติ
เป้าประสงค์คณะศิลปศาสตร์ที่ 2.4 บุคลากรมีความรู้
ความสามารถทักษะในการใช้ภาษาต่างประเทศ

ประเด็นยุทธศาสตร์คณะศิลปศาสตร์ที่ 3 การผลิตงานวิจัยด้านมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ที่ได้มาตรฐานทางวิชาการและสามารถนําไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนา

มนุษย์ สังคม และชุมชนเกษตรในยุค Thailand 4.0 ได้

เป้าประสงค์คณะศิลปศาสตร์ที่ 3.3 ผลงานวิจัยไดร้ับการตีพิมพ์
และอ้างอิงในระดับชาติและนานาชาติ

เป้าประสงค์คณะศิลปศาสตร์ที่ 3.4 ชุมชนสามารถนํางานวิจัยไป
ใช้ประโยชน์ได้

เป้าประสงค์คณะศิลปศาสตร์ที่ 3.5 บุคลากรไดร้ับทุนสนับสนุน
จากแหล่งทุนภายนอก

เป้าประสงค์คณะศิลปศาสตร์ที่ 3.1 ระบบและกลไกด้านงานวิจัย
มีประสิทธิภาพ

เป้าประสงค์คณะศิลปศาสตร์ที่ 3.2 บุคลากรมีศักยภาพในการ
ผลิตผลงานวิจัย



ประเด็นยุทธศาสตร์

ประเด็นยุทธศาสตร์คณะศิลปศาสตร์ที่ 6 การบริหารตามหลักธรรมาภบิาล

เป้าประสงค์คณะศิลปศาสตร์ที่ 6.2 ความโปร่งใสและเป็นธรรม
ในการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล

เป้าประสงค์คณะศิลปศาสตร์ที่ 3.6 การสร้างความร่วมมอืกับ
เครือข่ายการวิจัย

เป้าประสงค์คณะศิลปศาสตร์ที่ 4.1 การบริการวิชาการดา้น
มนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ที่พัฒนาและตอบสนองความ
ต้องการของชุมชน

ประเด็นยุทธศาสตร์คณะศิลปศาสตร์ที่ 4 การบริการวิชาการที่เพิ่มศักยภาพในการพัฒนา

สังคมและคุณภาพชีวิตของท้องถิ่นชุมชนและสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ

เป้าประสงค์

เป้าประสงค์คณะศิลปศาสตร ์6.1 การบริหารจัดการอย่าง
คล่องตัวและมีประสิทธิภาพ

ประเด็นยุทธศาสตร์คณะศิลปศาสตร์ที่ 5 : การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น

 และสิ่งแวดล้อมโดยมุ่งเน้นการพัฒนาที่ยั่งยืนและสังคมอุดมปัญญา

เป้าประสงค์คณะศิลปศาสตร์ที่ 5.1 มีศูนย์การเรียนรู้ด้าน
ศิลปวัฒนธรรม

เป้าประสงค์คณะศิลปศาสตร์ที่ 5.2  มีการนําความรู้ด้านทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นไปบูรณาการกับการ
เรียนการสอน

เป้าประสงค์คณะศิลปศาสตร์ที่ 5.3  มีการเผยแพร่ข้อมูล
ทางด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น



เป้าประสงค์คณะศิลปศาสตร์ที่ 6.6 บุคลากรมีคุณวุฒิทางการศึกษาที่
สูงขึ้น

เป้าประสงค์คณะศิลปศาสตร์ที่ 6.7 บุคลากรสายสนับสนุนเข้าสู่
ตําแหน่งที่สูงขึ้น

เป้าประสงค์คณะศิลปศาสตร์ที่ 6.8 บุคลากรมีคุณภาพชีวิตและความ
สมดุลระหว่างชีวิตกับการทํางาน

เป้าประสงค์

เป้าประสงค์คณะศิลปศาสตร์ที่ 6.3 บุคลากรสามารถใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน

เป้าประสงค์คณะศิลปศาสตร์ที่ 6.5 บุคลากรสายวิชาการเข้าสู่
ตําแหน่งทางวิชาการ

ประเด็นยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์คณะศิลปศาสตร์ที่ 6.4 บุคลากรมีสมรรถนะการใช้
ภาษาอังกฤษไม่ต่ํากว่าระดับมาตรฐานที่มหาวิทยาลัยกําหนด



ประเด็น จํานวน ณจาก

ยุทธศาสตร์ที่ ตัวชี้วัด

จํานวน

โครงการ

   งบจาก    

ศูนย์ศิลป์

งบจาก

สํานักวิจัย

งบบูรณาการ จํานวน

โครงการ

จํานวน

งบประมาณ
จํานวน

โครงการ

จํานวน

โครงการ

จํานวนงปม.

ประเด็นยุทธศาสตรค์ณะศิลปศาสตรท์ี่ 1  การผลติบัณฑิต หลักสูตร
 และการพัฒนานักศกึษา

8         14    1,265,700             35           501,660                49         1,767,360 30.36     

ประเด็นยุทธศาสตรค์ณะศิลปศาสตรท์ี่ 2 การพัฒนาคณะศิลป
ศาสตร์สูค่วามเป็นนานาชาติ

4               7            90,000                  7             90,000 5.45       

ประเด็นยุทธศาสตรค์ณะศิลปศาสตรท์ี่ 3 การผลติงานวิจัยดา้น
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่ไดม้าตรฐานทางวิชาการและ
สามารถนําไปใช้ประโยชนใ์นการพัฒนามนุษย ์สังคม และชุมชน
เกษตรในยุค Thailand 4.0 ได้

12               8          709,800                  8           709,800 42.95     

ประเด็นยุทธศาสตรค์ณะศิลปศาสตรท์ี่ 4 การบริการวิชาการที่เพิ่ม
ศักยภาพในการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตของทอ้งถิ่นชุมชนและ
สังคมอยา่งมปีระสทิธภิาพ

6           1               8            50,000                  9             50,000 3.03       

ประเด็นยุทธศาสตรค์ณะศิลปศาสตรท์ี่ 5 : การทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมภูมปิัญญาทอ้งถิ่น และสิ่งแวดล้อมโดยมุ่งเน้นการ
พัฒนาที่ยั่งยนืและสงัคมอุดมปัญญา

3           3         50,000    100,100               5            33,000                  8            183,100 2.00       

ประเด็นยุทธศาสตรค์ณะศิลปศาสตรท์ี่ 6 การบริหารตามหลักธรร
มาภบิาล

9           1        80,000              18           268,140                 19            348,140 16.23      

รวม 42 19 50,000     100,100  1,345,700  81 1,652,600      -         100             3,148,400       100       

หมายเหตุ       รออนุมัติงบประมาณจากศูนย์ศิลป์ฯ อกี 1  โครงการคือโครงการพิพิธภัณฑศ์ูนย์ศิลป ์อัตลักษณ์วิถีเกษตร วิถีชีวิต วิถีแม่โจ้

คิดเป็น

ร้อยละ

สรุปรายละเอียดจํานวนตัวชี้วัด จํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนปฏิบัตกิาร

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

คณะศิลปศาสตร์

งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงินรายได้ รวมทั้งสิ้น



หนา้ที ่1

เป้าหมาย

2561 แผ่นดิน รายได้ หลัก รอง

1  พัฒนา

งานเดิม

100.00 1 โครงการปรับปรุงและวิพากษ์หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชานิเทศศาสตร์บูรณาการ

12,600        23 พย.-ธค.60 คณะกรรมการประจํา

หลักสูตรนิเทศฯ

คณะกรรมการ

ประจําหลักสูตร

นิเทศฯ

2 โครงการพัฒนาและวิพากษ์หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาพัฒนาสุขภาพชุมชน

30,000        มค.-มีค.61 คณะกรรมการประจํา

หลักสูตรพัฒนา

สุขภาพชุมชน

คณะกรรมการ

ประจําหลักสูตร

พัฒนาสุขภาพ

ชมชน
3 โครงการสัมมนาหลักสูตรภาษาอังกฤษให้ทันต่อการ

เปลี่ยนแปลงของโลก

15,000        24-25 มีค.61 อ.มารียาดาร์ ธีดา

อักษรสกุลส์

หลักสูตร

ภาษาอังกฤษ

4 โครงการเรียนรู้เพื่อเข้าใจวัยรุ่นยุค Gen Me 6,900         พค.-มิ.ย.61 อ.อุดมศักดิ์ ศิริทะ หลักสูตร

ภาษาอังกฤษ

100.00 5 โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรปริญญาโท สาขาภาษาเพื่อ

การพัฒนา

5,000         ธค.-พค.61 ผศ.ดร.ภัทรธนิษฐ์    

 ศรีจอมทอง

หลักสูตรภาษา

เพื่อการพัฒนา

6 โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรภาษาไทยสําหรับชาว
ต่างประเทศ (เชิงรุก) (งบยุทธ์ 2)

- ธค.-พค.61 อ.สุวรรณ            
เลียงหิรัญถาวร

หลักสูตรภาษาไทย
สําหรับชาว
ต่างประเทศ

7 โครงการปฐมนิเทศและบรรยายพิเศษทางวิชาการ : ภาษา

เพื่อการพัฒนาในยุคไทยแลนด์ 4.0

5,000         มิย.61 ผศ.ดร.ภัทรธนิษฐ์    

ศรีจอมทอง

หลักสูตรภาษา

เพื่อการพัฒนา

เป้าประสงค์คณะศิลปศาสตร์ที่ 1.6  บัณฑิตมีสมรรถนะในการประกอบอาชีพหรือปฏิบัติงานในสถานประกอบการอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม

ภารกิจ เป้าประสงค์

เป้าประสงค์คณะศิลปศาสตร์ที่ 1.5  บัณฑิตมีสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษไม่ต่ํากว่าระดับ B1 ตามกรอบอ้างอิงความสามารถของสหภาพยุโรป (CEFR)

แผนปฏิบัติการคณะศิลปศาสตร์ประจําปีงบประมาณพ.ศ. 2561

ประเด็นยุทธศาสตร์คณะศิลปศาสตร์ที่ 1  การผลิตบัณฑิต หลักสูตร และการพัฒนานักศึกษา

เป้าประสงค์คณะศิลปศาสตร์ที่ 1.1  มีหลักสูตรที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกและสอดคล้องกับความต้องการของสังคมและตลาดแรงงาน
เป้าประสงค์คณะศิลปศาสตร์ที่ 1.2  มีการจัดการเรียนการสอนด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์โดยส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
เป้าประสงค์คณะศิลปศาสตร์ที่ 1.3  มีรายวิชาที่ส่งเสริมศักยภาพทางวิชาการที่สอดคล้องกับเอกลักลักษณ์และอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
เป้าประสงค์คณะศิลปศาสตร์ที่ 1.4  นักศึกษาได้รับการเสริมสร้างทักษะชีวิตและทักษะในการประกอบอาชีพ

ตัวชี้วัด กลยุทธ์

กิจกรรม/โครงการ

1.1 มีหลักสูตรที่ทันต่อการ

เปลี่ยนแปลงของโลกและ

สอดคล้องกับความ

ต้องการของสังคมและ

ตลาดแรงงาน

1. ร้อยละของหลักสูตรที่

สามารถดําเนินการได้ทัน

ตามรอบการปรับปรุง

หลักสูตร

1. ส่งเสริมและผลักดันให้

หลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์

มาตรฐาน สกอ. และ

ดําเนินการตามรอบการ

ปรับปรุงหลักสูตร

2. ร้อยละของหลักสูตรที่

เปิดสอนมีกิจกรรม

พัฒนาหลักสูตรเพื่อให้

ทันต่อการเปลี่ยนแปลง

และสอดคล้องกับความ

ต้องการของสังคมและ

ตลาดแรงงาน 

2. พัฒนาหลักสูตรที่ทันต่อการ

เปลี่ยนแปลงของโลกและ

สอดคล้องกับความต้องการ

ของสังคมและตลาดแรงงาน

ผู้รับผิดชอบงบประมาณ
ช่วงเวลา

ดําเนินการ



หนา้ที ่2

เป้าหมาย

2561 แผ่นดิน รายได้ หลัก รอง

ภารกิจ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์

กิจกรรม/โครงการ

ผู้รับผิดชอบงบประมาณ
ช่วงเวลา

ดําเนินการ

8 กิจกรรมเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนานักศึกษาหลักสูตร

ภาษาไทยสําหรับชาวต่างประเทศ

5,000         มิย.-กย.61 อ.สุวรรณ เลียงหิรัญ

ถาวร

หลักสูตรภาษาไทย

สําหรับชาว

ต่างประเทศ

9 โครงการค่ายเตรียมความพร้อม Learning Thai & Living 

Thai Way

 12,000 มิย.-กค.61 อ.สุวรรณ เลียงหิรัญ

ถาวร

หลักสูตรภาษาไทย

สําหรับชาว

ต่างประเทศ

3.ร้อยละของบัณฑิตที่ได้

งานทําหรือประกอบ

กิจการของตนเอง

75.00 10 รวบรวมข้อมูลบัณฑิตที่ได้งานทําหรือประกอบกิจการของ

ตนเอง (ข้อมูลจากกองแผนงาน)

-            มิย.-กค.61 นางสาวอุษณีย์       

 อินทะวงค์

งานนนโยบาย

แผนและประกัน

คุณภาพ

80.00 11 โครงการประกอบการเรียนการสอนสาขาวิชานิเทศศาสตร์
บูรณาการ (งบเป้าประสงค์ 1.2)

-            ธค.60-กค..61 หลักสูตรนิเทศ
ศาสตร์บูรณาการ

หลักสูตรนิเทศ
ศาสตร์บูรณาการ

12 โครงการประกอบการเรียนการสอนสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
(งบเป้าประสงค์ 1.4)

-            ธค.60-กค..62 หลักสูตรภาษาอังกฤษ หลักสูตร
ภาษาอังกฤษ

13 โครงการประวัติศาสตร์สัญจร : Play & Learn เพลินที่ละโว้ 

(งบบูรณาการ )

110,400     -            19-21 มค.61

และ 10-12 สค.

61

อ.ดร.เมธี เมธาสิทธิ 

สุขสําเร็จ

กลุ่มวิชาสห

วิทยาการ

สังคมศาสตร์และ

กลุ่มวิชาภาษาไทยฯ

14 กิจกรรมเปิดโลกตะวันออก  (งบบูรณาการ ) 104,700     -            กค.61 อ.สุวรรณ เลียงหิรัญ

ถาวร

กลุ่มวิชา

ภาษาไทยและ

ภาษาตะวันออก

15  กิจกรรมอบรมภาษาตะวันออก  (จีน ญี่ปุ่น  เขมร 

อินโดนีเซีย) (งบบูรณาการ)

80,000      -            กพ.61 อ.หลี่ ยิง อ. ศนิ ไทร

หอมหวล อ. ลักขณา

 ชาปู่

กลุ่มวิชา

ภาษาไทยและ

ภาษาตะวันออก

16 โครงการประกอบการเรียนการสอนสาขาวิชานิเทศศาสตร์
บูรณาการ

13  -โครงการเรียนรู้ศาสตร์แห่งการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณา

การ

6,200         ธค.-กพ.61 อ.จิราภา สุขเกษม หลักสูตรนิเทศ

ศาสตร์บูรณาการ

1.2 มีการจัดการเรียนการ

สอนด้านมนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์โดย

ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้

ในศตวรรษที่ 21

4.ร้อยละความพึงพอใจ

ของบัณฑิตต่อหลักสูตร

และกิจกรรมที่เสริมสร้าง

ทักษะชีวิตของหลักสูตร

และคณะฯ

80.005.ร้อยละของรายวิชาใน

หลักสูตรและรายวิชา

ศึกษาทั่วไปที่มีการ

ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้

ในศตวรรษที่ 21  

3.ส่งเสริมการจัดการเรียนการ

สอนด้านมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ที่ส่งเสริมทักษะ

การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21



หนา้ที ่3

เป้าหมาย

2561 แผ่นดิน รายได้ หลัก รอง

ภารกิจ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์

กิจกรรม/โครงการ

ผู้รับผิดชอบงบประมาณ
ช่วงเวลา

ดําเนินการ

 -โครงการการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการทําข่าวกับ

สื่อสารมวลชนแขนงต่างๆ

6,200         กค.-กย.61 อ.จิราภา สุขเกษม หลักสูตรนิเทศ

ศาสตร์บูรณาการ

 -โครงการวาทวิทยา : ศิลปะการพูดและการพัฒนา

บุคลิกภาพสําหรับนักนิเทศศาสตร์

5,400         สค.-กย. 61 อ.จิราภา สุขเกษม หลักสูตรนิเทศ

ศาสตร์บูรณาการ

 -โครงการจัดอบรมทักษะการปฏิบัติงานด้านนิเทศศาสตร์ 

และ workshop ก่อนออกไปปฏิบัติงานวิชาสหกิจศึกษา

17,400        สค.-กย. 61 หลักสูตรนิเทศศาสตร์

บูรณาการ

หลักสูตรนิเทศ

ศาสตร์บูรณาการ

 -โครงการจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อนําเสนอและเผยแพร่ผลงาน

ด้านนิเทศศาสตร์(การจัดอีเว้นสาขานิเทศศาสตร์บูรณาการ)

6,200         ธค.-กย.61 อ.จิราภา สุขเกษม หลักสูตรนิเทศ

ศาสตร์บูรณาการ

 -โครงการกิจกรรมการสื่อสารมวลชน : คัดสรร สร้างสรรค์ 

และส่งเสริม

30,000        มค.-กพ.61 ผศ.ดร.ลัดดา จิตตคุต

ตานนท์

หลักสูตรนิเทศ

ศาสตร์บูรณาการ

 -โครงการการบูรณาการสื่อและการสื่อสารเพื่อท้องถิ่น

ศึกษาดิจิตัล 4.0

4,000         ตค.60-มีค.61 ผศ.ดร.วิรัตน์ คําศรี

จันทร์

หลักสูตรนิเทศ

ศาสตร์บูรณาการ

 -สื่อใหม่เพื่อสุขภาวะสังคมไทยและท้องถิ่น 3,000         พย 60 -มีค.61 ผศ.ดร.วิรัตน์ คําศรี

จันทร์

หลักสูตรนิเทศ

ศาสตร์บูรณาการ

 -โครงการพัฒนาเครือข่ายบูรณาการการสื่อสารเพื่อการ

พัฒนา

4,700         ธค.60-มค.61 ผศ.ดร.วิรัตน์ คําศรี

จันทร์

หลักสูตรนิเทศ

ศาสตร์บูรณาการ

 -โครงการพัฒนาทักษะผู้เรียนด้านการสื่อสาร สาขาวิชา

นิเทศศาสตร์บูรณาการ ประจําปี 2561

22,700        มิย.-กย.61 อ.จิราภรณ์ ศรีนาค หลักสูตรนิเทศ

ศาสตร์บูรณาการ

17 โครงการบูรณาการการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสู่การ
บริการวิชาการ ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21 อัตลักษณ์มหาวิทยาลัยผ่านรายวิชาใน
หลักสูตร

30,000        ภาคเรียน 

2-60/1-61

อ.สุภาพร มโนวงค์ หลักสูตร

ภาษาอังกฤษ
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เป้าหมาย

2561 แผ่นดิน รายได้ หลัก รอง

ภารกิจ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์

กิจกรรม/โครงการ

ผู้รับผิดชอบงบประมาณ
ช่วงเวลา

ดําเนินการ

18 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมศักยภาพสู่การเป็น

อาจารย์มืออาชีพในศตวรรษที่ 21

20,000        กพ.-เม.ย.61 อ.ศรัณย์ จันทร์ทะเล 

และอ.กฤษณ์         

สุนัคครินทร์

คณะกรรมการ

ศึกษาทั่วไป

4.พัฒนาและปรับปรุงรายวิชา

การศึกษาทั่วไปให้ทันต่อการ

เปลี่ยนแปลงของสังคมโลก

19 โครงการปรับปรุงรายวิชา ศท 031 การใช้ภาษาไทย 

(รายวิชาศึกษาทั่วไป หมวดภาษา)

5,000         มิย.-กค.61 อ.วาสนา ศรีรักษ์ กลุ่มวิชา

ภาษาไทยและ

ภาษาตะวันออก

1.3 มีรายวิชาที่ส่งเสริม

ศักยภาพทางวิชาการที่

สอดคล้องกับเอกลัก

ลักษณ์และอัตลักษณ์ของ

มหาวิทยาลัย

6.จํานวนรายวิชาที่มีหรือ

สอดแทรกเนื้อหาที่

ส่งเสริมศักยภาพทาง

วิชาการที่สอดคล้องกับ

เอกลักษณ์และอัตลักษณ์

ของมหาวิทยาลัย

 -รายวิชา

ศึกษาทั่วไป  2

 รายวิชา

 -รายวิชาใน

หลักสูตร 1 

รายวิชา

5.ส่งเสริมการสร้างหรือ

ปรับปรุงรายวิชาในหลักสูตร

และรายวิชาศึกษาทั่วไปที่มี

เนื้อหาเพื่อส่งเสริมศักยภาพ

ทางวิชาการที่สอดคล้องกับ

เอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของ

มหาวิทยาลัย

20  รวบรวมข้อมูลรายวิชาจากมคอ.3ที่มีหรือที่สอดแทรก

เนื้อหาที่ส่งเสริมศักยภาพทางวิชาการที่สอดคล้องกับ

เอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย  **

 - ตค.60.-กย.61 รองคณบดีฝายวิชาการ งานบริการ

การศึกษาและ

กิจการ

80.00 21 โครงการประกอบการเรียนการสอนสาขาวิชาภาษาอังกฤษ

25  -โครงการ Homeroom เตรียมความพร้อมนักศึกษา สาขา

ภาษาอังกฤษ

-            มิย.61 อ.เวลิกา มามูล หลักสูตร

ภาษาอังกฤษ

26  -โครงการแนะแนวแผนการเรียนเพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิต

และการประกอบอาชีพ

1,800         มีค.61 อ.สุภาพร มโนวงค์ หลักสูตร

ภาษาอังกฤษ

28  -โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนออกสหกิจ 11,800        เทอม1-61 อ.เวลิกา มามูล หลักสูตร

ภาษาอังกฤษ

 -กิจกรรมส่งเสริมให้นักศึกษาตระหนักถึงความสําคัญของ

ภาษาอังกฤษ(งบบูรณาการ )

200,000     พ.ค.-มิย.61 อ.จิลลา  กิตติกรวรเดช หลักสูตร

ภาษาอังกฤษ

27  -กิจกรรมเปิดโลกภาษาอังกฤษ  (งบบูรณาการ ) 60,000      สค.61 ผศ.ดาราณี ชุมทอง หลักสูตร

ภาษาอังกฤษ

  -กิจกรรมประสานเสียงภาษาอังกฤษ (งบบูรณาการ) 10,000      ก.พ.-61 อ.นิลุบล จิตต์มั่น หลักสูตร

ภาษาอังกฤษ

1.4 นักศึกษาได้รับการ

เสริมสร้างทักษะชีวิตและ

ทักษะในการประกอบอาชีพ

6.ส่งเสริมให้หลักสูตรและคณะ

จัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะ

ชีวิตและทักษะ

7. ร้อยละความพึงพอใจ

ของนักศึกษาที่มีต่อการ

เสริมสร้างทักษะชีวิตและ

ทักษะในการประกอบ

อาชีพ
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2561 แผ่นดิน รายได้ หลัก รอง

ภารกิจ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์

กิจกรรม/โครงการ

ผู้รับผิดชอบงบประมาณ
ช่วงเวลา

ดําเนินการ

 -กิจกรรมประกวดร้องเพลงภาษาอังกฤษ (THE WOW 

MJU) (งบบูรณาการ)

50,000      ม.ค.-61 อ.วัชรียา บํารุงคีรี หลักสูตร

ภาษาอังกฤษ

 -กิจกรรม Liaison (งบบูรณาการ) 20,000      ก.ค.-61 อ.ปิยธิดา ชัยวงค์ หลักสูตร

ภาษาอังกฤษ

 -กิจกรรม Conversation class (งบบูรณาการ) 390,000     เม.ย.-61 อ.กนกนวรรณ สัมพันธ์ หลักสูตร

ภาษาอังกฤษ

 -กิจกรรม Applying for Job (resume and job 

interview) (งบบูรณาการ)

59,000      เม.ย.-61 อ.ปวันรัตน์           

บัวเจริญ

หลักสูตร

ภาษาอังกฤษ

 -กิจกรรมประกวดสุนทรพจน์ บทกวี (งบบูรณาการ) 30,000      มี.ค.-61 อ.รงรวง  ภาษ

ยะวรรณ

หลักสูตร

ภาษาอังกฤษ

  -กิจกรรมเกษตรรักษ์วิถีพอเพียง (งบบูรณาการ) 30,000      มี.ค.-61 อ.ชุดาภัค ชัยชมพู หลักสูตร

ภาษาอังกฤษ

 -กิจกรรรม Smart Way ,Smart Maejo (งบบูรณาการ) 111,400     มี.ค.-61 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ หลักสูตร

ภาษาอังกฤษ

 -กิจกรรมติดตามผลสัมฤทธิ์หลังการฝึกอบรม                

(งบบูรณาการ)

10,200      มีค.-สค.61 รองคณบดีฝ่าย

วางแผนฯ

งานนโยบาย

แผนฯ

22 โครงการเตรียมความพร้อมก่อนออกสหกิจศึกษาของ

นักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 4  (ขออนุมัติแล้วใน

ระบบ)

29,500        ตค.60 อ.ชุดาภัค ชัยชมพู หลักสูตร

ภาษาอังกฤษ

23 โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ สาขาวิชานิเทศ

ศาสตร์บูรณาการ ประจําปี 2561

7,000         พค.กค.61 อ.จิราภรณ์ ศรีนาค หลักสูตรนิเทศ

ศาสตร์บูรณาการ

24 โครงการ Homeroom นิเทศศาสตร์บูรณาการ -            พย.60-กย.61 อ.จิราภรณ์ ศรีนาค หลักสูตรนิเทศ

ศาสตร์บูรณาการ

25 โครงการ Communication camp ประจําปี 2561 52,000        พย.60-กย.61 หลักสูตรนิเทศศาสตร์

บูรณาการ

หลักสูตรนิเทศ

ศาสตร์บูรณาการ

26 โครงการฝึกซ้อมบัณฑิตคณะศิลปศาสตร์ 52,260        กพ.61 ผู้ช่วยคณบดี คณะกรรมการ

ฝึกซ้อมบัณฑิต
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2561 แผ่นดิน รายได้ หลัก รอง

ภารกิจ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์

กิจกรรม/โครงการ

ผู้รับผิดชอบงบประมาณ
ช่วงเวลา

ดําเนินการ

27 โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาปี 4 10,000        กพ.61 อ.กนกวรรณ สัมพันธ์ คณะกรรมการ

พัฒนานักศึกษา

28 โครงการศิษย์เก่าสัมพันธ์ 30,000        กพ.61 อ.วาสนา ศรีรักษ์ นายณัฐดนัย     

ยงไสว

29 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาปีการศึกษา 2561 5,000         กค.61 อ.ปวันรัตน์ บัวเจริญ คณะกรรมการ

พัฒนานักศึกษา

30 โครงการส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมการประกวดผลงาน

สร้างสรรค์

        15,000 กค.61 อ.ปิยธิดา ชัยวงค์ คณะกรรมการ

พัฒนานักศึกษา

31 โครงการรับขวัญน้องปี 1 5,000         กค.61 อ.ลักขณา ชาปู่ คณะกรรมการ

พัฒนานักศึกษา

32 โครงการกีฬาแม่โจ้สัมพันธ์ครั้งที่44(คณะศิลปศาสตร์)         

(งบกองกิจฯ 37,000 บาท)

- ตค.-พย.60 นายณัฐดนัย ยงไสว คณะกรรมการ

พัฒนานักศึกษา

33 โครงการ Liberal arts Camp ครั้งที่ 8                       

(งบกองกิจฯ 11,000 บาท)

- มค.61 นางสาวพนิดา พละ

ปัญญา

คณะกรรมการ

พัฒนานักศึกษา

34 โครงการเสริมสร้างภาวะผู้นําคณะศิลปศาสตร์ ประจําปี

การศึกษา 2561: ประกวดดาวเดือน (งบกองกิจฯ 25,000 

บาท)

- กค.61 นางสาวพนิดา พละ

ปัญญา

คณะกรรมการ

พัฒนานักศึกษา

35 โครงการสานสัมพันธ์น้องพี่ศิลปศาสตร์

: อาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมประจําปีการศึกษา 2561          

(งบกองกิจฯ 20,000)

- ม.ค.-61 นายณัฐดนัย ยงไสว นางสาวพนิดา 

พละปัญญา

36 โครงการไหว้ครูคณะศิลปศาสตร์

ประจําปีการศึกษา 2561 (งบกองกิจฯ 2,000 บาท)

- ก.ค.-61 นางสาวพนิดา พละ

ปัญญา

คณะกรรมการ

พัฒนานักศึกษา

37 โครงการสหกิจศึกษาคณะศิลปศาสตร์ 20,000        กค.-สค.61 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะกรรมการ

วิชาการ
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ภารกิจ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์

กิจกรรม/โครงการ

ผู้รับผิดชอบงบประมาณ
ช่วงเวลา

ดําเนินการ

1.5 บัณฑิตมีสมรรถนะ

ด้านภาษาอังกฤษไม่ต่ํา

กว่าระดับ B1 ตามกรอบ

อ้างอิงความสามารถของ

สหภาพยุโรป (CEFR)

8. บัณฑิตมีสมรรถนะ

ด้านภาษาอังกฤษไม่ต่ํา

กว่าระดับ B1 ตามกรอบ

อ้างอิงความสามารถของ

สหภาพยุโรป (CEFR)

ร้อยละ 50 7.พัฒนาความรู้ความสามารถ

ทางภาษาอังกฤษของนักศึกษา

 และติดตามผลสัมฤทธิ์ทาง

ภาษาอังกฤษ

38 โครงการพัฒนาความรู้และทักษะภาษาอังกฤษ 10,000        มีค.61 อ.มารียาดาร์ ธีดา

อักษรสกุลส์

หลักสูตร

ภาษาอังกฤษ

รวมงบประมาณ 1,265,700  501,660      
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2561 แผ่นดิน รายได้ หลัก รอง

  -  - 1        40,000 เม.ย.-61

2.สร้างระบบและทรัพยากรที่

เอื้อต่อการดําเนินงานของ

หลักสูตรนานาชาติ

2 โครงการอบรมเตรียมความพร้อมด้านความรู้และ

ทักษะการใช้ภาษาสําหรับงานวิเทศสัมพันธ์

มีค.-มิ.ย. 61 คณะกรรมการ

วิเทศสัมพันธ์

คณะกรรม 

การวิเทศ

สัมพันธ์

2.2 มีการเตรียม

ความพร้อมเพื่อ

สร้างหลักสูตร

นานาชาติ

1.จํานวนหลักสูตรที่มี

ความร่วมมือทาง

วิชาการกับหน่วยงาน

ต่างประเทศ

1 หลักสูตร 3.พัฒนาหลักสูตรที่มีความ

ร่วมมือทางวิชาการกับ

หน่วยงานต่างประเทศ

3 โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรภาษาไทยสําหรับ

ชาวต่างประเทศ (เชิงรุก)

       50,000 ธค.-พค.61 อ.สุวรรณ เลียง

หิรัญถาวร

หลักสูตร

ภาษาไทย

สําหรับชาว

ต่างประเทศ

ผู้รับผิดชอบ

1.พัฒนาระบบและกลไกในการ

เข้าสู่ความเป็นนานาชาติ

โครงการศึกษาดูงานวิเทศสัมพันธ์ คณะกรรมการ

วิเทศสัมพันธ์

ภารกิจ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์
ช่วงเวลา

ดําเนินการ

2.1 มีระบบและ

กลไกในการเข้าสู่

ความเป็น

นานาชาติ

1.พัฒนางานเดิม คณะกรรม 

การวิเทศ

สัมพันธ์

งบประมาณ

 แผนปฏิบัติการคณะศิลปศาสตร์ประจําปีงบประมาณพ.ศ. 2561

กิจกรรม/โครงการ

ประเด็นยุทธศาสตร์คณะศิลปศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคณะศิลปศาสตร์สู่ความเป็นนานาชาติ

เป้าประสงค์คณะศิลปศาสตร์ที่ 2.1 มีระบบและกลไกในการเข้าสู่ความเป็นนานาชาติ

เป้าประสงค์คณะศิลปศาสตร์ที่ 2.2 มีการเตรียมความพร้อมเพื่อสร้างหลักสูตรนานาชาติ

เป้าประสงค์คณะศิลปศาสตร์ที่ 2.3  มีเครือข่ายความร่วมมือระดับนานาชาติ

เป้าประสงค์คณะศิลปศาสตร์ที่ 2.4 บุคลากรมีความรู้ความสามารถทักษะในการใช้ภาษาต่างประเทศ
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2561 แผ่นดิน รายได้ หลัก รอง

ผู้รับผิดชอบภารกิจ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์
ช่วงเวลา

ดําเนินการ

งบประมาณ

กิจกรรม/โครงการ

2.3 มีเครือข่าย

ความร่วมมือ

ระดับนานาชาติ

2.จํานวนเครือข่าย

ความร่วมมือทาง

วิชาการกับสถาบันใน

ต่างประเทศ (สําหรับ

บุคลากร)

1 เครือข่าย 4.สร้างเครือข่ายความร่วมมือ

ทางวิชาการกับ

สถาบันการศึกษาใน

ต่างประเทศ สําหรับบุคลากร

4 โครงการสร้างเครือข่ายวิจัยและวิชาการ (Research
 and academic network creation)              
   (งบยุทธ์ 3)

-           มีค.พค.61 รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ

คณะกรรมการ
วิจัย/ผศ.ดร.
ภัทรธนิษฐ์ ศรี
จอมทอง

3.จํานวนเครือข่าย

ความร่วมมือทาง

วิชาการกับสถาบันใน

ต่างประเทศ (สําหรับ

นักศึกษา)

1 เครือข่าย 5.สร้างเครือข่ายความร่วมมือ

ทางวิชาการกับ

สถาบันการศึกษาใน

ต่างประเทศ สําหรับนักศึกษา

5 โครงการสร้างเครือข่ายวิจัยและวิชาการ (Research
 and academic network creation)              
      (งบยุทธ์ 3)

-           มีค.-พค.61 รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ

คณะกรรมการ
วิจัย/ผศ.ดร.
ภัทรธนิษฐ์ ศรี
จอมทอง

1 โครงการ 6 โครงการอบรมเตรียมความพร้อมด้านความรู้และ
ทักษะการใช้ภาษาสําหรับงานวิเทศสัมพันธ์ (งบ
เป้าประสงค์ 2.1 )

-           มีค.-มิ.ย. 61 คณะกรรมการ
วิเทศสัมพันธ์

คณะกรรม 
การวิเทศ
สัมพันธ์

7 โครงการอบรมภาษาอินโดนีเซีย -           มีค.61 ผศ.ศิริพร มณีชู

เกตุ

กลุ่มวิชา

ภาษาไทยและ

ภาษาตะวันออก

7. สร้างบรรยากาศและ

สภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการ

เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

-        90,000       รวมงบประมาณ

4.จํานวนโครงการที่

สนับสนุนบุคลากรให้

พัฒนาความรู้

ความสามารถทักษะ

ในการใช้

ภาษาต่างประเทศ

2.4  บุคลากรมี

ความรู้

ความสามารถ

ทักษะในการใช้

ภาษาต่างประเทศ

6. สนับสนุนบุคลากรให้พัฒนา

ความรู้ความสามารถทักษะใน

การใช้ภาษาต่างประเทศ



หนา้ที ่10

ภารกิจ เป้าหมาย

2561 แผ่นดิน รายได้ หลัก รอง

1.พัฒนางานเดิม 65.00 1.พัฒนาระบบและกลไกด้าน

การวิจัยให้มีประสิทธิภาพ

1 โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย        

(อบรมจริยธรรมในคนสายสังคมศาสตร์)

30,000       มค.-กย.61 รองคณบดีฝ่าย

วิชาการ

คณะกรรมการ

วิจัย

2.จํานวนเงินวิจัยต่อคน (บาท)      15,000.00 2.สนับสนุนปัจจัยเกื้อหนุน

ต่อการทําวิจัย

2 ทุนสนับสนุนการทําวิจัย 555,800      ธค.60-กย.61 คณะกรรมการวิจัย งานบริการ

วิชาการและวิจัย

เป้าประสงค์คณะศิลปศาสตร์ที่ 3.1 ระบบและกลไกด้านงานวิจัยมีประสิทธิภาพ

เป้าประสงค์คณะศิลปศาสตร์ที่ 3.3 ผลงานวิจัยได้รับการตีพิมพ์และอ้างอิงในระดับชาติและนานาชาติ

เป้าประสงค์คณะศิลปศาสตร์ที่ 3.4 ชุมชนสามารถนํางานวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้

เป้าประสงค์คณะศิลปศาสตร์ที่ 3.5 บุคลากรได้รับทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ

กิจกรรม/โครงการ

1.ร้อยละความพึงพอใจของ

บุคลากรคณะที่มีต่อระบบและ

กลไกการดําเนินงานด้านการ

วิจัย

 แผนปฏิบัติการคณะศิลปศาสตร์ประจําปีงบประมาณพ.ศ. 2561

เป้าประสงค์คณะศิลปศาสตร์ที่ 3.2 บุคลากรมีศักยภาพในการผลิตผลงานวิจัย

กลยุทธ์ ช่วงเวลา

ดําเนินการ

งบประมาณ

เป้าประสงค์คณะศิลปศาสตร์ที่ 3.6 การสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายการวิจัย

ประเด็นยุทธศาสตร์คณะศิลปศาสตร์ที่ 3 การผลิตงานวิจัยด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่ได้มาตรฐานทางวิชาการและสามารถนําไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนามนุษย์ สังคม และชุมชนเกษตรในยุค Thaila

4.0 ได้

3.1 ระบบและกลไกด้าน

งานวิจัยมีประสิทธิภาพ
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ภารกิจ เป้าหมาย

2561 แผ่นดิน รายได้ หลัก รอง

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ

กิจกรรม/โครงการ

กลยุทธ์ ช่วงเวลา

ดําเนินการ

งบประมาณ

3.ร้อยละของอาจารย์และ

นักวิจัยประจําที่มีงานวิจัยต่อ

จํานวนอาจารย์และนักวิจัย

ประจําทั้งหมด

35.00 3 การรายงานผลการดําเนินงานรายไตรมาส -           ธค.60-กย.62 คณะกรรมการวิจัย งานบริการ

วิชาการและวิจัย

4.ร้อยละของผลงานวิจัยที่

แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่

กําหนดจากจํานวนงานวิจัยที่

ขออนุมัติทั้งหมด

50.00 โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย        
(อบรมจริยธรรมในคนสายสังคมศาสตร์) 
(งบเป้าประสงค์ 3.1)

-           มค.-กย.61 รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ

คณะกรรมการ
วิจัย

3.2 บุคลากรมีศักยภาพ

ในการผลิตผลงานวิจัย

5.จํานวนข้อเสนองานวิจัย 15 เรื่อง ทุนสนับสนุนการทําวิจัย                    
 (งบเป้าประสงค์ 3.1)

ธค.60-กย.61 คณะกรรมการวิจัย งานบริการ
วิชาการและวิจัย

6.จํานวนโครงการวิจัยที่มี

ลักษณะเป็นทีม

 1 เรื่อง

3.3 ผลงานวิจัยได้รับ

การตีพิมพ์และอ้างอิงใน

ระดับชาติและนานาชาติ

7.จํานวนผลงานทางวิชาการ

ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือ

เผยแพร่ในระดับชาติและ

นานาชาติ

15 เรื่อง 4.ส่งเสริมและสนับสนุนให้

บุคลากรมีผลงานวิจัยที่ได้รับ

การตีพิมพ์ในระดับชาติและ

นานาชาติ

4 โครงการอบรมเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

ในฐานข้อมูลที่มี impact Factor สูง

19,000       พค.61 รองคณบดีฝ่าย

วิชาการ

คณะกรรมการ

วิจัย

8.จํานวนงานวิจัยที่ได้รับการ

อ้างอิงในระดับชาติและ

นานาชาติ

2 เรื่อง 5.ส่งเสริมและสนับสนุนให้

บุคลากรมีผลงานวิจัยที่ได้รับ

อ้างอิงในระดับชาติและ

นานาชาติ

โครงการอบรมเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
ในฐานข้อมูลที่มี impact Factor สูง

-           รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ

คณะกรรมการ
วิจัย

3.ส่งเสริมและสนับสนุนให้

บุคลากรทํางานวิจัยเป็นทีม

แบบบูรณาการ
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ภารกิจ เป้าหมาย

2561 แผ่นดิน รายได้ หลัก รอง

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ

กิจกรรม/โครงการ

กลยุทธ์ ช่วงเวลา

ดําเนินการ

งบประมาณ

โครงการบริการวิชาการสู่ชุมชน : กิจกรรม
ทางกายเพื่อสร้างเสริมผู้สูงอายุ (งบยุทธ์ 4)

-           สค.61 ผศ.กิติพงษ์ ขัติยะ กลุ่มวิชา
พัฒนาสุขภาพ
ชุมชน

10. จํานวนผลงานวิจัยของ

คณะถูกนําไปใช้ประโยชน์ใน

ชุมชน

 2 เรื่อง 7.ส่งเสริมและสนับสนุนให้

บุคลากรทํางานวิจัยร่วมกับ

ชุมชนและสนับสนุนให้ชุมชน

นําผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์

โครงการบริการวิชาการสู่ชุมชน : กิจกรรม
ทางกายเพื่อสร้างเสริมผู้สูงอายุ (งบยุทธ์ 4)

-           สค.61 ผศ.กิติพงษ์ ขัติยะ กลุ่มวิชา
พัฒนาสุขภาพ
ชุมชน

3.5 บุคลากรได้รับทุน

สนับสนุนจากแหล่งทุน

ภายนอก

11.จํานวนงานวิจัยที่ได้รับ

ทุนการสนับสนุนจากแหล่ง

ทุนภายนอก

1 เรื่อง 8.ส่งเสริมและสนับสนุนให้

บุคลากรแสวงหาแหล่งทุน

ภายนอก

6 กิจกรรมประชาสัมพันธ์การให้ทุนจากแหล่ง

ทุนภายนอกอย่างต่อเนื่อง

-            ธค.60-กย.61 รองคณบดีฝ่าย

วิชาการ

คณะกรรมการ

วิจัย

3.6 การสร้างความ

ร่วมมือกับเครือข่ายการ

วิจัย

12.จํานวนเครือข่ายทางการ

วิจัยทั้งภายในประเทศและ

ต่างประเทศ  

 1 เรื่อง 9.แสวงหาเครือข่ายทางการ

วิจัยทั้งภายในประเทศและ

ต่างประเทศ

7 โครงการสร้างเครือข่ายวิจัยและวิชาการ 

(Research and academic network 

creation)

100,000      มีค.-พค.61 รองคณบดีฝ่าย

วิชาการ

คณะกรรมการ

วิจัย/ผศ.ดร.

ภัทรธนิษฐ์ ศรี

จอมทอง

8 โครงการเสวนากับศาสตราจารย์อาคันตุกะ 5,000          กพ.หรือกค.

61

ผศ.ดร.ภัทรธนิษฐ์ 

ศรีจอมทอง

หลักสูตรภาษา

เพื่อการพัฒนา

709,800     รวมเป็นเงิน

9.จํานวนผลงานวิจัยของ

คณะถูกนําไปใช้

ประโยชน์ด้านการเรียนการ

สอน

3.4 ชุมชนสามารถนํา

งานวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้

2 เรื่อง 56.ส่งเสริมและสนับสนุนให้

บุคลากรนําผลงานวิจัยไปใช้

ประโยชน์ในการเรียนการสอน
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เป้าหมาย

2561 แผ่นดิน รายได้ หลัก รอง

3 โครงการ 1 โครงการบริการวิชาการสู่ชุมชน : กิจกรรม

ทางกายเพื่อสร้างเสริมผู้สูงอายุ

10,000    สค.61 ผศ.กิติพงษ์ 

ขัติยะ

กลุ่มวิชาพัฒนา

สุขภาพชุมชน

2 โครงการบริการวิชาการเพื่อเสริมสร้างความ

เข้มแข็งของชุมชน

40,000    มค.-กย.61 อ.พสุนิต   

สารมาศ

คณะกรรมการ

บริการวิชาการ

3 โครงการพิพิธภัณฑ์ศูนย์ศิลป์ อัตลักษณ์วิถี

เกษตร วิถีชีวิต วิถีแม่โจ้ (รอผลพิจารณา
งบประมาณจากศูนย์ศิลป์)

กค.61 ผู้ช่วยคณบดี คณะกรรมการ

ฝ่ายทํานุฯ

2.จํานวนโครงการ/กิจกรรม

ที่บูรณาการการบริการ

วิชาการกับการวิจัยหรือการ

เรียนการสอน

2 โครงการ 2. ส่งเสริมให้การบริการวิชาการ

มีการบูรณาการด้านการเรียน 

การวิจัย และทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม

4 โครงการบูรณาการการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษสู่การบริการวิชาการ ทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่
 21 อัตลักษณ์มหาวิทยาลัยผ่านรายวิชาใน
หลักสูตร  (งบยุทธ์1)

-        ภาคเรียน 
2-60/1-61

หลักสูตร
ภาษาอังกฤษ

คณะกรรมการ
บริการวิชาการ

5 โครงการภาษาและวัฒนธรรม -         มค.-กย.61 ผศ.ศิริ

กาญจน์ 

จันทร์เรือง

คณะกรรมการ

บริการวิชาการ

4.1การบริการ

วิชาการด้าน

มนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ที่

พัฒนาและ

ตอบสนองความ

ต้องการของชุมชน

1. ส่งเสริมความร่วมมือการ

จัดทําโครงการบริการวิชาการ

ระหว่างคณะและชุมชนเพื่อ

ตอบสนองและพัฒนาท้องถิ่น

ชุมชนและสังคม

1.จํานวนโครงการ/ 

กิจกรรมบริการวิชาการแก่

ชุมชนที่สอดคล้องกับความ

ต้องการของชุมชน

งบประมาณ

แผนปฏิบัติการคณะศิลปศาสตร์ประจําปีงบประมาณพ.ศ. 2561

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด
กิจกรรม/โครงการ

ผู้รับผิดชอบช่วงเวลา

ดําเนินการ

กลยุทธ์

ประเด็นยุทธศาสตร์คณะศิลปศาสตร์ที่ 4 การบริการวิชาการที่เพิ่มศักยภาพในการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตของท้องถิ่นชุมชนและสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ
เป้าประสงค์คณะศิลปศาสตร์ที่ 4.1 การบริการวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่พัฒนาและตอบสนองความต้องการของชุมชน
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2561 แผ่นดิน รายได้ หลัก รอง

งบประมาณเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด
กิจกรรม/โครงการ

ผู้รับผิดชอบช่วงเวลา

ดําเนินการ

กลยุทธ์

ระดับ 5 6 โครงการจัดรายการวิทยุ ภาษาและ

วัฒนธรรมอาเซียน

-         มค.-กย.61 ผู้ช่วยคณบดี คณะกรรมการ

บริการวิชาการ

7 โครงการการบูรณาการสื่อและการสื่อสาร
เพื่อท้องถิ่นศึกษาดิจิตัล 4.0 (งบยุทธ์ 1)

-        ตค.60-มีค.61 ผศ.ดร.วิรัตน์ 
คําศรีจันทร์

หลักสูตรนิเทศ
ศาสตร์บูรณาการ

4.จํานวนโครงการหรือ

กิจกรรมการบริการวิชาการ

เพื่อเผยแพร่วิชาการ วิจัย 

และเสริมสร้างชื่อเสียง

1 โครงการ 4. ส่งเสริมการบริการวิชาการ

เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการ วิจัย

 และเสริมสร้างชื่อเสียงของคณะ

ศิลปศาสตร์

8 โครงการวารสารศิลปศาสตร์ - ธค.60-กย.61 คณะกรรมการ

วารสาร

คณะกรรมการ

บริการวิชาการ

5.จํานวนโครงการการ

บริการวิชาการที่สร้างเสริม

รายได้กับหน่วยงาน

1 โครงการ 5. การบริการวิชาการเพื่อ

พัฒนาสังคมและสร้างเสริม

รายได้ให้กับหน่วยงาน

9 โครงการอบรมภาษาต่างประเทศ -         กค.61 อ.ศนิ ไทร

หอมหวล

คณะกรรมการ

บริการวิชาการ

6 กําหนดพื้นที่นําร่องเพื่อ

พัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งและ

ยั่งยืน

1 โครงการ ส่งเสริมความร่วมมือการจัดทํา
โครงการบริการวิชาการระหว่าง
คณะและชุมชนเพื่อตอบสนอง
และพัฒนาชุมชน

โครงการบริการวิชาการเพื่อเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

-        มค.-กย.61 อ.พสุนิต   
สารมาศ

คณะกรรมการ
บริการวิชาการ

-         50,000    รวมงบประมาณ

3. ส่งเสริมให้การบริการวิชาการ

สนองตอบสนองยุทธศาสตร์การ

พัฒนามหาวิทยาลัยระยะ 15 ปี

3. ระดับความสําเร็จของ

การบูรณาการผลงานบริการ

วิชาการที่ตอบสนองและ

พัฒนาท้องถิ่นชุมชนและ

สังคม
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1. เชิง

ยุทธศาสตร์

5.1 มีศูนย์การเรียนรู้

ด้านศิลปวัฒนธรรม

1.จํานวนศูนย์การเรียนรู้

แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม

ที่หลากหลาย

 - 1.สร้างศูนย์การเรียนรู้ที่เป็น

แหล่งข้อมูลทางด้าน

ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น 

และสิ่งแวดล้อมโดยเน้นการพัฒนา

ที่ยั่งยืน

1 โครงการจัดตั้งศูนย์ประสานงาน

เครือข่ายวัฒนธรรมล้านนา

5,000       มค.-กย.61 หลักสูตรนิเทศ

ศาสตร์บูรณาการ

คณะกรรมการ

ฝ่ายทํานุฯ

5.2 มีการนําความรู้

ด้านทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น

2. จํานวนรายวิชาที่มีการ

นําความรู้ด้านทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ

ปัญญาท้องถิ่นไปบูรณา

การกับการเรียนการสอน

3 2.ส่งเสริมการนําความรู้ด้าน

ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา

ท้องถิ่นไปบูรณาการกับการเรียน

การสอน

2 โครงการบูรณาการการเรียน
การสอนภาษาอังกฤษสู่การ
บริการวิชาการ ทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม ทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 อัต
ลักษณ์มหาวิทยาลัยผ่าน
รายวิชาในหลักสูตร              
  (งบยุทธ์ 1)

 -   ภาคเรียน 
2-60/1-61

หลักสูตร
ภาษาอังกฤษ

คณะกรรมการ
ฝ่ายทํานุฯ

เป้าประสงค์คณะศิลปศาสตร์ที่ 5.2  มีการนําความรู้ด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นไปบูรณาการกับการเรียนการสอน

เป้าประสงค์คณะศิลปศาสตร์ที่ 5.3  มีการเผยแพร่ข้อมูลทางด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

แผนปฏิบัติการคณะศิลปศาสตร์ประจําปีงบประมาณพ.ศ. 2561

ประเด็นยุทธศาสตร์คณะศิลปศาสตร์ที่ 5 : การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น และสิ่งแวดล้อมโดยมุ่งเน้นการพัฒนาที่ยั่งยืนและสังคมอุดมปัญญา

เป้าประสงค์คณะศิลปศาสตร์ที่ 5.1 มีศูนย์การเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม

เป้าประสงค์ กลยุทธ์
กิจกรรม/โครงการ

ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบภารกิจ ช่วงเวลา

ดําเนินการ

งบประมาณ
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เป้าประสงค์ กลยุทธ์
กิจกรรม/โครงการ

ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบภารกิจ ช่วงเวลา

ดําเนินการ

งบประมาณ

3 โครงการสานศิลป์ที่ศิลป์ศาสตร์

(งบศูนย์ศิลป์)

 25,000 กค.61 สโมสรนักศึกษา คณะกรรมการ

ฝ่ายทํานุฯ

4 โครงการทําบุญสืบชะตาคณะ 10,000       22 มีค.61 อ.นิลุบล จิตต์มั่น คณะกรรมการ

ฝ่ายทํานุฯ

และสโมสร

นักศึกษา

5 โครงการสระเกล้าดําหัว  18,000 เม.ย.-61 อ.ดวงหทัย ลือดัง คณะกรรมการ

ฝ่ายทํานุฯ

และสโมสร

นักศึกษา

1 เรื่อง 3.ส่งเสริมการเผยแพร่ข้อมูล

ทางด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

และภูมิปัญญาท้องถิ่น

6 โครงการการให้บริการของศูนย์

เรียนรู้วัฒนธรรมล้านนา: 

ฝึกอบรมล้านนาศิลปาชีพ

 25,000 กค.61 อ.ลักขณา ชาปู่ คณะกรรมการ

ฝ่ายทํานุฯ

7 โครงการพิพิธภัณฑ์ศูนย์ศิลป์ 
อัตลักษณ์วิถีเกษตร วิถีชีวิต วิถี
แม่โจ้(มัคคุเทศอาสา) (งบยุทธ์ 
4) ศูนย์ศิลป์

- ก.ค.-61 ผู้ช่วยคณบดี คณะกรรมการ
ฝ่ายทํานุฯ

8 การศึกษารวบรวมองค์ความรู้

ด้านภูมิปัญญาดอกกล้วยไม้(ดอก

เอื้อง) ที่ปรากฏในพิธีกรรม 

ความเชื่อในวัฒนธรรมล้านนา 

(งบสํานักวิจัยฯ)

 100,100 มค.-ก.ค.61 อ.ฐาปกรณ์ 

เครือระยา

อ.ฐาปกรณ์ 

เครือระยา

150,100.00   33,000.00       

5.3 มีการเผยแพร่

ข้อมูลทางด้านทํานุ

บํารุงศิลปวัฒนธรรม

และภูมิปัญญาท้องถิ่น

รวมงบประมาณ

3.จํานวนผลงานด้านทํานุ

บํารุงศิลปวัฒนธรรมและ

ภูมิปัญญาทิองถิ่นที่ได้รับ

การเผยแพร่
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ร้อยละ 75

2 โครงการรับการประเมินประกัน

คุณภาพการศึกษา ประจําปี

การศึกษา 2560

50,000     มิย.-กค.61 นางวิภา

รัตน์ 

สุวรรณสิงห์

คณะกรรมการ

ประกันคุณภาพ

1.ร้อยละความพึงพอใจ

ของบุคลากรที่มีต่อการ

บริหารจัดการ

กิจกรรม/โครงการ

โครงการให้ความรู้การประกัน

คุณภาพการศึกษา ประจําปี

การศึกษา 2560

11.การบริหารจัดการ

อย่างคล่องตัวและมี

ประสิทธิภาพ

5,000       มค.-กพ.61 นางวิภารัตน์

 สุวรรณสิงห์

ผู้รับผิดชอบเป้าประสงค์

คณะกรรม  

การประกัน

คุณภาพ

1. ปรับปรุงพัฒนาการบริหาร

จัดการอย่างคล่องตัวและมี

ประสิทธิภาพ

งบประมาณ

แผนปฏิบัติการคณะศิลปศาสตร์ประจําปีงบประมาณพ.ศ. 2561

ตัวชี้วัด
ช่วงเวลา

ดําเนินการ

กลยุทธ์

เป้าประสงค์คณะศิลปศาสตร์ที่ 6.4 บุคลากรมีสมรรถนะการใช้ภาษาอังกฤษไม่ต่ํากว่าระดับมาตรฐานที่มหาวิทยาลัยกําหนด
เป้าประสงค์คณะศิลปศาสตร์ที่ 6.5 บุคลากรสายวิชาการเข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการ
เป้าประสงค์คณะศิลปศาสตร์ที่ 6.6 บุคลากรมีคุณวุฒิทางการศึกษาที่สูงขึ้น
เป้าประสงค์คณะศิลปศาสตร์ที่ 6.7 บุคลากรสายสนับสนุนเข้าสู่ตําแหน่งที่สูงขึ้น
เป้าประสงค์คณะศิลปศาสตร์ที่ 6.8 บุคลากรมีคุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทํางาน

ประเด็นยุทธศาสตร์คณะศิลปศาสตร์ที่ 6 การบริหารตามหลักธรรมาภิบาล

เป้าประสงค์คณะศิลปศาสตร์ที่ 6.1 การบริหารจัดการอย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ
เป้าประสงค์คณะศิลปศาสตร์ที่ 6.2 ความโปร่งใสและเป็นธรรมในการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล
เป้าประสงค์คณะศิลปศาสตร์ที่ 6.3 บุคลากรสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน
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รายได้ หลัก รองกิจกรรม/โครงการ

ผู้รับผิดชอบเป้าประสงค์ งบประมาณตัวชี้วัด
ช่วงเวลา

ดําเนินการ

กลยุทธ์

3 โครงการปรับปรุงและพัฒนา

เว็บไซต์ แฟนเพจ ไลน์

-          ธค.60-กย.61 นส.พรทิพย์ 

จันแดงและ

นาย กิติวัฒน์ 

ติจินดา

คณะกรรมการ

ประชาสัมพันธ์

4 โครงการการจัดการความรู้เรื่อง

การบริหารจัดการหมวดวิชา

ศึกษาทั่วไป

3,000       กพ.-สค.61 รองคณบดี

ฝ่ายวิชาการ

คณะกรรม  

การการจัดการ

ความรู้สาย

วิชาการ

5 โครงการจัดการความรู้สาย

สนับสนุนวิชาการ

-          มค.-กย.61 ผู้ช่วยคณบดี คณะกรรมการ

จัดการความรู้

สายสนับสนุน

วิชาการ

6 โครงการประชุมบุคลากร Meet 

the Dean

15,000     พย.60/มิย.61 ผู้ช่วยคณบดี คณะกรรมการ

พัฒนาบุคลากร

7 โครงการทบทวนแผนกลยุทธ์

ระยะ 5 ปี (พัฒนาแผนคณะฯ)

40,000     มีค.-พค.61 รองคณบดี

ฝ่ายวางแผนฯ

นางสาวอุษณีย์

 อินทะวงค์

8 โครงการจัดทําแผนปฏิบัติการ

ประจําปี 2561

8,382       ธค.60 รองคณบดี

ฝ่ายวางแผนฯ

นางสาวอุษณีย์

 อินทะวงค์

9 โครงการจัดทําแผนปฏิบัติการ

ประจําปี 2562

13,000     ตค.61 รองคณบดี

ฝ่ายวางแผนฯ

นางสาวอุษณีย์

 อินทะวงค์

2. ส่งเสริม กํากับ และติดตาม 

ให้บุคลากรปฏิบัติงานโดยยึด

หลักธรรมาภิบาล

2.ความโปร่งใสและเป็น

ธรรมในการบริหารงาน

บุคคลตามหลักธรรมาภิ

บาล



หนา้ที ่20

เป้าหมาย

2561
แผ่นดิน

รายได้ หลัก รองกิจกรรม/โครงการ

ผู้รับผิดชอบเป้าประสงค์ งบประมาณตัวชี้วัด
ช่วงเวลา

ดําเนินการ

กลยุทธ์

3.บุคลากรสามารถใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ

ในการปฏิบัติงาน

2.ร้อยละของบุคลากรที่

สามารถใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศในการ

ปฏิบัติงาน

ร้อยละ 80 3.ส่งเสริมและสนับสนุนให้

บุคลากรมีความสามารถด้าน

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

และภาษาอังกฤษ

10 โครงการสร้างระบบแจ้งซ่อม

ออนไลน์

- ธค.60-กย.61 นส.พรทิพย์

 จันแดง

คณะกรรมการ

ฝ่าย

ประชาสัมพันธ์

4.บุคลากรมีสมรรถนะ

การใช้ภาษาอังกฤษไม่

ต่ํากว่าระดับมาตรฐาน

ที่มหาวิทยาลัยกําหนด

3.ร้อยละของบุคลากรที่

มีสมรรถนะการใช้

ภาษาอังกฤษไม่ต่ํากว่า

ระดับมาตรฐานที่

มหาวิทยาลัยกําหนด

ร้อยละ 50 11 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อเสริมศักยภาพสู่การเป็น
อาจารย์มืออาชีพในศตวรรษที่ 
21     (งบยุทธ์1)

-         กพ.-เม.ย.61 อ.ศรัณย์ 
จันทร์ทะเล 
และอ.กฤษณ์
 สุนัคครินทร์

คณะกรรมการ
ศึกษาทั่วไป

12 กิจกรรมเทคนิคพิชิต MJU Tep 

(งบบูรณาการ)

     80,000 กพ.-เม.ย.61 อ.ปิยภัทร 

ชัยชมพู

คณะกรรมการ

พัฒนาบุคลากร

5.บุคลากรสายวิชาการ

เข้าสู่ตําแหน่งทาง

วิชาการ

4.จํานวนบุคลากรสาย

วิชาการที่เข้าสู่ตําแหน่ง

ทางวิชาการ

 เพิ่มปีละ 2

คน

4.ส่งเสริมสนับสนุนปัจจัย

เกื้อหนุนและผลักดันให้

บุคลากรทําวิจัย ผลงานทาง

วิชาการและคู่มือการปฏิบัติงาน

13 โครงการพัฒนาบุคลากรสาย

วิชาการ

10,000     ผู้ช่วยคณบดี คณะกรรมการ

พัฒนาบุคลากร



หนา้ที ่21

เป้าหมาย

2561
แผ่นดิน

รายได้ หลัก รองกิจกรรม/โครงการ

ผู้รับผิดชอบเป้าประสงค์ งบประมาณตัวชี้วัด
ช่วงเวลา

ดําเนินการ

กลยุทธ์

6.บุคลากรสายสนับสนุน

เข้าสู่ตําแหน่งที่สูงขึ้น

5.จํานวนบุคลากรสาย

สนับสนุนที่มีตําแหน่งที่

สูงขึ้น

 - 4.ส่งเสริมสนับสนุนปัจจัย

เกื้อหนุนและผลักดันให้

บุคลากรทําวิจัย ผลงานทาง

วิชาการและคู่มือการปฏิบัติงาน

14 โครงการสัมมนาเรื่อง " การ

เขียนคู่มือการปฏิบัติงานของ

บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ"

100,000    มีค.61 ผู้ช่วยคณบดี คณะกรรมการ

พัฒนาบุคลากร

7.บุคลากรมีคุณวุฒิทาง

การศึกษาที่สูงขึ้น

6.จํานวนบุคลากรที่

ได้รับอนุมัติให้ลาศึกษา

ต่อ ระดับปริญญาเอก

2 5. ส่งเสริมสนับสนุนปัจจัย

เกื้อหนุนและผลักดันให้

บุคลากรศึกษาต่อในระดับที่

สูงขึ้น

15 กิจกรรมบริการแนะแนวให้
คําปรึกษาในการศึกษาต่อใน
ระดับที่สูงขึ้น(ส่วนหนึ่งของ
โครงการจัดการความรู้เรื่อง
การบริหารจัดการหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป)

-         รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ

คณะกรรมการ
พัฒนาบุคลากร

7.ร้อยละของบุคลากร

สายวิชาการที่มีคุณวุฒิ

ปริญญาเอก

ร้อยละ 29 5. ส่งเสริมสนับสนุนปัจจัย

เกื้อหนุนและผลักดันให้

บุคลากรศึกษาต่อในระดับที่

สูงขึ้น

16 กิจกรรมบริการแนะแนวให้
คําปรึกษาในการศึกษาต่อใน
ระดับที่สูงขึ้น(ส่วนหนึ่งของ
โครงการจัดการความรู้เรื่อง
การบริหารจัดการหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป)

-          รองคณบดี

ฝ่ายวิชาการ

คณะกรรมการ

พัฒนาบุคลากร



หนา้ที ่22

เป้าหมาย

2561
แผ่นดิน

รายได้ หลัก รองกิจกรรม/โครงการ

ผู้รับผิดชอบเป้าประสงค์ งบประมาณตัวชี้วัด
ช่วงเวลา

ดําเนินการ

กลยุทธ์

8.บุคลากรมีคุณภาพ

ชีวิตและความสมดุล

ระหว่างชีวิตกับการ

ทํางาน

8.ร้อยละของบุคลากรที่

พึงพอใจต่อการจัด

บรรยากาศและ

สิ่งแวดล้อมภายในคณะ

ร้อยละ 80 6..ส่งเสริมการจัดและการเข้า

ร่วมกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสุข

ภาวะที่ดี

17 โครงการ Green Office 7,000       กค.61 ผู้ช่วยคณบดี คณะกรรมการ

พัฒนาบุคลากร

9.ร้อยละของบุคลากรที่

พึงพอใจต่อการจัด

สวัสดิการของคณะ

ร้อยละ 80 7.สร้างบรรยากาศและ

สิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการมีสุข

ภาวะที่ดี

18 โครงการศิลปศาสตร์สัมพันธ์  

(ใช้งบดอกผลคณะ 73,000)

- ธค.60 ผู้ช่วยคณบดี คณะกรรมการ

พัฒนาบุคลากร

19 โครงการสร้างเสริมสุขภาวะ

ด้านความสุขในการทํางาน

(เกษียณ)

16,758     กย.61 ผู้ช่วยคณบดี คณะกรรมการ

พัฒนาบุคลากร

รวมงบประมาณ 80,000      268,140     


