
 
แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554    

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
(1 ต.ค. 53 – 30 ก.ย. 54)  

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1  :    จัดการศึกษาด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์อย่างมีคุณภาพ 
เป้าประสงค์    :     บัณฑิตมีความรู้ทางวิชาการและวิชาชีพในด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เป็นที่ยอมรับของสังคม 
 

ยุทธศาสตร์/
มาตรการหลัก 

โครงการ/งาน วัตถุประสงค์ ตัวบ่งชี้/ค่าเป้าหมาย 
(KPIs) 

หน่วย
นับ 

งบ  
ประมาณ 

ระยะเวลา
ดําเนินงาน การดําเนินการ 

วันที่
ติดตาม 

ผู้รับผิดชอบ 

ดํา
เนิ

นก
าร

แล้
ว 

ยัง
ไม

่ดํา
เนิ

นก
าร

 

บร
รลุ

 

ไม
่บร

รลุ
 

กลยุทธ์ที่ 1 : พัฒนาการผลิตบัณฑิตให้มีความรู้  มีคุณธรรม  สามารถประกอบอาชีพได้  และมีคุณลักษณะบัณฑิตอันพึงประสงค์ 

มาตรการที่ 1 : มี
แผนการรับ
นักศึกษาที่
สอดคล้องกับ
ความต้องการของ
ท้องถิ่นและ
ประเทศ 

• โครงการรับนักศึกษา
ร่วมกับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏกลุ่มภาคใต้ ปี
การศึกษา 2553 

        

เพื่อให้ได้นักศึกษาที่มี
คุณสมบัติและจํานวนตรง
ตามเป้าหมาย 

จํานวนนักศึกษาที่
รับเข้าไม่ต่ํากว่าร้อยละ 
90 ของเป้าหมาย 

 

ร้อยละ - เม.ย.- พ.ค. 54 �  �  16 ต.ค.54 คณบดีและ
รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ 

 
• การสํารวจภาวะการมี

งานทําของบัณฑิต 
เพื่อติดตามความก้าว หน้า
และการมีงานทําของ
บัณฑิต 
 

จํานวนบัณฑิตที่ได้งาน
ทําไม่ต่ํากว่าร้อยละ 70 
ของผู้สําเรจ็การศึกษา  

ร้อยละ - มี.ค. 54 �  �  16 ต.ค.54 คณบดีและ
รองคณบดี            
ฝ่ายวิชาการ 

 
• การสํารวจความพึง

พอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
เพื่อประเมินผลความพึง
พอใจที่บุคคลภายนอกมตี่อ
บัณฑิต 

ค่าคะแนนความพึง
พอใจที่ได้ ไม่ต่าํกว่า 3  

คะแนน - มี.ค.54 �  �  16 ต.ค.54 คณบดีและ
รองคณบดี            
ฝ่ายวิชาการ 

มาตรการที่ 2 : 
ส่งเสริมนักศึกษา

• โครงการต้นกล้า
มนุษยศาสตร์ฯ 2554 

เพื่อจัดกิจกรรมเสรมิสรา้ง
ความรู้และประสบการณ์ใน

มีนักศึกษาจากทุก
วิชาเอกเข้าร่วม

คน บ.กศ. 
108,000 

ก.ค. 54 �  �  16 ต.ค.54 คณบดีและ
รองคณบดี
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ยุทธศาสตร์/
มาตรการหลัก 

โครงการ/งาน วัตถุประสงค์ ตัวบ่งชี้/ค่าเป้าหมาย 
(KPIs) 

หน่วย
นับ 

งบ  
ประมาณ 

ระยะเวลา
ดําเนินงาน การดําเนินการ 

วันที่
ติดตาม 

ผู้รับผิดชอบ 

ดํา
เนิ

นก
าร

แล้
ว 

ยัง
ไม

่ดํา
เนิ

นก
าร

 

บร
รลุ

 

ไม
่บร

รลุ
 

ให้มีทักษะในการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง  
เรียนรู้ตลอดชีวิต  
แ ล ะ ป รั บ ตั ว ใ ห้
สามารถใช้ชีวิตใน
พหุสังคมที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอยู่
ต ล อ ด เ ว ล า ไ ด้
อย่างมีความสุข 

: พัฒนาบุคลิกภาพ
และคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์
ให้แก่นักศึกษา สาขา
ภาษาศาสตร์  
มนุษยศาสตร์ และ
สังคมศาสตร ์

ด้านภาษาศาสตร์  
มนุษยศาสตร์  
สังคมศาสตร์  และให้
นักศึกษาเป็นผู้มีบุคลิกภาพ  
มีคุณลักษณะของบัณฑิตที่
พึงประสงค์ มีภาวะผู้นํา  รู้
รักสามคัคี  มีจิตสํานึก
สาธารณะ ฯลฯ  

โครงการไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 จาก
ผู้เข้าร่วมทั้งหมด 120 
คน 
 

บาท ฝ่ายบรหิาร
และพัฒนา
นักศึกษา 

 • บรรยายพิเศษเพื่อ
พัฒนาบุคลิกภาพและ
เตรียมความพร้อมสู่
โลกกว้างให้แก่
นักศึกษา 

ให้ความรู้  ความเข้าใจ 
และทักษะประสบการณ์อัน
เป็นประโยชน์แก่นัก
นักศึกษา  ชั้นปีที่ 4 เช่น 
ความรู้ด้านการประกอบ
วิชาชีพ การพัฒนา
บุคลิกภาพ การดําเนินชีวิต 
ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลง 
ฯลฯเพื่อให้นักศึกษามีความ
มั่นใจและพร้อมก้าวสู่การ
ประกอบวิชาชีพภายหลัง
สําเรจ็การศึกษา 

มีนักศึกษาชั้นปีที่ 4 
เข้าร่วมโครงการไม่ต่าํ
กว่า ร้อยละ 80 จาก
จํานวนผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 
120 คน 

คน บ.กศ. 
20,000 
บาท 

ม.ค. 54 �  �  16 ต.ค.54 รองคณบดี
ฝ่ายพัฒนา
นักศึกษาฯ

และประธาน
โปรแกรม
วิชาทุก

โปรแกรม
วิชา 

 • โครงการอบรม
มัคคุเทศก์เบื้องต้น 

เพื่อให้ความรู้ 
ประสบการณ์และพัฒนา
ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ
ของนักศึกษา  เพื่อให้
สามารถประยุกต์ใช้ในการ

มีนักศึกษาวิชาเอก
ภาษาอังกฤษเข้าร่วม
โครงการไม่ต่าํกว่าร้อย
ละ 80 จากผู้เข้าร่วม
ทั้งหมด 40 คน 

คน บ.กศ. 
8,000 
บาท 

มิ.ย. 54 �  �  16 ต.ค.54 ประธาน
โปรแกรม

วิชา
ภาษาอังกฤษ 
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ยุทธศาสตร์/
มาตรการหลัก 

โครงการ/งาน วัตถุประสงค์ ตัวบ่งชี้/ค่าเป้าหมาย 
(KPIs) 

หน่วย
นับ 

งบ  
ประมาณ 

ระยะเวลา
ดําเนินงาน การดําเนินการ 

วันที่
ติดตาม 

ผู้รับผิดชอบ 

ดํา
เนิ

นก
าร

แล้
ว 

ยัง
ไม

่ดํา
เนิ

นก
าร

 

บร
รลุ

 

ไม
่บร

รลุ
 

ประกอบวิชาชีพมัคคุเทศก์
ได้ในอนาคต 

 • บรรยายพิเศษเพื่อ
พัฒนาบุคลิกภาพและ
เตรียมความพร้อม
ก่อนออกฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ
รัฐประศาสนศาสตร ์

เพื่อให้นักศึกษาได้รับการ
พัฒนาบุคลิกภาพ  และ
เสรมิสร้างความรู้  ความ
เข้าใจ  ทักษะ และ
ประสบการณ์ที่จําเป็น
สําหรับการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพรัฐ
ประศาสานศาสตร ์

มีนักศึกษาวิชาเอกรัฐ
ประศาสนศาสตรเ์ข้า
ร่วมโครงการไม่ต่ํากว่า
ร้อยละ 80 จาก
ผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 70 คน 

คน บกศ. 
17,000 
บาท 

มิ.ย. 54 �  �  16 ต.ค.54 ประธาน
โปรแกรม

วิชา               
รัฐประศาสน

ศาสตร ์

 • โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการสู่เส้นทาง
อาชีพนักพัฒนาชุมชน 

1. เพื่อเตรียมความพร้อม
ด้านบุคลิกภาพและทักษะที่
จําเป็นในการเข้าสู่อาชีพ
นักพัฒนาชุมชนให้แก่
นักศึกษา 
2. เพื่อพัฒนานักศึกษาให้
เป็นผู้มีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์และมจีริยธรรมใน
การประกอบวิชาชีพ 

นักศึกษาวิชาเอกการ
พัฒนาชุมชนเข้าร่วม
โครงการไม่ต่าํกว่า 
ร้อยละ 80 จากจํานวน
ผู้เข้าร่วมทั้งหมด 80 
คน 

คน บ.กศ. 
56,000 
บาท 

มี.ค. 54 �  �  16 ต.ค.54 โปรแกรม
วิชา 

การพัฒนา
ชุมชน 

 • โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อพัฒนา
ทักษะการเป็น “ผู้นํา
การพัฒนาชุมชน” 

1. เพื่อเสริมสร้างทักษะ
ความเป็นผู้นําและการเป็น
วิทยากร
กระบวนการพัฒนาชุมชน
ให้แก่นักศึกษา 
2. เพื่อพัฒนานักศึกษาให้
เป็นผู้มีคุณลักษณะที่พึง

มีนักศึกษาวิชาเอกการ
พัฒนาชุมชนเข้าร่วม
โครงการไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 จาก
ผู้เข้าร่วมโครงการ
ทั้งหมด 60 คน 

คน บ.กศ. 
47,000 
บาท 

ก.ค. 54 �  �  16 ต.ค.54 ประธาน
โปรแกรม
วิชาการ

พัฒนาชุมชน 
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ยุทธศาสตร์/
มาตรการหลัก 

โครงการ/งาน วัตถุประสงค์ ตัวบ่งชี้/ค่าเป้าหมาย 
(KPIs) 

หน่วย
นับ 

งบ  
ประมาณ 

ระยะเวลา
ดําเนินงาน การดําเนินการ 

วันที่
ติดตาม 

ผู้รับผิดชอบ 

ดํา
เนิ

นก
าร

แล้
ว 

ยัง
ไม

่ดํา
เนิ

นก
าร

 

บร
รลุ

 

ไม
่บร

รลุ
 

ประสงค์และมเีจตคติที่ดีต่อ
งานพัฒนาชุมชน 

 • โครงการบรรยาย
พิเศษและฝึก
ปฏิบัติการ “ค่ายผู้นํา
นักศึกษารัฐประศาสน
ศาสตร”์ 

เพื่อให้นักศึกษาได้รับ
ความรู้และได้รับการพัฒนา
ทักษะของการเป็นผู้นําใน
สังคมและชุมชน 

มีนักศึกษาวิชาเอกรัฐ
ประศาสนศาสตรเ์ข้า
ร่วมโครงการไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 จาก
ผู้เข้าร่วมโครงการ
ทั้งหมด 120 คน 

คน กศ.บป.  
30,000 
บาท 

ต.ค. 53 –  
ก.ย. 54 

�  �  16 ต.ค.54 ประธาน
โปรแกรม

วิชา 
รัฐประศาสน

ศาสตร ์

 • โครงการเปิด
ประสบการณ์สู่การ
เป็นผู้นําในวิชาชีพรัฐ
ประศาสนศาสตร ์

เพื่อให้คณะกรรมการ
สโมสรนักศึกษาวิชาเอกรัฐ
ประศาสนศาสตรไ์ดร้ับ
ความรู้และประสบการณ์
ตรงด้านวิชาชีพรัฐ
ประศาสนศาสตรโ์ดยการ
เข้าร่วมประชุมวิชาการ
ระดับชาต ิ

มีคณะกรรมการสโมสร
นักศึกษาวิชาเอกรัฐ-
ประศาสนศาสตร์ เข้า
ร่วมโครงการไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 จาก
ผู้เข้าร่วมโครงการ
ทั้งหมด 20 คน 

คน กศ.บป. 
98,000 
บาท 

ต.ค. 53 –  
ก.ย. 54 

�  �  16 ต.ค.54 ประธาน
โปรแกรม

วิชา 
รัฐประศาสน

ศาสตร ์

มาตรการที่ 3  : 
สนับสนุนกิจกรรม  
เสรมิสร้างบัณฑิต
ให้มีจิตสาํนึกของ
ความเป็นมนุษย์
และสมาชิกที่ดี
ของสังคม 

• โครงการเรียนรู้วิถี
เศรษฐกิจพอเพียงตาม
แนวทางพระราชดําร ิ

เพื่อให้นักศึกษาได้รับ
ความรู้และประสบการณ์
จากการศึกษาดูงาน
เกี่ยวกับวิถีเศรษฐกิจ
พอเพียงตามแนวทาง
พระราชดําริ  อย่างน้อยปี
ละ 1 ครั้ง ไมต่่ํากว่า  5 วัน 

มีนักศึกษาวิชาเอกการ
พัฒนาชุมชน เข้าร่วม
โครงการไม่ต่าํกว่า 
ร้อยละ 80 จาก
ผู้เข้าร่วมโครงการ
ทั้งหมด 40 คน 

คน บ.กศ. 
95,000 
บาท 

พ.ค. 54 �  �  16 ต.ค.54 โปรแกรม
วิชา 

การพัฒนา
ชุมชน 

 • ฝึกอบรมเชิง 1. เพื่อปลูกฝังคุณธรรม  มีนักศึกษาวิชาเอกการ คน บ.กศ. ก.ค. 54 �  �  16 ต.ค.54 โปรแกรม
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ยุทธศาสตร์/
มาตรการหลัก 

โครงการ/งาน วัตถุประสงค์ ตัวบ่งชี้/ค่าเป้าหมาย 
(KPIs) 

หน่วย
นับ 

งบ  
ประมาณ 

ระยะเวลา
ดําเนินงาน การดําเนินการ 

วันที่
ติดตาม 

ผู้รับผิดชอบ 

ดํา
เนิ

นก
าร

แล้
ว 

ยัง
ไม

่ดํา
เนิ

นก
าร

 

บร
รลุ

 

ไม
่บร

รลุ
 

ปฏิบัติการเพื่อสรา้ง
เสรมิพลังสามัคคีและ
มีจิตสาธารณะ  
(นักศึกษาภาคปกติ) 

จริยธรรม  จิตสํานึก
สาธารณะ  และ
จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ
การพัฒนาชุมชนให้แก่
นักศึกษา 
2. เพื่อให้นักศึกษาได้รับ
ความรู้  ประสบการณ์ และ
มีความรัก  ความสามคัคีใน
หมู่คณะตลอดจนมี
สัมพันธภาพที่ดตี่อกัน 

พัฒนาชุมชน เข้าร่วม
โครงการไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 จาก
ผู้เข้าร่วมโครงการ
ทั้งหมด 100 คน 

60,000 
บาท 

วิชาการ
พัฒนาชุมชน 

 • โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อสรา้ง
เสรมิพลังสามัคคีและ
จิตสํานึกสาธารณะ  
(นักศึกษาภาค 
กศ.บป.) 

1. เพื่อปลูกฝังคุณธรรม 
จริยธรรม จิตสํานึก
สาธารณะ และ
จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ
การพัฒนาชุมชนให้แก่
นักศึกษา 
2. เพื่อให้นักศึกษาได้รับ
ความรู้ ประสบการณ์ และ
มีความรัก ความสามัคคีใน
หมู่คณะ ตลอดจนมี
สัมพันธภาพที่ดตี่อกัน 

มีนักศึกษาวิชาเอกการ
พัฒนาชุมชน เข้าร่วม
โครงการไม่ต่าํกว่า 
ร้อยละ 80 จาก
ผู้เข้าร่วมโครงการ
ทั้งหมด 100 คน 

คน กศ.บป. 
56,000 
บาท 

ต.ค. 53 –  
ก.ย. 54 

�  �  16 ต.ค.54 ประธาน
โปรแกรม
วิชาการ
พัฒนาชุมชน 

 • โครงการสืบสาน  
รังสรรค์  วัน
ภาษาไทย 

1. เพื่อพัฒนาทักษะด้าน
ภาษาไทยและสร้างโอกาส
ในการนําเสนอผลงาน
สร้างสรรค์ทางภาษาไทย
ให้แก่นักศึกษา 

มีนักศึกษาวิชาเอก
ภาษาไทยและ
นักศึกษาผู้สนใจทั่วไป
เข้าร่วมโครงการไม่ต่าํ
กว่า ร้อยละ 80 จาก

คน บ.กศ. 
56,000 

ก.ค. 54 �  �  16 ต.ค.54 ประธาน
โปรแกรม
วิชา
ภาษาไทย 
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ยุทธศาสตร์/
มาตรการหลัก 

โครงการ/งาน วัตถุประสงค์ ตัวบ่งชี้/ค่าเป้าหมาย 
(KPIs) 

หน่วย
นับ 

งบ  
ประมาณ 

ระยะเวลา
ดําเนินงาน การดําเนินการ 

วันที่
ติดตาม 

ผู้รับผิดชอบ 

ดํา
เนิ

นก
าร

แล้
ว 

ยัง
ไม

่ดํา
เนิ

นก
าร

 

บร
รลุ

 

ไม
่บร

รลุ
 

2. เพื่อให้นักศึกษาได้รับ
ความรู้ทักษะ  และ
ประสบการณ์ตรงจาก
นักเขียนอาชีพ 

ผู้เข้าร่วมโครงการ
ทั้งหมด 200 คน 

มาตรการที่ 4  : 
ยกย่อง  เชิดชู
เกียรตินักศึกษาที่
มีจิตสาํนึกที่ดีต่อ
สังคม 

• ประชาสมัพันธ์
นักศึกษาที่มีจิตสาํนึก
ที่ดีต่อสังคมผ่าน
เว็บไซต์  และบอรด์
ประชาสมัพันธ์คณะฯ 

เพื่อเผยแพร่ให้ประชาคม
ทั้งภายในและภายนอก
รับทราบ 

นักศึกษาที่ได้รับการยก
ย่องเชิดชูเกียรตไิดร้ับ
การเผยแพร่
ประชาสมัพันธ์ชื่อเสียง
ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 80 
ของนักศึกษาที่ได้รับ
การยกย่องเชิดชูเกียรติ
ทั้งหมด 

ร้อยละ - ต.ค. 53 –  
ก.ย. 54 

 �  � 16 ต.ค.54 รองคณบดี
บริหารและ
ฝ่ายพัฒนา
นักศึกษา 

มาตรการที่ 1 : 
ปรับปรุงและ
พัฒนาหลักสตูร
ระดับปริญญาตรี
และระดับปริญญา
โท 

• โครงการปรับปรุง
หลักสตูรศิลปศาสตร
บัณฑิต ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.
2552 

เพื่อปรับปรุงหลักสูตรทั้ง 4 
หลักสตูร (พัฒนาชุมชน, รัฐ
ประศาสนศาสตร์, 
ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ) 
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา TQF พ.ศ.
2552 

หลักสตูรทั้ง 4 
หลักสตูรได้รับการ
ปรับปรุงตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา 

หลักสตูร งปม. 
160,000 

บาท 

ต.ค. 53 – 
ก.ย. 54 

�   � 16 ต.ค.54 โปรแกรม
วิชารัฐ
ประศาสน
ศาสตร์, 
โปรแกรม
วิชา
ภาษาไทย} 
โปรแกรม
วิชาการ
พัฒนาชุมชน 
และ
โปรแกรม
วิชาภาษา 
อังกฤษ 
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ยุทธศาสตร์/
มาตรการหลัก 

โครงการ/งาน วัตถุประสงค์ ตัวบ่งชี้/ค่าเป้าหมาย 
(KPIs) 

หน่วย
นับ 

งบ  
ประมาณ 

ระยะเวลา
ดําเนินงาน การดําเนินการ 

วันที่
ติดตาม 

ผู้รับผิดชอบ 

ดํา
เนิ

นก
าร

แล้
ว 

ยัง
ไม

่ดํา
เนิ

นก
าร

 

บร
รลุ

 

ไม
่บร

รลุ
 

มาตรการที่ 2 : 
ประเมินผลการใช้
หลักสตูร 

• โครงการประเมินผล
หลักสตูร 
มหาวิทยาลยัราชภฏั
สงขลา 

เพื่อประเมินผลการใช้
หลักสตูร 

หลักสตูรที่ได้รับการ
ประเมินจํานวน 4 มี 
หลักสตูร 
 

หลักสตูร - ต.ค. 53 – 
ก.ย. 54 

 �  � 16 ต.ค.54 รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ,
โปรแกรม
วิชารัฐ
ประศาสน
ศาสตร์,
โปรแกรม
วิชาการ
พัฒนาชุมชน
, โปรแกรม
วิชา
ภาษาไทย
และ
โปรแกรม
วิชา
ภาษาอังกฤษ 

มาตรการที่ 1 : 
พัฒนาอาจารย์
ด้านวิชาการ  และ
ความสามารถใน
การจัดการเรยีน
การสอน และ
ศักยภาพในการ
ทํางาน 

• โครงการพัฒนา
อาจารย์ให้มีความ
เข้มแข็งทางวิชาการ 

เพื่อให้อาจารย์ของคณะฯ 
ได้รับการเพิ่มพูนและ
พัฒนาความรู้ 
ความสามารถดา้นวิชาการ 
โดยการเข้าร่วมประชุม 
ฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดู
งาน ฯลฯ อย่างน้อยคนละ 
1 ครั้งต่อปี 

อาจารย์ได้รับการ
เพิ่มพูนความรู้และ
ประสบการณ์ทาง
วิชาการ ไม่ต่ํากว่า ร้อย
ละ 80 จากจํานวน
อาจารย์ 50 คน 
 

คน กศ.บป. 
350,000 

บาท 

ต.ค. 53 –  
ก.ย. 54 

�  �  16 ต.ค.54 รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ,
โปรแกรม
วิชารัฐ
ประศาสน
ศาสตร์,
โปรแกรม
วิชาการ
พัฒนาชุมชน
, โปรแกรม
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ยุทธศาสตร์/
มาตรการหลัก 

โครงการ/งาน วัตถุประสงค์ ตัวบ่งชี้/ค่าเป้าหมาย 
(KPIs) 

หน่วย
นับ 

งบ  
ประมาณ 

ระยะเวลา
ดําเนินงาน การดําเนินการ 

วันที่
ติดตาม 

ผู้รับผิดชอบ 

ดํา
เนิ

นก
าร

แล้
ว 

ยัง
ไม

่ดํา
เนิ

นก
าร

 

บร
รลุ

 

ไม
่บร

รลุ
 

วิชา
ภาษาไทย
และ
โปรแกรม
วิชา
ภาษาอังกฤษ 
 
 
 
 
 
 

 • โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ “พัฒนา
จิต พิชิตความสําเร็จ
ปรับปรุงกลยุทธ์การ
ดําเนินงาน” 

เพื่อให้บุคลากรของคณะฯ 
จากทุกภาคส่วนได้เข้าร่วม
อบรมปฏิบัติการการทํา
สมาธิ การปฏิบัติธรรม เพื่อ
พัฒนาจิตเป็นผูม้ีศีล มี
ปัญญา มสีมาธิ เพื่อให้
สามารถปฏิบัตหิน้าที่ใน
วิชาชีพของตนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

มีบุคลากรของคณะฯ 
จากทุกภาคส่วนเข้า
ร่วมโครงการร้อยละ 
80 จากจํานวนทั้งหมด 
20 คน 

คน กศ.บป. 
50,000 
บาท 

ต.ค. 53 –  
ก.ย. 54 

 �  � 16 ต.ค.54 รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ
และประธาน
โปรแกรม
วิชาทุก
โปรแกรม
วิชา 

มาตรการที่ 2 : 
พัฒนาอาจารย์
เพื่อเข้าสู่ตําแหน่ง
ทางวิชาการ 

• โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการสืบค้น
ข้อมูลเพื่อการเขียน
ผลงานทางวิชาการ 

เพื่อให้อาจารย์ได้รับความรู้
เพิ่มเตมิด้านการสืบค้น
ข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการ
เขียนเอกสารตําราวิชาการ 
เพื่อขอกําหนดตําแหน่งทาง

มีอาจารย์เข้าร่วม
โครงการไม่ต่าํกว่าร้อย
ละ 80 จากจํานวน
เป้าหมายทั้งสิ้น 40 คน 

คน กศ.บป. 
33,000 
บาท 

ต.ค. 53 –  
ก.ย. 54 

�  �  16 ต.ค.54 คณบดีคณะ
มนุษยศาสตร ์
, ผู้ช่วย
คณบดฝี่าย
บริการ
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ยุทธศาสตร์/
มาตรการหลัก 

โครงการ/งาน วัตถุประสงค์ ตัวบ่งชี้/ค่าเป้าหมาย 
(KPIs) 

หน่วย
นับ 

งบ  
ประมาณ 

ระยะเวลา
ดําเนินงาน การดําเนินการ 

วันที่
ติดตาม 

ผู้รับผิดชอบ 

ดํา
เนิ

นก
าร

แล้
ว 

ยัง
ไม

่ดํา
เนิ

นก
าร

 

บร
รลุ

 

ไม
่บร

รลุ
 

วิชาการ วิชาการและ
ประธาน
โปรแกรม
วิชาทุก
โปรแกรม
วิชา 

มาตรการที่ 3 : 
พัฒนาศักยภาพ
บุคลากร 

• โครงการพัฒนา
บุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการ 

เพื่อให้บุคลากรสาย
สนับสนุนฯ ของคณะฯ 
ได้รับการเพิ่มพูนและ
พัฒนาความรู้ 
ความสามารถดา้นวิชาชีพ
ของตน อย่างน้อยคนละ 1 
ครั้งต่อปี 

มีบุคลากรสาย
สนับสนุนเข้าร่วม
โครงการไม่ต่าํกว่าร้อย
ละ 80 จากจํานวน
เป้าหมาย 6 คน 

คน กศ.บป. 
30,000 
บาท 

ต.ค. 53 –  
ก.ย. 54 

�  �  16 ต.ค.54 คณบดีคณะ
มนุษยศาสตร์
ฯ และ
หัวหน้า
สํานักงาน
คณบด ี

 • โครงการประชุม
ปฏิบัติการเพื่อสรปุผล
และพัฒนาปรับปรุง
กลยุทธ์การดาํเนินงาน 

เพื่อให้บุคลากรของคณะฯ 
จากทุกภาคส่วนไดร้่วม
ประชุมปฏิบัติการเพื่อ
สรุปผลและพัฒนาปรบัปรุง
กลยุทธ์การดาํเนินงาน 

มีบุคลากรของคณะฯ 
จากทุกภาคส่วนเข้า
ร่วมโครงการไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 จาก
จํานวนเป้าหมาย 70 
คน 

คน กศ.บป. 
350,000 

ต.ค.53 –  
ก.ย. 54 

�  �  16 ต.ค.54 คณบดีคณะ
มนุษยศาสตร์
ฯ และ
ประธาน
โปรแกรม
วิชาทุก
โปรแกรม
วิชา 

มาตรการที่ 1 : 
ส่งเสริมการ
จัดการเรียนการ
สอนโดยใช้
กระบวนการ

• โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการห้องเรียน
เสมือน LMS 

เพื่อให้อาจารย์ได้รับความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
จัดการเรียนการสอน ผ่าน
ระบบอินเตอร์เน็ต และ
สามารถนํามาใช้ในการสอน

มีอาจารย์ไดร้ับการ
เพิ่มพูนความรูเ้กี่ยวกับ
การจัดการเรยีนการ
สอนบนระบบ
อินเตอร์เน็ต ไมต่ํากว่า

คน กศ.บป. 
42,000 
บาท 

ต.ค. 53 –  
ก.ย. 54 

�  �  16 ต.ค.54 คณบดีคณะ
มนุษยศาสตร์
และ
สังคมศาสตร์ 
และผู้ช่วย



 10

ยุทธศาสตร์/
มาตรการหลัก 

โครงการ/งาน วัตถุประสงค์ ตัวบ่งชี้/ค่าเป้าหมาย 
(KPIs) 

หน่วย
นับ 

งบ  
ประมาณ 

ระยะเวลา
ดําเนินงาน การดําเนินการ 

วันที่
ติดตาม 

ผู้รับผิดชอบ 

ดํา
เนิ

นก
าร

แล้
ว 

ยัง
ไม

่ดํา
เนิ

นก
าร

 

บร
รลุ

 

ไม
่บร

รลุ
 

เรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรยีนเป็นสาํคัญ 

ของตนเองได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ร้อยละ 60 คน จาก
จํานวนเป้าหมาย 40 
คน 

คณบดฝี่าย
บริการ
วิชาการ 

มาตรการที่ 2 : 
ส่งเสริมการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศในการ
จัดการเรียนการ
สอน 

• โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการห้องเรียน
เสมือน LMS 

เพื่อให้อาจารย์ได้รับความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
จัดการเรียนการสอน ผ่าน
ระบบอินเตอร์เน็ต และ
สามารถนํามาใช้ในการสอน
ของตนเองได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

มีอาจารย์ไดร้ับการ
เพิ่มพูนความรูเ้กี่ยวกับ
การจัดการเรยีนการ
สอนบนระบบ
อินเตอร์เน็ต ไมต่่ํากว่า
ร้อยละ 80 จากจํานวน
เป้าหมาย 40 คน 
 
 

คน กศ.บป. 
42,000 
บาท 

ต.ค. 53 –  
ก.ย. 54 

�  �  16 ต.ค.54 คณบดีคณะ
มนุษยศาสตร ์
, ผู้ช่วย
คณบดฝี่าย
บริการ
วิชาการและ
ประธาน
โปรแกรม
วิชาทุก
โปรแกรม
วิชา 

มาตรการที่ 3 : 
จัดหาสื่อการเรียน
การสอนที่จําเป็น
และทันสมัยให้
เพียงพอ 

• โครงการจัดหา
ครุภณัฑ์เพื่อ
พัฒนาการเรียนการ
สอนสาขา
มนุษยศาสตร์ฯ 

1. เพื่อจัดหาครภุัณฑ์เพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอน 
สาขามนุษยศาสตร์ฯ 
2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลของการ
เรียนการสอนและการ
บริหารงานคณะฯ 

มีนักศึกษาและอาจารย์
ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 80 มี
ความพึงพอใจจากการ
รับบริการด้านการ
เรียนการสอนของ
คณะฯ  
 

ร้อยละ บ.กศ. 
60,000 
บาท 

ต.ค. 53 – 
ก.ย. 54 

 

�  �  16 ต.ค.54 คณบดีคณะ
มนุษยศาสตร์
และ
สังคมศาสตร ์

 
• โครงการจัดหา

ครุภณัฑ์เพื่อ
พัฒนาการเรียนการ
สอนโปรแกรมวิชารัฐ

1. เพื่อจัดหาครภุัณฑ์
สําหรับพัฒนาการเรียนการ
สอนของโปรแกรมวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร ์
ให้มีประสิทธิภาพและ

มีนักศึกษาไมต่่ํากว่า
ร้อยละ 80 มีความพึง
พอใจจากการรับ
บริการดา้นการเรียน
การสอนของโปรแกรม

ร้อยละ บ.กศ. 
40,000 

ต.ค. 53 – 
ก.ย. 54 

 

�  �  16 ต.ค.54 ประธาน
โปรแกรม
วิชา             
รัฐประศาสน
ศาสตร ์
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ยุทธศาสตร์/
มาตรการหลัก 

โครงการ/งาน วัตถุประสงค์ ตัวบ่งชี้/ค่าเป้าหมาย 
(KPIs) 

หน่วย
นับ 

งบ  
ประมาณ 

ระยะเวลา
ดําเนินงาน การดําเนินการ 

วันที่
ติดตาม 

ผู้รับผิดชอบ 

ดํา
เนิ

นก
าร

แล้
ว 

ยัง
ไม

่ดํา
เนิ

นก
าร

 

บร
รลุ

 

ไม
่บร

รลุ
 

ประศาสนศาสตร ์ ประสิทธิผลเป็นไปตาม
เป้าหมายที่กําหนด 

วิชารัฐประศาสน
ศาสตร ์

 
• โครงการจัดซื้อวัสดุ

สําหรับการสอน/การ
สอนนักศึกษา กศ.บป. 

เพื่อจัดซื้อ/จัดจ้าง/จัดหา
วัสดุสาํหํารับการสอน และ
การสอบของนักศึกษา 
กศ.บป.  ไม่ต่ํากว่าปีละ 
15,000 คน (สอบกลาง
ภาคและปลายภาคอย่าง
น้อยปีการศึกษาละ 6 ครั้ง 
/ 3 ภาคเรยีน) 

นักศึกษา ไม่ต่ํากว่าปี
ละ 15,000 คน มี
เอกสารแนวการเรยีน
เอกสารสื่อ 
ประกอบการเรียนอื่นๆ 
ที่หลากหลาย และ
เอกสารการสอบที่มี
คุณภาพ และเป็นไป
ตามเป้าหมายของการ
จัดการศึกษา 

คน กศ.บป. 
2000,000 

บาท 

ต.ค. 53 –  
ก.ย. 54 

�  �  16 ต.ค.54 คณบดีคณะ
มนุษยศาสตร์
และ
สังคมศาสตร ์

 
• โครงการจัดหาวัสดุ - 

อุปกรณ์และครภุณัฑ์
เพื่อการสอนและการ
บริหารงานของ
โปรแกรมวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร ์

เพื่อจัดซื้อ/จัดหาวัสด-ุ
อุปกรณ์และครภุณัฑ์เพื่อ
การเรยีนการสอนนักศึกษา 
และการบริหารงานของ
โปรแกรมวิชารัฐประศาสน-
ศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพ
และเป็นไปตามเป้าหมายที่
กําหนด 

นักศึกษา และอาจารย์
ไม่ต่ํากว่า ร้อยละ 80 มี
ความพึงพอใจในการรับ
บริการดา้นวิชาการและ
ด้านอื่นๆ จากโปรแกรม
วิชารัฐประศาสน
ศาสตร ์

ร้อยละ กศ.บป. 
174,200 

บาท 

ต.ค. 53 –  
ก.ย. 54 

�  �  16 ต.ค.54 ประธาน
โปรแกรม
วิชารัฐ
ประศาสน-
ศาสตร ์

 
• โครงการจัดหาวัสดุ

อุปกรณ์สาํหรับการ
สอนและการ
บริหารงานของ
โปรแกรมวิชาการ
พัฒนาชุมชน 

เพื่อจัดซื้อ/จัดจ้าง/ จัดหา
วัสด-ุสําหรับ       การสอน
นักศึกษา กศ.บป. และการ
บริหารงานของโปรแกรม
วิชาการพัฒนาชุมชนให้มี
ประสิทธิภาพและเป็นไป
ตามเป้าหมายที่กําหนด 

มีนักศึกษา และ
อาจารย์ไม่ต่ํากว่า ร้อย
ละ 80 มีความพึงพอใจ
ในการรับบริการด้าน
วิชาการและด้านอื่นๆ 
จากโปรแกรมวิชาการ
พัฒนาชุมชน 

ร้อยละ กศ.บป. 
151,000 

บาท 

ต.ค. 53 –  
ก.ย. 54 

�  �  16 ต.ค.54 ประธาน
โปรแกรม
วิชาการ
พัฒนาชุมชน 
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ยุทธศาสตร์/
มาตรการหลัก 

โครงการ/งาน วัตถุประสงค์ ตัวบ่งชี้/ค่าเป้าหมาย 
(KPIs) 

หน่วย
นับ 

งบ  
ประมาณ 

ระยะเวลา
ดําเนินงาน การดําเนินการ 

วันที่
ติดตาม 

ผู้รับผิดชอบ 

ดํา
เนิ

นก
าร

แล้
ว 

ยัง
ไม

่ดํา
เนิ

นก
าร

 

บร
รลุ

 

ไม
่บร

รลุ
 

มาตรการที่ 4 : 
ส่งเสริมการพัฒนา
ตําราหลักและ
เอกสาร
ประกอบการสอน 

• โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการสืบค้น
ข้อมูลเพื่อการเขียน
ผลงานทางวิชาการ 

เพื่อให้อาจารย์ได้รับความรู้
เพิ่มเตมิด้านการสืบค้น
ข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการ
เขียนเอกสารตําราวิชาการ 
เพื่อขอกําหนดตําแหน่งทาง
วิชาการ 

มีอาจารย์ไดร้ับการ
เพิ่มพูนความรูเ้กี่ยวกับ
การสืบค้นข้อมลูด้วย
ระบบคอมพิวเตอร์ ไม่
ต่ํากว่าร้อยละ 80 จาก
จํานวนเป้าหมาย 40 
คน 
 

คน กศ.บป. 
33,000 
บาท 

ต.ค. 53 –  
ก.ย. 54 

�  �  16 ต.ค.54 คณบดีคณะ
มนุษยศาสตร์
และ
สังคมศาสตร์ 
และผู้ช่วย
คณบดฝี่าย
บริการ
วิชาการ 

มาตรการที่ 1 : 
ส่งเสริมการใช้
ศักยภาพของ
ท้องถิ่นและสังคม
เป็นแหล่งเรียนรู้
ของบุคลากรและ
นักศึกษา 
 

• โครงการเรียนรู้นอก
ตําราศึกษานอก
ห้องเรียน 

เพื่อให้นักศึกษาได้รับ
ความรู้ ความเข้าใจ และ
ทักษะประสบการณ์ตรง 
ด้วยการศึกษาดูงานด้าน
วิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร์
จากแหล่งศึกษาเรียนรู้ที่
หลากหลายทั้งในระดับภาค 
และระดับประเทศ 

1. นักศึกษาวิชาเอกรัฐ
ประศาสนศาสตร์ ไม่
ต่ํากว่า 60 คน ได้รับ
ความรู้ และ
ประสบการณ์ตรงจาก
การเข้าร่วมศึกษาดูงาน
นอกสถานที่ เป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 7 วัน 

 บ.กศ. 
95,000 
บาท 

ม.ค. 54      ประธาน
โปรแกรม
วิชา 
รัฐประศาสน
ศาสตร ์

 
  2. นักศึกษาที่เข้าร่วม

โครงการมคีวามพึง
พอใจกับผลที่ได้รับจาก
การเข้าร่วมกิจกรรมไม่
ต่ํากว่าร้อยละ 80  
3. โปรแกรมวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร์และ
คณะฯ ไดร้ับผล
ประเมินการดาํเนินงาน
ของตัวชี้วัดด้านการ
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ยุทธศาสตร์/
มาตรการหลัก 

โครงการ/งาน วัตถุประสงค์ ตัวบ่งชี้/ค่าเป้าหมาย 
(KPIs) 

หน่วย
นับ 

งบ  
ประมาณ 

ระยะเวลา
ดําเนินงาน การดําเนินการ 

วันที่
ติดตาม 

ผู้รับผิดชอบ 

ดํา
เนิ

นก
าร

แล้
ว 

ยัง
ไม

่ดํา
เนิ

นก
าร

 

บร
รลุ

 

ไม
่บร

รลุ
 

พัฒนานักศึกษา  จาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
ทั้งภายใน และ
ภายนอกไมต่่ํากว่า 
ระดับด ี

 
• โครงการเรียนรู้นอก

ตําราศึกษานอก
ห้องเรียน 

เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้
ความเข้าใจ และทักษะ
ประสบการณต์รง ดว้ยการศึกษา
ดูงานด้านวิชาชีพรัฐประศาสน
ศาสตร์จากแหล่งศึกษาเรยีนรู้ที่
หลากหลายทั้งในระดับภาค และ
ระดับประเทศ 

1.  นักศึกษาวิชาเอก 
รัฐประศาสนศาสตรไ์ม่ต่าํ
กว่า 120 คน ไดร้ับความรู้ 
และประสบการณต์รงจาก
การเข้าร่วมศึกษาดูงานนอก
สถานที่ไม่น้อยกว่า 3 วัน 

 กศ.บป. 
90,000 
บาท 

ต.ค. 53 –  
ก.ย. 54 

     ประธาน
โปรแกรม
วิชา 
รัฐประศาสน
ศาสตร ์

 
•   2. นักศึกษาที่เข้าร่วม

โครงการมคีวามพึง
พอใจ กับผลที่ไดร้ับ
จากการเข้าร่วม
กิจกรรม ไม่ต่ํากว่า ร้อย
ละ 80  
3. โปรแกรมวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร์และ
คณะฯ ไดร้ับผล
ประเมินการดาํเนินงาน
ของตัวชี้วัดด้านการ
พัฒนานักศึกษาจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ทั้งภายในและภายนอก
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ยุทธศาสตร์/
มาตรการหลัก 

โครงการ/งาน วัตถุประสงค์ ตัวบ่งชี้/ค่าเป้าหมาย 
(KPIs) 

หน่วย
นับ 

งบ  
ประมาณ 

ระยะเวลา
ดําเนินงาน การดําเนินการ 

วันที่
ติดตาม 

ผู้รับผิดชอบ 

ดํา
เนิ

นก
าร

แล้
ว 

ยัง
ไม

่ดํา
เนิ

นก
าร

 

บร
รลุ

 

ไม
่บร

รลุ
 

ไม่ต่ํากว่า ระดับด ี
มาตรการที่ 2 : 
ใช้ท้องถิ่นและ
สังคมเป็นแหล่ง
ฝึกประสบการณ์
วิชาชีพของ
นักศึกษา 

• โครงการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ
รัฐประศาสนศาสตร ์

เพื่อให้นักศึกษาได้รับ
ความรู้  ความเข้าใจ และ
ทักษะ ประสบการณต์รง
จากการออกฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพรัฐ
ประศาสนศาสตร ์

1. นักศึกษาวิชาเอกรัฐ
ประศาสนศาสตร์ ไม่
ต่ํากว่า 70 คน ได้รับ
ความรู้ ความเข้าใจ 
และทักษะ
ประสบการณ์ตรงจาก
การออกฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ 
ณ หน่วยงานทั้งภาครัฐ
และเอกชน เป็นเวลา 
1 ภาคเรียน 
2. โปรแกรมวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร์และ
คณะฯ ไดร้ับผล
ประเมินการดาํเนินงาน
ของตัวชี้วัดด้านการ
พัฒนานักศึกษา  จาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
ทั้งภายใน และ
ภายนอกไมต่่ํากว่า 
ระดับด ี

 บ.กศ. 
10,000 

ต.ค.53 –  
ก.ย. 54  

     ประธาน
โปรแกรม
วิชา 
รัฐประศาสน
ศาสตร ์

 
• เตรียมฝึกและฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพ
การพัฒนาชุมชน 

เพื่อให้นักศึกษาได้รับ
ความรู้  ความเข้าใจ และ
ทักษะ ประสบการณต์รงใน
การออกฝึกประสบการณ์

1. นักศึกษาวิชาเอก
การพัฒนาชุมชน ไม่ต่ํา
กว่า 60 คน ได้รับ
ความรู้ ความเข้าใจ 

 บ.กศ. 
20,000 
บาท 

ต.ค. 53 –  
ก.ย. 54  

     ประธาน
โปรแกรม

วิชา 
การพัฒนา
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ยุทธศาสตร์/
มาตรการหลัก 

โครงการ/งาน วัตถุประสงค์ ตัวบ่งชี้/ค่าเป้าหมาย 
(KPIs) 

หน่วย
นับ 

งบ  
ประมาณ 

ระยะเวลา
ดําเนินงาน การดําเนินการ 

วันที่
ติดตาม 

ผู้รับผิดชอบ 

ดํา
เนิ

นก
าร

แล้
ว 

ยัง
ไม

่ดํา
เนิ

นก
าร

 

บร
รลุ

 

ไม
่บร

รลุ
 

วิชาชีพการพัฒนาชุมชน และทักษะ
ประสบการณ์ตรงใน
วิชาชีพการพัฒนา
ชุมชนจากการออกฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ 
ณ หน่วยงานทั้งภาครัฐ
และเอกชน เป็นเวลา 
1 ภาคเรียน 
2. โปรแกรมวิชาการ
พัฒนาชุมชนและ
คณะฯ ไดร้ับผล
ประเมินการดาํเนินงาน
ของตัวชี้วัดด้านการ
พัฒนานักศึกษา  จาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
ทั้งภายใน และ
ภายนอกไมต่่ํากว่า 
ระดับด ี

ชุมชน 

 
• โครงการเตรยีมฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพ
รัฐประศาสนศาสตร ์

เพื่อให้นักศึกษาได้รับการ
พัฒนาบุคลิกภาพ และ
เสรมิสร้างความรูค้วาม
เข้าใจ ทักษะ และ
ประสบการณ์ที่จําเป็น
สําหรับการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพรัฐ
ประศาสนศาสตร ์

1. นักศึกษาวิชาเอกรัฐ
ประศาสนศาสตร์ ไม่ต่ํา
กว่า 100 คน ได้รับ
ความรู้ ความเข้าใจ มี
ความมั่นใจและพร้อม
สําหรับการออกฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพรัฐ
ประศาสนศาสตร์ ณ 

 กศ.บป. 
10,000 
บาท 

ต.ค. 53 – 
ก.ย. 54 

     ประธาน
โปรแกรม
วิชารัฐ
ประศาสน-
ศาสตร ์
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ยุทธศาสตร์/
มาตรการหลัก 

โครงการ/งาน วัตถุประสงค์ ตัวบ่งชี้/ค่าเป้าหมาย 
(KPIs) 

หน่วย
นับ 

งบ  
ประมาณ 

ระยะเวลา
ดําเนินงาน การดําเนินการ 

วันที่
ติดตาม 

ผู้รับผิดชอบ 

ดํา
เนิ

นก
าร

แล้
ว 

ยัง
ไม

่ดํา
เนิ

นก
าร

 

บร
รลุ

 

ไม
่บร

รลุ
 

หน่วยงานทั้งภาครัฐ
และเอกชน 
2.โปรแกรมวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร์และ
คณะฯ ไดร้ับผล
ประเมินการดาํเนินงาน
ของตัวชี้วัดด้านการ
พัฒนานักศึกษา จาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ทั้งภายในและภายนอก
ไม่ต่ํากว่า ระดับด ี

 
• โครงการจัดฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพ
การพัฒนาชุมชน 

เพื่อให้นักศึกษาได้รับ
ความรู้ ความเข้าใจ และ
ทักษะ ประสบการณต์รง
จากการออกฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพการ
พัฒนาชุมชน 

1. นักศึกษาวิชาเอก
การพัฒนาชุมชน ไม่ต่ํา
กว่า 100 คน ได้รับ
ความรู้ความเข้าใจ และ
ทักษะ ประสบการณ์
ตรงในวิชาชีพการ
พัฒนาชุมชนจากการ
ออกฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ ณ หน่วยงาน
ทั้งภาครัฐและเอกชน 
เป็นเวลา 1 ภาคเรียน 
 
2.โปรแกรมวิชาการ
พัฒนาชุมชน และ
คณะฯ ไดร้ับผล

 กศ.บป. 
10,000 
บาท 

ต.ค. 53 – 
 ก.ย. 54 

     ประธาน
โปรแกรม
วิชาการ
พัฒนาชุมชน 
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ยุทธศาสตร์/
มาตรการหลัก 

โครงการ/งาน วัตถุประสงค์ ตัวบ่งชี้/ค่าเป้าหมาย 
(KPIs) 

หน่วย
นับ 

งบ  
ประมาณ 

ระยะเวลา
ดําเนินงาน การดําเนินการ 

วันที่
ติดตาม 

ผู้รับผิดชอบ 

ดํา
เนิ

นก
าร

แล้
ว 

ยัง
ไม

่ดํา
เนิ

นก
าร

 

บร
รลุ

 

ไม
่บร

รลุ
 

ประเมินการดาํเนินงาน
ของตัวชี้วัดด้านการ
พัฒนานักศึกษา จาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง
ภายในและภายนอก ไม่
ต่ํากว่า ระดบัด ี

มาตรการที่ 1  : 
จั ด ทํ า ก า ร
ประชา สั ม พัน ธ์
คณะฯ  

• กิจกรรมเผยแพร่
ความรู้และ
ประชาสมัพันธ์
หลักสตูรสาขา
ภาษาศาสตร์  
มนุษยศาสตร์  และ
สังคมศาสตร์ 
Welcom To HUSO 
2011  

เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ความรู้เกี่ยวกับหลักสูตร
และการจัดการเรยีนการ
สอนของคณะมนุษยศาสตร์
แก่นักเรียนตามโรงเรียน
กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่
จังหวัดสงขลา 

1. ครู – นักเรียนใน
โรงเรียน เป้าหมายไม่
ต่ํากว่า 2,000 คน เกิด
การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
ด้านหลักสูตรที่คณะฯ 
เปิดสอน 
2. มีผู้สมคัรเข้าศึกษา
ในหลักสูตรของคณะ
มนุษยศาสตร์ฯ เพิ่มขึ้น
กว่าปีการศึกษาก่อน
อย่างน้อยร้อยละ 50  

 บ.กศ. 
35,000 

ต.ค. 53 –  
ก.ย. 54 

     รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ 

 
 


