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แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ฝ่ายกิจการนักศึกษา
หน่วยงาน : ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์ : พัฒนาการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
กลยุทธ์
พัฒนาระบบ
สนับสนุนการ
จัดการศึกษา
ส่งเสริมและ
พัฒนา
นักศึกษา

ชื่อกิจกรรม/
โครงการ
โครงการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ

โครงการส่งเสริม
สุขภาพและพัฒนา
บุคลิกภาพ

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ระยะเวลา

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

10,000

แหล่ง
งบประมาณ
คณะมนุษย์ฯ

1.ร้อยละของนักศึกษาที่เข้า
ร่วมกิจกรรม
2. ความรู้ความเข้าใจ
3. ผลการฝึกประสบการณ์
1.ร้อยละของนักศึกษาที่เข้า
ร่วมกิจกรรม
2.ความพึงพอใจ

ร้อยละ 80
ระดับดีมาก

รอบ 1 พ.ย.55
รอบ 2 มิ.ย.56

ร้อยละ 80

มิ.ย.56

10,000

สโมสรคณะฯ

สโมสรนักศึกษาฯ

ก.พ.56

20,000

คณะมนุษย์ฯ

ฝ่ายกิจการฯ

ฝ่ายกิจการฯ

ระดับดีมาก
โครงการปัจฉิมนิเทศ
ก้าวสู่ตลาดแรงงาน
และร้อยดวงใจส่ง
มาลัยให้บัณฑิต

1.ร้อยละของนักศึกษาที่เข้า
ร่วมกิจกรรม
2. ความพึงพอใจ

ร้อยละ 90

ระดับดีมาก

หมายเหตุ
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กลยุทธ์
ส่งเสริมและ
พัฒนา
นักศึกษา

ชื่อกิจกรรม/
โครงการ

ตัวชี้วัด

โครงการส่งเสริม
1.ร้อยละของนักศึกษา
คุณธรรมจริยธรรมแก่ ที่เข้าร่วมกิจกรรม
นักศึกษา ธรรมะกับ 2. ความพึงพอใจ
การพัฒนาชีวิต

เป้าหมาย

1. ร้อยละ 80
2. ความพึง
พอใจระดับดี
3. นักศึกษา
ได้รับรางวัล
1 คน
ส่งเสริมและ โครงการเครือข่าย
1.ร้อยละของนักศึกษา
1. ร้อยละ 80
ขยายโอกาส มนุษยศาสตร์สัมพันธ์ ที่เข้าร่วมกิจกรรม
2. ความพึง
ทางการศึกษา
2. ความพึงพอใจ
พอใจในระดับ
ผลิตบัณฑิตฯ
มาก
3. เกิด
เครือข่าย
นักศึกษา
โครงการเปิดโลก
1. ร้อยละของนักศึกษาที่เข้า 1. ร้อยละ 80
มนุษยศาสตร์สัมพันธ์ ร่วม
2. ความพึง
ครั้งที่ 2
2. ความพึงพอใจ
พอใจในระดับ
ดี
3. แกนนา
นักศึกษา 50
คน

ระยะเวลา

งบประมาณ

แหล่ง
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

พ.ย.54-ก.ย.56

10,000

คณะมนุษย์ฯ

ม.ค.55-มี.ค.55

20,000

สโมสรนักศึกษาฯ สโมสรนักศึกษา
ฯ

ธ.ค.56

300,000

สโมสรนักศึกษาฯ สโมสรนักศึกษา
ฯ

ฝ่ายกิจการฯ

หมายเหตุ
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กลยุทธ์

ชื่อกิจกรรม/
โครงการ

ส่งเสริมและ โครงการ
ขยายโอกาส ประชุมสัมมนาศิษย์
ทางการศึกษา เก่า
ผลิตบัณฑิตฯ

ตัวชี้วัด
1. ความพึงพอใจ
2. เกิดเครือข่ายศิษย์เก่า

เป้าหมาย

ระยะเวลา

งบประมาณ

แหล่ง
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

1. ความพึง
พอใจในระดับ
ดี
2. เครือข่าย
ศิษย์เก่า

ธ.ค.54-ม.ค.55

10,000

คณะมนุษย์ฯ

ฝ่ายกิจการฯและ
สโมสรฯ

หมายเหตุ

หน่วยงาน : ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์ : การบริหารจัดการที่ดี
กลยุทธ์

ชื่อกิจกรรม/โครงการ

พัฒนา KM งานประกันคุณภาพ
ระบบ นักศึกษา
สนับสนุน
การจัด
การศึกษา

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ระยะเวลา

งบประมาณ

1.ความรู้ความ
เข้าใจ

ผ่านเกณฑ์การ
อบรมอย่างน้อย 5
คน

มี.ค.-เม.ย.55

5,000

แหล่ง
งบประมาณ
สโมสรฯ

ผู้รับผิดชอบ
สโมสรฯ

หมายเหตุ
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หน่วยงาน : ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์ : บริการวิชาการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและท้องถิ่น
กลยุทธ์

ชื่อกิจกรรม/โครงการ

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ระยะเวลา

งบประมาณ

แหล่ง
ผู้รับผิดชอบ
งบประมาณ/
สโมสรนักศึกษาฯ สโมสรนักศึกษาฯ

ปรับปรุง โครงการจิตอาสาพัฒนา
1.ร้อยละของนักศึกษา 1.ร้อยละ 80
ธ.ค.55- เม.ย.56
10,000
ระบบและ สังคมและสิ่งแวดล้อม
ที่เข้าร่วมกิจกรรม
2. ความพึงพอใจ
กลไก
2. ความพึงพอใจ
ระดับดี
สนับสนุน ความพึงพอใจของนักศึกษา 1.งานวิจัยความ
1. งานวิจัย
ก.พ.56-พ.ค.56
5,000
ฝ่ายกิจการ
ฝ่ายกิจการนักศึกษา
การ
คณะมนุษยศาสตร์ต่อการ
ต้องการของนักศึกษา 2. ความพึงพอใจ
นักศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์ฯ
ให้บริการ บริการของคณะฯ
ชั้นปีที่
ไม่ต่ากว่า 3.51
คณะ
ทาง
2. ความพึงพอใจ
มนุษยศาสตร์ฯ
วิชาการ
หน่วยงาน : ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์ : ทานุบารุงศิลปะ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม
กลยุทธ์
ชื่อกิจกรรม/โครงการ
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
ระยะเวลา
แหล่ง
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หมายเหตุ
งบประมาณ
พัฒนาให้เป็น โครงการเผยแพร่ศิลปะ
1.ร้อยละของ
1. ร้อยละ 80
ม.ค.55
30,000
สโมสรนักศึกษาฯ ฝ่ายกิจการและ
แหล่งเรียนรู้ และวัฒนธรรม : ช่อ
นักศึกษา
สโมสรฯ
ทางศิลปะ พะยอมบาน
ที่เข้าร่วม
2.ร้อยละ 80
วัฒนธรรม และ
กิจกรรม
สิ่งแวดล้อม
2.ความพึงพอใจ
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แผนปฏิบัติการสานักงานคณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปี 2556
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 บริการวิชาการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและท้องถิ่น
เป้าประสงค์: เป็นแหล่งเรียนรู้ของสังคม เพื่อการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กลยุทธ์
โครงการ / กิจกรรม
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
ระยะเวลา งบประมาณ แหล่งงบ ผู้รับผิดชอบ
ประมาณ
-ระดับความ
ดี
ต.ค. 55- 105,000
สานักงาน
กลยุทธ์ที่ 1
1. โครงการประชาสัมพันธ์คณะ
บ.กศ.
พึงพอใจของ
2 ครั้ง/
ก.ค 56
คณบดี
ปรับปรุงระบบและกลไก
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ผู้ใช้บริการ
เดือน
สนับสนุนการให้บริการทาง 1.1 ช่อพะยอมสาร
1.1. 15,000
- จานวนครั้ง
ดี
วิชาการ
1.2. 25,000
1.2 จัดรายการวิทยุ
ในการ
1.3. 15,000
1.3 จดหมายข่าวผ่านสื่อ
ให้บริการ
2 ครั้ง/ปี
1.4. 50,000
อิเลคทรอนิกส์

หมายเหตุ

1.4 วารสารช่อพะยอม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี
เป้าประสงค์ : บริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
กลยุทธ์
โครงการ/กิจกรรม
ตัวชี้วัด
ระดับความพึงพอใจ
กลยุทธ์ที่ 1
2. โครงการพัฒนา
พัฒนาระบบการ
ระบบเว็ปไซด์คณะ
- จานวนผู้เข้าอบรม
บริหารจัดการตาม 3. โครงการอบรมเชิง
งบประมาณสนับสนุนและ
หลักธรรมาภิบาล
ปฏิบัติการด้านเงิน
และงบประมาณ

เป้าหมาย
ดี

ระยะเวลา
ม.ค. 56 –
มี.ค. 56

20 คน

งบประมาณ แหล่งงบฯ ผู้รับผิดชอบ
20,000
บ.กศ.
15,000

ม.ค. 56 –
มี.ค. 56

บ.กศ.
สานักงาน
คณบดี

หมายเหตุ
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กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 1
พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาล

โครงการ/กิจกรรม
4. โครงการพัฒนา
บุคลากร

ตัวชี้วัด
จานวนบุคลากรที่ได้รับการ
พัฒนา

เป้าหมาย
ร้อยละ 80

5. โครงการส่งเสริม
บุคลากรดีเด่น

- จานวนผู้มีผลการ
ปฏิบัติงานดีเด่นได้รับรางวัล

4 คน
ต.ค. 55คนละ 3,000 ก.ค. 56

15,000

บ.กศ.

กลยุทธ์ที่ 1
พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาล

6. โครงการ KM เพื่อ
การเพิ่มสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานใน
สานักงาน
7. โครงการประเมิน
ความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการสานักงาน
คณบดี
8. โครงการปรับปรุง
ภูมิทัศน์และ
สภาพแวดล้อม
9. โครงการกีฬา
สัมพันธ์ส่งท้ายปีเก่า
ต้อนรับปีใหม่
10. โครงการเตรียม

ระดับความรู้ความเข้าใจของ
บุคลากรในสานัก

ระดับดี

5,000

บ.กศ.

กลยุทธ์ที่ 1
พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาล

ระยะเวลา
ต.ค. 55ก.ค. 56

มิ.ย. 56

ระดับความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการ

ระดับ ดี

พ.ค.56

จานวนสถานที่ที่ได้รับการ
ปรับปรุง

2 หน่วยงาน ต.ค. 55-ก.ค. 56

งบประมาณ แหล่งงบฯ ผู้รับผิดชอบ
520,000
งบฯ
แผ่นดิน

3,000

บ.กศ.

สานักงาน
คณบดี
สานักงาน
คณบดี

100,000

งปม.

ระดับความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ

ระดับ ดี

ธ.ค.56

45,000

บ.กศ.

ระดับความพึงพอใจของ

ระดับดี

ก.ค. 56

50,000

บ.กศ.

สานักงาน
คณบดี

หมายเหตุ
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กลยุทธ์

ความพร้อมก่อน
เกษียณอายุราชการ
11. โครงการประเมิน
ศักยภาพและการ
ปฏิบัติงานของ
ผู้บริหาร
โครงการ/กิจกรรม
12. โครงการจัดหา
วัสดุ ครุภัณฑ์
ซ่อมแซม
สาธารณูปโภค
13. โครงการเพิ่ม
ศักยภาพบุคลากรสู่
อาเซียน
14.โครงการติดตาม
การดาเนินงานของ
หลักสูตร

ผู้เข้าร่วมโครงการ
ผลการประเมินผู้บริหาร

ตัวชี้วัด
ร้อยละวัสดุ ครุภัณฑ์ที่ใช้ใน
สานักงาน

ระดับดี

เป้าหมาย
ร้อยละ 80

ระดับความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ
ผลการประเมินติดตามการ
ดาเนินงาน

ดี

ดี

ก.ค. 56

3,000

งปม.

ระยะเวลา
ต.ค.55-ก.ค.56

งบประมาณ
560,000

แหล่งงบฯ
บ.กศ./
งปม.

ต.ค.55-ก.ค.56

20,000

งปม.

ต.ค.55-ก.ค.56

15,000

บ.กศ.

ผู้รับผิดชอบ

หมายเหตุ

รวมเงิน 1,476,000 บาท
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แผนปฏิบัติการ ประจาปี 2556 ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
กลยุทธ์
พัฒนาระบบ
สนับสนุนการจัด
การศึกษา

โครงการ/กิจกรรม
1. โครงการพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอน โดยสอดแทรก
คุณธรรมและจริยธรรม
2. โครงการสงเสริมการพัฒนา
สัมฤทธิผลการเรียนตาม
คุณลักษณะของบัณฑิต

พัฒนาหลักสูตรให้
ทันสมัยและได้
มาตรฐาน

4. โครงการพัฒนาหลักสูตร
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ
(TQF)

ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับ
ร้อยละ 80
การพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมต่อจานวน
นักศึกษาทั้งหมดของคณะ
ร้อยละของหลักสูตรที่
ร้อยละ 80
ส่งเสริมทักษะอาชีพและ
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ตามความต้องการ
ของผู้ใช้บัณฑิต
จานวนหลักสูตรพัฒนาและ ป.ตรี
ปรับปรุงที่ได้มาตรฐาน TQF 4 หลักสูตร
ป.โท
1 หลักสูตร
ป.เอก
2 หลักสูตร

ระยะเวลา
ธ.ค. 56

งบประมาณ
15,000-

ต.ค.55ก.ค. 56

ต.ค. 55
- ก.ค. 56

125,000-

แหล่งงบฯ
บ.กศ.
จาก
หลักสูตร

ผู้รับผิดชอบ
ฝ่ายวิชาการ
และหลักสูตร

บ.กศ.
จาก
หลักสูตร

ฝ่ายวิชาการ
และหลักสูตร

สนส.

ฝ่ายวิชาการ

30,00070,000-

บัณฑิต
วิทยาลัย
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กลยุทธ์
ส่งเสริมและพัฒนา
นักศึกษา
พัฒนาระบบ
สนับสนุนการจัด
การศึกษา
ส่งเสริมและพัฒนา
นักศึกษา

พัฒนาระบบ
สนับสนุนการจัด
การศึกษา
บริหารวิชาการเชิง
รุก
พัฒนาระบบ
สนับสนุนการจัด
การศึกษา

โครงการ/กิจกรรม
6. โครงการพัฒนาแหล่งการ
เรียนรู้ สื่อ และนวัตกรรมทาง
การศึกษา
7. โครงการจัดสอบวัดทักษะ
ภาษาอังกฤษ

ตัวชี้วัด
จานวนแหล่งเรียนรู้ สื่อ
ตารา และนวัตกรรม
การศึกษาที่เพิ่มขึ้น

เป้าหมาย

ระยะเวลา
ต.ค. 55 ก.ค. 55

งบประมาณ

แหล่งงบฯ
บ.กศ.จาก
หลักสูตร

ร้อยละของนักศึกษา ป.ตรี ที่
ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ทักษะภาษาอังกฤษ

ร้อยละ 80

ต.ค.55 ก.ย. 56

70,000
(ต่อเนื่องจาก
งปม 2555)

สนส.

ร้อยละของนักศึกษา
ร้อยละ 80
ปริญญาตรีที่เข้าร่วมการ
ประชุมระดับชาติ /นา
นานาชาติ
9. โครงการสอบประมวลความรู้ ร้อยละนักศึกษาที่ผ่าน
ร้อยละ 80
ก่อนสาเร็จการศึกษา (Exit
เกณฑ์การสอบประมวล
Exam) ปีการศึกษา 2554
ความรู้ก่อนสาเร็จการศึกษา
11. โครงการทาความร่วมมือ
จานวนสถานที่ที่เข้าร่วมทา
1 แหล่ง
ทางวิชาการ
MOU
12. สัมมนาติดตามความ
จานวนนักศึกษาที่เข้าร่วม ร้อยละ 80
คืบหน้าการทาวิทยานิพนธ์ของ โครงการ
นักศึกษาปริญญามหาบัณฑิต

ก.ค. 55

บ.กศ.
จาก
หลักสูตร

ฝ่ายวิชาการ
และ
ทุกหลักสูตร

พ.ย. 55 –
มี.ค. 56

บ.กศ.
จาก
หลักสูตร

ฝ่ายวิชาการ
และ
ทุกหลักสูตร
ฝ่ายวิชาการ
และหลักสูตร
ฝ่ายวิชาการ

8. ส่งเสริมนักศึกษาร่วมการ
ประชุมระดับชาติ/นานาชาติ

ม.ค. 55

3,000
20,000-

หลักสูตร
บัณฑิต
วิทยาลัย

ผู้รับผิดชอบ
ฝ่ายวิชาการ
และ
ทุกหลักสูตร
ฝ่ายวิชาการ
และหลักสูตร
ภาษาอังกฤษ
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน สังคม
และเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ
กลยุทธ์
ชื้อกิจกรรม/โครงการ
พัฒนาระบบบริหาร 13. โครงการส่งเสริมนักวิจัย
งานวิจัยให้มี
คุณภาพและ
14. โครงการพัฒนาบุคลากร
มาตรฐาน
ด้านวิจัยและบริการวิชาการ
(กิจกรรม ส่งเสริมการเขียน
บทความวิจัย/วิชาการ)

ตัวชี้วัด
- จานวนงานวิจัย
- ระดับความสาเร็จของการ
จัดระบบข้อมูล
-ระดับความสาเร็จของการ
จัดอบรม
-จานวนงานวิจัย/งาน
สร้างสรรค์ ที่ได้รับการ
ตีพิมพ์ในวารสาร หรือเป็น
ประโยชน์ระดับชาติ/
นานาชาติ

เป้าหมาย

ระยะเวลา

งบประมาณ

แหล่งงบฯ

ผู้รับผิดชอบ

ต.ค. 55 ก.ค. 56

50,000

บ.กศ.
จากคณะ

ฝ่ายวิชาการ

20,000

บ.กศ.
จากคณะ

ฝ่ายวิชาการ
และ
ทุกหลักสูตร

งบประมาณ
15,000

แหล่งงบฯ
บ.กศ.
จาก
หลักสูตร

ผู้รับผิดชอบ
ฝ่ายวิชาการ
และหลักสูตร

ระดับดี
ต.ค. 55 8-10 ชิ้นงาน ก.ค. 56

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี
กลยุทธ์
พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาล

โครงการ/กิจกรรม
3. โครงการพัฒนาอาจารย์
-ผลิตเอกสารประกอบการสอน
-ส่งเสริมคุณวุฒิด้านการศึกษา

ตัวชี้วัด
ร้อยละอาจารย์ที่ได้รับการ
พัฒนาต่อจานวนบุคลากร
ทั้งหมด

เป้าหมาย
ร้อยละ 80

ระยะเวลา
ต.ค. 55ก.ค. 56

20
พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาล

10. โครงการเตรียมบุคลากรสู่
อาเซียน

จานวนอาจารย์ นักศึกษา
และบุคลากรที่เข้าร่วม
โครงการสู่อาเซียน

ร้อยละ 80

ม.ค. 56 –
ก.ค. 56

20,000

บ.กศ.
คณะฯ

ฝ่ายวิชาการ
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แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ 2556 ฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี
เป้าประสงค์ มีการบริหารที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตามหลักธรรมาภิบาล
กลยุทธ์
พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิ
บาล
พัฒนาและปรับ
โครงสร้างพื้นฐานการ
บริหารจัดการ

โครงการ/กิจกรรม
1. โครงการจัดระบบฐานข้อมูล
บุคลากร
2. โครงการจัดทาแผนบริหาร
ความเสี่ยง

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ระดับความสาเร็จของระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหาร
และการตัดสินใจ
ร้อยละของโครงการ/
กิจกรรมบริหารความเสี่ยงที่
ประสบความสาเร็จต่อ
จานวนโครงการบริหาร
ความเสี่ยงทั้งหมด

เป้าหมาย
ระยะเวลา
ผู้ใช้ระบบสารสนเทศมี ม.ค. 55
ความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับ 4
มีโครงการกิจกรรม
ม.ค. 55
บริหารความเสี่ยง
ประสบความสาเร็จร้อย
ละ 100

งบประมาณ
10,000

ผู้รับผิดชอบ
ฝ่ายวางแผนและ
ประกันคุณภาพ

2,000

ฝ่ายวางแผนและ
ประกันคุณภาพ
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี
เป้าประสงค์ มีการบริหารที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตามหลักธรรมาภิบาล
กลยุทธ์
โครงการ/กิจกรรม
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
พัฒนาและปรับ
3. โครงการจัดทาแผน
ระดับความสาเร็จของ
โครงสร้างพื้นฐานการ
ยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี
โครงการ
บริหารจัดการ
4. โครงการอบรมการทา
ระดับความสาเร็จของการ
ผลิตภัณฑ์จากสินค้า OTOP
พัฒนาตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
5. โครงการจัดทาแผนปฏิบัติการ ระดับความสาเร็จโครงการ
ประจาปีงบประมาณ 2556
จัดทาแผนปฏิบัติการ
ประจาปี 2554
6. จัดทาแผนพัฒนาคุณภาพ
ระดับความสาเร็จของ
ศึกษา(Improvement plan)
โครงการ
7.โครงการพัฒนางานประกัน
ระดับความสาเร็จของ
คุณภาพ
โครงการประกันคุณภาพ
- จัดทา SAR
การศึกษา
- ประเมิน SAR คณะ
- เตรียมความพร้อมรับการ
ประเมิน สมศ.
8.โครงการ KM เพื่อพัฒนาองค์ ระดับความรู้ความเข้าใจจาก
ความรู้
การเข้าร่วมโครงการ

เป้าหมาย
ระดับ ดี

ระยะเวลา
ธ.ค. 54

งบประมาณ
2,000

ระดับ ดี

ม.ค. 55

20,000

ระดับความสาเร็จของ
แผนปฏิบัติการ
ประจาปี 2554
ระดับ ดี

พ.ย. 55 –
ม.ค. 54

2,000

ก.ย. 54

2,000

ระดับดี

ต.ค.-ก.ย. 55 50,000
พ.ค.– มิ.ย. 55

ระดับ ดี

40,000

ผู้รับผิดชอบ
ฝ่ายวางแผนและ
ประกันคุณภาพ
ฝ่ายวางแผน+
หลักสูตร
ศิลปกรรม
ฝ่ายวางแผนและ
ประกันคุณภาพ
ฝ่ายวางแผนและ
ประกันคุณภาพ
ฝ่ายวางแผนและ
ประกันคุณภาพ

ฝ่ายวางแผนและ
ประกันคุณภาพ
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี
เป้าประสงค์ มีการบริหารที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตามหลักธรรมาภิบาล
กลยุทธ์
โครงการ/กิจกรรม
พัฒนาระบบการบริหาร 9. โครงการประชาสัมพันธ์งาน
จัดการตามหลักธรรมาภิ ประกันคุณภาพ
บาล
9.1 แผ่นพับ
9.2 บอร์ด
9.3 เว็บไซด์

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
เป้าหมาย
ระดับความสาเร็จในการจัด - จัดทาแผ่นพับเดือน
โครงการประชาสัมพันธ์งาน ละ 2 ครั้ง
ประกันคุณภาพการศึกษา - จัดบอร์ดเดือนละ 1
ครั้ง
- ปรับปรุงเว็บไซด์
เดือนละ 1 ครั้ง
10. โครงการวิจัยประกันคุณภาพ ระดับความสาเร็จของการ ปีละ 1 เรื่อง
วิจัย
11.โครงการวิพากษ์แผนปฏิบัติ
การ

ระยะเวลา
ต.ค. 54ก.ย. 55

งบประมาณ
-

ผู้รับผิดชอบ
ฝ่ายวางแผนและ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา

มิ.ย. 54 –
พ.ค. 55

40,000

ฝ่ายวางแผนและ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา
ฝ่ายวางแผนและ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา
ฝ่ายวางแผนและ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา

ระดับความสาเร็จของ
แผนปฏิบัติการ

ระดับ ดี

ม.ค. 55

2,000

12.โครงการประเมิน
ระดับความสาเร็จของ
ประสิทธิภาพแผนปฏิบัติการและ แผนปฏิบัติการ
ติดตามโครงการตามไตรมาส

ระดับดี

ส.ค. 55

5,000

รวมงบประมาณที่ใช้ 175,000 บาท

