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แบบฟอร์ม สรุปโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
จาแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์/ตัวชี้วัด
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่
เป้าประสงค์ที่
กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

1 พัฒนาการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
1 ให้โอกาสทางการศึกษาและจัดกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายในการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัย ให้มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ได้รับการยอมรับจาก
สังคมและมีมาตรฐานระดับสากล
1. สร้างมาตรฐานคุณภาพบัณฑิตของมหาวิทยาลัย
2. พัฒนาระบบสนับสนุนการจัดการศึกษา
3. พัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของวิทยาการและเทคโนโลยี
4. บริหารงานวิชาการในเชิงรุกอย่างมีคุณภาพ และประสิทธิภาพ
5. ส่งเสริมและขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่ผู้พิการ ผู้มีความสามารถพิเศษ บุคลากรประจาการและประชาชนทั่วไป
6. ส่งเสริมการพัฒนาทักษะทางด้านกีฬา และนันทนาการ

เป้าหมาย
ตัวชี้วัด

1. ร้อยละของระดับความพึงพอใจ 80
ต่อบัณฑิตของผู้ใช้บัณฑิต (มรม.)
1

โครงการ

ตัวชี้วัดโครงการ

เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
โครงการ
ร้อยละ 25

1. โครงการทวนสอบมาตรฐาน
ร้อยละของรายวิชาที่ทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาหลักสูตร
สารสนเทศศาสตร์ (TQF)
2. กิจกรรมส่งเสริมทักษะและ
ร้อยละความรู้ความเข้าใจที่ได้ ร้อยละ 80
ประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญด้าน
จากการเข้าร่วมกิจกรรม
ดนตรี Big Band Jazz เพื่อการ
ประกวดแข่งขันรอบชิงชนะเลิศเพลง
พระราชนิพนธ์ ระดับอุดมศึกษา

แหล่งงบประมาณ
(ระบุจานวนเงิน)
แผ่นดิน รายได้
2,760
60,000

ระยะเวลา
ดาเนินงาน
ระบุ ว/ด/ป
พ.ค.-มิ.ย.59

ผู้รับผิดชอบ
(ระบุเจ้าของ
โครงการ)
หลักสูตร
บรรณารักษ์ฯ

พ.ย.58

อ. ปิยะนันท์
แนวคาดี

2

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย
ตัวชี้วัด

โครงการ
3. กิจกรรมแสดงดนตรี Big Band
Jazz ในเพลงพระราชนิพนธ์ร่วมกับ
สถาบันอุดมศึกษา 5 สถาบันและเข้า
ร่วมเข้าร่วมงานประกาศรางวัลการ
ประกวดแข่งขันชิงชนะเลิศบทเพลง
พระราชนิพนธ์ ระดับอุดมศึกษา
4. กิจกรรมส่งเสริมนักศึกษาเข้า
ประกวดดนตรีระดับนานาชาติ
TWMC 2015
5. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
และการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษที2่ 1
6. โครงการจัดหาทรัพยากรเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
7. โครงการสารวจความต้องการของ
ผู้ใช้บัณฑิต ประจาปีการศึกษา
2558
8. โครงการนาเสนอผลงานฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพและปัจฉิม
นิเทศนักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชา
ศิลปกรรม ประจาปีการศึกษา 2558
9. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
ประจาปีการศึกษา 2558
10.โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพเพื่อ
สร้างบัณฑิตที่พึงประสงค์

เป้าหมาย
ตัวชี้วัดโครงการ
ตัวชี้วัด
โครงการ
ร้อยละนักศึกษาที่ได้รับรางวัล ร้อยละ 10
ต่อนักศึกษาทั้งหมด

แหล่งงบประมาณ
(ระบุจานวนเงิน)
แผ่นดิน รายได้
50,000

ระยะเวลา
ดาเนินงาน
ระบุ ว/ด/ป
พ.ย.58

ผู้รับผิดชอบ
(ระบุเจ้าของ
โครงการ)
อ. ปิยะนันท์
แนวคาดี

ร้อยละนักศึกษาที่ได้รับรางวัล ร้อยละ 10
ต่อนักศึกษาทั้งหมด

50,000

พ.ย.58

อ.อัครวัตร
เชื่อมกลาง

นักศึกษาฯ มีทักษะในการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

17020

พ.ย. 58 –
ส.ค. 59

อ.ปวีนา ภูมิ
แดนดิน

1 กิจกรรม

จานวนทรัพยากรที่สรรหาเพื่อ 1 แหล่ง
พัฒนาการเรียนรู้
ร้อยละความต้องการของผู้ใช้ ร้อยละ 80
บัณฑิต

257180 121,795

ก.พ.59

5,000

ต.ค.58

อ.เชาวน์
ประภาจันทุมา
อ.ภานุพงศ์
ธนะโคตร

ร้อยละนักศึกษาที่เข้าร่วม
โครงการ

ร้อยละ 100

2,500

พ.ค. 59

อ.สิรินภา ขจร
โมยท์

ร้อยละนักศึกษาที่เข้าร่วม
โครงการ
ร้อยละนักศึกษาที่ได้รับการ
พัฒนาทักษะ

ร้อยละ 80

2,500

ธ.ค.58

ร้อยละ100

290,000

มี.ค.59

อ.ภานุพงศ์
ธนะโคตร
อังกฤษธุรกิจ
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ตัวชี้วัด

เป้าหมาย
ตัวชี้วัด

โครงการ

ตัวชี้วัดโครงการ

เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
โครงการ
15 หลักสูตร

11. โครงการพัฒนาและปรับปรุง
หลักสูตร
12. โครงการทวนสอบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
13. โครงการกากับและติดตามการ
ประเมินหลักสูตรเพื่อให้ผ่านเกณฑ์
มาตรฐานการประกันคุณภาพ
14. โครงการพัฒนาอาจารย์คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เพื่อ
เพิ่มศักยภาพในการจัดการเรียนรู้
และการวัดผลสาหรับผู้เรียนใน
ศตวรรษที2่ 1
15. โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษที2่ 1 ของนักศึกษาคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

จานวนหลักสูตรปรับปรุง/ 5
หลักสูตร
จานวนหลักสูตรปรับปรุง/ 5
15 หลักสูตร
หลักสูตร
จานวนหลักสูตรที่ผ่านเกณฑ์ / หลักสูตรที่ไม่
ผ่านการเกณฑ์
2 หลักสูตร

16.โครงการจัดทาแผนพัฒนา
บุคคลากรเพื่อส่งเสริมการศึกษาต่อ
ในระดับที่สูงขึ้น

จานวนบุคลากรที่ศึกษาต่อ /
5 คน

ระดับความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ / ระดับ 4

ระดับความพึงพอใจของ
นักศึกษา /ระดับ 4

17. โครงการจัดทาแผนพัฒนา
จานวนบุคลากรที่เข้าสู่
บุคคลากร สนับสนุนและส่งเสริมการ ตาแหน่งทางวิชาการ / 5 คน
เข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการ

การประเมิน
คณาจารย์คณะ
มนุษยศาสตร์
และ
สังคมศาสตร์

นักศึกษาคณะ
มนุษยศาสตร์
และ
สังคมศาสตร์
คณาจารย์คณะ
มนุษยศาสตร์
และ
สังคมศาสตร์
คณาจารย์คณะ
มนุษยศาสตร์
และ
สังคมศาสตร์

แหล่งงบประมาณ
ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ
(ระบุจานวนเงิน)
ดาเนินงาน (ระบุเจ้าของ
แผ่นดิน รายได้
ระบุ ว/ด/ป
โครงการ)
120000
ฝ่ายวิชาการ
พ.ย.-มิ.ย.59
60000
ฝ่ายวิชาการ
พ.ย.-มิ.ย.59
3000 ต.ค.-ก.ย.59 ฝ่ายวิชาการ
200000 ก.ค.-ส.ค.59 ฝ่ายวิชาการ

30000 ต.ค.-ก.ย.59 ฝ่ายวิชาการ

3000

ต.ค.-ก.ย.59 ฝ่ายวิชาการ

3000

ต.ค.-ก.ย.59 ฝ่ายวิชาการ
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ตัวชี้วัด

เป้าหมาย
ตัวชี้วัด

2. ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญา 84
ตรีที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพ
อิสระภายในระยะเวลา 1 ปี (มรม.)

3. ร้อยละของนักศึกษาที่สอบผ่าน 70
เกณฑ์การทดสอบความรู้
ความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ

โครงการ

เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
โครงการ
ร้อยละ 90

แหล่งงบประมาณ
(ระบุจานวนเงิน)
แผ่นดิน รายได้
30,000

ระยะเวลา
ดาเนินงาน
ระบุ ว/ด/ป
ก.พ.59

10 โรงเรียน

11,245

พ.ค.58
-มี.ค.59

10,000
(งบครุฯ)

นักศึกษา/
ก.ย. 59

ผู้รับผิดชอบ
(ระบุเจ้าของ
โครงการ)
หลักสูตร
บรรณารักษ์ฯ
หลักสูตร
บรรณารักษ์ฯ
ผศ.นัฐณรงค์
กวีพงศธร
หลักสูตร
บรรณารักษ์ฯ

ร้อยละ 80

17000

พ.ย. 58 –
ส.ค. 59

อ.ดิษยพงศ์
หกสุวรรณ

60

25,000

ก.ค. 59

ผศ.ดร.วาริธ
ราศรี

จานวนนักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์
สอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน
ระดับ 2

60

15,000

9 พ.ย. – 27
พ.ย.58

อ.หวาง เหิง

จานวนนักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์
สอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน
ระดับ 3

60

15,000

7 มี.ค. – 25
มี.ค.59

อ.หวาง เหิง

ตัวชี้วัดโครงการ

18.โครงการศึกษาดูงานด้าน
สารสนเทศศาสตร์
19.โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร
และแนะแนวศึกษาต่อ
20.โครงการศิษย์เก่าคืนสู่เหย้า
ประจาปีการศึกษา 2558
21.โครงการ English at work
(Project 3)

ร้อยละของนักศึกษา
ที่เข้าร่วมโครงการ
จานวนโรงเรียนเป้าหมาย
ร้อยละศิษย์เก่าที่เข้าร่วม
โครงการ
ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วม
โครงการ

ร้อยละ 80

22.กิจกรรมพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษสาหรับนักสิ่งแวดล้อม
ชุมชน
23.โครงการเตรียมความพร้อม
นักศึกษาหลักสูตรสังคมศาสตร์เพื่อ
การพัฒนาท้องถิ่น
24.โครงการพัฒนาภาษาจีนแก่
นักศึกษา
24.1 อบรมเตรียมความ
พร้อมการสอบวัด
ระดับความรู้ทางภาษาจีน( HSK)
ระดับ 2 สาหรับนักศึกษาปีที่ 1
24.2 อบรมเตรียมความ
พร้อมการสอบวัด
ระดับความรู้ทางภาษาจีนหรือ
(HSK)ระดับ 3 สาหรับนักศึกษา
สาขาวิชาภาษาจีน ชั้นปีที่ 3

นักศึกษาฯ มีทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับ
วิชาชีพของตน
จานวนนักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์
สอบวัดระดับความรู้ทาง
ภาษาต่างประเทศ

ร้อยละ 90

9,690

-

5

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย
ตัวชี้วัด

โครงการ

ตัวชี้วัดโครงการ

25.อบรมเตรียมความพร้อมการสอบ
วัดระดับความรู้ภาษาจีน ( HSK )
ระดับ 3 สาหรับนักศึกษาปีที่ 4
26.สนับสนุนการสอบ HSK ระดับ
4 (นักศึกษารหัส 56จานวน 41 คน)

จานวนนักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์
สอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน
ระดับ 3
จานวนนักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์
สอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน
ระดับ
ร้อยละนักศึกษาที่สอบผ่าน
TOEIC

27.โครงการเตรียมความพร้อม
นักศึกษาก่อนการเดินทางไปศึกษา
ต่อประเทศเวียดนาม
-เตรียมและสอบวัดความรู้
ภาษาอังกฤษ TOEIC/ ภาษา
เวียดนาม และความรู้ด้าน
คอมพิวเตอร์
28.โครงการ EQ ราตรีไฉไล Thai
for Com
29.โครงการนิเทศก์นักศึกษา

เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
โครงการ
60

แหล่งงบประมาณ
(ระบุจานวนเงิน)
แผ่นดิน รายได้
15,000

60

41,000

ร้อยละ 80

ร้อยละนักศึกษาที่เข้าร่วม ร้อยละ 100
โครงการ
ร้อยละความรู้ความเข้าใจของ ร้อยละ 80
ผู้เข้าร่วมโครงการ

60,000

51,590

ระยะเวลา
ดาเนินงาน
ระบุ ว/ด/ป
7 มี.ค. – 25
มี.ค.59

ผู้รับผิดชอบ
(ระบุเจ้าของ
โครงการ)
อ.หม่า ฮวานฮ
วาน

16 เม.ย.59 อ.หม่า ฮวานฮ
วาน
พ.ค.59

ก.พ.59
60,000

พ.ค.59

อาจารย์เจษฏ์
จตุพร
อาจารย์ชนัย
ชนม์ ปลั่งศิริ

หลักสูตรไทย
สื่อสาร
อ.ภัทรภร บุญ
ศรี

30.โครงการเตรียมความพร้อม
นักศึกษาหลักสูตรปรัชญา ศาสนา
และวัฒนธรรม

ร้อยละนักศึกษาที่ได้รับการ
พัฒนา

ร้อยละ 80

5000

พ.ย.58

ดร.สิบปรีย์
ชยานุสาสนีย์
จันทร์ดอน

31. โครงการอบรมภาษาอังกฤษ
เพื่อการสอบ TOEIC

ระดับความรู้ความเข้าใจของ
นักศึกษาที่เข้าร่วม

ระดับ ดี

20,000

มี.ค.59

อังกฤษธุรกิจ
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ตัวชี้วัด

เป้าหมาย
ตัวชี้วัด

4. ร้อยละของนักศึกษาที่สาเร็จ 90
การศึกษาภายในระยะเวลาที่กาหนด
(มรม.)

โครงการ
32.โครงการกายพร้อม ใจพร้อม สู่
อ้อมกอดสารสนเทศ
33.กิจกรรม ประชุมปฏิบัติการเรื่อง
ระบบการรับนักศึกษา
34.กิจกรรมจัดชั่วโมงให้คาปรึกษา
35.กิจกรรมประชาสัมพันธ์ข่าว
เกี่ยวกับหาทุนสนับสนุนการศึกษา
ให้กับนักศึกษา
36.กิจกรรมเปิดโอกาสให้นักศึกษา
ส่งข้อเสนอแนะในด้านต่าง ๆ
เกี่ยวกับการจัดการศึกษาของ
หลักสูตรฯ และแต่งตั้งให้
คณะกรรมการประจาหลักสูตร
ประชุมเพื่อดาเนินการจัดการข้อ
ร้องเรียนต่าง ๆ
37.กิจกรรมประเมินผลการเรียนรู้
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติในแต่ละ
วิชาตามจุดเน้นใน curriculum
mapping
38.กิจกรรมตรวจสอบการ
ประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
39.โครงการเยี่ยมบ้านและบริการ
คาปรึกษาเพื่อการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและการศึกษา

ตัวชี้วัดโครงการ
ร้อยละของนักศึกษา
ที่เข้าร่วมโครงการ
ร้อยละอาจารย์ที่เข้าร่วม
ประชุม
ร้อยละอาจารย์ที่เข้าร่วม
กิจกรรม
ร้อยละนักศึกษาที่ได้รับ
ข่าวสาร

เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
โครงการ
ร้อยละ 90
ร้อยละ 90
ร้อยละ 90
ร้อยละ 90

แหล่งงบประมาณ
ระยะเวลา
(ระบุจานวนเงิน)
ดาเนินงาน
แผ่นดิน รายได้
ระบุ ว/ด/ป
10,741
นักศึกษา/
(กศ.บป.)
ส.ค.59
ต.ค. 58 –
ส.ค.59
ต.ค. 58 –
ส.ค.59
ต.ค. 58 –
ส.ค.59

ผู้รับผิดชอบ
(ระบุเจ้าของ
โครงการ)
หลักสูตร
บรรณารักษ์ฯ
หลักสูตร
บรรณารักษ์ฯ
หลักสูตร
บรรณารักษ์ฯ
หลักสูตร
บรรณารักษ์ฯ

ร้อยละผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม

ร้อยละ 90

-

-

ต.ค. 58 –
ส.ค.59

หลักสูตร
บรรณารักษ์ฯ

ร้อยละนักศึกษาที่เข้าร่วม
กิจกรรม

ร้อยละ 100

-

-

ต.ค. 58 –
ส.ค.59

หลักสูตร
บรรณารักษ์ฯ

ร้อยละอาจารย์ที่เข้าร่วม
กิจกรรม
ร้อยละของบ้านที่ได้ไปตรวจ
เยี่ยม

ร้อยละ 100

-

-

ต.ค. 58 –
ส.ค.59
พ.ค. 59

หลักสูตร
บรรณารักษ์ฯ
สาขา
ภาษาไทย
สื่อสาร

ร้อยละ 80

20,000
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ตัวชี้วัด

เป้าหมาย
ตัวชี้วัด

5. ร้อยละของบัณฑิตระดับ
70
ปริญญาตรีที่ได้งานทาตรงสาขาวิชา
ที่สาเร็จการศึกษา (มรม.)

6. ร้อยละของอาจารย์ประจาที่มี 25
คุณวุฒิปริญญาเอกต่อจานวน
อาจารย์ประจาทั้งหมด (สกอ.)

โครงการ
40.โครงการ TOEIC
40.1โครงการเตรียมความพร้อม
นศ.ปี 1ภาษาอังกฤษนักศึกษาสาขา
กิจกรรมย่อย เพิ่มทักษะสื่อสารฟัง
พูด 58
40.2 กิจกรรมย่อย Road to
ASEAN
40.3กิจกรรมศึกษาดูงานก่อนฝึก
ประสบการณ์
ครั้งที่ 1 ปี 4 กิจกรรมไป มมส
ครั้งที่ 2 ปี 3 ไปอุดร 2 ห้อง หมู่ 1,2
ครั้งที่ 3 ปี 3 ไปอุดร 2 ห้อง หมู่ 3,4
41. โครงการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ
- กิจกรรมนิเทศนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ
- กิจกรรมสัมมนาหลังฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ

42. โครงการสัมมนาและนิเทศ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
43. โครงการพัฒนาบุคลากร

ตัวชี้วัดโครงการ

เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
โครงการ

แหล่งงบประมาณ
(ระบุจานวนเงิน)
แผ่นดิน รายได้
160,000
70,000
30,000
150,000

- ร้อยละของผู้เข้าร่วม
โครงการ
- ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิตในการนิเทศนักศึกษา
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขา
สารสนเทศศาสตร์
- ระดับความพึงพอใจในการ
จัดสัมมนาหลังฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ
จานวนนักศึกษาที่ได้ที่ฝึกงาน
ตรงกับสาขาวิชา
ร้อยละของคณาจารย์ที่ได้รับ
การพัฒนา

ร้อยละ 90
ระดับ 4

-

23
ร้อยละ 90

60,000
150,000
150,000
60,480

ระยะเวลา
ดาเนินงาน
ระบุ ว/ด/ป

ผู้รับผิดชอบ
(ระบุเจ้าของ
โครงการ)
อ.เชาวน์
ประภา จันทุ
มา
อ.ธนัญญา
ว่องปรัชญา
อ.Craig
อ.ภัทรภร บุญ
ศรี
อ.สุวิชชาน อุ่น
อุดม
อ.ณัฐธิดา
กลางประชา
นักศึกษา/
หลักสูตร
ก.พ-มี.ค.59 บรรณารักษ์ฯ

38,640
21,240

35,000

ต.ค. 58 –
ส.ค.59

อ.นุจรี ใจ
ประนบ
หลักสูตร
บรรณารักษ์ฯ
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ตัวชี้วัด

เป้าหมาย
ตัวชี้วัด

โครงการ

ตัวชี้วัดโครงการ

44.โครงการพัฒนาอาจารย์กิจกรรม ร้อยละอาจารย์ที่เข้าร่วม
ย่อย สนับสนุนทุนในการสอบวัด
โครงการพัฒนาศักยภาพ
ความรู้ทักษะภาษาอังกฤษและป.
เอก
44.1 กิจกรรมย่อย สนับสนุนทุน
ในการขอตาแหน่งทางวิชาการ
45. โครงการ Young PHD

7. ร้อยละของอาจารย์ประจาที่ 35
ดารงตาแหน่งทางวิชาการต่อจานวน
อาจารย์ประจาทั้งหมด (สกอ.)

เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
โครงการ

แหล่งงบประมาณ
(ระบุจานวนเงิน)
แผ่นดิน รายได้
20000

ระยะเวลา
ดาเนินงาน
ระบุ ว/ด/ป

ร้อยละ 80

ผู้รับผิดชอบ
(ระบุเจ้าของ
โครงการ)
อ.ธนัชพร ศิลา
เกษ

50000
10,000

46.กิจกรรมย่อย ทุนสนับสนุนให้
นักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันทักษะ
วิชาการฯ
47.โครงการสนับสนุนการตีพิมพ์
เผยแพร่ผลงานวิจัยสาหรับบุคลากร
เพื่อส่งเสริมการเข้าสู่ตาแหน่งทาง
วิชาการ
48.โครงการสนับสนุนการผลิต
เอกสารประกอบการสอน/ตาราของ
อาจารย์
49.โครงการสนับสนุนการตีพิมพ์
เผยแพร่บทความทางวิชาการ

ร้อยละนักศึกษาที่เข้าร่วม
โครงการ

ร้อยละ 80

งานวิจัยได้รับการตีพิมพ์ 1
เรื่องขึ้นไป

1 เรื่อง

จานวนอาจารย์ที่เข้าร่วม
โครงการทุนสนับสนุนดารง
ตาแหน่งทางวิชาการ
จานวนอาจารย์ที่เข้าร่วม
โครงการทุนสนับสนุนดารง
ตาแหน่งทางวิชาการ

50.โครงการสนับสนุนการเข้าสู่
ตาแหน่งวิชาการ

ร้อยละจานวนนักศึกษาที่
ได้รับตาแหน่งทางวิชาการ

อาจารย์
อมรรัตน์
ภาษาอังกฤษ

10,000
-

3,000

อาจารย์
1 คน/
ธ.ค.-ก.พ.59

หลักสูตร
บรรณารักษ์ฯ

5

35,000

1 ต.ค.581 ก.ค.59

อ.ทัศนีวัลย์
ศรีมันตะ

5

30,000

1 ต.ค.581 ก.ค.59

อ.ทัศนีวัลย์
ศรีมันตะ

ร้อยละ 20

25,000

อาจารย์
อมรรัตน์ ไชย
ทุม
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ตัวชี้วัด

เป้าหมาย
ตัวชี้วัด

8. จานวนนักศึกษาหรือศิษย์เก่าที่ 9
ได้รับประกาศเกียรติคุณยกย่องใน
ด้านวิชาการวิชาชีพ คุณธรรม
จริยธรรมหรือรางวัลทางวิชาการ
หรือด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพ
บัณฑิตในระดับชาติหรือนานาชาติ

โครงการ

ตัวชี้วัดโครงการ

51.โครงการ Coach คนดีให้เป็นคน ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วม
เก่ง
โครงการ

52.โครงการส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพผู้เรียน

จานวนผลงานทางวิชาการ
และกิจกรรมการพัฒนาของ
นักศึกษา
53.โครงการนาเสนอผลงานนักศึกษา จานวนผลงานทางวิชาการ
และกิจกรรมการพัฒนาของ
นักศึกษา
54.โครงการส่งเสริมและพัฒนา
ร้อยละนักศึกษาได้รับการ
ศักยภาพผู้เรียน
พัฒนาศักยภาพทั้งหมด
55.โครงการให้ความรู้ข้อมูลในสาย มีศิษย์เข้าร่วมโครงการไม่น้อย
อาชีพที่เป็นประโยชน์แก่ศิษย์เก่า
กว่า 9 สาขา

9. จานวนหลักสูตรใหม่ที่เกิดขึ้น
(มรม.)
10. จานวนหลักสูตรที่เปิดสอน
สาหรับบุคลากรประจาการและ
ประชาชนทั่วไป (มรม.)

9
13

56.กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรตาม
กรอบมาตรฐาน TQF
57.โครงการแนะแนวนักศึกษาใหม่

มีการปรับปรุงหลักสูตรฯ ตาม
กรอบระยะเวลาที่กาหนด
จานวนนักศึกษาใหม่ภาคปกติ
และภาค กศบป.

เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
โครงการ
ร้อยละ 90

5
5

แหล่งงบประมาณ
(ระบุจานวนเงิน)
แผ่นดิน รายได้
15,000

70,000

ระยะเวลา
ดาเนินงาน
ระบุ ว/ด/ป
นักศึกษา/
ก.ย. 59

ผู้รับผิดชอบ
(ระบุเจ้าของ
โครงการ)
หลักสูตร
บรรณารักษ์ฯ

พ.ค.- ก.ค.
59

อ.นุจรี ใจ
ประนบ

15,980
ธ.ค. 58

ร้อยละ 80

5000

ผู้เข้าร่วม
โครงการไม่
น้อยกว่า 9
สาขา

20,000

1 หลักสูตร

29,640

150

38,544

ธ.ค. 58

พ.ย. 58 –
ส.ค. 59
ธ.ค. 58

อ.บัญชา พุฒิ
วนากุล
ดร.ชมนาถ
แปลงมาลย์
1.อ.ธีระ ตัน
บุญต่อ
2.อ.สุวิชชาน
อุ่นอุดม
3.อ.อัครวัตร
เชื่อมกลาง
สิ่งแวดล้อม
ผศ.ดร.วาริธ
ราศรี
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ตัวชี้วัด

เป้าหมาย
ตัวชี้วัด

11. จานวนผู้พิการและผู้มี
30
ความสามารถพิเศษที่ได้รับการศึกษา
ในมหาวิทยาลัย (มรม.)
12. จานวนกิจกรรม/โครงการ
นักศึกษาด้านการกีฬาและ
นันทนาการทั้งหมด (มรม.)

15

โครงการ

ตัวชี้วัดโครงการ

58.โครงการส่งเสริมและพัฒนา
นักศึกษา กศ.บป.
59.โครงการส่งเสริมและพัฒนา
นักศึกษา

ร้อยละนักศึกษาได้รับการ
พัฒนาศักยภาพทั้งหมด
ร้อยละนักศึกษาได้รับการ
พัฒนาศักยภาพทั้งหมด

60.โครงการแนะแนวนักศึกษาใหม่

ร้อยละนักศึกษาที่เข้าศึกษา
ต่อในหลักสูตร
ระดับความสาเร็จของ
นักศึกษา

61.โครงการทวนสอบผลสัมสัมฤทธิ
ของนักศึกษา
62.โครงการเตรียมความพร้อมการ
รับรองการประกันคุณภาพการศึกษา
จาก สกอ.
63.โครงการทวนสอบผลสัมสัมฤทธิ
ของนักศึกษา จานวน 2 ภาคเรียน
64.โครงการเตรียมความพร้อมการ
รับรองการประกันคุณภาพการศึกษา
จาก สกอ.
65. กิจกรรมศึกษาดูงานด้าน
นาฏศิลป์
66.กิจกรรมพัฒนาคุณภาพบัณฑิต
ด้านนาฏศิลป์
67. โครงการ English together
68.English Together

เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
โครงการ
ร้อยละ 80

แหล่งงบประมาณ
ระยะเวลา
(ระบุจานวนเงิน)
ดาเนินงาน
แผ่นดิน รายได้
ระบุ ว/ด/ป
106,740

ร้อยละ 80

282,173

ร้อยละ 80

5000

ต.ค.-ธ.ค. 58

4.5

10,000

ระดับคะแนน SAR

3.01

10,000

พ.ค.59

ระดับความสาเร็จของ
นักศึกษา
ระดับคะแนน SAR

4.5

20,000

3.01

30,000

18 ธ.ค 58
7 มิ.ย.59
23 – 24
ธ.ค. 58

100,000
20,000
25,000
80,000

พ.ค.59

ผู้รับผิดชอบ
(ระบุเจ้าของ
โครงการ)
ผศ.เชษฐา
จักรไชย
ผศ.เชษฐา
จักรไชย
อ.อิสระ ตรี
ปัญญา
อ.บัญชา พุฒิ
วนากุล
อ.บัญชา พุฒิ
วนากุล
อ.ทัศนีวัลย์
ศรีมันตะ
อ.อรุโณทัย
บุญชม
นายพิษณุ
เข็มพิลา
นายพิษณุ
เข็มพิลา
อ.มนัสนันท์
อ.สุวิชชาน อุ่น
อุดม
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ตัวชี้วัด

เป้าหมาย
ตัวชี้วัด

โครงการ

ตัวชี้วัดโครงการ

69.โครงการส่งเสริมและพัฒนา
นักศึกษา
70.โครงการพัฒนาศักยภาพและ
ศึกษาดูงานนักศึกษาหลักสูตร
สาขาวิชาศิลปกรรม ประจาปี
การศึกษา 2558

ร้อยละนักศึกษาที่ได้รับการ
พัฒนาศักยภาพทั้งหมด
ร้อยละอาจารย์ที่ได้รับการ
พัฒนาศักยภาพทั้งหมด

71. โครงการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 5 ด้าน

1. ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
1. ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วม
โครงการ
2. ความพึงพอใจของนักศึกษาที่
เข้าร่วมกิจกรรม
2. ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
1. นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ
เกิดความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้น
2. นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการมี
การนาความรู้ที่ได้ไปพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง
1. ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
1. ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วม
โครงการ
2.นักศึกษาความพึงพอใจต่อ
โครงการ
2. ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
1.นักศึกษาได้นาความรู้ที่ได้รับ
ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
ทั้งในด้านการเรียน และการ
ทางาน

72.โครงการค่ายพัฒนาคุณธรรม

เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
โครงการ
ร้อยละ 80

แหล่งงบประมาณ
ระยะเวลา
(ระบุจานวนเงิน)
ดาเนินงาน
แผ่นดิน รายได้
ระบุ ว/ด/ป
42,000

ร้อยละ 80

29,645

50000
เป้าหมายร้อย
ละ 80
ระดับมากขึ้น
ไป 3.51

ผู้รับผิดชอบ
(ระบุเจ้าของ
โครงการ)
ผศ.เชษฐา
จักรไชย
อ.สมพร ชุบ
สุวรรณ

พ.ย. 58-มิ.ย.
59

อ.นุจรี ใจประ
นบ
อ.ธรรมนูญ พัด
มะนา
อ.ดิษยพงศ์ หก
สุวรรณ
อ.ปิยะนันท์
แนวคาดี

ม.ค.59

อ.ธรรมนูญ พัด
มะนา

ร้อยละ 3.5
เป้าหมาย
ระดับ ดี
30,000
ไม่ต่ากว่าร้อย
ละ 80
ไม่ต่ากว่า 3.51
`ระดับดี
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ตัวชี้วัด

เป้าหมาย
ตัวชี้วัด

โครงการ

ตัวชี้วัดโครงการ

73.โครงการค่ายอาสาส่งเสริมความ
เข้มแข็งชุมชน

1. ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
1. ร้อยละของนักศึกษาที่เข้า
ร่วมโครงการ
2. ความพึงพอใจของนักศึกษา
ที่เข้าร่วมกิจกรรม
2. ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
1. นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ
มีการนาความรู้มาใช้ในการทา
กิจกรรม
2. ความสัมพันธ์ระหว่าง
นักศึกษา และชุมชนท้องถิ่น
(เป้าหมายระดับ ดี)

74.โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นา
นักศึกษา

1. ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
1. ร้อยละของนักศึกษาที่เข้า
ร่วมโครงการ
2. ความพึงพอใจของนักศึกษา
ที่เข้าร่วมกิจกรรม
2. ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
1. นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ
มีการนาความรู้ที่ได้ไปพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง

เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
โครงการ

แหล่งงบประมาณ
ระยะเวลา
(ระบุจานวนเงิน)
ดาเนินงาน
แผ่นดิน รายได้
ระบุ ว/ด/ป
50,000 มี.ค. 59

ร้อยละ 80
ระดับมากขึ้น
ไป 3.51

ผู้รับผิดชอบ
(ระบุเจ้าของ
โครงการ)
อ.นุจรี ใจ
ประนบ
อ.ดิษยพงศ์
หกสุวรรณ

ร้อยละ 3.5

50,000
ร้อยละ 80
ระดับมากขึ้น
ไป 3.51
เป้าหมาย
ระดับ ดี

เม.ย. 59

อ.ดิษยพงศ์
หกสุวรรณ
อ.ปิยะนันท์
แนวคาดี
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ตัวชี้วัด

เป้าหมาย
ตัวชี้วัด

โครงการ
75.โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นา
นักศึกษา

รวม 75 โครงการ

ตัวชี้วัดโครงการ
1. ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
1. ร้อยละของนักศึกษาที่เข้า
ร่วมโครงการ
2. ความพึงพอใจของนักศึกษา
ที่เข้าร่วมกิจกรรม
2. ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
1. นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ
มีการนาความรู้ที่ได้ไปพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง

เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
โครงการ

แหล่งงบประมาณ
ระยะเวลา
(ระบุจานวนเงิน)
ดาเนินงาน
แผ่นดิน รายได้
ระบุ ว/ด/ป
50,000 เม.ย. 59

ร้อยละ 80
ระดับมากขึ้น
ไป 3.51
เป้าหมาย
ระดับ ดี
370,900

3,616,203

ผู้รับผิดชอบ
(ระบุเจ้าของ
โครงการ)
อ.ดิษยพงศ์
หกสุวรรณ
อ.ปิยะนันท์
แนวคาดี
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่
เป้าประสงค์ที่
กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

2 วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ท้องถิ่นและเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ
1 มีงานวิจัยและนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาผู้เรียน สังคม ท้องถิ่นและภูมิภาคได้อย่างยั่งยืน
1. พัฒนาระบบบริหารการวิจัยของมหาวิทยาลัยให้มีคุณภาพและมาตรฐาน
2. ผลิตงานวิจัยที่สร้างองค์ความรู้ เพื่อพัฒนาความเข้มแข็งทางวิชาการ และสนองตอบต่อการแก้ไขปัญหาของชุมชนและท้องถิ่น
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด

1. ร้อยละของ
40
โครงการวิจัย/งานสร้างสรรค์ที่
ดาเนินการแล้วเสร็จภายใน
ปีงบประมาณต่อ
โครงการวิจัย/งานสร้างสรรค์
ทั้งหมด (สกอ.)

โครงการ

ตัวชี้วัดโครงการ

1.โครงการพัฒนาผู้สอนด้านการวิจัย ร้อยละของอาจารย์ผู้เข้าร่วม
และเทคนิคการสอนสารสนเทศศาสตร์ โครงการ

2.โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ จานวนอาจารย์ที่มีการตีพิมพ์
เผยแพร่บทความทางวิชาการหรือ
วิจัยในระดับชาติและนานาชาติ
3.โครงการสนับสนุนทุนวิจัยแก่
จานวนทุนวิจัย/และจานวนเรื่อง
อาจารย์
วิจัย
4.โครงการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพบุคลากร
5.โครงการพัฒนาอาจารย์ทางด้าน
งานวิจัยและบทความวิชาการ
กิจกรรมย่อยอุดหนุนทุนวิจัย
กิจกรรมย่อยInter Conference
กิจกรรมย่อยจัดอบรมการเขียน
บทความวิชาการและการทาวิจัยใน

ร้อยละอาจารย์ที่ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพทั้งหมด
ร้อยละอาจารย์ที่ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพทั้งหมด

เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
โครงการ
ร้อยละ 90

แหล่งงบประมาณ
(ระบุจานวนเงิน)
แผ่นดิน รายได้
10,000

5 คน
30,000
15,000/คน
2 เรื่อง

30,000

ร้อยละ 80
ร้อยละ 80

100,00
0
65,000
40,000

ระยะเวลา
ดาเนินงาน
ระบุ ว/ด/ป
อาจารย์/
ต.ค. 58ก.ย.59

ผู้รับผิดชอบ
(ระบุเจ้าของ
โครงการ)
หลักสูตร
บรรณารักษ์ฯ

พ.ย.58 –
มิ.ย. 59

อ.นุจรี ใจ
ประนบ

1 ต.ค.58 – อ.หวาง เหิง
30 ธ.ค.59 อ.หม่า ฮวานฮ
วาน
ผศ.เชษฐา
จักรไชย
อ.ธนัญญา
ว่องปรัชญา
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ตัวชี้วัด

เป้าหมาย
ตัวชี้วัด

โครงการ
การสอนภาษาอังกฤษ
กิจกรรมย่อยเพิ่มพูนสื่อประกอบการ
ทาวิจัยและผลงานทางวิชาการ
6. เผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์สู่
สาธารณชน
7.โครงการพัฒนาศักยภาพและศึกษาดู
งานอาจารย์หลักสูตรสาขาวิชา
ศิลปกรรม ประจาปีการศึกษา 2558
8.โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์

ตัวชี้วัดโครงการ

จานวนผลงานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่
ผลงานสร้างสรรค์สู่สาธารณชน
ร้อยละอาจารย์ที่ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพทั้งหมด

ร้อยละอาจารย์ที่ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพทั้งหมด
9.การจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมการวิจัยและ ร้อยละของอาจารย์ในคณะที่ขอรับ
พัฒนาผลงานทางวิชาการ คณะ
บริการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ผลงานทางวิชาการ
10.โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพ ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
การนาเสนอผลงานทางวิชาการใน
โครงการ /ระดับ 4
ระดับชาติและนานาชาติ

2. เงินสนับสนุนงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ต่อจานวน
อาจารย์ประจาและนักวิจัย

3

แหล่งงบประมาณ
(ระบุจานวนเงิน)
แผ่นดิน รายได้
100,00
0

ระยะเวลา
ดาเนินงาน
ระบุ ว/ด/ป

ผู้รับผิดชอบ
(ระบุเจ้าของ
โครงการ)

5

20,000

1 ต.ค. 5830ก.ย.59

ร้อยละ 80

50,000

อ.อภิชาติ
เอี่ยมวิจารณ์
อ.สมพร ชุบ
สุวรรณ

ร้อยละ 80

20000

ร้อยละ 25

100000 ต.ค.-ก.ย.59

เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
โครงการ

คณาจารย์
คณะ
มนุษยศาสตร์
และ
สังคมศาสตร์
11.โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการ ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
คณาจารย์
เขียนตาราเพื่อขอเข้าสู่ตาแหน่งทาง
โครงการ /ระดับ 4
คณะ
วิชาการ
มนุษยศาสตร์
และ
สังคมศาสตร์
12.โครงการศิลปวรุณ ครั้งที่ 30
ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม ร้อยละ 80
ประจาปีการศึกษา 2558
โครงการ

ธ.ค. 58

ปรัชญา
ฝ่ายแผน

30000

ม.ค.-ก.พ.59

ฝ่ายวิชาการ

20000

ก.พ.-มี.ค.59

ฝ่ายวิชาการ

30,000

หลักสูตร
สาขาวิชา
ศิลปกรรม
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ตัวชี้วัด

เป้าหมาย
ตัวชี้วัด

โครงการ

ตัวชี้วัดโครงการ

เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
โครงการ

แหล่งงบประมาณ
(ระบุจานวนเงิน)
แผ่นดิน รายได้

ระยะเวลา
ดาเนินงาน
ระบุ ว/ด/ป

ผู้รับผิดชอบ
(ระบุเจ้าของ
โครงการ)

พ.ย.-มิ.ย.59

อังกฤษธุรกิจ
ฝ่ายวางแผน

300000 ธ.ค.-ก.ย.59

ฝ่ายวางแผน

10,000

หลักสูตร
บรรณารักษ์ฯ

ประจา (สกอ.4.3)
13. โครงการสนับสนุนทุนวิจัย
14.สนับสนุนทุนวิจัยเพื่อพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
15.สนับสนุนทุนวิจัยและงาน
สร้างสรรค์
3. ร้อยละของอาจารย์
ประจาและ/หรือนักวิจัย
ประจาที่ทาวิจัยต่ออาจารย์
ประจาและ/หรือนักวิจัย
ทั้งหมด (มรม.)

50

16.โครงการวิจัยเพื่องานประกัน
คุณภาพ

17.โครงการสนับสนุนทุนวิจัยและการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยสาหรับ
บุคลากร
4. ร้อยละของงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ที่นามาใช้
อันก่อให้เกิดประโยชน์อย่าง
ชัดเจนต่ออาจารย์
ประจาและ/หรือนักวิจัย
ประจา (ก.พ.ร.)

20

50000
จานวนระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารงานวิจัย คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ ที่สามารถ
ประมวลผลและสืบค้นผลงานวิจัย
และงานวิชาการของคณาจารย์ใน
จานวนอาจารย์ที่ได้รับสนับสนุน
ทุนอุดหนุนการวิจัยและงาน
สร้างสรรค์
ได้รายงานวิจัย 1 เรื่อง

จานวน 1
ระบบ

ร้อยละงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
และเผยแพร่จากงานวิจัยทั้งหมด

ร้อยละ 20

30,000

5

20,000

18.โครงการ กิจกรรมอบรมเชิง
จานวนอาจารย์ที่มีการตีพิมพ์
ปฏิบัติการสาหรับอาจารย์และ
เผยแพร่บทความทางวิชาการหรือ
นักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน เพื่อ
วิจยั ในระดับชาติและนานาชาติ
พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการ
สอนบนฐานข้อมูลการวิจัย และอบรม
เทคนิคการเขียนผลงานวิชาการ เพื่อ
ขอตาแหน่งทางวิชาการด้านภาษาจีน

1 เรื่อง

-

อาจารย์/
ต.ค.58 ก.ค.59

อ.ชนัยชนม์
อ.มนัสนันท์
1-31 ม.ค.
59

อ.ณิชาภา
ยศุตมธาดา
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ตัวชี้วัด

เป้าหมาย
ตัวชี้วัด

โครงการ

ตัวชี้วัดโครงการ

แหล่งงบประมาณ
(ระบุจานวนเงิน)
แผ่นดิน รายได้

ระยะเวลา
ดาเนินงาน
ระบุ ว/ด/ป

ผู้รับผิดชอบ
(ระบุเจ้าของ
โครงการ)

4 คน

40000

ธ.ค.-ก.ย.59

ฝ่ายวางแผน

4 คน

50000

ธ.ค.-ก.ย.59

ฝ่ายวางแผน

2 ครั้ง/ปี

100000

ธ.ค. –ก.ย. ฝ่ายวางแผน
59
ก.พ.-พ.ค.59 ฝ่ายวิชาการ

เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
โครงการ

ระดับอุดมศึกษา
19.Rising Star สนับสนุนการทาตารา
เพื่อพัฒนาผลงานทางวิชาการ

21.วารสารช่อพะยอม

จานวนอาจารย์ที่ได้รับการสนับสนุน
การทาตาราเพื่อพัฒนาผลงานทาง
วิชาการ
จานวนอาจารย์ที่ได้รับสนับสนุนทุน
สนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์
จานวนการพิมพ์วารสารช่อพะยอม

22.การพัฒนาระบบการคุ้มครองสิทธิ์
งานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์

จานวนผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ที่ได้รับการคุ้มครองสิทธิ์

20.สนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์

5. จานวนผลงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการจด
ลิขสิทธิ์หรืออนุสิทธิบัตรหรือ
สิทธิบัตร (มรม.)

4

2 ผลงาน

50000

18

เป้าประสงค์ที่
กลยุทธ์

2. มีงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติเพิ่มขึ้น
1. สร้างมาตรการจูงใจเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย
ตัวชี้วัด

1. ร้อยละของงานวิจัยหรือ
30
งานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่
ในระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติต่ออาจารย์ประจา
และ/หรือนักวิจัยประจา (มร
ม.)
2. ร้อยละของบทความ
วิจัยที่ได้รับการอ้างอิง
(Citation) ใน Refereed
Journal หรือในฐานข้อมูล
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ
ต่ออาจารย์ประจาและนักวิจัย
ประจา (มรม.)
รวม

โครงการ

ตัวชี้วัดโครงการ

23. กิจกรรมสนับสนุนอาจารย์ดนตรี ร้อยละของงานวิจัยหรืองาน
ส่งบทความลงในวารสารวิชาการ
สร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติต่อ
อาจารย์ประจา
24. โครงการวิจัยและบูรณาการ
ร้อยละความรู้ความเข้าใจของ
วิชาการศิลปวัฒนธรรมเพื่อชุมชน
ผู้เข้าร่วมโครงการ
25. โครงการสนับสนุนการนาเสนอ
ผลงานนานาชาติ

เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
โครงการ
ร้อยละ 50

แหล่งงบประมาณ ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
(ระบุจานวนเงิน) ดาเนินงาน
(ระบุเจ้าของ
แผ่นดิ รายได้
ระบุ ว/ด/ป
โครงการ)
น
20,000
อ.วุฒิสิทธิ์ จีระ
กมล

ร้อยละ 80

426,147
50000

2.5

25 โครงการ

-

1,746,14
7

รศ.กฤษฎา ศรี
ธรรมา
อังกฤษธุรกิจ
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ยุทธศาสตร์ที่ 3
เป้าประสงค์ที่
กลยุทธ์

การบริการวิชาการ
1 เป็นคลังปัญญาและแหล่งเรียนรู้ของสังคม ในการพัฒนาชุมชน ให้สามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1. ส่งเสริมการดาเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
2. ปรับปรุงระบบและกลไกสนับสนุนการให้บริการทางวิชาการ
3. ส่งเสริมทักษะวิชาชีพเพื่อยกระดับสังคมและชุมชนให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ โดยใช้ความรู้เป็นฐาน
4. ส่งเสริมและบูรณาการการบริการวิชาการ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย

ตัวชี้วัด
1. ระดับความสาเร็จของ
โครงการหรือกิจกรรมที่
เสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชนหรือท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
(มรม.)

เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
50

โครงการ

ตัวชี้วัดโครงการ

เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
โครงการ
4.5

แหล่งงบประมาณ ระยะเวลา
(ระบุจานวนเงิน) ดาเนินงาน
แผ่นดิน รายได้ ระบุ ว/ด/ป
30,000 ก.พ. 59

ผู้รับผิดชอบ
(ระบุเจ้าของ
โครงการ)
อ.นุจรี ใจ
ประนบ /
ชมรมจิตอาสา

1.จิตอาสาเพื่อพัฒนาชุมชน
ท้องถิ่น

ระดับความพึงพอใจและการนาไปใช้
ประโยชน์

2.กิจกรรมแสดงผลงานด้าน
นาฏศิลป์

ร้อยละกิจกรรมที่เข้าร่วมโครงการ

ร้อยละ 80

40,000

1.อนุชิต สีโม
รส

3.กิจกรรมเผยแพร่การแสดงด้าน
นาฏศิลป์
4. โครงการจัดกิจกรรมการแปล
เพื่อส่งเสริมการบูรณาการกับการ
วิจัย การบริการวิชาการทางสังคม
และการทานุบารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม

ร้อยละกิจกรรมที่เข้าร่วมโครงการ

ร้อยละ 80

28,673

ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ

ร้อยละ 80

50,00
0

2.พิราภรณ์
พันธุ์มณี
อ.ภัทรภร บุญ
ศรี
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ตัวชี้วัด

เป้าหมาย
ตัวชี้วัด

โครงการ
5.โครงการนักลงทุนรุ่นเยาว์ ครั้งที่
1 ประจาปีการศึกษา 2558

ร้อยละกิจกรรมที่เข้าร่วมโครงการ

6. โครงการปรัชญา ศาสนาและ
วัฒนธรรมสัญจร
7. โครงการสารวจความต้องการ
ของชุมชน

ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วม
ร้อยละ 90
โครงการ
1. ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
1.ร้อยละของผู้รับบริการทางวิชาการ
ร้อย25
2. ความพึงพอใจของผู้รับบริการ
วิชาการ
3.51
2. ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
1. จานวนโครงการบริการวิชาการที่
สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน จานวน 4
และสังคม
กิจกรรม
ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
ครูผู้สอน
โครงการ /ระดับ 4
ภาษาอังกฤษ
ในเขตจังหวัด
มหาสารคาม
ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
คณาจารย์
โครงการ /ระดับ 4
คณะ
มนุษยศาสตร์
และ
สังคมศาสตร์
ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วม
ร้อยละ 90
โครงการ

8.โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพ
ในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
ทักษะการคิดในศตวรรษที่๒๑
สาหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษ
9. โครงการพัฒนาทักษะ
ภาษาต่างประเทศให้กับบุคลากร
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
2. ร้อยละของโครงการ
90
บริการวิชาการที่ดาเนินการต่อ
จานวนโครงการบริการวิชาการ
ทั้งหมดตามแผนที่กาหนด (มรม.)

ตัวชี้วัดโครงการ

เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
โครงการ
ร้อยละ 80

10. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาก้าวสู่เศรษฐกิจดิจิทัลและ
จริยธรรมสารสนเทศ

แหล่งงบประมาณ ระยะเวลา
(ระบุจานวนเงิน) ดาเนินงาน
แผ่นดิน รายได้ ระบุ ว/ด/ป
10,000

ผู้รับผิดชอบ
(ระบุเจ้าของ
โครงการ)
อ.อนุชิต โรจน
ชีวินสุภร

15,000 ธ.ค.-ม.ค.59

ดร.สิบปีย์
จันทร์ดอน
นางสาวนุจรี
ใจประนบ

5,000

พย. 58

20000 พ.ย.-ธ.ค.58

ฝ่ายวิชาการ

50000

ฝ่ายวิชาการ

ต.ค.-ก.ย.59

20,050 นักศึกษา/
หลักสูตร
(งบครุ ธ.ค.58-เม.ย. บรรณารักษ์ฯ
ฯ)
59
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ตัวชี้วัด

เป้าหมาย
ตัวชี้วัด

โครงการ

ตัวชี้วัดโครงการ

11. กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการ
และสร้างเครือข่ายทางดนตรี โยธ
วาทิตวิธี ครั้งที่ 3
(2) กิจกรรมดนตรีสัญจร
12. โครงการนาความรู้สู่ชุมชน

มีโครงการบริการวิชาการที่ดาเนินการ
ต่อจานวนโครงการบริการวิชาการ
ทั้งหมดตามแผนที่กาหนด (มรม.)

13.โครงการห้องเรียนพร้อมใช้
ประจาปีการศึกษา 2558
14.พัฒนาระบบกลไกการบริการ
วิชาการ

ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ

15. โครงการประชาสัมพันธ์แนะ
แนวการศึกษา

16.โครงการศูนย์บริการให้
คาปรึกษางานวิชาการและการใช้
ชีวิตแก่นักศึกษา

ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม

1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
1. ร้อยละของผู้รับบริการทางวิชาการ
2. ความพึงพอใจของผู้รับบริการ
วิชาการ2
2. ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
1. จานวนโครงการบริการวิชาการที่
สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน
และสังคม
-ความพึงพอใจของผู้รับบริการ
-ความพึงพอใจของผู้ให้บริการ

ความพึงพอใจของผู้ให้บริการ

เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
โครงการ
2 โครงการ

แหล่งงบประมาณ ระยะเวลา
(ระบุจานวนเงิน) ดาเนินงาน
แผ่นดิน รายได้ ระบุ ว/ด/ป
60,000
20,000

ร้อยละ 80

20,00
0
41,449

ร้อยละ 80
5,000

พย. 58

ร้อยละ 25

ผู้รับผิดชอบ
(ระบุเจ้าของ
โครงการ)
อ.อัครวัตร
เชื่อมกลาง
อ.สกุณา พัน
ธุระ
อ.ธันยพัต ดง
ลุน
ผศ.นัฐณรงค์
กวีพงศธร
นางสาวนุจรี
ใจประนบ

3.51
จานวน 4
กิจกรรม
90%
90%

90%

40,000

20,000

1.อ.ธีระ ตัน
บุญต่อ
2.อ.สุวิชชาน
อุ่นอุดม
3.อ.อัครวัตร
เชื่อมกลาง
1.อ.ธีระ ตัน
บุญต่อ
2.อ.สุวิชชาน
อุ่นอุดม

22

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย
ตัวชี้วัด

โครงการ

17. โครงการเตรียมความพร้อม
และให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์ใน
สายอาชีพแก่นักศึกษา

ตัวชี้วัดโครงการ

เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
โครงการ

แหล่งงบประมาณ
(ระบุจานวนเงิน)
แผ่นดิน รายได้

ความพึงพอใจของผู้ให้บริการ

90%

20,000

18.โครงการให้ความรู้ข้อมูลในสาย ความพึงพอใจของผู้ให้บริการ
อาชีพที่เป็นประโยชน์แก่ศิษย์เก่า

90%

20,000

19.โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา
ใหม่

ความพึงพอใจของผู้ให้บริการ

90%

20,000

20.โครงการเตรียมความพร้อมฝึก
ประสบการวิชาชีพ

ความพึงพอใจของผู้ให้บริการ

90%

10,000

ระยะเวลา
ดาเนินงาน
ระบุ ว/ด/ป

ผู้รับผิดชอบ
(ระบุเจ้าของ
โครงการ)
3.อ.อัครวัตร
เชื่อมกลาง
1.อ.ธีระ ตัน
บุญต่อ
2.อ.สุวิชชาน
อุ่นอุดม
3.อ.อัครวัตร
เชื่อมกลาง
1.อ.ธีระ ตัน
บุญต่อ
2.อ.สุวิชชาน
อุ่นอุดม
3.อ.อัครวัตร
เชื่อมกลาง
1.อ.ธีระ ตัน
บุญต่อ
2.อ.สุวิชชาน
อุ่นอุดม
3.อ.อัครวัตร
เชื่อมกลาง
1.อ.ธีระ ตัน
บุญต่อ
2.อ.สุวิชชาน
อุ่นอุดม
3.อ.อัครวัตร
เชื่อมกลาง
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เป้าหมาย
ตัวชี้วัด

3. ผลการนาความรู้และ
5
ประสบการณ์จากการให้บริการ
วิชาการมาใช้ในการพัฒนาการ
เรียนการ สอนและการวิจัย
(สมศ.)

1

โครงการ

ตัวชี้วัดโครงการ

21. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
หลักสูตรดนตรี เทคโนโลยีดนตรี
และ ดนตรีศึกษา

มีนาความรู้และประสบการณ์จากการ
ให้บริการวิชาการมาใช้ในการ
พัฒนาการเรียนการ สอนและการวิจัย

22. โครงการค่ายอาสาพัฒนา
สิ่งแวดล้อมชุมชน

มีการนาความรู้และประสบการณ์จาก
การให้บริการวิชาการมาใช้ในการ
พัฒนาการเรียนการ สอนและการวิจัย

23. โครงการบริการวิชาการเพื่อ
น้องในโรงเรียนการศึกษาคนตา
บอด จังหวัดร้อยเอ็ด
24. โครงการบูรณาการการจัดการ
เรียนการสอนกับการวิจัย
25. โครงการเรียนรู้รูปแบบการ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่นในการ
จัดการตนเอง
26. โครงการศึกษาเรียนรู้ชุมชน
ต้นแบบในการปรับใช้หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
27. โครงการโครงการเสริมสร้าง
สมรรถนะด้านการสอนภาษาจีน
สาหรับครูผู้สอนภาษาจีน จ.
มหาสารคาม
28. อบรมเชิงปฏิบัติการ
ประติมากรรมขนาดเล็กและ

เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
โครงการ
1 โครงการ

แหล่งงบประมาณ ระยะเวลา
(ระบุจานวนเงิน) ดาเนินงาน
แผ่นดิน รายได้ ระบุ ว/ด/ป
30,000

1 รายวิชา

75000

พ.ย. 58 –
ม.ค. 59

ระดับความรู้และการนาไปใช้
ประโยชน์

4.5

15,000

พ.ย.58

ร้อยละความรู้ความเข้าใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ
ร้อยละความรู้ความเข้าใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ

ร้อยละ 80

15,000 ธ.ค. 58

ร้อยละ 80

15,000 ม.ค. 59

ร้อยละนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ

ร้อยละ 80

15,000 ต.ค. 58

ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าอบรม

4.5

40,000
บาท

ระดับ 4

30000

ระดับความรู้ความเข้าใจของผู้เข้าร่วม
โครงการ

1-31 มี.ค.
59

ผู้รับผิดชอบ
(ระบุเจ้าของ
โครงการ)
อ.อัครวัตร
เชื่อมกลาง

อ.นฤมล กาง
เกตุ และอ.
ทนงศักดิ์ ปัด
สินธุ์
อ.ศรัณยา อัต
ถากร
อ.บัญชา พุฒิ
วนากุล
ผศ.ดร.วาริธ
ราศรี
อ.พุทธิพงษ์
หงษ์ทอง
อ.ณิชาภา
ยศุตมธาดา
วิจิตรศิลป์
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เป้าหมาย
ตัวชี้วัด

โครงการ
เครื่องปั้นดินเผารากุ (Raku) แนว
สร้างสรรค์
29.โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นอก
ห้องเรียน "Share Room" ครั้งที่ 2
ประจาปีการศึกษา 2558
29.1. โครงการศิลปกรรม
สร้างสรรค์ความดี
ครั้งที่ 3 ประจาปีการศึกษา 2558
30. โครงการบูรณาการการจัดการ
เรียนการสอนกับการวิจัย
31. โครงการบูรณาการการเรียน
การสอนสู่ชุมชน
32 โครงการบริการวิชาการเพื่อ
พัฒนาสังคม
32.1 กิจกรรมการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพ
32.2 กิจกรรมการจัดทา
ฐานข้อมูลชุมชน
32.3 กิจกรรมพัฒนาทักษะด้าน
ภาษาผู้นาชุมชน

ตัวชี้วัดโครงการ

ร้อยละความรู้ความเข้าใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ

เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
โครงการ

แหล่งงบประมาณ
(ระบุจานวนเงิน)
แผ่นดิน รายได้

ระดับ 4

ผู้รับผิดชอบ
(ระบุเจ้าของ
โครงการ)
อ.สิรินภา ขจร
โมทย์

5,000
5,000

ร้อยละความรู้ความเข้าใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ

ร้อยละ 80

5000
20000

1. ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
1. จานวนผู้เข้ารับบริการวิชาการ
2.ความพึงพอใจของผู้รับบริการ
วิชาการ
2.ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
1. ผู้เข้าร่วมโครงการเกิดความรู้และ
ทักษะ
2. การนาความรู้ไปใช้ประโยชน์ใน
การพัฒนาอาชีพให้เกิดความยั่งยืน

30,000

32 โครงการ

3.51

จานวน 80
คน
40,000

ก.พ.59

อ.ปัญญา
เสนาเวียง
อังกฤษธุรกิจ
นางสาวนฤมล
กางเกตุ
ดร.ดวงพร
ศรีบุญเรือง

120 คน

ระดับดี
รวม

ระยะเวลา
ดาเนินงาน
ระบุ ว/ด/ป

785,172
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่
เป้าประสงค์ที่
กลยุทธ์

4 ทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ตลอดจนสิ่งแวดล้อม
1 เป็นแหล่งเรียนรู้ในการเรียนรู้ตลอดชีวิต สืบสาน อนุรักษ์ พัฒนาศิลปะและวัฒนธรรม ตลอดจนสิ่งแวดล้อม
1. ปรับปรุงระบบและกลไกสนับสนุนการอนุรักษ์ ทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ตลอดจนสิ่งแวดล้อม
2. ส่งเสริมการจัดการศึกษาและวิจัย เพื่อการอนุรักษ์พัฒนาและเสริมสร้างศิลปะและวัฒนธรรมตลอดจนสิ่งแวดล้อม
3. เป็นศูนย์ข้อมูลและแหล่งเรียนรู้เพื่อการเรียนรู้ทางศิลปะและวัฒนธรรม ตลอดจนสิ่งแวดล้อม

ตัวชี้วัด
1. ร้อยละของโครงการ
ด้านศิลปะและวัฒนธรรม
และสิ่งแวดล้อมต่อจานวน
โครงการด้านศิลปะและ
วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม
ทั้งหมดตามแผนที่กาหนด
(มรม.)

เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
90

โครงการ

ตัวชี้วัดโครงการ

แหล่งงบประมาณ
(ระบุจานวนเงิน)

เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
โครงการ

แผ่นดิน รายได้

ระยะเวลา
ดาเนินงา
น
ระบุ ว/ด/
ป

ผู้รับผิดชอบ
(ระบุเจ้าของ
โครงการ)

1. กิจกรรมปราชญ์ชาวบ้าน สืบ
สานวัฒนธรรมดนตรีพื้นบ้าน
อีสาน ครั้งที่ 3

มีโครงการด้านศิลปะและวัฒนธรรม และ
สิ่งแวดล้อมต่อจานวนโครงการด้านศิลปะ
และวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม

1 โครงการ

50,000

อ.สกุณา พัน
ธุระ

2. โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ทางวัฒนธรรม

มีโครงการด้านศิลปะและวัฒนธรรม และ
สิ่งแวดล้อมต่อจานวนโครงการด้านศิลปะ
และวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม

1 โครงการ

15000

พ.ย. 58 – อ.นฤมล กาง
ส.ค. 59
เกตุ

4.5

15,000

พ.ย.58

4.5

15,000

ม.ค. 59

4.5

15,000

5 พ.ย.59

3. โครงการเรียนรู้การจัดการ
ธุรกิจชุมชน
4. โครงการเรียนรู้นอกห้องเรียน
สังคมศึกษา
5. สืบสานประเพณีลอยกระทง

ระดับความรู้ และความพึงพอใจ
ระดับความรู้ และความพึงพอใจ
ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม

ดร.แดนวิชัย
สายรักษา
อ.นฤมล กาง
เกตุ
อ.อัญชนา
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เป้าหมาย
ตัวชี้วัด

โครงการ

6. ฉลองตรุษจีนประจาปี 2015
1

7. ยกน้าชาถวายตัวเป็นศิษย์
ลูกหลานแดนมังกร
8. ลูกหลานแดนมังกรคืนถิ่น
9. กิจกรรมไหว้ครู-ครอบครู
นาฏศิลป์ไทย
10. โครงการวิจัยและบูรณาการ
วิชาการศิลปวัฒนธรรมเพื่อ
ชุมชน
11. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้
รายวิชาไทยคดีศึกษา
12. ศิลปวรุณ 3 ทศวรรษ
ประจาปีการศึกษา 2558
13.โครงการคัดลอกจิตรกรรมฝา
ผนังในท้องถิ่น ประจาปีการศึกษา
2558
14.โครงการทาบุญตักบาตรปีใหม่

ตัวชี้วัดโครงการ
โครงการ
ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการ
ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการ
ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการ
ร้อยละนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ

เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
โครงการ

แหล่งงบประมาณ
(ระบุจานวนเงิน)
แผ่นดิน รายได้

ผู้รับผิดชอบ
(ระบุเจ้าของ
โครงการ)

ทองกระจาย
80,000 17 –18
อ.อัญชนา
ก.พ.59 ทองกระจาย
40,000 2 ต.ค.58
อ.พิณพร
คงแท่น
20,000 9 พ.ย. 58 อ.อรุโณทัย
บุญชม
100,00
พิษณุ เข็ม
0
พิลา
129420
รศ.กฤษฎา ศรี
ธรรมา

4.5
4.5
4.5
ร้อยละ 80

ระดับความรู้ความเข้าใจที่ได้จากการเข้า
ร่วมโครงการ

ระดับ 4

ร้อยละความรู้ความเข้าใจของผู้เข้าร่วม

ร้อยละ 80

50,000

ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการ
ระดับความสาเร็จของการจัดโครงการ

ร้อยละ 80

20000

ระดับ 4

5,000

1. เชิงปริมาณ
-กลุ่มประชากร (จานวนผู้เข้าร่วม)

500 คน

15.โครงการทานุบารุง
2. เชิงคุณภาพ
ศิลปะวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ -คะแนนความพึงพอใจจากการแบบ

ระยะเวลา
ดาเนินงา
น
ระบุ ว/ด/
ป

อ.ยุพรัตน์
หลักสูตรวิจิตร
ศิลป์
อ.สมพร ชุบ
สุวรรณ

15,000

มกราคม
59

อ.ดร.ดไนยา
สังเกตการณ์

35,000

เมษายน
59

อ.ทัศนีวัลย์
ศรีมันตะ
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เป้าหมาย
ตัวชี้วัด

2. ระดับความสาเร็จในการ 5
ส่งเสริมและสนับสนุนให้ศิลปะ
และวัฒนธรรมเป็นส่วนหนึ่ง
ของวิถีชีวิตในมหาวิทยาลัย
(มรม.)

3. ผลการนาความรู้และ
ประสบการณ์จากการ
อนุรักษ์พัฒนาศิลปะและ
วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม
มาใช้พัฒนาการเรียนการ
สอนและการวิจัย (มรม.)

5

โครงการ

16. โครงการต้นกล้าคุณธรรม

ตัวชี้วัดโครงการ
ประเมิน
ไม่ต่ากว่า 3.51
ระดับความรู้ความเข้าใจของผู้เข้าร่วม
โครงการ

17. สร้างรูป+นามสู่ภาพลักษณ์
วิจิตรศิลป์
18.โครงการพัฒนาทักษะและ
ศึกษาดูงานด้านการออกแบบ
นักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชา
ศิลปกรรม ประจาปีการศึกษา
2558
19. โครงการบูรณาการกิจกรรม
การเรียนรู้สู่ละครสร้างสรรค์เพื่อ
การอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรม

ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการ
ร้อยละนักศึกษาที่ได้รับการพัฒนา

20. ศึกษาดูงาน "แกะรอยศิลปิน"

ร้อยละผลงานที่เข้าร่วมโครงการ

21.โครงการปฏิบัติการถ่ายภาพ

ร้อยละความรู้ความเข้าใจของผู้เข้าร่วม
โครงการ

ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม

เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
โครงการ

ระดับ 4

แหล่งงบประมาณ
(ระบุจานวนเงิน)
แผ่นดิน รายได้

15,000

ระยะเวลา
ดาเนินงา
น
ระบุ ว/ด/
ป

ผู้รับผิดชอบ
(ระบุเจ้าของ
โครงการ)
อ.ปริยัติ
นามสง่า
อ.เจษฏ์
อ.มนัสนันท์
อ.ชนัยชนม์

ร้อยละ 80

40000

หลักสูตรวิจิตร
ศิลป์
อ.ภานุพงศ์
ธนะโคตร

ร้อยละ 80

5,000

ร้อยละ 80

25,875

สาขา
ภาษาไทย
สื่อสาร

ร้อยละ 80

30000

หลักสูตรวิจิตร
ศิลป์

ร้อยละ 80

5,000

อ.อนุชิต โรจน
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เป้าหมาย
ตัวชี้วัด

โครงการ
นอกสถานที่ ประจาปีการศึกษา
2558
22.โครงการศึกษาเรียนรู้ชุมชน
ต้นแบบวัฒนธรรม (การปลูกพืช
สมุนไพร)
23.โครงการ KM งานบริการ
วิชาการกับการบูรณาการการเรียน
การสอน การวิจัย และการทานุ
บารุงศิลปวัฒนธรรม

ตัวชี้วัดโครงการ

เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
โครงการ

แหล่งงบประมาณ
(ระบุจานวนเงิน)
แผ่นดิน รายได้

ระยะเวลา
ดาเนินงา
น
ระบุ ว/ด/
ป

โครงการ
ระดับความรู้ความเข้าใจ

ผู้รับผิดชอบ
(ระบุเจ้าของ
โครงการ)
ชีวินสุภร

ระดับ 4

1. ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
20,000
1. จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
จานวน 120
2.ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
คน
2. ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
1. ร้อยละของผลงานในการบริการ
3.51
วิชาการ และการวิจัย
2. การนาความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอน การวิจัย จานวน 5เรื่อง
และการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
จานวน 3
ผลงาน)

พ.ย.58
มิ.ย.59

ดร.ชมนาถ
แปลงมาลย์
อ.ทนงศักดิ์
ปัดสินธุ์
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2 ให้มหาวิทยาลัยเป็นแบบอย่างที่ดีของการจัดการสภาพภูมิทัศน์อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1. พัฒนาระบบการจัดการสภาพภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการเข้าสู่การจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียว (UI Green Metric World University Ranking)

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย
ตัวชี้วัด

1. ระดับความสาเร็จการพัฒนา 5
สุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและ
วัฒนธรรม (สมศ.)
2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้มี 80
ส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อสภาพภูมิทัศน์
และสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัย (มร
ม.)
3. ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสี 5
เขียวในระดับประเทศ (มรม.)
รวม

โครงการ
23.โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
และสิ่งแวดล้อม อาคาร 4
24. โครงการ Green
Landmark

ตัวชี้วัดโครงการ

เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
โครงการ

ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ

ร้อยละ 80

ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ

ร้อยละ 80

24 โครงการ

แหล่งงบประมาณ
(ระบุจานวนเงิน)
แผ่นดิน รายได้

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ
ดาเนินงาน
(ระบุ
เจ้าของ
ระบุ ว/ด/ป
โครงการ)
100,00
อ.พัชรา
0
พรรณ ภูบุญ
ศรี
26,654
อ.ชนัย
ชนม์ ปลั่ง
ศิริ

70,000

801,949
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ตัวชี้วัด

5 พัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นสากล
1 ได้รับการยอมรับในระดับมาตรฐานสากล
1. พัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อเตรียมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
2. สร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทุกระดับกับองค์กรในท้องถิ่น ภาครัฐ ภาคเอกชนในกลุ่มประเทศอาเซียนและสากล
3. ส่งเสริมและสนับสนุนการเข้าสู่การจัดลาดับของมหาวิทยาลัย
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด

1. ระดับความสาเร็จในการ 4
พัฒนามหาวิทยาลัยสู่ระดับ
สากล (ก.พ.ร.)

2. จานวนองค์กรหรือหน่วยงาน 8
ต่างประเทศที่เข้าร่วมเป็น
เครือข่ายความร่วมมือ(มรม.)
3. ร้อยละนักศึกษาต่างชาติ 0.5
ต่อนักศึกษาทั้งหมด (มรม.)

โครงการ

ตัวชี้วัดโครงการ

เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
โครงการ

แหล่งงบประมาณ
(ระบุจานวนเงิน)
แผ่นดิน รายได้

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ
ดาเนินงาน
(ระบุ
เจ้าของ
ระบุ ว/ด/ป
โครงการ)
ม.ค. 59 ผศ.ดร.วาริธ
ราศรี

1.โครงการ CSD สัมพันธ์ครั้งที่ 15

ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ

4

68,813

2.โครงการพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษา
3.โครงการสนับสนุนกิจกรรมการ
แลกเปลี่ยนนักศึกษาและมอบ
ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาไทย
4. โครงการพัฒนาอาจารย์และ
นักศึกษาสู่การเรียนรู้
ศิลปวัฒนธรรมสู่ประชาคมอาเซียน
5.ปรัชญาศาสนาสัมพันธ์

ร้อยละนักศึกษาที่ได้รับการพัฒนา

ร้อยละ 80

80,140

ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับทุนต่อ
นักศึกษาทั้งหมด

ร้อยละ 80

ร้อยละความรู้ความเข้าใจของผู้ที่เข้า
ร่วมโครงการ

ร้อยละ 80

90,000

ร้อยละความรู้ความเข้าใจของผู้เข้าร่วม ร้อยละ 80
โครงการ

8338

ธ.ค.59

765,000

15 ส.ค. 5924 เม.ย. 59

6.โครงการแลกเปลี่ยนความร่วมมือ จานวนนักศึกษาต่างชาติที่เข้ามาศึกษา
กับสถาบันการศึกษาจีน ที่ระบุไว้ใน ในมหาวิทยาลัยฯ

อ.พิณรัตน์

189,000

30

อ.เจษฏ์
และ อ.
มนัสนันท์
สาขา
ภาษาไทย
สื่อสาร
ดร.สิบปีย์
จันทร์ดอน

อ.ณิชาภา
ยศุตมธาดา
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ตัวชี้วัด

เป้าหมาย
ตัวชี้วัด

1

4. ร้อยละของอาจารย์และ
นักวิจัยต่างชาติต่ออาจารย์
และนักวิจัยทั้งหมด (มรม.)
รวม

2

โครงการ
มคอ. 2
7. สนับสนุนทุนเรียนดีกิจกรรมเด่น
จานวน 9 ทุนๆทุนละ 15,000
บาท
8. สนับทุนการศึกษาสาหรับ
นักศึกษา ม.ป่าไม้ภาคตะวันตก
เฉียงใต้ , ม.หงเหอ และ ม.ธุรกิจ
เซี่ยงไฮ้ จานวน 90 คน ๆละ
6,000 บาท
9. เชื่อมสัมพันธไมตรี กับ
มหาวิทยาลัยในความร่วมมือทาง
วิชาการ
10.โครงการพัฒนานักศึกษา
ต่างชาติสาขาภาษาไทยเพื่อการ
สื่อสาร

ตัวชี้วัดโครงการ

เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
โครงการ

แหล่งงบประมาณ
(ระบุจานวนเงิน)
แผ่นดิน รายได้

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ
ดาเนินงาน
(ระบุ
เจ้าของ
ระบุ ว/ด/ป
โครงการ)
อ.อัญชนา
อ.ณิชาภา
ยศุตมธาดา

จานวนนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา

จานวน 9 ทุน

135,000

ร้อยละนักศึกษาที่ได้รับทุนสนับสนุน

ร้อยละ 20

540,000

อ.ณิชาภา
ยศุตมธาดา

จานวนมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วม
ความสัมพันธ์

จานวน 1

90,000

อ.ณิชาภา
ยศุตมธาดา

ร้อยละนักศึกษาที่ได้รับการพัฒนา

ร้อยละ 80

10 โครงการ

10,000
-

1,976,291

สาขา
ภาษาไทย
เพื่อสื่อสาร
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6 พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดีและมีประสิทธิภาพ
1 มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามหลักธรรมาภิบาล
1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
2. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความก้าวหน้าในอาชีพและมีความรู้เพื่อนาไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้
3. พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานการบริหารจัดการ
4. จัดตั้งหน่วยงานใหม่/ยุบรวม/ยกเลิกหน่วยงานตามความเหมาะสมภายใต้สภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
5. แสวงหาแหล่งทุนและบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการจัดหารายได้
6. ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างภาพลักษณ์ โดยมีความรับผิดชอบต่อสังคม (University Social Responsibility : USR)
7. พัฒนาสิ่งสนับสนุนการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยด้วยระบบ ICT (e-University)

ตัวชี้วัด
1. ผลการตรวจสอบและ
ประเมินระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาตาม
แนวทางของ สกอ.และ สม
ศ. (มรม.)

เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
4

1. กิจกรรมประกันคุณภาพตาม
กรอบมาตรฐาน TQF หลักสูตร
ดนตรี และ เทคโนโลยีดนตรี

มีการตรวจสอบและประเมินระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษาตามแนวทาง
ของ สกอ.

1 ครั้ง

แหล่งงบประมาณ
(ระบุจานวนเงิน)
แผ่นดิน รายได้
20,000

2. โครงการจัดทารายงานการ
ประเมินตนเองตามกรอบมาตรฐาน
TQF
3. จัดซื้อวัสดุ สื่อการสอน ครุภัณฑ์

มีการตรวจสอบและประเมินระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษาตามแนวทาง
ของ สกอ.
มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอต่อ
การจัดการเรียนการสอน

1 ครั้ง

15000

ร้อยละ 80

113,577

จานวน 1

24,090

โครงการ

4. โครงการพัฒนาหลักสูตร
สาขาวิชาภาษาไทย
5. พัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

ตัวชี้วัดโครงการ

จานวนหลักสูตรที่ได้รับการพัฒนา
ร้อยละสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ต่อจานวน
ผู้ใช้

เป้าหมาย ตัวชี้วัด
โครงการ

80

22,715

43,227

ระยะเวลา
ดาเนินงาน
ระบุ ว/ด/ป

ผู้รับผิดชอบ
(ระบุเจ้าของ
โครงการ)
อ.ดร.ระพีพันธ์
ศิริสัมพันธ์

มิ.ย. – ส.ค.
59

อ.ผุสดี กิจบุญ
สาขา
ภาษาไทย
สื่อสาร
ผศ.เชษฐา
จักรไชย
วิจิตรศิลป์
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ตัวชี้วัด

เป้าหมาย
ตัวชี้วัด

โครงการ
6.โครงการประกันคุณภาพ
การศึกษาหลักสูตร
7.โครงการผลิตเอกสารเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

2. ระดับความสาเร็จของ
การปฏิบัติตามแผนปฏิบัติ
ราชการ (มรม.)

5

3. ผลการประเมินตามคา 4.0
รับรองปฏิบัติราชการ (ก.พ.ร.)
4. ระดับความสาเร็จของ 4
แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ของมหาวิทยาลัย (มรม.)

8. กิจกรรมการประชุมดาเนินการ
ตามระบบการรับและแต่งตั้ง
อาจารย์ประจาหลักสูตร
9. กิจกรรม ประชุมปรึกษาหารือใน
การดาเนินการบริหารหลักสูตร
10.การจัดทาแผน
11.โครงการพัฒนาการบริหาร
จัดการคณะ
12. โครงการพัฒนาอาจารย์
13. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ

ตัวชี้วัดโครงการ

เป้าหมาย ตัวชี้วัด
โครงการ

แหล่งงบประมาณ
(ระบุจานวนเงิน)
แผ่นดิน รายได้
2000
2000
80,000

จานวนแผนที่ได้จัดทาเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ

จานวน 6 แผน

ร้อยละของอาจารย์ที่เข้าร่วมประชุม

ร้อยละ 90

-

-

ร้อยละของอาจารย์ที่เข้าร่วมประชุม

ร้อยละ 90

-

-

จานวนแผนที่พัฒนาและนาไปใช้
ระดับความสาเร็จของการบริหารจัดการ
ร้อยละอาจารย์ที่ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพ
อาจารย์ประจาหลักสูตรฯ มีการพัฒนา
ตนเองตามแผนพัฒนาบุคลากร

14. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ
15. โครงการพัฒนาอาจารย์

อาจารย์ประจาหลักสูตรฯ มีการพัฒนา
ตนเองตามแผนพัฒนาบุคลากร
จานวนอาจารย์ที่ได้รับการการพัฒนา
วิชาชีพอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

16.โครงการพัฒนาศักยภาพของ
นักศึกษา

ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมแข่งขัน
หรือพัฒนาทักษะวิชาการต่อนักศึกษา

5 แผน
ระดับ 4
ร้อยละ 80

ระยะเวลา
ดาเนินงาน
ระบุ ว/ด/ป

ผู้รับผิดชอบ
(ระบุเจ้าของ
โครงการ)

ดร.สิบปีย์
จันทร์ดอน
1 ต.ค58-30 สานักงาน
ก.ย.59
คณบดี
ต.ค. 58 –
ส.ค.59

หลักสูตร
บรรณารักษ์ฯ

ต.ค. 58 –
หลักสูตร
ส.ค.59
บรรณารักษ์ฯ
30000 ต.ค.-พ.ย.58 ฝ่ายวางแผน
463,485 1,630,73 1 ต.ค58-30 สานักงาน
0
ก.ย.59
คณบดี
75,000
อ.พิณรัตน์

1 ครั้ง/คน/ปี

77,000

หลักสูตร
ดนตรี

1 ครั้ง/คน/ปี

21504

อ.ผุสดี กิจบุญ

7คน/ครั้ง

ร้อยละ 30

พ.ย. 58 –
ส.ค. 59
100,000
1 ต.ค.
58-15 ส.ค.
59
30,000
1 ต.ค. 5815 ส.ค. 59

อ.ณิชาภา
ยศุตมธาดา
อ.ณิชาภา
ยศุตมธาดา
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ตัวชี้วัด

เป้าหมาย
ตัวชี้วัด

โครงการ

ตัวชี้วัดโครงการ

ทั้งหมด
17.ทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพ จานวนนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา
ด้านการศึกษาภาษาจีน
18.ตามรอยแดนมังกรสาหรับ
ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
นักศึกษาชั้นปีที่ 4
โครงการ
19. โครงการพัฒนาอาจารย์
ร้อยละอาจารย์ที่ได้รับการพัฒนา
20.โครงการพัฒนาศักยภาพ
ร้อยละบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา
บุคลากรคณะ
ศักยภาพ
21.โครงการยกระดับความรู้และการ 1. ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ อาจารย์และ
ขับเคลื่อนประดับคุณภาพการศึกษา บุคลากร ร้อยละ 80 ได้รับการพัฒนา
ในระดับคณะ และหลักสูตร
ความรู้เข้าใจด้านประกันคุณภาพ
2. ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ ระดับผล
22.โครงการ “มนุษยศาสตร์และ
1. ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ คณะฯ ได้
สังคมศาสตร์ ก้าวสู่ความเป็นเลิศ
แนวปฏิบัตืที่ดี อย่างน้อยครอบคลุม 2
(Best Practices)”
ด้าน คือ ด้านวิชาการ และวิจัย
2. ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ แนวปฏิบัติที่ดี
ได้รับการเผยแพร่สู่สาธารณชน อย่าง
น้อย 1 ช่องทาง
23.โครงการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สู่
ความเป็นเลิศ ประจาปีการศึกษา
2558

1. ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ สามารถราย
งายผลการกากับ ติดตามและควบคุม
คุณภาพต่อที่ประชุมกรรมการบริหาร
อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
2. ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ สามารถ

ระยะเวลา
ดาเนินงาน
ระบุ ว/ด/ป

ผู้รับผิดชอบ
(ระบุเจ้าของ
โครงการ)

17-30 ต.ค.
58
1 – 30
70,000
มิ.ย. 59
54125
กพ.59
950,000 1 ต.ค58-30
ก.ย.59

อ.อัญชนา
ทองกระจาย
อ.อรุโรทัย บุญ
ชม
อังกฤษธุรกิจ
สานักงาน
คณบดี

ร้อยละ 80

50000

ก.พ.59เม.ย.59

ฝ่ายประกัน
คุณภาพ

1 ช่องทาง

30000

พ.ค.-ส.ค.
59

ฝ่ายประกัน
คุณภาพ

3.51

50000

พ.ค.-ส.ค.59 ฝ่ายประกัน
คุณภาพ

เป้าหมาย ตัวชี้วัด
โครงการ
ร้อยละ
4.5
ร้อยละ 80
ร้อยละ 80

แหล่งงบประมาณ
(ระบุจานวนเงิน)
แผ่นดิน รายได้
28,000
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ตัวชี้วัด

เป้าหมาย
ตัวชี้วัด

5. ร้อยละระดับความพึง 80
พอใจของผู้รับบริการต่อการ
ให้บริการของหน่วยงานใน
มหาวิทยาลัย (มรม.)
6. ระดับความสาเร็จใน 4
การปฏิบัติตามบท หน้าที่
ของผู้บริหาร (สมศ.)
7. ระดับความสาเร็จของ
การบริหารความเสี่ยง
(สกอ.)

4

โครงการ

24.เรียนดีแต่ยากจน สาหรับ
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 จานวน 9 ทุน

ตัวชี้วัดโครงการ

เป้าหมาย ตัวชี้วัด
โครงการ

ขับเคลื่อน และยกระดับคุณภาพ โดยมี
ผลการดาเนินงานด้านประกันคุณภาพ
อยู่ในระดับดี 3.51 ขึ้นไป
จานวนนักศึกษาที่ได้รับทุน

แหล่งงบประมาณ
(ระบุจานวนเงิน)
แผ่นดิน รายได้

4.5

108,000

25.การจัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์

มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอต่อ
การจัดการเรียนการสอน

ร้อยละ 80

31,185

26.โครงการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์

มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอต่อ
การจัดการเรียนการสอน
มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอต่อ
การจัดการเรียนการสอน

ร้อยละ 80

203,280

ร้อยละ 80

80,850

มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอต่อ
การจัดการเรียนการสอน
ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ

ร้อยละ 80

29260

27.การจัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน
28.การจัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน
29.โครงการพัฒนาจัดซื้อวัสดุ
สานักงาน
30.โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการใน
การพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
ของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน
TQF
31.โครงการพัฒนาจัดซื้อวัสดุ
สานักงาน

4

การปรับปรุงแผนการดาเนินงาน

ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ

4

1 -15
ก.ค. 59

อ.ณิชาภา
ยศุตมธาดา
อ.ธันยพัต ดง
ลุน

246,163

พ.ย. 58 –
ส.ค. 59
พ.ย.58
30,000

81,235

ผู้รับผิดชอบ
(ระบุเจ้าของ
โครงการ)

72,445

74,690
2

ระยะเวลา
ดาเนินงาน
ระบุ ว/ด/ป

153,868

พ.ค.59

ผศ.เชษฐา
จักรไชย
อาจารย์
ประจา
หลักสูตร
ดนตรี
อ.ปวีนา ภูมิ
แดนดิน
อ.ศรัณยา อัต
ถากร
อ.ศรัณยา อัต
ถากร

1 ต.ค. 58 – อ.ณิชาภา
15 ก.ย. 59 ยศุตมธาดา
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เป้าหมาย
ตัวชี้วัด

โครงการ
32.จัดวัสดุสานักงาน

1

8. ระดับความสาเร็จของ
การปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์
ทางการเงิน (มรม.)
11. ระดับความสาเร็จ

ตัวชี้วัดโครงการ

ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา

36.สัมมนาหลังฝึกประสบการณ์

ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการ

4
4

40. โครงการทวนสอบมาตรฐาน

แหล่งงบประมาณ
(ระบุจานวนเงิน)
แผ่นดิน รายได้

ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา

33.โครงการสนับสนุนวัสดุทาง
การศึกษาแก่นักศึกษา
33.1จัดซื้อพจนานุกรมสาหรับปี 1
จานวน 124 เล่ม
33.2ค่าวัสดุการศึกษา ภาคเรียนที่
1 /2558
33.3 ค่าวัสดุการศึกษาภาคเรียนที่
2/2558
34. โครงการเตรียมความพร้อมก่อน
34.1 เข้าสู่ตลาดแรงงาน
เตรียมพร้อมก่อนการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ
35.นิเทศนักศึกษา

37.โครงการพัฒนาหลักสูตร
สาขาวิชาภาษาไทย
38.โครงการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์
39.โครงการซื้อวัสดุ - ครุภัณฑ์

เป้าหมาย ตัวชี้วัด
โครงการ

4.5

227,885

ระยะเวลา
ดาเนินงาน
ระบุ ว/ด/ป

ผู้รับผิดชอบ
(ระบุเจ้าของ
โครงการ)
หลักสูตร
ภาษาอังกฤษ
1 ต.ค. 58 – อ.ณิชาภา
15 ก.ค. 59 ยศุตมธาดา

87,885
90,528
50,000

ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการ
ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับการนิเทศ

ร้อยละหลักสูตรที่ได้รับการพัฒนา

4.5

30,000

6 พ.ย. 58

100

30,000

1 พ.ค. 5915 ส.ค. 59
8 ส.ค.59

4.5
20,000
ร้อยละ 100

ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้ ร้อยละ 80
จัดหาวัสดุ-ครุภัณฑ์สนับสนุนหลักสูตรได้
ร้อยละ 100
ตามงบประมาณ
จานวนหลักสูตรที่ได้รับการทวนสอบ

1 หลักสูตร

พ.ค.59
93,555

อ.พิณพร
คงแท่น
อ.พิณพร
คงแท่น
อ.พิณพร
คงแท่น

68,545
74,985 ต.ค.58 –
ก.ย.59

ผศ.เชษฐา
จักรไชย
อังกฤษธุรกิจ
หลักสูตร
บรรณารักษ์ฯ

10,000

สาขา

พ.ค.59
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ตัวชี้วัด
ของการปฏิบัติตามแผน
เทคโนโลยีสารสนเทศ (มร
ม.)
รวม

รวมทุกยุทธศาสตร์

เป้าหมาย
ตัวชี้วัด

โครงการ

ตัวชี้วัดโครงการ

เป้าหมาย ตัวชี้วัด
โครงการ

แหล่งงบประมาณ
(ระบุจานวนเงิน)
แผ่นดิน รายได้

ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาและการ
ประกันคุณภาพหลักสูตรสาขา
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
40 โครงการ

1,080,255

206 โครงการ

สรุปรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ งบประมาณ 2559 ดังนี้
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1พัฒนาการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล จานวน 75 โครงการ
- งบประมาณแผ่นดิน 3
,616,203 บาท
- งบประมาณรายได้ 370
,900 บาท
2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ท้องถิ่นและเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ
- งบประมาณแผ่นดิน - งบประมาณรายได้ 1
,746,147 บาท
3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริการวิชาการ
- งบประมาณแผ่นดิน 40
,000 บาท
- งบประมาณรายได้ 785
,172 บาท
4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 ทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ตลอดจนสิ่งแวดล้อม จานวน 24 โครงการ
- งบประมาณแผ่นดิน 70
,000 บาท
- งบประมาณรายได้ 801
,949 บาท
5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นสากล จานวน 10 โครงการ
- งบประมาณแผ่นดิน - งบประมาณรายได้ 1
,976,291 บาท
6. ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดีและมีประสิทธิภาพ จานวน 40 โครงการ
- งบประมาณแผ่นดิน 1
,080,255 บาท

4,796,557

1,561,15 13,722,3
5
19

จานวน 25 โครงการ

ระยะเวลา
ดาเนินงาน
ระบุ ว/ด/ป

ผู้รับผิดชอบ
(ระบุเจ้าของ
โครงการ)
ภาษาไทย
สื่อสาร
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- งบประมาณรายได้ 4
,796,557 บาท
รวมโครงการทั้งหมด 206 โครงการ งบประมาณแผ่นดิน 1,561,155 บาท
งบประมาณรายได้
13,722,319 บาท

