
(ผานการเห็นชอบจากมติที่ประชุมคณะกรรมการประจาํคณะครั้งที่ 13/2556)



ปรัชญา

วิสัยทัศน เปนองคกรแหงการเรียนรูดานสังคมศาสตรและมนุษยศาสตรที่เปนที่ยอมรับในระดับประเทศ

สภาพแวดลอมภายใน (Internal Environment)

จุดแข็ง  (Strengths)

1 . สถานที่ตั้งของสถานศึกษาอยูในจังหวัดศูนยกลางของภาคเหนือ

2 .

3 . เปนหนวยงานหลักที่รับผิดชอบรายวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพและมาตรฐาน

5.การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพโดยเนนหลักธรรมาภิบาล

บุคลากรมีความรูความเชี่ยวชาญในศาสตรที่หลากหลายทางสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร

พันธกิจคณะศิลปศาสตร

ผลการวิเคราะหสภาพการณ SWOT Analysis

แผนปฏิบัติราชการคณะศิลปศาสตรประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557

ความรูทางสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร นําไปสูความเขาใจสังคม คุณคาความเปนมนุษย คุณคาทางศิลปวัฒนธรรม  การใชเหตุผลในการสื่อสาร การ

วิเคราะหชีวิตและการพัฒนาสังคมไดอยางสรางสรรค

1.จัดการเรียนการสอนและผลิตบัณฑิตที่มีทักษะและความรูดานสังคมศาสตรและมนุษยศาสตรที่ทันตอการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกและมีลักษณะที่พึงประสงค เกง ดี 

และมีความสุข

2.พัฒนาและสงเสริมงานวิจัยดานสังคมศาสตรและมนุษยศาสตรโดยมีการบูรณาการกับศาสตรแขนงอื่นและการสรางเครือขายความรวมมือทางวิชาการกับองคกรภายใน

และภายนอกมหาวิทยาลัย

4. สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรมที่หลากหลาย โดยเฉพาะวัฒนธรรมการเกษตร ตลอดจนการรักษาสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ

3.สงเสริมการบริการวิชาการดานสังคมศาสตรและมนุษยศาสตรโดยเนนการมีสวนรวมของชุมชน



4 . มีงบประมาณและอุปกรณที่เพียงพอ สําหรับใชประกอบการเรียนการสอน

5 . ระบบสวัสดิการ การจางงานมีความมั่นคงในสายขาราชการและเพิ่มขึ้นในสายพนักงาน

จุดออน  (Weaknesses)

1 . คณาจารยมีการทํางานวิจัยและขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการนอย

2 . หลักสูตรยังขาดความหลากหลายและยังไมตอบรับตอการเขาสู AEC เทาที่ควร

3 . สถิติการมีงานทําของนักศึกษายังคอนขางต่ํา

4 . การสื่อสารขอมูลภายในองคกรยังไมมีประสิทธิภาพ

5 . ระบบประชาสัมพันธยังขาดความเขมแข็ง

6 .

7 .

สภาพแวดลอมภายนอก (External Environment)

โอกาส (Opportunities)

1 . ความรวมมือทางวิชาการ วิจัย และศิลปวัฒนธรรมที่จะเกิดขึ้นจากความรวมมือระหวางประเทศสมาชิกในประชาคมอาเซียน

2 .

3 . การมีที่ตั้งอยูใกลชุมชนที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมเอื้อตอการพัฒนางานวิจัยเพื่อการพัฒนาสงเสริม และแกปญหาใหแกชุมชน

4 .

อุปสรรค (Threats)

1 .

2 .

3 .

การแขงขันกับคณะศิลปศาสตรในมหาวิทยาลัยอื่นซึ่งมีชื่อเสียงและความเขมแข็งทางวิชาการมากกวา

การบริการวิชาการเพื่อสรางเสริมรายไดยังมีนอย

งานวิเทศสัมพันธยังมีคอนขางนอย

การมีที่ตั้งอยูใกลชุมชนทําใหมีโอกาสในการทําประโยชนใหแกชุมชนโดยเฉพาะการบริการวิชาการ และการพัฒนาศักยภาพใหชุมชนมีความ

กฎระเบียบจากภาครัฐขาดความคลองตัว

การเติบโตของมหาวิทยาลัยทําใหมีโอกาสในการริ่เริ่มทําหลักสูตรหรือสรางสรรคกิจกรรมใหมๆ

นโยบายรัฐบาลเนนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีจึงสงผลใหสถานประกอบการตองการบัณฑิตดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมากกวาจึงทํา



ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 : การสงเสริมการบริการวิชาการดาน

สังคมศาสตรและมนุษยศาสตรโดยเนนการมีสวนรวมของชุมชน

เปาประสงค 3.1 ผลงานวิจัยดานสังคมศาสตรและมนุษยศาสตรที่มีคุณภาพ

ประเด็นยุทธศาสตร

ประเด็นยุทธศาสตร ที่ 2 : การผลิตบัณฑิตมีคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึง

ประสงค เกง ดีและมีความสุข

เปาประสงคหลัก   2.1 ผลิตบัณฑิตมีคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค เกง ดี และมีความสุข

เปาประสงคที่ 6.3 มีสื่อสารสนเทศเพื่อการประชาสัมพันธ

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1: การจัดการเรียนการสอนและการผลิตบัณฑิตที่

มีความรูดานสังคมศาสตรและมนุษยศาสตรที่ทันตอการเปลี่ยนแปลงของ

สังคมโลก

เปาประสงคหลัก   1.1. มีหลักสูตรที่ตอบสนองความตองการของสังคม

เปาประสงคหลัก  1.2 การจัดการเรียนการสอนดานสังคมศาสตรและมนุษยศาสตรที่ทันตอการ

เปลี่ยนแปลงของสังคมโลก

เปาประสงคที่  6.2 การบริหารงบประมาณที่มีความคลองตัวและโปรงใส

สรุปประเด็นยุทธศาสตรและเปาประสงคของคณะศิลปศาสตร

เปาประสงค 4.1 การบริการวิชาการดานสังคมศาสตรและมนุษยศาสตรโดยเนนการมีสวนรวมของ

ชุมชน

เปาประสงคที่  6.1 มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญประเด็นยุทธศาสตรที่ 6 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่มี

ประสิทธิภาพโดยเนนหลักธรรมาภิบาล

เปาประสงค

เปาประสงค 3.2 เครือขายความรวมมือทางวิชาการกับองคกรภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

ประเด็นยุทธศาสตรที่3 : ผลงานวิจัยดานสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร

ที่มีการบูรณาการกับศาสตรแขนงอื่นๆ และการสรางเครือขายความ

รวมมือทางวิชาการกับองคกรภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 : การสงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมทาง

ศิลปวัฒนธรรมที่หลากหลาย โดยเฉพาะวัฒนธรรมการเกษตร ตลอดจน

การรักษาระบบนิเวศของทรัพยากรธรรมชาติ

เปาประสงคที่ 5.1 มีกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรมที่หลากหลาย โดยเฉพาะวัฒนธรรมการเกษตร และ

การรักษาระบบนิเวศ



หนาที่ 1

เปาหมาย กลุยทธ

2554 2555 2556 2557 แผนดิน รายได หลัก รอง

ิ ื้

เปาประสงคหลักคณะ 1.1 มีหลักสูตรที่ตอบสนองความตองการของสังคม

ผูรับผิดชอบหลัก : รองคณบดีฝายวิชาการ

เปาประสงคหลักคณะ 1.2 จัดการเรียนการสอนดานสังคมศาสตรและมนุษยศาสตรที่ทันตอการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก

ประเด็นยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย ที่ 1 การผลิตบัณฑิตที่เปนนักปฏิบัติ ทันตอการเปลี่ยนแปลง มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชา

เปาประสงคมหาวิทยาลัยที่1.1 มีหลักสูตรที่มีคุณภาพและไดมาตรฐาน สอดคลองกับทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย

เปาประสงคมหาวิทยาลัยที่1.2  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ

เปาประสงคมหาวิทยาลัยที่1.3 มีระบบการพัฒนาคณาจารยและนวัตกรรมการเรียนการสอน

เปาประสงคมหาวิทยาลัยที่1.4 มีปจจัยสนับสนุนที่เอื้อตอการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ

เปาประสงคภารกิจ ผูรับผิดชอบ

ประเด็นยุทธศาสตรคณะที่ 1. การจัดการเรียนการสอนและการผลิตบัณฑิตที่มีความรูดานสังคมศาสตรและมนุษยศาสตรที่ทันตอการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก 

ตัวชี้วัด งบประมาณขอมูลผลการดําเนินงาน กิจกรรม/โครงการ

1.ภารกิจพืนฐาน

1.1 รักษางานเดิม

1.รอยละของผูสําเร็จการศึกษา

จบการศึกษาตามมาตรฐาน

หลักสูตร

 -  -  - 80%

2.รอยละของผูสําเร็จ

การศึกษาที่จบการศึกษา

ภายในระยะเวลาที่กําหนด

 -  -  - 100%

1.2 พัฒนางานเดิม

1.1.มีหลักสูตรที่

ตอบสนองความ

ตองการของสังคม

1.รอยละของหลักสูตรที่ไดรับ

การปรับปรุงตามมาตรฐานTQF

 -  - 100% 100% สรางและพัฒนาปรับปรุง

เนื้อหาหลักสูตรใหมี

คุณภาพตรงตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา

(TQF:HED)

1 โครงการติดตามและประเมินผล

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

-         -       กรรมการ

ประจํา

หลักสูตรระดับ

บัณฑิต

รองคณบดีฝาย

วิชาการและ งาน

บริการการศึกษา

และกิจการ

นักศึกษา



หนาที่ 2

เปาหมาย กลุยทธ

2554 2555 2556 2557 แผนดิน รายได หลัก รอง

เปาประสงคภารกิจ ผูรับผิดชอบตัวชี้วัด งบประมาณขอมูลผลการดําเนินงาน กิจกรรม/โครงการ

2 โครงการ ติดตามประเมินผล

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาพัฒนาสังคมและมนุษย

5,000   กรรมการ

ประจํา

หลักสูตรระดับ

มหาบัณฑิต

รองคณบดีฝาย

วิชาการและ งาน

บริการการศึกษา

และกิจการ

นักศึกษา

 -  -  - 2 สรางหลักสูตรใหมสนอง

ความตองการของสังคม

3 โครงการหลักสูตรศิลปศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 

สําหรับชาวตางประเทศ

 - 53,600   คณาจารยใน

กลุมวิชาฯ

งานบริการ

การศึกษาและ

กิจการนักศึกษา

4 โครงการเตรียมความพรอม

หลักสตรสาขาวิชาภาษาไทย

20,000   คณาจารยใน

กลมวิชาฯ

งานบริการ

การศึกษาและ

2.จํานวนหลักสูตรที่เปด

ใหมสนองความตองการ

ของสังคม

หลกสูตรสาขาวชาภาษาไทย กลุมวชาฯ การศกษาและ

กิจการนักศึกษา

5 โครงการหลักสูตรศิลปศาสตร       

 มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ

สุขภาพชุมชน

55,600   คณาจารยใน

กลุมวิชาฯ

งานบริการ

การศึกษาและ

กิจการนักศึกษา

6 โครงการเสวนาทางวิชาการเพื่อ

พัฒนาหลักสูตรปริญญาโท สาขา

ภาษาเพื่อการพัฒนา

15,900   กรรมการ

ประจํา

หลักสูตรฯ

งานบริการ

การศึกษาและ

กิจการนักศึกษา

7 โครงการยกรางหลักสูตรใหม

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา

อ.มนฤทัย ไชย

วิเศษ

งานบริการ

การศึกษาและ

กิจการนักศึกษา



หนาที่ 3

เปาหมาย กลุยทธ

2554 2555 2556 2557 แผนดิน รายได หลัก รอง

เปาประสงคภารกิจ ผูรับผิดชอบตัวชี้วัด งบประมาณขอมูลผลการดําเนินงาน กิจกรรม/โครงการ

3.จํานวนหลักสูตรที่

สอดแทรกเนื้อหาวิชาให

สอดคลองกับทิศทางการ

พัฒนามหาวิทยาลัย 

(Organic Green Eco)

 -  - 2 

หลักสูตร

3 หลักสูตร สงเสริมใหคณาจารย

สอดแทรกเนื้อหารายวิชา

ในหลักสูตรที่ใหนักศึกษา

ตระหนักรูการพัมนา

มหาวิทยาลัยสู(Organic 

Green Eco)

8 กิจกรรมติดตามการรายงานผล

มคอ.3และ มคอ.5 ที่แสดงเนื้อหา

รายวิชาใหสอดคลองกับทิศ

ทางการพัฒนามหาวิทยาลัย           

    ( Organic Green Eco)

 -  - รองคณบดีฝาย

วิชาการ / 

ประธานหลัก

หลักสูตร

งานบริการ

การศึกษาและ

กิจการนักศึกษา

 -  - 2 

รายวิชา

4 9    -    - รองคณบดีฝาย

วิชาการ/ผศ.

ศิริพร

งานบริการ

การศึกษาและ

กิจการนักศึกษา

กิจกรรมพัฒนารายวิชาศึกษา

ทั่วไปและรายวิชาในหลักสูตร

ภายใตบริบทอาเซียน

เปาประสงคหลัก   

1.2 การจัดการ

เรียนการสอนดาน

สังคมศาสตรและ

4. จํานวนรายวิชาที่ไดรับ

การปรับปรุง/ใหมที่

สอดคลองกับทิศทางการ

พัฒนามหาวิทยาลัยและ

สรางรายวิชาใหมดาน

สังคมศาสตรและ

มนุษยศาสตรที่มีความ

ทันสมัยทันตอการ

 - 80% 80% 80% 10 กิจกรรมสํารวจความพึงพอใจ

ของนักศึกษาตอการจัดการเรียน

การสอน

 -  - รองคณบดีฝาย

วิชาการ

6.รอยละของอาจารยที่

ไดรับการพัฒนาและ

อบรมความรูเพิ่ม

 -  - 65% 80% สงเสริมใหคณาจารยใน

คณะไดเขารวมฝกอบรม

พัฒนาศักยภาพของตนเอง

11 โครงการพัฒนาบุคลากรกลุม

วิชาสหวิทยาการสังคมศาสตร

100,000 รองคณบดีฝาย

วิชาการ

งานบริการ

การศึกษาและ

กิจการนักศึกษา

5.รอยละความพึงพอใจ

ของนักศึกษาตอการจัดการ

เรียนการสอน

มนุษยศาสตรที่ทัน

ตอการ

เปลี่ยนแปลงของ

สังคมโลก

กาวสูประชาคมอาเซียน

งานบริการ

การศึกษาและ

กิจการนักศึกษา

พัฒนาเนื้อหารายวิชาและ

สื่อการสอนใหมี

ประสิทธิภาพสามารถ

รองรับการเรียนการสอน

ไดอยางทั่วถึง

เปลี่ยนแปลงของสังคมโลก



หนาที่ 4

เปาหมาย กลุยทธ

2554 2555 2556 2557 แผนดิน รายได หลัก รอง

เปาประสงคภารกิจ ผูรับผิดชอบตัวชี้วัด งบประมาณขอมูลผลการดําเนินงาน กิจกรรม/โครงการ

12 โครงการพัฒนาผูสอนรายวิชา

ภาษาอังกฤษหมวดรายวิชาศึกษาทั่วไป 

(โครงการพัฒนาผูสอนรายวิชา

ภาษาอังกฤษ)

33,300 รองคณบดีฝาย

วิชาการ

กลุมวิชาภาษา

ตะวันตก

พัฒนาขีดความสามารถ

บุคลากรดวย Competency

 Model

13 กิจกรรมอบรมภาษาอังกฤษใหแก

บุคลากรสายวิชาการหรืออบรม

เทคนิคการขอตําแหนงทางวิชาการ

รองคณบดีฝาย

วิชาการ

งานบริการ

การศึกษาและ

กิจการนักศึกษา

7.รอยละของอาจารยที่มี  -  - 31.75% 33.33% สงเสริมและสนับสุนนให 14 กิจกรรมสรางความรูความเขาใจ  - รองคณบดีฝาย งานบริการ

ตําแหนงทางวิชาการ คณาจารยผลิตตําราทาง

วิชาการและนวัตกรรมใน

การเรียนการสอน

ในการขอตําแหนงวิชาการ(ใช

งบประมาณรวมกับทาง

มหาวิทยาลัย)

วิชาการ การศึกษาและ

กิจการนักศึกษา

    283,400รวม



หนาที่ 5

ตัวชี้วัด เปาหมาย งบประมาณ

2554 2555 2556 2557 แผนดิน รายได หลัก รอง

1.ภารกิจพื้นฐาน

1.1 รักษางานเดิม  -ไมมี-

1.2 พัฒนางานเดิม

 -  -  - 80% 1 1 โครงการสงเสริมกิจกรรมนอก

ั

รองคณบดี

ฝายบริหาร

ขอมูลผลการดําเนินงาน กลยุทธ โครงการ/กิจกรรม ผูรับผิดชอบ

ประเด็นยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย ที่ 2 บัณฑิตมีคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค เกง ดีและมีความสุข

เปาประสงคมหาวิทยาลัยที่2.1 นักศึกษาและศิษยเกามีศักยภาพและทักษะในการดําเนินชีวิต ตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค

กลยุทธมหาวิทยาลัย 2.1.1 เสริมและสนับสนุนกิจกรรมพัฒนานักศึกษานอกหองเรียนเพื่อเสริมสรางศักยภาพดานวิชาการ

ประเด็นยุทธศาสตรคณะศิลปศาสตร ที่ 2. การผลิตบัณฑิตมีคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค เกง ดีและมีความสุข

เปาประสงคหลักคณะ   2.1 ผลิตบัณฑิตมีคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค เกง ดี และมีความสุข

ผูรับผิดชอบหลัก : รองคณบดีฝายบริหาร

เปาประสงคภารกิจ

1รอยละของนักศึกษา

ี่ไ  ั ั

สงเสริมและสนับสนุน

ั ึ ใ  ีโ

เปาประสงคหลัก   2.1

ิ ั ิ ี่ ี หลักสูตร

สงเสริมดานวิชาการ

 -โครงการปฐมนิเทศ 5,000         สโมสร

นักศึกษา

 -โครงการ Liberal Camp 2012 25,000       สโมสร

นักศึกษา

สงเสริมกีฬาและสุขภาพ สโมสร

นักศึกษา

 -การแขงขันกีฬาแมโจสัมพันธ 10,000       สโมสร

นักศึกษา

 -โครงการสานสัมพันธนองพี่ศิลป

ศาสตร

25,000       สโมสร

นักศึกษา

สงเสริมดานบําเพ็ญประโยชนหรือ

อนุรักษสิ่งแวดลอม

สโมสร

นักศึกษา

งานบริการ

การศึกษาและ

กิจการนักศึกษา

ทไดรบการพฒนา

ความรูและทักษะ

ทางดานวิชาชีพ

นกศกษาใหมโอกาส

พัฒนาความรูและทักษะ

ทางดานวิชาชีพ

 การผลตบณฑตทม

ความรูและทักษะ

ทางดานวิชาชีพ



หนาที่ 6

ตัวชี้วัด เปาหมาย งบประมาณ

2554 2555 2556 2557 แผนดิน รายได หลัก รอง

ขอมูลผลการดําเนินงาน กลยุทธ โครงการ/กิจกรรม ผูรับผิดชอบเปาประสงคภารกิจ

 -โครงการอุนนี้เพื่อนอง ปที่  5 15,000       สโมสร

นักศึกษา

 -กิจกรรมวันเด็ก สโมสร

นักศึกษา

สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม นศ.สาขาวิชา

พัฒนาสังคมฯ

 -โครงการไหวครู สโมสร

นักศึกษา

 -กิจกรรมเลือกตั้งสโมสรนักศึกษา สโมสร

นักศึกษา

รองคณบดี

ฝายบริหาร

 - 55.43% 76.13% 80% 2 2 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา

คณะศิลปศาสตร (เตรียมความ

 150000 

(130000)

รองคณบดี

ฝายวิชาการ

งานบริการ

การศึกษาและ

กิจการนักศึกษา

เปาประสงคหลัก   2.1

 การผลิตบัณฑิตที่มี

ความรูและทักษะ

ทางดานวิชาชีพ

งานบริการ

การศึกษาและ

พัฒนานักศึกษาใหมี

ความรูและทักษะดาน

1รอยละของนักศึกษา

ที่ไดรับการพัฒนา

ความรูและทักษะ

ทางดานวิชาชีพ

สงเสริมและสนับสนุน

นักศึกษาใหมีโอกาส

พัฒนาความรูและทักษะ

ทางดานวิชาชีพ

2.รอยละของบัณฑิต

ระดับปริญญาตรีที่ได
พรอมสหกิจศึกษา)

โครงการสงเสริมศักยภาพดานดนตรี 

(วงออเคสตรา)

     10,000

3 โครงการผูบริหารพบนักศึกษา    10,000 คณบดี

4 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา    10,000

5 โครงการประกอบการเรียนการสอน

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

   98,100 คณาจารย

สาขาวิชา

ภาษาอังกฤษ

งานบริการ

วิชาการและ

กิจการนักศึกษา

6 โครงการประกอบการเรียนการสอน

สาขาวิชานิเทศศาสตรบูรณาการ

   67,300 คณาจารย

สาขาวิชา

นิเทศฯ

งานบริการ

วิชาการและ

กิจการนักศึกษา

กิจการนักศึกษา

ู

วิชาการ/วิชาชีพตาม

กระบวนการเรียนการ

สอนที่ทันสมัย

ญญ

งานทําหรือประกอบ

อาชีพอิสระภายใน

ระยะเวลา 1ป



หนาที่ 7

ตัวชี้วัด เปาหมาย งบประมาณ

2554 2555 2556 2557 แผนดิน รายได หลัก รอง

ขอมูลผลการดําเนินงาน กลยุทธ โครงการ/กิจกรรม ผูรับผิดชอบเปาประสงคภารกิจ

7 โครงการประกอบการเรียนการสอน

สาขาพัฒนาสังคมและมนุษย (ศึกษา

ดานแพทยทางเลือก,บรรยายพิเศษ

ในรายวิชา)

   16,100 คณาจารย

สาขาวิชา

พัฒนา

สังคมและ

มนุษย

งานบริการ

วิชาการและ

กิจการนักศึกษา

8  -กิจกรรมติดตามการบันทึกขอมูล

ภาวะการมีงานทําของบัณฑิต

รองคณบดี

ฝายวิชาการ

งานบริการ

การศึกษาและ

กิจการนักศึกษา

 -  - 80.70% 80% 9 โครงการประกอบการเรียนการสอน

กลุมวิชาภาษาไทย

   35,000 คณาจารย

กลุมวิชา

ภาษาไทยฯ

งานบริการ

วิชาการและ

กิจการนักศึกษา

พัฒนานักศึกษาใหมี

ความรูและทักษะดาน

วิชาการ/วิชาชีพตาม

3.รอยละความพึง

พอใจของนักศึกษา

ตอการจัดการเรียน

10 โครงการมหกรรมวัฒนธรรม

ตะวันออก

   35,000 คณาจารย

กลุมวิชา

ภาษาไทยฯ

งานบริการ

วิชาการและ

กิจการนักศึกษา

11 โครงการประกอบการเรียนการสอน

กลุมวิชาพัฒนาสุขภาพ

     60,000 คณาจารย

กลุมวิชา

พัฒนา

สุขภาพ

งานบริการ

วิชาการและ

กิจการนักศึกษา

12 โครงการประกอบการเรียนการสอน

กลุมวิชาสหวิทยาการสังคมศาสตร

   80,000 คณาจารย

กลุมวิชาสห

วิทยาการ

สังคมศาสตร

งานบริการ

วิชาการและ

กิจการนักศึกษา

13 โครงการเตรียมความพรอมเพื่อเขาสู

อาชีพในธุรกิจการบิน

   36,700 คณาจารย

ประจํากลุม

วิชาภาษา

ตะวันตก

งานบริการ

วิชาการและ

กิจการนักศึกษา

กระบวนการเรียนการ

สอนที่ทันสมัย

การสอนในรายวิชา

ศึกษาทั่วไป



หนาที่ 8

ตัวชี้วัด เปาหมาย งบประมาณ

2554 2555 2556 2557 แผนดิน รายได หลัก รอง

ขอมูลผลการดําเนินงาน กลยุทธ โครงการ/กิจกรรม ผูรับผิดชอบเปาประสงคภารกิจ

 - 76.80% 71.80% 80%

 - 86% 80% 80% 3 14 โครงการพัฒนาศิษยเกา  -      30,000 รองคณบดี

ฝายบริหาร

งานบริการ

การศึกษาและ

กิจการนักศึกษา

15 โครงการเสริมสรางสายสัมพันธ

ระหวางคณาจารยและนักศึกษา

สาขานิทเศศาสตรฯ

     42,000 นายธวัชชัย

ดวงไทย

สาขานิเทศ

ศาสตรบูรณา

การฯ

ํ ิ 4 ส ั ส ใ  ั ิ ี่ โ ป ี ี่ ี ิ

พัฒนากิจกรรม/ความ

รวมมือระหวางศิษยเกา

และศิษยปจจุบัน

5.รอยละความพึง

พอใจของศิษยเกาตอ

กิจกรรมพัฒนาศิษยเกา

รองคณบดี

ฝายบริหาร

งานบริการ

การศึกษาและ

กิจการนักศึกษา

โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา

คณะศิลปศาสตร (กิจรรมสํารวจ

ความพึงพอใจของนายจางตอบัณฑิต)

4.รอยละความพึง

พอใจของนายจางตอ

คุณลักษณะของบัณฑิต

6.จํานวนกิจกรรม

นักศึกษาที่เกี่ยวของ

กับการขับเคลื่อน 

Organic /Green/Eco

4 สนบสนุนใหจดกจกรรมท

เกี่ยวของกับการขับเคลื่อน 

Organic/Green/Eco

โครงการประกอบการเรยนการสอนท

เกี่ยวของกับการขับเคลื่อน 

Organic/Green/Eco

รองคณบด

ฝายวิชาการ

งานบรการ

การศึกษาและ

กิจการนักศึกษา

16 โครงการเกษตรทฤษฎีใหมกับการ

ปรับใชในชีวิตประจําวัน

        10,000

530,200     รวมงบประมาณ



หนาที่ 9

เปาประสงคมหาวิทยาลัยที่ 3.1นักวิจัยมืออาชีพและเปนที่ยอมรับ

เปาหมาย

2554 2555 2556 2557 แผนดิน รายได หลัก รอง

1 ภารกิจพื้นฐาน

ประเด็นยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยที่ 3 ความเปนเลิศดานการวิจัยและนวัตกรรม

ขอมูลผลการดําเนินงาน

เปาประสงคมหาวิทยาลัยที่ 3.2 ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพและเกิดประโยชน

เปาประสงคมหาวิทยาลัยที่ 3.3 มีระบบการบริหารงานวิจัยและปจจัยสนับสนุนที่มีประสิทธิภาพในระดับชาติและนานาชาติ

ตัวชี้วัด

ผูรับผิดชอบหลัก : รองคณบดีฝายวิชาการ 

เปาประสงคภารกิจ ผูรับผิดชอบ

ประเด็นยุทธศาสตรคณะศิลปศาสตรที่3. ผลงานวิจัยดานสังคมศาสตรและมนุษยศาสตรที่มีการบูรณาการกับศาสตรแขนงอื่นๆ และการสรางเครือขายความรวมมือทางวิชาการกับองคกรภายในและ

ภายนอกมหาวิทยาลัย

เปาประสงค 3.1 ผลงานวิจัยดานสังคมศาสตรและมนุษยศาสตรที่มีคุณภาพ

เปาประสงค 3.2 เครือขายความรวมมือทางวิชาการกับองคกรภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

กลุยทธ
กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ

1.ภารกจพนฐาน

1.1รักษางานเดิม

1.คาใชจายการวิจัยตาม

งบประมาณที่ไดรับจัดสรร

 -  -  - 880,000    

2.จํานวนงานวิจัยที่แลว

เสร็จในระยะเวลาที่กําหนด

 -  -  -

1.2 พัฒนางานเดิม

 -  - 7 ขอ 1 30,000    

(4 คะแนน)

คณบดีคณะกรรม 

 การฝายวิจัย

1.ระบบและกลไกการ

พัฒนางานวิจัยหรืองาน

สรางสรรค

จัดสรรงบประมาณและ

ทรัพยากรที่เปนปจจัย

เกื้อหนุนตอการวิจัยและการ

เผยแพรงานวิจัยของบุคลากร

เปาประสงค 3.1 

ผลงานวิจัยดาน

สังคมศาสตรและ

มนุษยศาสตรที่มีคุณภาพ

 -กิจกรรมชี้แจงการจัดสรร

งบประมาณเพื่อการทํางาน

วิจัยภายใตสภาวะการที่

เปลี่ยนแปลง (กิจกรรมพัฒนา

ระบบและกลไกการวิจัยภายใต

สภาวะการณที่เปลี่ยนแปลง)



หนาที่ 10

เปาหมาย

2554 2555 2556 2557 แผนดิน รายได หลัก รอง

ขอมูลผลการดําเนินงานตัวชี้วัดเปาประสงคภารกิจ ผูรับผิดชอบ
กลุยทธ

กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ

 -การสรางโจทยวิจัยทาง

สังคมศาสตรและมนุษยศาสตร

2 โครงการศึกษาดูงานดานการ

จัดทําวารสารเพื่อแลกเปลี่ยน

องคความรู

48,420       

 - 65.27% 80% 80% 2 2 กิจกรรมพัฒนาฐานขอมูล 10,000    

  -พัฒนาฐานขอมูลงานวิจัย

ตามผลการสํารวจใน

ปงบประมาณ 2557

คณะกรรมการ

วิจัยฯ

นางสาว

ศุภลักษณ 

ดีนอยและ

คณะกรรม  

 การฝายวิจัย

พัฒนาระบบฐานขอมูล

เพื่อการทําวิจัยของคณะ

2.ความพึงพอใจตอระบบ

สารสนเทศเพื่อการวิจัย

  -พัฒนาฐานขอมูลงานวิจัย

  -ประเมินระบบสารสนเทศ

เพื่อการวิจัย

 - NA 70% 3 3 30,000    

500,000  

  -การสนับสนุนงานวิจัยในชั้น

เรียน

100,000 คณะกรรม

การฝาย

วิจัย

คณะกรรมการ

วิจัยฯ

คณะกรรมการ

วิจัยฯ

คณะกรรมการ

วิจัยฯ

คณะกรรม 

 การฝายวิจัย

  -กิจกรรมถายทอดองค

ความรูจากการวิจัยสูชุมชน

   -การสนับสนุนทุนวิจัยทาง

สังคมศาสตร มนุษยศาสตร

หรือสาขาที่เกี่ยวของ

คณะกรรม

การฝาย

วิจัย

3.รอยละของงานวิจัยที่

สามารถนําไปใชประโยชน

สงเสริม สนับสนุนการผลิต

และเผยแพรผลงานวิจัย

รวมทั้งผลงานทางวิชาการ

รูปแบบอื่น ทางดาน

สังคมศาสตรและ

มนุษยศาสตร



หนาที่ 11

เปาหมาย

2554 2555 2556 2557 แผนดิน รายได หลัก รอง

ภารกิจ ผูรับผิดชอบ
กลุยทธ

กิจกรรม/โครงการ งบประมาณขอมูลผลการดําเนินงานตัวชี้วัดเปาประสงค

5  โครงการวารสารคณะศิลป

ศาสตร

71,580 คณะกรร

กรรมการ

บริการวิชาการ

4. จํานวนของผลงาน

วิชาการที่ไดรับการจด

ลิขสิทธิ์และ/หรือ ได

รับรองคุณภาพจาก

หนวยงานที่เชื่อถือได

 - 9เรื่อง 10 เรื่อง 3 เรื่อง 4 สงเสริมและสนับสนุน

การจดลิขสิทธิ์และ/หรือ

ผลงานวิชาการใหไดรับ

รองคุณภาพจาก

หนวยงานที่เชื่อถือได

4 กิจกรรมใหความรู สรางความ

เขาใจเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ทางดาน

สังคมศาสตรและมนุษยศาสตร

       2,500 คณะกรรม

 การฝายวิจัย

คณะกรรมการ

วิจัยฯ

6 กิจกรรมใหความรู สรางความ

เขาใจเกี่ยวกับการรับรองคุณภาพ

งานวิชาการ เชน หลักเกณฑ 

ฐานขอมูลเกี่ยวกับวารสารที่

2,500      

ฐ ู

ไดรับการรับรองคุณภาพของงาน

วิชาการ

เปาประสงค 3.2 

เครือขายความรวมมือ

ทางวิชาการกับองคกร

ภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัย

5.จํานวนเครือขายความ

รวมมือทางวิชาการกับ

องคกรภายในและ

ภายนอกมหาวิทยาลัย

 - 1 2 1 5 สรางและพัฒนาเครือขาย

ความรวมมือทางการวิจัย

ทั้งภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัย

7 โครงการสรางเครือขายความ

รวมมือทางการวิจัย (ยกระดับ

มาตรฐานงานวิจัยสู AEC 

เวียงจันทร)

85,000 คณะกรรม

การฝาย

วิจัย

คณะกรรมการ

วิจัยฯ

880,000     รวมงบประมาณ



หนาที่ 12

เปาหมาย

2554 2555 2556 2557 แผนดิน รายได หลัก รอง

1.ภารกิจพื้นฐาน

1.1 รักษางานเดิม

1.จํานวนโครงการบริการ

วิชาการ

8 โครงการ

2.รอยละของงานบริการ 80%

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4:   การสงเสริมการบริการวิชาการดานสังคมศาสตรและมนุษยศาสตรโดยเนนการมีสวนรวมของชุมชน

กลยุทธ
กิจกรรม/โครงการ

เปาประสงค

เปาประสงค 4.1 การบริการวิชาการดานสังคมศาสตรและมนุษยศาสตรโดยเนนการมีสวนรวมของชุมชน

ผูรับผิดชอบหลัก: รองคณบดีฝายบริหาร

ภารกิจ งบประมาณ

ประเด็นยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยที่ 4 :การบูรณาการองคความรูที่เพิ่มศักยภาพและขีดสมรรถนะของชุมชนและสนองงานโครงการในพระราชดําริ

เปาประสงคมหาวิทยาลัยที่4.1 เปนแหลงเรียนรูตลอดชีวิตของคนทุกระดับ

เปาประสงคมหาวิทยาลัย4.2 เปนมหาวิทยาลัยที่สนองงานโครงการในพระราชดําริ

ตัวชี้วัด กิจกรรม/โครงการ ผูรับผิดชอบ

วิชาการที่แลวเสร็จตาม

ระยะเวลาที่กําหนด

3. คาใชจายการใหบริการ

ทางวิชาการตาม

งบประมาณที่ไกดรับ

จัดสรร

155,000   

1.2 พัฒนางานเดิม

 - 3 ขอ 5 ขอ 3 ขอ

 (5 คะแนน)  (3 คะแนน)

คณะกรรม

 การ

บริการ

วิชาการ

เปาประสงค 4.1 การ

บริการวิชาการดาน

สังคมศาสตรและ

มนุษยศาสตรโดยเนน

การมีสวนรวมของชุมชน

จัดทําแผนดานการบริการวิชาการแก

ชุมชน

จัดทําแผนการใชงบประมาณดาน

บริการวิชาการตามงบประมาณเงิน

รายไดในปนั้นๆ

รองคณบดี

ฝายบริหาร

จัดสรรงบประมาณดาน

การบริการวิชาการแก

ชุมชนโดยพิจารณาจัดทํา

โครงการ บนพื้นฐาน

ความตองการและการมี

สวนรวมชุมชน

1.ระบบและกลไกการ

บริการวิชาการแกสังคม



หนาที่ 13

เปาหมาย

2554 2555 2556 2557 แผนดิน รายได หลัก รอง

ตัวชี้วัด กิจกรรม/โครงการ กลยุทธ
กิจกรรม/โครงการ

เปาประสงค ผูรับผิดชอบภารกิจ งบประมาณ

1  โครงการสํารวจความตองการของ

ชุมชนและสังคม

20,000      

2 โครงการติดตามและประเมินผลการ

บริการวิชาการแกชุมชนและสังคม

20,000      

 - 3 3 3 2 3 100,000    

3 3 3 4 4 โครงการสรางเครือขายความรวมมือ 15,000   คณะกรรม รองคณบดี

รองคณบดี

ฝายบริหาร

3.จํานวนโครงการบริการ

คณะกรรม 

 การ

บริการ

วิชาการ

2.จํานวนโครงการที่มี

องคความรูที่สามารถ

นําไปใชประโยชน

โครงการบริการวิชาการที่ตรงตาม

ความตองการของชุมชน (กิจกรรม

ฟุตบอล,ขอเขาเสื่อม,ตอตานยาเสพติด

,ภาษาตางประเทศเพื่อชุมชน) 

โครงการชุมชนตนแบบ

สงเสริมและสนับสนุน

บุคลากรนําองคความรู

ทางดานสังคมศาสตรและ

มนุษยศาสตรใหบริการ

วิชาการแกชุมชน

สงเสริมสนับสุนนให

ทางดานบริการวิชาการแกสังคม

5 โครงการหลักสูตรเตรียมความพรอม

พื้นฐานภาษาไทยสําหรับนักศึกษา

ชาวตางชาติ

6 โครงการ Training course สําหรับ 

อบต.

2. ภารกิจยุทธศาสตร 7 โครงการฝกอบรมเรื่องการผลิตสื่อ

จํานวนโครงการ

ขับเคลื่อนยุทธศาสตรฯ

Organic ,Green,Eco

สงเสริมสนับสนุนให

บุคลากรดําเนินโครงการเพื่อ

ขับเคลื่อนยุทธศาสตร

Organic,Green,Eco

โครงการบริการวิชาการที่ตรงตาม

ความตองการของชุมชน (พัฒนา

ทักษะภาษาอังกฤษดานการทํางาน,

การทองเที่ยว)

คณะกรรมกา

รบริการวิชา

การ

รองคณบดี

ฝายบริหาร

155,000    

 การ

บริการ

วิชาการ

ฝายบริหารวิชาการแกชุมชนที่

สามารถนําไปบูรณาการ

พันธกิจดานการเรียนการ

สอน การวิจัย การทํานุ

ํ ิ ป ั

รวมงบประมาณ

คณาจารยทําโครงการทาง

วิชาการที่มีการบูรณาการ

กับภารกิจดานการเรียน

การสอน การวิจัย การ

ํ ํ ิ ป ั



หนาที่ 14

ประเด็นยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยที่ 5 การดํารงศิลปวัฒนธรรมและรักษาระบบนิเวศของทรัพยากรธรรมชาติ

เปาประสงคมหาวิทยาลัยที่ 5.1 เปนศูนยกลางเรียนรูตลอดชีวิตดานวัฒนธรรมเกษตรลานนา

เปาประสงคมหาวิทยาลัยที่ 5.2 ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ภารกิจ เปาประสงค ตัวชี้วัด เปาหมาย

2554 2555 2556 2557 แผนดิน รายได หลัก รอง

1.ภารกิจพื้นฐาน

1.1 รักษางานเดิม

ประเด็นยุทธศาสตรคณะที่ 5 :การสงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรมที่หลากหลาย โดยเฉพาะวัฒนธรรมการเกษตร ตลอดจนการรักษาระบบนิเวศของทรัพยากรธรรมชาติ

เปาประสงคคณะที่ 5.1 มีกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรมที่หลากหลาย โดยเฉพาะวัฒนธรรมการเกษตร และการรักษาระบบนิเวศของทรัพยากรธรรมชาติ

ผูรับผิดชอบหลัก : รองคณบดีฝายบริหาร

กลุยทธ กิจกรรม/โครงการ ผูรับผิดชอบขอมูลผลการดําเนินงาน งบประมาณ

1.จํานวนโครงการทํานุ

บํารุงศิลปวัฒนธรรม

8 

โครงการ

2.รอยละของโครงการที่

แลวเสร็จตามระยะเวลาที่

กําหนด

80%

3. คาใชจายการทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรมตาม

งบประมาณที่ไดรับจัดสรร

168,500

 - 3 ขอ 4 ขอ 4 ขอ 1 1  -  -

 (5 

คะแนน)

 (5 คะแนน)

คณะกรรม   

 การทํานุ

บํารุงศิลป

วัฒน ธรรม

รองคณบดี

ฝายบริหาร

จัดสรรงบประมาณดานการ

การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

โดยพิจารณาจัดทําโครงการ 

บนพื้นฐานความตองการของ

ชุมชน

จัดทําแผนการใช

งบประมาณดานทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรมตาม

งบประมาณเงินรายไดในป

นั้นๆ

เปาประสงคที่ 5.1 มี

กิจกรรมทาง

ศิลปวัฒนธรรมที่

หลากหลาย

1.ระบบและกลไกการ

ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม



หนาที่ 15

ภารกิจ เปาประสงค ตัวชี้วัด เปาหมาย

2554 2555 2556 2557 แผนดิน รายได หลัก รอง

กลุยทธ กิจกรรม/โครงการ ผูรับผิดชอบขอมูลผลการดําเนินงาน งบประมาณ

2 โครงการจัดทําสื่อ

ประชาสัมพันธกิจกรรมดาน

ทํานุฯ

      4,000 นส.ญาณิศา 

ไชยศรีหา

และนายภัส

กร ปญญา

รักษา

 -  - 3 4 2 3     30,0002.จํานวนโครงการทาง

ศิลปวัฒนธรรมที่

หลากหลายจาก

วัฒนธรรมตางๆ

รองคณบดี

ฝายบริหาร

อ.พสุนิต 

สารมาศ 

และพรทิพย

 พิมาสน

สงเสริมและสนับสนุน

การจัดกิจกรรมทาง

ศิลปวัฒนธรรมที่

หลากหลาย

 -โครงการสระเกลาดําหัว 

คณะศิลปศาสตร

4 โครงการถวายเทียนพรรษา     30,000 ผศ.พรทิพย คําดี

5 โครงการจัดตั้งสถานบริการ

วิชาการดานศิลปวัฒนธรรม

คณะศิลปศาสตร

    20,500 อ.ชยุตภัฏ 

และอ.

ลักขณา

6 โครงการไหวครูภาษาโบราณ       9,000 อ.ชยุตภัฏ



หนาที่ 16

ภารกิจ เปาประสงค ตัวชี้วัด เปาหมาย

2554 2555 2556 2557 แผนดิน รายได หลัก รอง

กลุยทธ กิจกรรม/โครงการ ผูรับผิดชอบขอมูลผลการดําเนินงาน งบประมาณ

7 โครงการประกวดผลงาน

ทางศิลปวัฒนธรรมเพื่อสาน

สัมพันธเครือขายทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม (กิจกรรมสาน

ตอเครือขายศิลปวัมนธรรม,

สงเสริมและพัฒนา,ประกวด

ผลงานทางศิลปวัฒนธรรม)

    70,000 ผศ.กิติพงษ

 ขัติยะ,อ.

ลักขณา 

ชาปู ,อ.

นิลุบล 

จิตตมั่น

 -  - NA 2 3 8     40,0003.จํานวนโครงการ

ทางดานการเกษตร

สงเสริมและสนับสนุน

การจัดกิจกรรมทางดาน

วัฒนธรรมการเกษตร

คณาจารย

สาขาวิชานิเทศ

ศาสตรบูรณา

การ

โครงการ Communication 

Camp

9 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู

วิทยากรชาวบาน

    35,000 รศ.ออมทิพย 

เมฆรักษาว

นิช แคมป

2. ภารกิจยุทธศาสตร

 -  -  - 1 4 10

238,500 

4.จํานวนโครงการเพื่อ

รักษาสิ่งแวดลอม

รวมงบประมาณ

คณะกรรมการ

ทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม

การ

สงเสริมและสนับสนุน

การจัดกิจกรรม

ทางดานรักษา

สิ่งแวดลอม

ผศ.กิติพงษ

 ขัติยะ,อ.

ลักขณา 

ชาปู ,อ.

นิลุบล 

จิตตมั่น

โครงการประกวดผลงาน

ทางศิลปวัฒนธรรมเพื่อสาน

สัมพันธเครือขายทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม(กิจกรรม

สานตอเครือขายศิลปวัมน

ธรรม,สงเสริมและพัฒนาฯ,

ประกวดผลงานทาง

ศิลปวัฒนธรรม)



หนาที่ 17

เปาหมาย

2554 2555 2556 2557 แผนดิน รายได หลัก รอง

1.ภารกิจพื้นฐาน

1.1รักษางานเดิม  -ไมมี-

1.2พัฒนางานเดิม

 -  - 73% 80% 1 1  -    75,000 หน.สนง. คณบดี

รองคณบดีฯ

2 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูสาย

วิชาการ

15,000     รองคณบดี

ฝายวิชาการ

3 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูสาย

สนับสนุนวิชาการ

     5,000 รอคณบดี

ฝายบริหาร

2.ระดับความสําเร็จของ

แผนพัฒนาบุคลากร

 -  - 3 5 2 พัฒนาระบบและกลไกในการ

พัฒนาบุคลากรภายใตแรงจูงใจ

และสวัสดิการ

4 โครงการพัฒนาสุขภาพบุคลากร    10,000 อ.จิตตรัตน

 ตันเสนีย

หน.สนง.

เปาประสงคมหาวิทยาลัยที่ 6.1บุคลากรมีความสามัคคี และทํางานรวมกันอยางมีความสุข

1.รอยละของบุคลากรที่

ไดรับการพัฒนาตาม

เสนทางความกาวหนาใน

การทํางาน

โครงการพัฒนาบุคลากรสาย

สนับสนุนวิชาการ

เปาประสงค

6.1มีบุคลากรที่มี

ความเชี่ยวชาญ

สงเสริมและพัฒนาบุคลากรให

มีความรู ความเขาใจและรูเทา

ทันสถานการณที่เปลี่ยนแปลง

กิจกรรม/โครงการ

เปาประสงคคณะที่  6.1 มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ

ภารกิจ ผูรับผิดชอบกลุยทธ

เปาประสงคคณะที่  6.2 การบริหารงบประมาณที่มีความคลองตัวและโปรงใส

เจาภาพหลัก   :  คณะผูบริหาร

งบประมาณ

เปาประสงคมหาวิทยาลัยที่ 6.2 มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ขอมูลผลการดําเนินงาน

ประเด็นยุทธศาสตรคณะที่ 6:การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพโดยเนนหลักธรรมาภิบาล

เปาประสงคคณะที่ 6.3 มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและตัดสินใจ

ตัวชี้วัด

ประเด็นยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยที่ 6 :การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล



หนาที่ 18

เปาหมาย

2554 2555 2556 2557 แผนดิน รายได หลัก รอง

เปาประสงค กิจกรรม/โครงการภารกิจ ผูรับผิดชอบกลุยทธ งบประมาณขอมูลผลการดําเนินงานตัวชี้วัด

 -  - 5 5 3 5 กิจกรรมพัฒนาระบบการ

ตรวจสอบการใชงบประมาณ

 -  - นส.จิตรา

ภรณ ปาวิน

หน.สนง.

6 โครงการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ

ประจําป

   20,000 นส.

อุษณีย 

อินทะวงค

รองคณบดี

ฝาย

วางแผนฯ

7 โครงการประชุมบุคลากร    30,000 หน.สนง. คณบดี

8 โครงการตรวจรับประกันคุณภาพ

การศึกษา

   45,000 นางวิภา

รัตน 

สุวรรณสิงห

คณะกรรมก

ารประกัน

คุณภาพฯ

 - NA NA 4 9  -      5,000

2. ภารกิจยุทธศาสตร

5.จํานวนโครงการ

ขับเคลื่อนยุทธศาสตรฯ

Organic ,Green,Eco

5 สนับสนุนใหบุคลากรจัดทํา

โครงการเพื่อรองรับการกาวสู 

Organic Green และ Eco 

University

10 โครงการ Green University 

(พลังงาน/ขยะ/สิ่งแวดลอม/น้ํา/การ

คมนาคม)

รอคณบดี

ฝายบริหาร

สํานักงาน

คณบดี

205,000   

6.2 การบริหาร

งบประมาณที่มี

ความคลองตัวและ

โปรงใส

สงเสริมการเบิกจายงบประมาณ

ใหเปนไปตามความตองการ

เพื่อสนองพันธกิจคณะ

6.3 มีสื่อสารสนเทศ

เพื่อการ

ประชาสัมพันธ

3  

ชิ้นงาน

4.จํานวนของสื่อ

สารสนเทศเพื่อการ

ประชาสัมพันธคณะ

รวมงบประมาณ

3.ระดับความสําเร็จใน

การบริหารจัดการ

ทรัพยสินและการคลัง

มหาวิทยาลัยแมโจ

พัฒนาสงเสริมสื่อสารสนเทศ

เพื่อการประชาสัมพันธคณะ       

  ศิลปศาสตร

โครงการประชาสัมพันธคณะศิลป

ศาสตร

อ.จิราภา 

สุขเกษม

คณะกรรมการ

ประชาสัมพันธ




