
รายได้ แผ่นดนิ

1 โครงการพฒันาและปรับปรุงหลักสูตรวชิาชพี
(อ.วาริท วสยางกลู, อ.วชัรี จันทร์หอม)

 เพื่อพฒันาและปรับปรุงหลักสูตรที่เน้นการเป็นบัณฑิตนัก
ปฏบิัติ

จ านวนหลักสูตรที่เป็นหลักสูตรผลิตบัณฑิตนัก
ปฏบิัติ

80 คน 100,000.00 1.1.2 เดือนพฤศจิกายน
(ไตรมาสที่ 1)

2 โครงการประชาสัมพนัธค์ณะศิลปศาสตร์สู่หน่วยงานภายนอก
(ดร.มนษริดา ทองเกดิ)

 เพื่อประชาสัมพนัธค์ณะศิลปศาสตร์สู่หน่วยงานภายนอก 1. จ านวนชอ่งทางการประชาสัมพนัธ์ 222 คน 80,000.00 5.1.3 8 พฤศจิกายน
(ไตรมาสที่ 1)

3 โครงการจัดท าความเส่ียงและการควบคุมภายใน คณะศิลปศาสตร์ (อ.อรรถพงศ์ 
ศรีตะลาลัย)

 เพื่อพฒันาและบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน
คณะศิลปศาสตร์

จ านวนหน่วยงานที่สามารถบริหารความเส่ียงให้
อยูใ่นระดับที่ยอมรับได้

17 คน 100,000.00 5.1.7 17 - 18 พฤศจิกายน
(ไตรมาสที่ 1)

4 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการแขง่ขนักฬีาเพื่อพฒันาบัณฑิตที่พงึประสงค์
(อ.กติติยา แกว้สะเทือน)

 เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีสมรรถภาพที่ดี มีน  าใจนักกฬีา มี
วนิัย สามัคคี อดทนและซ่ือสัตย์

ร้อยละของประโยชน์ที่ได้รับจากการเขา้ร่วม
แขง่ขนักฬีาพะยอมเกมส์

55 คน 156,500.00 1.1.5 พฤศจิกายน 2559
(ไตรมาสที่ 1)

5 โครงการส่งเสริมการเขา้ร่วมวนัส าคัญทางศาสนา พระมหากษตัริยแ์ละประเพณีไทย
 - วนัพอ่ (14,500 บาท) (อ.สิทธชิยั สุขธรรมสถติ)
 - วนัมาฆบูชา (11,800 บาท) (อ.รัชฎาพร ดาวเศรษฐ์)
 - วนัสงกรานต์ (15,800 บาท) (อ.รุจิรา เจริญสัวสด์ิ)

 อนุรักษศิ์ลปวฒันธรรมและภมูิปัญญาท้องถิน่ ร้อยละของผลงานที่เกดิการมีส่วนร่วมในการ
อนุรักษศิ์ลปวฒันธรรมภมูิปัญญาท้องถิน่

125 คน 42,100.00 4.1.1 ธนัวาคม - เมษายน 2560
(ไตรมาสที่ 1)

6 โครงการตามรอยวฒันธรรมท้องถิน่สืบสานวฒันธรรมไทย
(อ.พชรมณ บุญแสน และ อ.วาริท วสยางกรู)

 1.อนุรักษศิ์ลปวฒันธรรมและภมูิปัญญาท้องถิน่ ร้อยละของผลงานที่เกดิการมีส่วนร่วมในการ
อนุรักษศิ์ลปวฒันธรรมภมูิปัญญาท้องถิน่

34 คน 217,500.00 4.1.1 6 -9 ธนัวาคม
(ไตรมาสที่ 1)

7 โครงการอบรมเชงิปฏบิัติการเพื่อพฒันาอาจารยด้์านการจัดการเรียนการสอนให้
สอดคล้องกบัเกณฑ์มาตรฐานระดับอดุมศึกษา
(ผศ.ไพจิตร ใจหาญ)

 1.เพื่อให้อาจารยน์ าความรู้การจัดการเรียนการสอนไป
ปรับปรุงในรายวชิาให้สอดคล้องเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ
ระดับอดุมศึกษา

1. ร้อยละการเพิ่มขึ นของความรู้ความเขา้ใจของ
อาจารยต่์อการพฒันาการจัดการเรียนการสอน
ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพระดับอดุมศึกษา

48 คน 36,000.00 1.1.4 23 ธนัวาคม
(ไตรมาสที่ 1)

8 โครงการเสริมสร้างวฒันธรรมองค์กร (อ.อรรถพงศ์ ศรีตะลาลัย)  เพื่อให้คณะศิลปศาสตร์ด าเนินการเสริมสร้างวฒันธรรม
องค์กรเชงิสร้างสรรค์

ร้อยละของบุคลากรทุกภาคส่วนที่รับรู้ค่านิยม
องค์กร

43 คน 33,000.00 5.1.2 26 ธนัวาคม
(ไตรมาสที่ 1)

9 โครงการอบรมเชงิปฏบิัติการเพื่อพฒันาอาจารยด้์านภาษาองักฤษเน้นทักษะการ
พดูและฟงั (อ.วชัรี จันทร์หอม) 

เพื่อพฒันาศักยภาพอาจารยด้์านทักษะวชิาชพีสู่ระดับ
อาเซียน

ร้อยละของอาจารยท์ี่ได้รับการพฒันาทักษะ
วชิาชพี

25 คน 49,200.00 1.1.4 12 มกราคม
(ไตรมาสที่ 2)

10 โครงการพฒันาศักยภาพชมุชนปากน  าประแส อ าเภอแกลง จังหวดัระยอง (ดร.
มนษริดา ทองเกดิ)
 - สนทนากลุ่มยอ่ยแบบมีส่วนร่วมกบัหน่วยงานภาครัฐและชมุชนต้นแบบ 
(122,625 บาท) 
 - ด าเนินการจัดท าแผนการท่องเที่ยวชมุชน ฐานขอ้มูลทางการท่องเที่ยว (104,625
 บาท)
 - โครงการอบรมให้ความรู้เกีย่วกบัการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวชมุชน 
(62,850 บาท)

 1. เพื่อพฒันาพื นที่ของชมุชนให้มีการบริหารจัดการที่ดี
2. เพื่อให้เกดิการบริการวชิาการแบบมีส่วนร่วม

1. จ านวนชมุชนที่มีการพฒันาให้มีการบริหาร
จัดการที่ดี
2. ผลการด าเนินการบริการวชิการแบบมีส่วนร่วม

54 คน 290,100.00 3.1.2 9 - 10 - 11 มกราคม
16 - 17 มกราคม

13 - 14 กมุภาพนัธ์
29 - 30 มีนาคม
24 - 25 เมษายน
(ไตรมาสท  2)

11 โครงการเขา้ร่วมแขง่ขนัทักษะทางวชิาการ คณะศิลปศาสตร์
(ดร.มนษริดา ทองเกดิ และ อ.กติติยา แกว้สะเทือน)

 เพื่อพฒันาบัณฑิตนักปฏบิัติ คณะศิลปศาสตร์ ระดับคุณภาพบัณฑิตนักปฏบิัติที่เป็นที่ยอมรับ
ระดับชาติ

120 คน 100,000.00 1.1.1 23-24 มกราคม
(ไตรมาสที่ 2)

12 โครงการพฒันาศักยภาพวชิาชพีของนักศึกษา 
คณะศิลปศาสตร์
(จักรพงษฯวชิาการ)
(อ.ญาดา ชอบท าดี และ อ.เฉลิมขวญั สุขสม)

 1. การจัดนิทรรศการผลงานทางวชิาการ
2. เพื่อพฒันาบัณฑิตนักปฏบิัติ คณะศิลปศาสตร์

1. ร้อยละของบุคคลที่เขา้ชมงานนิทรรศการทาง
วชิาการ
2. ร้อยละหลักสูตรที่ได้ผลิตนักปฏบิัติ

103 คน 100,000.00 1.1.1 3 กมุภาพนัธ์
(ไตรมาสที่ 2)

ระยะเวลาการด าเนินการ

แผนปฏบิตัิราชการประจ าปงีบประมาณ 2560
ล าดบั

ชือ่โครงการ
งบประมาณ

วตัถุประสงค์ ตวัชีว้ดั
กลุม่

เปา้หมาย
งบประมาณทีไ่ดร้บั

จดัสรร

ประเดน็
ยทุธศาสตร์



13 โครงการพฒันาศักยภาพด้านประกนัคุณภาพ
(อ.ณัฏฐกติต์ิ ตันสมรส)

 เพื่อพฒันาระบบประกนัคุณภาพอยา่งครอบคุม อาจารย ์เจ้าหน้าที่ที่เขา้ร่วมศึกษาโครงการศึก
พฒันาศักยภาพผู้ปฏบิัติงานด้านการประกนั
คุณภาพ มีความรู้ความเขา้ใจด้านระบบการ
ประกนัคุณภาพการศึกษาเพิ่มขึน่

48 คน 202,000.00 5.1.8 8 - 9 - 10 กมุภาพนัธ์
(ไตรมาสที่ 2)

14 โครงการส่งเสริมการอนุรักษส่ิ์งแวดล้อม
(ดร.ปาหนัน นุรัญชา)

 เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการเป็นมหาวทิยาลัยสีเขยีว ร้อยละของพื นที่ของคณะศิลปศาสตร์ที่ได้รับการ
พฒันาให้มีสภาพแวดล้อมที่น่าอยูเ่พิ่มขึน่

30 คน 33,900.00 4.1.2 17 กมุภาพนัธ์
24 กมุภาพนัธ์
(ไตรมาสที่ 2)

15 โครงการพฒันานักศึกษาสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
  - การฝึกอบรมเชงิปฏบิัติการพฒันาทักษะทางด้านเทคโนโลยสีารสนเทศแก่
นักศึกษาสาการท่องเที่ยว
(100,000 บาท) (อ.อรรถพงศ์ ศรีตะลาลัย)
  - ค่ายภาษาองักฤษ (64,000 บาท) (อ.กญัญารัตน์ เอีย่มวนัทอง)
  - ฝึกทักษะด้านการส่ือสารภาษาองักฤษผ่านระบบสารสนเทศต่างๆ (60,000 บาท)
(อ.พณิชา จิระสัญญาณสกลุ)

 1. เพื่อเสริมสร้างศักยภาพทางด้านภาษาพฒันาสู่ความ
เป็นบัณฑิต นักปฏบิัติ
2. เพื่อเสริมสร้างศักยภาพทางด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ 
เพื่อพฒันาสู่ความเป็นบัณฑิตนักปฏบิัติ

1. ร้อยละของนักศึกษาที่ผ่านการทดสอบ
ภาษาองักฤษ
2. ร้อยละของนักศึกษาที่ผ่านกาทดสอบด้าน
เทคโนโลยสีารสนเทศ

140 คน 224,000.00 1.1.3 10 มีนาคม
16 มีนาคม
17 มีนาคม

(ไตรมาสที่ 2)

16 โครงการพฒันาศักยภาพบัณฑิตคณะศิลปศาสตร์สู่สถานประกอบการ
(หัวหน้าสหกจิ อ.ทรัพยศิ์ริ)

 1. เพื่อพฒันาบัณฑิตนักปฏบิัติ คณะศิลปศาสตร์
2. เพื่อพฒันาศักยภาพของนักศึกษาต่อการฝึกงานในสถาน
ประกอบการ

1. ร้อยละของผลการฝึกงานของนักศึกษาที่สถาน
ประกอบการยอมรับ

200 คน 45,200.00 1.1.1 4 เมษายน
(ไตรมาสที่ 3)

17 โครงการอบรมเชงิปฏบิัติการการเขยีน มคอ.3 และ มคอ. 5 ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวฒิุระดับอดุมศึกษาแห่งชาติ
(อ.ปรารถนา องัคประสาทชยั)

 1. เพื่อให้ผู้เขา้ร่วมอบรมมีความรู้ ความเขา้ใจเกีย่วกบั
แนวคิด แนวปฏบิัติของการจัดท า รายละเอยีดของ
หลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุ สามารถจัดท า
รายละเอยีดของรายวชิา (มคอ.๓) และรายงานผลการ
ด าเนินการของรายวชิา (มคอ.๕) ตามรูปแบบใหม่ที่
กระทรวงศึกษาธกิารก าหนด
2. เพื่อให้คณาจารยข์องคณะน าความรู้และวธิกีารเขยีนไป
ปฏบิัติในการจัดท ารายละเอยีดของรายวชิา (มคอ.๓) และ
รายงานผลการด าเนินการของรายวชิา (มคอ.๕) ตาม
รูปแบบใหม่ตามรูปแบบใหม่ที่กระทรวงศึกษาธกิารก าหนด

1. ร้อยละของความรู้ ความเขา้ใจของผู้เขา้รับ
การอบรม 
2. ร้อยละของคณาจารยท์ี่ได้รับพฒันาทักษะและ
น าความรู้และวธิกีารเขยีนไปปฏบิัติในการจัดท า
รายละเอยีดของรายวชิา (มคอ.๓) และรายงาน
ผลการด าเนินการของรายวชิา (มคอ.๕) ตาม
รูปแบบใหม่ตามรูปแบบใหม่ที่
กระทรวงศึกษาธกิารก าหนดอยา่งถกูต้องและมี
ประสิทธภิาพ

43 คน 35,000.00 1.1.4 21 เมษายน
(ไตรมาสที่ 3)

18 โครงการพฒันาผลงานวชิาการสู่ต าแหน่งทางวชิาการ
(ผศ.ดร.คณาธปิ จิระสัญญาณสกลุ)

 เพื่อฝึกปฏบิัติให้คณาจารยรู้์วธิกีารเขยีนเอกสาร ต าราและ
บทความทางวชิาการ

ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพฒันาตามแผนที่
ก าหนด

15 คน 54,700.00 5.1.9 8 พฤษภาคม
(ไตรมาสที่ 3)

19 โครงการอบรมเชงิปฏบิัติการการประกนัคุณภาพส าหรับผู้น านักศึกษาของคณะ
ศิลปศาสตร์
(อ.กติติยา แกว้สะเทือน)

 เพื่อให้นักศึกษาจัดกจิกรรมเป็นไปตามเกณฑ์การประกนั
คุณภาพในสถานศึกษาระดับอดุมศึกษา

ร้อยละของการน าความรู้ไปใชป้ระโยชน์ในการ
จัดกจิกรรมพฒันานักศึกษาในด้านการประกนั
คุณภาพ

50 คน 43,000.00 1.1.5 16 - 17 พฤษภาคม
(ไตรมาสที่ 3)

20 โครงการพฒันาทักษะอาจารยท์ี่ปรึกษาเพื่อสัมฤทธผิลการเรียนของนักศึกษาคณะ
ศิลปศาสตร์
(ผศ.ไพจิตร ใจหาญ)

 1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเขา้ใจและเทคนิคการให้
ค าปรึกษาตามคู่มือการใชร้ะบบการให้ค าค าปรึกษา
วชิาการระดับปริญญาตรีมหาวทิยาลัยเทคโนโลยี
2. เพื่อให้คณาจารยข์องคณะน าความรู้และเทคนิคไป
ปฏบิัติในการให้ค าปรึกษาแกน่ักศึกษาอยา่งถกูต้องและมี
ประสิทธภิาพ

1. ร้อยละของความรู้ ความเขา้ใจของผู้เขา้รับ
การอบรม 
2. ร้อยละของคณาจารยน์ าไปปฏบิัติในการให้
ค าปรึกษาแกน่ักศึกษาอยา่งถกูต้องและมี
ประสิทธภิาพ

40 คน 100,000.00 5.1.9 29 - 30 พฤษภาคม
(ไตรมาสที่ 3)

21 โครงการเสริมสร้างศักยภาพบัณฑิตที่พงึประสงค์ของมหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาช
มงคลตะวนัออก
(ดร.อนิทิรา นวสัมฤทธิ์)

 เพื่อให้นักศึกษารู้และเขา้ใจการพฒันาตนตามกรอบ
คุณลักษณะบัณฑิตที่พงึประสงค์ของมหาวทิยาลัย
เทคโนโลยรีาชมงคลตะวนัออก

ร้อยละของการน าความรู้ไปใชป้ระโยชน์ในการ
ปฏบิัติตนตามลักษณะบัณฑิตที่พงึประสงค์

225 คน 256,500.00 1.1.5 8 - 9 มิถนุายน
(ไตรมาสที่ 3)



22 โครงการอบรมเชงิปฏบิัติการ เร่ือง "แนวทางบูรณาการงานวจิัยที่สามารถน าไปใช้
ประโยชน์และพฒันาต่อยอดได้"
(ดร.ปาหนัน นุรัญชา)

 เพื่อพฒันางานวจิัยด้านภาษา,การท่องเที่ยวและทางด้าน
สังคมที่สามารถน าไปใชป้ระโยชน์หรือพฒันาต่อยอดได้

1. ร้อยละงานวจิัยด้านภาษา,การท่องเที่ยวและ
ทางด้านสังคมที่น าไปใชป้ระโยชน์หรือพฒันาต่อ
ยอดได้
2. ร้อยละงานวจิัยด้านภาษา,การท่องเที่ยวและ
ทางด้านสังคมที่ตีพมิพเ์ผยแพร่

30 คน 50,000.00 2.1.2 23 มิถนุายน
(ไตรมาสที่ 3)

23 โครงการเพื่อการตรวจประกนัคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559
 - ระดับสาขา (36,150 บาท)
 - ระดับคณะ (43,850 บาท)
(อ.ณัฏฐกติต์ ตันสมรส)

 1.เพื่อให้บุคลากรแต่ละสาขาวชิาได้รวบรวมขอ้มูลตามตัว
บ่งชี 
2.เพื่อจัดท ารายงานการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในของแต่ละสาขา
3.รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ของคณะกรรมการ

1.ร้อยละของบุคคลที่เขา้ร่วม
2.รายงานการตรวจประกนัคุณภาพภายใน
3.ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

40 คน 80,000.00 5.1.8 13 - 14 กรกฎาคม
24 - 25 สิงหาคม

(ไตรมาสที่ 4)

24 โครงการวถิทีางการท่องเที่ยวเพื่อการพฒันาชมุชนไทยพวน อ.บางปลาม้า จ.
สุพรรณบุรี
(ดร.วาสนา เลิกเปล่ียน)

 1.เพื่อพฒันาพื นที่ของชมุชนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีการ
บริหารจัดการที่ดี
2.เพื่อสนับสนุนชมุชนในส่วนที่เกีย่วขอ้งกบัการจัดการ
ท่องเที่ยวทางวฒันธรรม

1. จ านวนชมุชนที่ได้รับการพฒันาที่ยัง่ยนืของ
ชมุชนเป้าหมาย
2. ผู้เขา้ร่วมโครงการมีความรู้ความเขา้ใจและ
วธิกีารจัดการตนเอง

70 คน 148,400.00 3.1.2 19 - 21 กรกฎาคม
(ไตรมาสที่ 4)

25 โครงการการให้ความรู้ด้านภาษาแกบุ่คคลภายนอก
  - อบรมหลักสูตรภาษาองักฤษส าหรับพนังงานขบัรถแท็กซ่ีและรถรับจ้างทั่วไป 
(อ.ทยาวดี ค าพฒุ) (100,000 บาท)
  - อบรมเพื่อสร้างเสริมประสบการณ์วชิาชพีส าหรับศิษยเ์กา่
(วา่ที่ร้อยตรีถริเดช ธาดาชยัปกรณ์) (20,000 บาท)

 เพื่อให้ความรู้หลักสูตรภาษาองักฤษแกบุ่คคลภายนอก 1. ผู้เขา้ร่วมโครงการ
2. สามารถน าความรู้ไปประยกุต์ให้ในการท างาน
เพื่อรองรับการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน

120 คน 120,000.00 3.1.1 22 - 26 พฤษภาคม
5 สิงหาคม

(ไตรมาสที่ 4)

26 โครงการปลูกฝังความกตัญญูกตเวทีสนับสนุนการท างานอยา่งมีประสิทธภิาพ
(อ.อรรถพงศ์ ศรีตะลาลัย)

 1. เพื่อปลูกฝังคุณธรรมและสร้างความสัมพนัธอ์นัดี
ระหวา่งอาจารยแ์ละบุคลากรคณะศิลปศาสตร์
2. เพื่อเป็นการอนุรักษ ์สืบสานขนบธรรมเนียมประเพณี
อนัดีงามของไทย

1. ร้อยละความพงึพอใจของบุคลากรที่มีต่อการ
ปฏบิัติงานในคณะศิลปะศาสตร์
2. ร้อยละความรู้ด้านคุณธรรมเพิ่มขึ นจากเดิม

60 คน 30,000.00 5.1.9 19 กนัยายน
(ไตรมาสที่ 4)


