ส่วนที่ 3
รายละเอียดการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์
คณะมนุ ษยศาสตร์ และสั งคมศาสตร์ ได้จัดทากิจกรรม (โครงการ) ตามแผนปฏิบัติการงบประมาณ
รายจ่ายประจาปี 2559 ของผลผลิตระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559 ตามประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ปรากฏในแผนปฏิบัติราชการประจาปี 2559 ได้แก่
รายละเอียดการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีงบประมาณ 2559
เป้าหมาย
ที่
โครงการ/กิจกรรม
ตัวชี้วัด
วันที/่ สถานที่ดาเนินการ ผู้รับผิดชอบ
ตั้งไว้
บรรลุ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาบัณฑิตให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการได้มาตรฐานตามระดับสากล และสร้างความเสมอภาค
ทางการศึกษาแก่สังคม/ท้องถิ่น ภูมิภาคอาเซียน/สากล
ผลผลิต : 1.1 โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
งาน/โครงการ : 1.1.1 โครงการเตรียมความพร้อมและการอยู่ร่วมกันอย่างมีคุณภาพในประชาคมอาเซียน
1.1.1.1 โครงการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
1 นิทรรศการเผยแพร่
ผู้เข้าร่วม
100
349
24 ธ.ค. 58
คณะ
ความรู้
ณ ศูนย์อาเซียน
(A01101030242)
2 อบรมสัมมนา บริการ
ผู้เข้าร่วม
50
391
11 พ.ย. 58
คณะ
วิชาการ ศึกษาดูงาน
ณ ห้องประชุมเทพธานี
ประกวดแข่งขันผลงาน
24 ธ.ค. 58
อาเซียน และจัดหา
ณ ห้อง 19/501
ข้อมูลอาเซียน
(A01101030342)
3 การประกวดแข่งขัน
ผู้เข้าร่วม
200
387
24 ธ.ค 58
คณะ
ความรู้อาเซียน
ณ ห้อง 19/401
(A01101030442)
29 มิ.ย. 59
ณ ห้องประชุมชั้น 10
อาคารเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
4 อาเซียนสัมพันธ์เพื่อ
ผู้เข้าร่วม
90
192
29 - 30 มิ.ย. 59
คณะ
แลกเปลี่ยนกิจกรรม
ณ หอประชุม 1 และห้อง
อาจารย์และนักศึกษา
ประชุมชั้น 10 อาคาร
อาเซียน
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
(A01101030542)
5 อบรมมัคคุเทศก์
ผู้เข้าร่วม
80
96
13 ม.ค. - 2 มี.ค. 59
ภาษาจีน
ภาษาจีน
ณ สาขาวิชาภาษาจีน
(A01101030642)
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ที่

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย
ตั้งไว้
บรรลุ
50
100

วันที/่ สถานที่ดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

กิจกรรมแลกเปลี่ยน
ผู้เข้าร่วม
17-23 ส.ค. 59 ณ
ความรู้ทางวิชาการ
หอประชุม 1
และวัฒนธรรมกับ
มหาวิทยาลัย
ต่างประเทศ
(A01101030742)
1.1.1.2 โครงการพัฒนานักศึกษาตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของหลักสูตร/สาขาวิชาชีพ
1 การประกวดผลงาน
ผู้เข้าร่วม
400
361
5 เม.ย. 59
วัฒนธรรมอาเซียน
ณ หอประชุม 1
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
3 สาขาวิชา
(A01101020142)
ผลผลิต: 1.2 ผลงานการพัฒนาบุคลากร
งาน/โครงการ : 1.2.1 โครงการการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพและสมรรถนะการปฏิบัติงาน
1.2.1.1 โครงการพัฒนาบุคลาการสายวิชาการ
1 จัดอบรมการทาผลงาน
บุคลากร
20
36
6-8 มิ.ย. 59 ณ เจ้าหลาว
ทางวิชาการ
คาบาน่า รีสอร์ท
(202402010121)
จ.จันทบุรี
2 เข้าร่วมอบรม สัมมนา
บุคลากร
4
36
6-8 มิ.ย. 59 ณ เจ้าหลาว
ทางวิชาการ
คาบาน่า รีสอร์ท
(202402010221)
จ.จันทบุรี
งาน/โครงการ : 1.4.5 โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพและสมรรถนะการปฏิบัติงาน
1.4.5.1 โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ
1 การเข้าร่วมอบรม
ผู้เข้าร่วม
20
9
1 ต.ค. 58 – 31 พ.ค. 59
สัมมนาทางวิชาการ
ณ คณะมนุษย์
(102209010321)
ผลผลิต: 1.3 ผู้สาเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
งาน/โครงการ : 1.3.1 งานจัดการเรียนการสอนนักศึกษาภาคปกติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1.3.1.1 โครงการจัดการศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
อาจารย์พิเศษ
1 จัดการเรียนการสอน
6
9
1 ต.ค. 58 - 30 ก.ย. 59
วัสดุสานักงาน
นักศึกษาภาคปกติ
2
2
ณ คณะมนุษยศาสตร์ฯ
เลี้ยงต้อนรับ
คณะมนุษยศาสตร์ฯ
1
1
(102101040121)
2 ปรับปรุงและพัฒนา
หลักสูตร
6
6
11 มี.ค. 59
หลักสูตร
ณ ห้อง 2/203
(102101040221)

ภาษาญี่ปุ่น

6

โครงการ/กิจกรรม

คณะ

คณะ
คณะ

คณะ

คณะ

คณะ

29
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ที่

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย
ตั้งไว้
บรรลุ

วันที/่ สถานที่ดาเนินการ

ผลผลิต: 1.4 ผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
งาน/โครงการ : 1.4.1 งานจัดการเรียนการสอนนักศึกษาภาคปกติด้านสังคมศาสตร์
1.4.1.1 โครงการจัดการศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1 ชุดห้องศึกษาค้นคว้า
ห้องค้นคว้า
1
1
1 ต.ค. 58- 30 ก.ย. 59
สาหรับนักศึกษาคณะ
ณ คณะมนุษยศาสตร์ฯ
มนุษยศาสตร์ฯ
(102201020131)
2 ชุดห้องปฏิบัติการ
ห้องปฏิบัติการ
1
1
1 ต.ค. 58- 30 ก.ย. 59
สังคมศึกษา
ณ คณะมนุษยศาสตร์ฯ
(102201020231)
3 ชุดพัฒนาห้องศึกษา
ชุดพัฒนาห้อง
1
1
1 ต.ค. 58- 30 ก.ย. 59
ค้นคว้าเฉพาะทาง
ศึกษาค้นคว้า
ณ คณะมนุษยศาสตร์ฯ
สาหรับสาขาวิชาพิเศษ
(102201020331)
4 ดาเนินงานคณะ
วัสดุสานักงาน
3
15
1 ต.ค. 58- 30 ก.ย. 59
มนุษยศาสตร์และ
ประชุมสัมมนา 20
5
ณ คณะมนุษยศาสตร์ฯ
สังคมศาสตร์
ซ่อมครุภัณฑ์
1
2
(102201020421)
ค่ารับรอง
1
1

5

ปรับปรุงอาคาร 2
(102201020532)

งานทาสี
งานวงกบประตู
หน้าต่าง
งานทาสีราว
ระเบียงเหล็ก
งานบันได
งานผนังหินขัด
งานป้าย
งานซ่อมรางน้า

6

ดาเนินงานคณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
(202201020121)

จ้างเจ้าหน้าที่
วัสดุสานักงาน
ประชุม
กรรมการ

1
1

1
1

1

1

1
1
1
1
1
4
12

1
1
1
1
1
4
12

ผู้รับผิดชอบ

คณะ

สังคม
คณะ

คณะ

1 ต.ค. 58- 30 ก.ย. 59
ณ คณะมนุษยศาสตร์ฯ

คณะ

13 ม.ค. 59
ณ หอประชุม 1
7 เม.ย. 59
ณ ห้อง 2/207

คณะ

30
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เป้าหมาย
ตั้งไว้
บรรลุ
30
73

ที่

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

7

กิจกรรมพัฒนาทักษะ
ภาษาญี่ปุ่น
(202201020221)

ผู้เข้าร่วม

8

กิจกรรมติวสอบและ
สอบวัดระดับความรู้
ภาษาญี่ปุ่น
(202201020321)
กิจกรรมจัดหาวัสดุการ
เรียนการสอน
(102201020621)
กิจกรรมปรับพื้นฐาน
และระดับความรู้
ภาษาญี่ปุ่น
(102201020721)
กิจกรรมเข้าร่วม
แข่งขันทางวิชาการ
และศึกษาดูงาน
(102201020821)
อบรมปรับพื้นฐาน
ภาษาอังกฤษสาหรับ
นักศึกษาชั้นปีที่ 1
(202201020421)
ดาเนินงานสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ
(102201020921)
ค่ายศิลปะเพื่อเยาวชน
ในโรงเรียนโครงการ
ตามพระราชดาริ
(102201021021)
ดาเนินงานสาขาวิชา
ศิลปกรรม
(102201021121)

ผู้เข้าร่วม

20

37

จัดหาวัสดุ

2

กิจกรรม

9
10

11

12

13
14

15

วันที/่ สถานที่ดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

23, 30 พ.ย. 58
ณ สานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
20 เม.ย. 2559
ณ อาคาร 10 ห้อง 702
21, 28 พ.ย. 58
ณ อาคาร 2

ภาษาญี่ปุ่น

2

1 ต.ค. 58- 30 ก.ย. 59
ณ คณะมนุษยศาสตร์ฯ

ภาษาญี่ปุ่น

2

1

15-16 ก.ค. 59
ณ ห้อง 2/207

ภาษาญี่ปุ่น

กิจกรรม

1

1

27 พ.ย. 58
ณ สถานที่ท่องเที่ยวทาง
ประวัติศาสตร์ กรุงเทพฯ

ภาษาญี่ปุ่น

นักศึกษา

20

12

27-28 ก.ค. 59
ณ ห้อง 2/309

อังกฤษ Inter

วัสดุสานักงาน

20

20

1 ต.ค. 58- 30 ก.ย. 59
ณ คณะมนุษยศาสตร์ฯ

อังกฤษ ศศ.บ.

ผู้เข้าร่วม

50

60

17 ส.ค. 59
ณ โรงเรียนบ้านเขาขวาง
อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี

ศิลปกรรม

วัสดุ

3

3

1 ต.ค. 58- 30 ก.ย. 59
ณ คณะมนุษยศาสตร์ฯ

ศิลปกรรม

ภาษาญี่ปุ่น

31
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ที่

เป้าหมาย
ตั้งไว้
บรรลุ
2
1

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

วันที/่ สถานที่ดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

16 จัดหาวัสดุในการเรียน
การสอน
(102201021221)
17 การปรับปรุงหลักสูตร
(102201021321)

กิจกรรม

1 ต.ค. 58- 30 ก.ย. 59
ณ คณะมนุษยศาสตร์ฯ

นิติศาสตร์

กิจกรรม

1

1

19-20 มี.ค. 59
ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี
2-3 พ.ค. 59
ณ เจ้าหลาวคาบาน่า
จ.จันทบุรี

นิติศาสตร์

18 ปัจฉิมนิเทศและ
สัมมนาหลังฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ
(102201021421)
19 เรียนรู้วัฒนธรรมการ
ปกครองของไทย
(202201020521)

ผู้เข้าร่วม

65

66

ผู้เข้าร่วม

30

60

29 ก.พ. - 1 มี.ค. 59
ณ ศูนย์ศึกษา
ประวัติศาสตร์อยุธยา และ
อุทยาน ร.2 อ.อัมพวา
จ.สมุทรสงคราม
1 ต.ค. 58- 30 ก.ย. 59
ณ คณะมนุษยศาสตร์ฯ

รปศ.

20 จัดหาครุภัณฑ์ประจา
สาขาวิชา
รัฐประศาสนศาสตร์
(202201020631)
21 เรียนรู้และสืบสาน
โครงการอัน
เนื่องมาจากแนว
พระราชดาริ
(202201020721)
22 บริหารหลักสูตรครุศา
สตรบัณฑิต สาขาวิชา
สังคมศึกษา
(102201021521)

ครุภัณฑ์

6

6

นักศึกษา

35

51

1-2 ก.ย. 59
ณ สวนจิตรลดา
พระราชวังบางปะอิน

สังคมศึกษา

กิจกรรม
ผู้เข้าร่วม

4
20

2
95

1 เม.ย. 59
ณ พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน
ไทยเบิ้ง โคกสลุง
อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี
8 เม.ย. 59
ณ ศูนย์เรียนรู้ครู
เกษตรกร บ้านโคกลาพาน
อ.เมือง จ.ลพบุรี

สังคมศึกษา

รปศ.

รปศ.

32
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ที่

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

23 สานฝันฉันจะเป็นครู
ภาษาไทย เตรียมความ
พร้อมนักศึกษา
สาขาวิชาภาษาไทย
ชั้นปีที่ 1
(102201021621)
24 ดาเนินงานสาขาวิชา
ภาษาไทย
(202201020821)
25 ดาเนินงานสาขาวิชา
ภาษาไทย
(202201020931)
26 จัดหาสิ่งสนับสนุนการ
เรียนการสอน
(202201021021)
27 จัดหาสิ่งสนับสนุนการ
เรียนการสอน
(202201021131)
28 แสดงความยินดีบัณฑิต
(202201021221)
29 เพิ่มขีดความสามารถ
และเสริมทักษะทาง
ดนตรี
(202201021321)
30 ดนตรีสัญจร
(102201021721)

ผู้เข้าร่วม

31 จัดหาวัสดุดาเนินงาน
สาขาวิชาดนตรีศึกษา
(102201021821)
32 จัดซื้อวัสดุสาขาวิชาฯ
(202201021421)

เป้าหมาย
ตั้งไว้
บรรลุ
60
181

วันที/่ สถานที่ดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

12-13 ก.ค. 59
ณ ห้องประชุมศูนย์
วิทยาศาสตร์

ภาษาไทย

โครงการ

2

2

13 ส.ค. 59
ณ คณะมนุษย์ฯ

ภาษาไทย

โครงการ

1

1

1 ต.ค. 58- 30 ก.ย. 59
ณ คณะมนุษยศาสตร์ฯ

ภาษาไทย

ครุภัณฑ์

1

1

1 ต.ค. 58- 30 ก.ย. 59
ณ คณะมนุษยศาสตร์ฯ

ดนตรีศึกษา

ครุภัณฑ์

2

2

1 ต.ค. 58- 30 ก.ย. 59
ณ คณะมนุษยศาสตร์ฯ

ดนตรีศึกษา

กิจกรรม

3

1

ดนตรีศึกษา

ผู้เข้าร่วม

30

187

13 ส.ค. 59
ณ คณะมนุษย์ฯ
9 มี.ค. 59
ณ ห้องแสดงดนตรี ขุน
พงษ์ผล อาคารสังคีตาคาร

ผู้เข้าร่วม

40

72

ดนตรีศึกษา

จัดหาวัสดุ

2

2

20 พ.ย. 58
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม และ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี
1 ต.ค. 58- 30 ก.ย. 59
ณ คณะมนุษยศาสตร์ฯ

จัดซื้อวัสดุ

20

20

1 ต.ค. 58- 30 ก.ย. 59
ณ คณะมนุษยศาสตร์ฯ

รปบ.

ดนตรีศึกษา

ดนตรีศึกษา
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ที่

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย
ตั้งไว้
บรรลุ
12
12

วันที/่ สถานที่ดาเนินการ

33 ติดต่อราชการ/การ
อาจารย์
1 ต.ค. 58- 30 ก.ย. 59
ประชุม/สัมมนา/ศึกษา
ณ คณะมนุษยศาสตร์ฯ
ดูงานของอาจารย์และ
นักศึกษา
(202201021521)
34 สารวจความพึงพอใจ
ผู้ตอบ
80
80
1 ต.ค. 58- 30 ก.ย. 59
ในการบริหารหลักสูตร
ณ คณะมนุษยศาสตร์ฯ
รป.บ.
(202201021621)
งาน/โครงการ : 1.4.2 งานจัดการเรียนการสอนนักศึกษาภาคพิเศษด้านสังคมศาสตร์
1.4.2.1 โครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1 ค่าโทรศัพท์
ค่าโทรศัพท์
12
12
1 ต.ค. 58- 30 ก.ย. 59
(302202020122)
ณ คณะมนุษยศาสตร์ฯ
2 ดาเนินงานคณะ
ซ่อมครุภัณฑ์
2
2
1 ต.ค. 58- 30 ก.ย. 59
มนุษยศาสตร์และ
วัสดุสานักงาน
6
6
ณ คณะมนุษยศาสตร์ฯ
สังคมศาสตร์
(302202020221)
3 กีฬานิติสัมพันธ์
นักศึกษา
200
200
11 ก.ย. 59
(302202020321)
ณ โรงยิม มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี
4 แสดงความยินดีบัณฑิต
ผู้เข้าร่วม
100
100
1 ต.ค. 58 - 30 ก.ย. 59
และติดตามบัณฑิต
ณ คณะมนุษยศาสตร์ฯ
(302202020421)
5 เสริมทักษะสาหรับ
ผู้เข้าร่วม
140
61
28-29 เม.ย. 59
นักศึกษาสาขาวิชารัฐ
ณ เดือนฉายรีสอร์ท
ประศาสนศาสตร์ใน
จ.กาญจนบุรี
ศตวรรษที่ 21
(302202020521)
6 ปัจฉิมนิเทศและ
ผู้เข้าร่วม
120
72
25-26 เม.ย. 59
สัมมนาหลังฝึก
ณ The Forfest
ประสบการณ์วิชาชีพ
อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี
ภาคพิเศษ
1-2 ก.ย. 59
(302202020621)
ณ อ.แกลง จ.ระยอง
7 จัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์
วัสดุและ
42
42
1 ต.ค. 58- 30 ก.ย. 59
ต่ากว่าเกณฑ์
ครุภัณฑ์
ณ คณะมนุษยศาสตร์ฯ
(302202020721)

ผู้รับผิดชอบ
รปบ.

รปบ.

คณะ
คณะ

นิติศาสตร์
รปศ.
รปศ.

รปศ.

รปศ.
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ที่

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

8

สานสัมพันธ์รับน้องส่ง
พี่สาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร์
(302202021021)
20 ปี สิงห์เทพ
(30220201121)

ผู้เข้าร่วม

เป้าหมาย
ตั้งไว้
บรรลุ
450
601

ผู้เข้าร่วม

1,000

1,000

10 เสริมความรู้ทางการ
ปกครองท้องถิ่น
(302202020821)
11 ศึกษาดูงานและ
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ
ทางรัฐประศาสนศาสตร์
(302202021221)
12 ปรับปรุงและพัฒนา
หลักสูตรภาควิชา
สังคมศาสตร์
(302203010221)
13 จัดหาโต๊ะประชุม
พร้อมเก้าอี้
(302202022231)
14 ครุภัณฑ์ประกอบห้อง
สานักงานคณะ
(302202022731)
15 เครื่องปรับอากาศ
(302202022831)
16 การจัดการความรู้คณะ
มนุษยศาสตร์ฯ
(302202022921)
17 จัดหาวัสดุในการเรียน
การสอน
(302202023021)
18 เรียนรู้วัฒนธรรมการ
ปกครองของไทย
(302202022421)

นักศึกษา

28

200

นักศึกษา

70

79

11-12 ก.ค. 59
ณ เดือนฉาย รีสอร์ท
จ.กาญจนบุรี

รปบ.

หลักสูตร

3

3

1 ต.ค. 58 - 30 ก.ย. 59
ณ คณะมนุษยศาสตร์ฯ

คณะ

ครุภัณฑ์
สานักงาน

1

1

1 ต.ค. 58- 30 ก.ย. 59
ณ คณะมนุษยศาสตร์ฯ

คณะ

ครุภัณฑ์
สานักงาน

1

1

1 ต.ค. 58- 30 ก.ย. 59
ณ คณะมนุษยศาสตร์ฯ

คณะ

ครุภัณฑ์

1

1

คณะ

ผู้เข้าร่วม

30

30

1 ต.ค. 58- 30 ก.ย. 59
ณ คณะมนุษยศาสตร์ฯ
1 ต.ค. 58 - 30 ก.ย. 59
ณ คณะมนุษยศาสตร์ฯ

วัสดุ

10

10

1 ต.ค. 58- 30 ก.ย. 59
ณ คณะมนุษยศาสตร์ฯ

นิติศาสตร์

ผู้เข้าร่วม

60

60

8-9 ส.ค. 59
ณ อ.หัวหิน
จ.ประจวบคีรีขันธ์

รปศ.

9

วันที/่ สถานที่ดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

31 ม.ค. 59
ณ โรงเรียนสาธิต
11 มิ.ย. 59
ณ หอประชุม 1
28-29 ส.ค. 59
ณ อาคาร 19
และศาลาประชาคม
เทศบาลเมือง
7 ส.ค. 59
ณ ห้อง 19/701

รปศ.

รปศ.

รปบ.

คณะ
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ที่

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย
ตั้งไว้
บรรลุ
1
1

วันที่/สถานที่ดาเนินการ

19 จัดหาเครื่องพิมพ์
วัสดุ,ครุภัณฑ์
1 ต.ค. 58- 30 ก.ย. 59
เลเซอร์ประจาสาขา
ณ คณะมนุษยศาสตร์ฯ
รปศ.
(302202022531)
20 จัดหาชั้นวางของ
วัสดุ,ครุภัณฑ์
1
1
1 ต.ค. 58- 30 ก.ย. 59
อเนกประสงค์ประจา
ณ คณะมนุษยศาสตร์ฯ
สาขา
(302202022631)
21 ปรับปรุงหลักสูตรรัฐ
หลักสูตร
1
1
1 ต.ค. 58- 30 ก.ย. 59
ประศาสนศาสตร์
ณ คณะมนุษยศาสตร์ฯ
(302202023121)
22 อบรมให้ความรู้และ
ผู้เข้าร่วม
200
250
10-11 ก.ย. 59
พัฒนาศักยภาพ
ณ ชั้น 3 อาคาร 80 ปี
ภาษาต่างประเทศ
(302202023221)
งาน/โครงการ : 1.4.3 งานพัฒนาวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.4.3.1 โครงการจัดหาสื่อ บริการสารสนเทศของหน่วยงานจัดการศึกษา
1 ส่งเสริมการผลิตตารา หนังสือ ตารา
12
10
1 ต.ค. 58- 30 ก.ย. 59
เอกสารและสื่อการ
วารสารวิชาการ 300
300
ณ คณะมนุษยศาสตร์ฯ
เรียนการสอนวารสาร
ทางวิชาการ
(102204030252)

งาน/โครงการ : 1.4.4 งานพัฒนานักศึกษา
1.4.4.1 โครงการบริการและสวัสดิการนักศึกษา
1 การจัดบริการให้
นักศึกษา
300
คาปรึกษาแนะแนว
ด้านการใช้ชีวิตและ
การเข้าสู่อาชีพแก่
นักศึกษา
(202207020221)

530

27 เม.ย. 59
ณ หอประชุม 1

ผู้รับผิดชอบ
รปศ.

รปศ.

รปศ.
รปศ.

คณะ

กิจการ
นักศึกษา

36
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ที่
2

3
4

5

1
2

3
4

5

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

แสดงความยินดีบัณฑิต ซุ้มแสดงความ
คณะมนุษยศาสตร์และ ยินดีบัณฑิต
สังคมศาสตร์
(202207020321)
การจัดซุ้มแสดงความ
จัดกิจกรรม
ยินดีบัณฑิต
(202207020421)
สานสัมพันธ์ศิษย์เก่า
กิจกรรม
และศิษย์ปัจจุบัน
(202207020521)

เป้าหมาย
ตั้งไว้
บรรลุ
12
12

วันที่/สถานที่ดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

11-13 ส.ค. 59
ณ คณะมนุษย์ฯ

กิจการ
นักศึกษา

1

1

11-13 ส.ค. 59
ณ คณะมนุษย์ฯ

อังกฤษ ศศ.บ.

2

2

12-13 ส.ค. 59
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี
2. 3-4 ก.ย. 59
ณ จ.นครราชสีมา
11-13 ส.ค. 59
ณ คณะมนุษย์ฯ

สังคมศึกษา

แสดงความยินดีกับ
บัณฑิต
100
100
บัณฑิตและติดตาม
บัณฑิต
(202207020621)
1.4.4.2 โครงการพัฒนานักศึกษาตามมาตรฐาน TQF ของคณะและสาขาวิชา
ปฐมนิเทศนักศึกษา
นศ. ปี 1
500
684
29 ก.ค. 59
(102207010121)
ณ หอประชุม 1
ประกวดกิจกรรมรับ
โครงการ/
12
12
15-25 ส.ค. 59 และ
น้องสร้างสรรค์
กิจกรรม
7 ก.ย. 59
(102207010221)
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี
พิธีไหว้ครู
นักศึกษา
300
500
25 ส.ค. 59
(102207010321)
ณ หอประชุม 1
การประกวดหนุ่ม
นักศึกษา
300
1,292
7 ต.ค. 58
ฉลาด สาวเฉลียว และ
ณ หอประชุม 1
หนุ่มสาวสร้างสรรค์
14 ต.ค. 58
(102207010421)
ณ หอประชุม 1
ประกวดกิจกรรมร้อง
นักศึกษา
300
720
28 ต.ค. 58
เพลงหมู่คณะ
ณ หอประชุม 1
มนุษยศาสตร์ฯ และ
พิธีมอบรางวัลเพชร
มนุษยศาสตร์ฯ
(102207010521)

รปบ.

กิจการ
นักศึกษา
กิจการ
นักศึกษา
กิจการ
นักศึกษา
กิจการ
นักศึกษา
กิจการ
นักศึกษา
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ที่

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

6

อบรมให้ความรู้
นักศึกษาและศิษย์เก่า
(102207010621)
อบรมคุณธรรม
จริยธรรม
(102207010721)
การแข่งขันกีฬาคณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
(202207011221)
อบรมภาวะผู้นาและ
การประกันคุณภาพ
(202207011321)

นักศึกษา,
ศิษย์เก่า

7
8

9

10 โครงการพัฒนา
ศักยภาพและเตรียม
ความพร้อมเพื่อสอบ
วัดระดับภาษาจีน
(202207011421)
11 สัมมนาการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ
ภาษาญี่ปุ่นแก่
นักศึกษาและศิษย์เก่า
(202207011521)
12 ค่ายสานสัมพันธ์น้องพี่
ชาวอินเตอร์
(202207011621)
13 โครงการจิตอาสาเพื่อ
พัฒนาภาษาอังกฤษ
สาหรับเยาวชน
(202207011721)
14 Open House และคืน
สู่เหย้าชาวอินเตอร์
(102207010821)

เป้าหมาย
ตั้งไว้
บรรลุ
40
122

วันที่/สถานที่ดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

30-31 ก.ค. 59
ณ ห้อง 19/301

กิจการ
นักศึกษา

นักศึกษา

40

409

27 เม.ย. 59
ณ หอประชุม 1

กิจการ
นักศึกษา

นักศึกษา
สาขาวิชา

12

12

กิจการ
นักศึกษา

โครงการที่
นักศึกษาจัดทา

3

2

ผู้เข้าร่วม

160

161

14-15, 18 พ.ย. 58
ณ โรงยิมและสนาม
ฟุตบอล มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี
27 พ.ค. 59
ณ ห้อง 19/301
21-22 ก.ค. 59
ณ จ.กาญจนบุรี
21 ต.ค. 58
ณ อาคาร 2
25 พ.ค. 59
ณ คณะมนุษย์ฯ

ผู้เข้าร่วม

50

45

8 เม.ย. 59
ณ ห้อง 2/304

ภาษาญี่ปุ่น

นักศึกษา

60

55

20 ต.ค. 58
ณ เมืองพัทยา จ.ชลบุรี

อังกฤษ Inter

ผู้เข้าร่วม

65

47

นักศึกษา

100

84

กิจการ
นักศึกษา
ภาษาจีน

25 เม.ย. 59
อังกฤษ Inter
ณ โรงเรียนวัดสระมะเกลือ
26 เม.ย. 59
ณ หอประชุม 1

อังกฤษ Inter
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ที่

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

15 อบรมพัฒนา
บุคลิกภาพ
(202207012021)
16 สัมมนาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพและปัจฉิมนิเทศ
(202207012121)
17 ศึกษาดูงานสถาน
ประกอบการ
(202207012221)
18 แนะแนวอาชีพโดย
ศิษย์เก่า
(202207011821)
19 อบรมการใช้
คอมพิวเตอร์สาหรับ
งานสานักงาน
(202207011921)
20 ค่ายพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษาและ
ส่งเสริมอัตลักษณ์
ม.ร.ท.
(102207010921)
21 ศิลปกรรมสองฝั่งโขง
(202207012321)

ผู้เข้าร่วม

22 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ
ทัศนศิลป์ร่วมสมัย สู่
สังคมสร้างสรรค์
(102207011021)
23 โครงการเสริมความรู้
ด้านกฎหมาย
(202207012421)
24 โครงการค่ายอาสา
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ทางธรรมชาติ
(202207012521)

เป้าหมาย
ตั้งไว้
บรรลุ
40
40

วันที่/สถานที่ดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

2 ส.ค. 59
ณ ห้อง 2/304

อังกฤษ ศศ.บ.

ผู้เข้าร่วม

60

60

25 ก.ค. 59
ณ ห้อง 2/207

อังกฤษ ศศ.บ.

ผู้เข้าร่วม

45

45

อังกฤษ ศศ.บ.

ผู้เข้าร่วม

40

40

1 เม.ย. 59
ณ โรงแรมวรบุรี อโยธยา
คอนเวนชั่น รีสอร์ท
4 ส.ค. 59
ณ ห้อง 2/304

ผู้เข้าร่วม

40

40

3, 10, 17 ส.ค. 59
ณ ห้อง 2/304

อังกฤษ ศศ.บ.

ผู้เข้าร่วม

45

45

2-4 มี.ค. 59
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาญจนบุรี

อังกฤษ ศศ.บ.

ผู้เข้าร่วม

40

20

ศิลปกรรม

ผู้เข้าร่วม

40

40

28-31 มี.ค. และ
1-2 เม.ย. 59
ณ มหาวิทยาลัยจาปาสัก
สปป.ลาว
22-23 ส.ค. 59
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี

นักศึกษาและ
บุคคลทั่วไป

30

122

14 ก.ย. 59
ณ อาคาร 10 ชั้น 3

นิติศาสตร์

ผู้เข้าร่วม

30

34

21-23 ธ.ค. 58
ณ ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ
และอุทยานน้าตกวังตะไคร้
จ.นครนายก

นิติศาสตร์

อังกฤษ ศศ.บ.

ศิลปกรรม

39
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ที่

เป้าหมาย
ตั้งไว้
บรรลุ
30
77

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

วันที่/สถานที่ดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

25 โครงการเผยแพร่
ความรู้ทางกฎหมาย
เนื่องในวันรพี
(202207012621)
26 โครงการอบรมหลัก
วิชาชีพนักกฎหมาย
(202207012721)

ผู้เข้าร่วม

26 ส.ค. 59
ณ โรงเรียนช่องสาริกา
อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี

นิติศาสตร์

ผู้เข้าร่วม

30

137

8 และ 26 ส.ค. 59
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี และโรงเรียนช่อง
สาริกา จ.ลพบุรี

นิติศาสตร์

27 โครงการอบรมและ
พัฒนาศักยภาพ
อาจารย์และนักศึกษา
ในการทาวิจัยทาง
สังคมศาสตร์
(202207012821)
28 ค่ายพัฒนาบุคลิกภาพ
(102207011121)

ผู้เข้าร่วม

20

100

10, 17, 24 ส.ค. 59
ณ ห้องศาลจาลอง

นิติศาสตร์

ผู้เข้าร่วม

150

97

นิติศาสตร์

ผู้เข้าร่วม

40

79

24-25 พ.ค. 59
ณ วัดสังกัสรัตนคีรี,
หุบป่าตาด จ.อุทัยธานี
และพิพิธภัณฑสถาน
ชัยนาทมุนี, วัดพระบรม
ธาตุวรวิหาร สวนนก
ชัยนาท ศูนย์สัมมนาคริส
เตียนมโนรมย์ จ.ชัยนาท
24-25 ธ.ค. 58
ณ สาขาวิชานิติศาสตร์
3 ก.พ. 59
ณ สาขาวิชานิติศาสตร์

29 โครงการอบรม
พัฒนาการสอบความรู้
ความสามารถทั่วไป
(ทดสอบความรู้ฯ ภาค
ก.) (102207011221)
30 เตรียมความพร้อมใน
การประกอบอาชีพ
(102207011321)
31 ค่ายพัฒนาบุคลิกภาพ
และจริยธรรม
(102207011421)

ผู้เข้าร่วม

100

65

15-16 ก.พ. 59
ณ ต.สาลิกา จ.นครนายก

รปศ.

ผู้เข้าร่วม

190

193

24-25 ต.ค. 58
ณ สวนพฤกษศาสตร์ภาค
กลางพุแค จ.สระบุรี

รปศ.

นิติศาสตร์
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ที่

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

32 กีฬาสานสัมพันธ์ชาว
รัฐประศาสนศาสตร์
(202207012921)
33 แชร์ประสบการณ์พี่ครู
ติวน้องเข้าครู
(102207011521)
34 ส่งเสริมแข่งขันทักษะ
วิชาการ
(202207013021)
35 สืบสานวัฒนธรรม
ท้องถิ่น
(102207011621)
36 ความรู้อาเซียนสู่ชุมชน
(102207011721)

ผู้เข้าร่วม

เป้าหมาย
ตั้งไว้
บรรลุ
250
380

ผู้เข้าร่วม

87

92

ผู้เข้าร่วม

3

50

นักศึกษา

50

60

ผู้เข้าร่วม

70

129

37 สังคมศึกษาสู่อาเซียน
(102207011821)

ผู้เข้าร่วม

40

53

38 กิจกรรมบาเพ็ญ
ประโยชน์และรักษา
สิ่งแวดล้อม
(202207013121)
39 จิตอาสาพัฒนาสังคม
(202207013221)

นักศึกษา

150

194

ผู้เข้าร่วม

40

43

40 ภาษาไทยอาสาพัฒนา
ชุมชน
(102207011921)
41 ค่ายภาษาไทย
(202207013321)

ผู้เข้าร่วม

47

211

ผู้เข้าร่วม

47

51

42 ไหว้ครูดนตรีไทยสากล
(202207013421)

ผู้เข้าร่วม

700

1,422

วันที่/สถานที่ดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

3 ส.ค. 59
ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี
21 พ.ค. 59
ณ ห้อง 2/304, 2/307

รปศ.
อังกฤษ ค.บ.

19 และ 25 มี.ค. 59
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี
5 พ.ย. 58
ณ พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านไทยเบิ้ง
ต.โคกสลุง จ.ลพบุรี
12-13 ก.ค. 59
ณ โรงเรียนบ้านเขาขวาง
อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี
21-23 เม.ย. 59
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชร
จ.กาแพงเพชร
27 ส.ค. 59
ณ วัดเขาวงพระจันทร์
อ.โคกสาโรง จ.ลพบุรี

อังกฤษ ค.บ.

29-30 ก.ค. 59

สังคมศึกษา

สังคมศึกษา
สังคมศึกษา
สังคมศึกษา

สังคมศึกษา

ณ โรงเรียนบ้านนาน้าโครม

อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์
7 ก.ค. 59
ณ โรงเรียนบ้านนกเขาเปล้า
อ.โคกสาโรง จ.ลพบุรี
24-26 พ.ค. 59
ณ จังหวัดสุพรรณบุรี
จังหวัดกาญจนบุรี
จังหวัดนครปฐม
9 ก.ย. 59
ณ หอประชุม 1

ภาษาไทย
ภาษาไทย

ดนตรีศึกษา
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ที่

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย
ตั้งไว้
บรรลุ
80
197

วันที่/สถานที่ดาเนินการ

43 เตรียมความพร้อมด้าน
นักศึกษา
4 ส.ค. 59
วิชาการและทักษะการ
ณ ห้องประชุม ชั้น 10
ใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย
อาคาร 20
(102207012021)
44 เตรียมความพร้อม
นักศึกษา
106
106
28-29 ธ.ค. 58
"การเป็นนักศึกษาฝึก
ณ อาคาร 10/702
ประสบการณ์วิชาชีพที่
ดี" (102207012121)
45 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ
นักศึกษา
106
106
25-26 เม.ย. 59
และปัจฉิมนิเทศ
ณ บ้านเพวิลล์รีสอร์ท
นักศึกษาหลังฝึก
จ.ระยอง
ประสบการณ์วิชาชีพ
(102207012221)
46 ค่ายอาสาพัฒนา
นักศึกษา
50
70
28-29 มี.ค. 59
ท้องถิ่น
ณ เรือนถาวรโฮมสเตย์
(102207012321)
จ.สมุทรสงคราม
47 ค่ายคุณธรรมจริยธรรม
นักศึกษา
80
188
19-20 ม.ค. 59
(102207012421)
ณ อาคาร 10 ชั้น 3
48 เรียนรู้วัฒนธรรม
ผู้เข้าร่วม
50
80
2 ส.ค. 59
ท้องถิ่นไทย
ณ ศูนย์ศึกษา
(202207013521)
ประวัติศาสตร์อยุธยา
งาน/โครงการ : 1.4.5 งานพัฒนาภาษาต่างประเทศแก่นักศึกษา
1.4.5.1 โครงการพัฒนาศักยภาพความรู้ภาษาต่างประเทศภาษาอื่นๆ
1 อบรม
ผู้เข้าร่วม
50
177
16-17, 23-24 ม.ค. 59
ภาษาต่างประเทศและ
ณ ห้อง 16/403, 16/406
ภาษาอื่นๆ
30-31 ก.ค. 59
(102205020121)
ณ อาคาร 10 ชั้น 7
2 โครงการพัฒนาอาจารย์ ผู้เข้าร่วม
5
44
5 และ 11 ก.พ. 59
หรือนักศึกษาด้าน
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
วิชาการและวิชาชีพ
สวนสุนันทา
(102205020221)
3 โครงการอบรมบูรณา
ผู้เข้าร่วม
50
50
19 ธ.ค. 58
การประสบการณ์และ
ณ 2/207
ความรู้จากพี่สู่น้อง
(102205020321)

ผู้รับผิดชอบ
รปบ.

รปบ.

รปบ.

รปบ.
รปบ.
รปบ.

คณะ

ภาษาจีน

ภาษาจีน
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ที่
4

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย
ตั้งไว้
บรรลุ
40
40

วันที่/สถานที่ดาเนินการ

โครงการศึกษาภาษา
ผู้เข้าร่วม
17-18 ส.ค. 59
และวัฒนธรรมจีน
ณ มรภ.เทพสตรี และวัด
(102205020421)
พระแก้ว กรุงเทพฯ
5 อบรมภาษาอาเซียน
นักศึกษา
20
20
13-16 มิ.ย. 59
(202205020121)
ณ ห้อง 16/406
6 แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ผู้เข้าร่วม
22
75
10 ก.ค. และ 14 ส.ค. 59
ภาษาและวัฒนธรรม
ณ อาคาร 16
ในต่างประเทศ
(202205020221)
7 อบรม TOEIC
ผู้เข้าร่วม
20
59
10-11 ก.ย. 59
(202205020321)
ณ 16/406 และ 2/309
งาน/โครงการ : 1.4.7 งานพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
1.4.7.1 โครงการพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
1 เสริมความรู้ภาษาและ
ผู้เข้าร่วม
20
45
9 เม.ย. 59 ณ ศูนย์ภาษา
เทคโนโลยีเพื่อการใช้
งาน
(202206010121)
2 โครงการอบรมพัฒนา
นักศึกษา
20
27
30 เม.ย. - 1 พ.ค. 59
ทักษะการใช้
ณ ห้อง 16/406
เทคโนโลยีสาหรับ
นักศึกษา
(202206010221)
3 เสริมสร้างความรู้ด้าน
ผู้เข้าร่วม
40
51
25-26 ก.ค. 59
เทคโนโลยี
ณ ห้องปฏิบัติการ
(102206010121)
คอมพิวเตอร์ (16/402)
งาน/โครงการ : 1.4.8 งานพัฒนาภาษาต่างประเทศแก่นักศึกษา
1.4.8.1 โครงการพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษ
1 ค่ายอบรมพัฒนา
นักศึกษา
55
52
ทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21
(102205010121)
2 จัดกิจกรรมการ
กิจกรรม
1
1
แสดงผลงานทาง
วิชาการ
(202205010121)

ผู้รับผิดชอบ
ภาษาจีน
อังกฤษ Inter
อังกฤษ Inter

อังกฤษ Inter

ภาษาญี่ปุ่น

อังกฤษ Inter

สังคมศึกษา

20-22 ต.ค. 58
ณ โรงแรม A-one Star
Hotel พัทยา จ.ชลบุรี

อังกฤษ Inter

5 เม.ย. 59
ณ หอประชุม 1

อังกฤษ ศศ.บ.
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ที่
3

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย
ตั้งไว้
บรรลุ
60
50

วันที่/สถานที่ดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

เยี่ยมเยือนเพื่อน
ผู้เข้าร่วม
17-19 พ.ค. 59
อังกฤษ ค.บ.
ราชภัฏสานสัมพันธ์
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ไมตรี
กาแพงเพชร
(202205010221)
จ.กาแพงเพชร
4 การประกวดสุนทร
ผู้เข้าร่วม
40
196
5 เม.ย. 59
อังกฤษ ค.บ.
พจน์แข่งขันร้องเพลง
ณ หอประชุม 1
ภาษาอังกฤษและการ
แสดงละคร
(202205010321)
งาน/โครงการ : 1.4.9 งานประกันคุณภาพการศึกษาโครงการพัฒนาการเรียนการสอนแบบมาตรฐานครูมืออาชีพ
1.4.9.1 โครงการพัฒนาห้องเรียนคุณภาพและห้องปฏิบัติการโครงการส่งเสริมคุณภาพการเรียนการสอน
1 ส่งเสริมการเรียนการ
คอมพิวเตอร์
1
1
1 ต.ค. 58 - 30 ก.ย. 59
รปบ.
สอนนักศึกษา
แบบพกพา
ณ คณะมนุษยศาสตร์ฯ
(202203060131)
2 อบรมความรู้ CEFR
ผู้เข้าร่วม
50
54
3 ก.ย. 59
อังกฤษ ค.บ.
สาหรับนักศึกษาครู
ณ ห้อง 2/304, 2/305
(202210010121)
3 ค่ายภาษาอังกฤษ
ผู้เข้าร่วม
60
60
26-28 ส.ค. 59
อังกฤษ ค.บ.
นักศึกษาเอก
ณ เดือนฉายรีสอร์ท
ภาษาอังกฤษ ค.บ. ปีที่
จ.กาญจนบุรี
1 (102210010121)
4 อบรมเชิงปฏิบัติการ
ผู้เข้าร่วม
87
87
6-7 ส.ค. 59
อังกฤษ ค.บ.
เขียนวิจัยในชั้นเรียน
ณ ห้องปฏิบัติการทาง
(102210010221)
ภาษา
5 อบรมเชิงปฏิบัติการ
ผู้เข้าร่วม
87
87
9-10 เม.ย. 59
อังกฤษ ค.บ.
บุคลิกภาพความเป็น
ณ ห้อง 10/703
ครู (102210010321)
6 อบรมเชิงปฏิบัติการ
นักศึกษา
80
96
6 ก.ย. 59
สังคมศึกษา
(เส้นทางสู่ครูมืออาชีพ)
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
(202210010221)
เทพสตรี
7 ศึกษาวัฒนธรรมและ
ผู้เข้าร่วม
49
115
1 เม.ย. 59
ภาษาไทย
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ณ ห้องประชุมชั้น 8
(102210010521)
อาคาร 90 ปี
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ที่

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

8

สัมมนาการสอน
ภาษาไทย
(102210010621)
เสริมความรู้
ความสามารถนักศึกษา
สาขาวิชาภาษาไทย
(102210010421)

ผู้เข้าร่วม

เป้าหมาย
ตั้งไว้
บรรลุ
126
54

ผู้เข้าร่วม

378

9

487

วันที่/สถานที่ดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

27-29 พ.ค. 59
ณ ต.หนองเมือง อ.บ้านหมี่
จ.ลพบุรี และ ห้อง 2/207
27 เม.ย. 59
ณ สาขาวิชาภาษาไทย
14 ก.ค. 59
ณ สานักศิลปะฯ
26 ก.ค. 59
ณ ห้อง 16/502
6 ส.ค. 59
ณ สาขาวิชาภาษาไทย

ภาษาไทย
ภาษาไทย

งาน/โครงการ : 1.4.10 งานประกันคุณภาพการศึกษา
1.4.10.1 พัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรให้ได้มาตรฐานตรงตามความต้องการของท้องถิ่นภูมิภาคอาเซียน/สากล
1 วิพากษ์และพัฒนา
ผู้เข้าร่วม
20
10
12 ก.ค. 59
รปศ.
หลักสูตรรัฐ
ณ ห้องประชุมยูงทอง
ประศาสนศาสตร
บัณฑิต
(202203020121)
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนางานวิจัยให้มีความเป็นเลิศสร้างองค์ความรู้ใหม่และบูรณาการงานวิจัยกับกระบวนการเรียนรู้
และถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ภูมิภาคอาเซียน/สากล
ผลผลิต : 3.1 ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้
งาน/โครงการ : 3.1.1 งานสนับสนุนการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ วิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น วิจัยในชั้นเรียน วิจัย
สถาบันและวิจัยสิ่งประดิษฐ์
3.1.1.1 โครงการสนับสนุนทุนวิจัย
1 ส่งเสริมและสนับสนุน
งานวิจัย
69
35
1 ต.ค. 58 – 30 ก.ย. 59
คณะ
การวิจัยเพื่อพัฒนา
ณ คณะมนุษยศาสตร์ฯ
(205102010244)
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เป้าหมาย
วันที่/สถานที่ดาเนินการ ผู้รับผิดชอบ
ตั้งไว้
บรรลุ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 บูรณาการบริการวิชาการกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมกับชุมชน/ท้องถิ่น
ภูมิภาคอาเซียน/สากล
ผลผลิต : 4.1 ผลงานการบริการวิชาการ
งาน/โครงการ : 4.1.1 งานให้บริการทางวิชาการของหน่วยงานในมหาวิทยาลัย
4.1.1.1 โครงการความร่วมมือทางด้านวิชาการเพื่อพัฒนาหน่วยงาน ชุมชนและท้องถิ่นทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
1 โครงการพัฒนา
บุคลากร
50
207
6 ส.ค. 59
กิจการ
บุคลากรท้องถิ่นสู่สากล
ท้องถิ่น
ณ อบต.โพธิ์เก้าต้น
นักศึกษา
(B02302020742)
จ.ลพบุรี
2 โครงการค่ายภาษาจีน
ผู้เข้าร่วม
200
319
31 ม.ค. 59
ภาษาจีน
เพื่อเยาวชน
ณ โรงเรียนตาคลี
(B02302021042)
ประชาสรรค์ จ.นครสวรรค์
3 ก.พ. 59
ณ โรงเรียนโคกสลุงวิทยา
3 เปิดประตูความรู้ภาษา
ผู้เข้าร่วม
50
50
10 ม.ค. 59
ภาษาจีน
และวัฒนธรรมจีน
ณ ห้องประชุมศูนย์
(ครั้งที่ 7)
วิทยาศาสตร์ฯ
(B02302020842)
4 โครงการจัดสอบวัด
ผู้เข้าร่วม
160
156
14 พ.ย. 58
ภาษาจีน
ระดับภาษาจีน HSK
ณ อาคาร 90 ปี
(B02302020942)
12 มิ.ย. 59
ณ อาคาร 90 ปี
5 กิจกรรมอบรมภาษา
ผู้เข้าร่วม
50
59
21 ม.ค. 59
ภาษาญี่ปุ่น
และวัฒนธรรมญี่ปุ่น
ณ อาคารคหกรรม
(B02302021142)
6 ค่ายภาษาญี่ปุ่นเพื่อ
ผู้เข้าร่วม
20
74
31 ม.ค. 59
ภาษาญี่ปุ่น
เยาวชน
ณ โรงเรียนตาคลี
(B02302021242)
ประชาสรรค์ จ.นครสวรรค์
7 ค่ายภาษาอังกฤษเพื่อ
ผู้เข้าร่วม
200
210
18 ธ.ค. 58
อังกฤษ Inter
เยาวชน
ณ โรงเรียนวัดตุ้มหู
(B02302021342)
อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี
25 ธ.ค. 58
ณ โรงเรียนบ้านยางราก
อ.โคกเจริญ จ.ลพบุรี
12 มี.ค. 59
ณ โรงเรียนอนุบาลบ้านหมี่
จ.ลพบุรี
ที่

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด
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ที่
8

โครงการ/กิจกรรม

อบรมภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสารสาหรับ
หน่วยงานราชการ
(B02302021442)
9 วิจัยทางศิลปะและการ
ออกแบบกับการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี
(B02302021542)
10 ค่ายภาษาอังกฤษเพื่อ
เยาวชน
(B02302021642)

ตัวชี้วัด
ผู้เข้าร่วม

เป้าหมาย
ตั้งไว้
บรรลุ
40
173

ประชาชน

40

100

ผู้เข้าร่วม

200

350

วันที่/สถานที่ดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

18-29 ม.ค. 59
ณ กองพันทหารราบที่ 1
ทหารราบ 31 รักษา
พระองค์
18-19 ธ.ค. 58
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี

อังกฤษ ศศ.บ.

ศิลปกรรม

16 ธ.ค. 58
อังกฤษ ค.บ.
ณ โรงเรียนวัดท่าแค
22 ธ.ค. 58
ณ โรงเรียนบ้านนกเขาเปล้า
25 ธ.ค. 58
ณ โรงเรียนบ้านหนองแขม
21-22 ก.ค. 59
สังคมศึกษา
ณ อาคาร 80 ปี ชั้น 3

11 โครงการพัฒนาครู
ครูผู้สอนวิชา
30
39
บุคลากรทางการศึกษา สังคมศึกษา
(พัฒนาทักษะการสอน
วิชาสังคมศึกษา)
(B02302021742)
12 สัมมนาการสอน
ผู้เข้าร่วม
50
73
23-24 ก.ค. 59
ภาษาไทยระดับ
ณ ห้องประชุมศูนย์
มัธยมศึกษา
วิทยาศาสตร์
(B02302021842)
13 ดนตรีวิชาการ
ผู้เข้าร่วม
40
66
21, 27 ส.ค. 59
(B02302021942)
ณ อาคารสังคีตาคาร
4.1.1.2 โครงการที่มีการบูรณาการวิชาการกับการเรียนการสอนและงานวิจัย
1 ห้องปรึกษากฎหมาย
ผู้เข้าร่วม
50
109
8-9 ส.ค. 59
(B02302010342)
ณ วัดถ้าเขาปรางค์
ต.นิคมลานารายณ์
อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี,
โรงเรียนชุมชนบ้านโคกปรง
ต.โคกปรง อ.วิเชียรบุรี
จ.เพชรบูรณ์, แท่นขุดเจาะ
น้ามันดิบ ต.นาสนุ่น
อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์

ภาษาไทย

ดนตรีศึกษา
นิติศาสตร์
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ที่
2

3

โครงการ/กิจกรรม
ค่ายยุวชนส่งเสริม
ประชาธิปไตย
(B02302010442)

ตัวชี้วัด
ผู้เข้าร่วม

เป้าหมาย
ตั้งไว้
บรรลุ
80
190

วันที่/สถานที่ดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

10 ส.ค. 59
ณ โรงเรียนวัดโพธิ์เก้าต้น
อ.เมือง จ.ลพบุรี

รปบ.

อบรมเชิงปฏิบัติการ
ผู้เข้าร่วม
50
94
25-26 มี.ค. 59
ภาควิชา
สร้างสรรค์แบบบูรณา
ณ มูลนิธิคาชูโอ คุรุ วาคามิ สังคมศาสตร์
การ
อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
(B02302012942)
งาน/โครงการ : 4.1.2 งานให้บริการทางวิชาการของหน่วยงานในมหาวิทยาลัย
4.1.2.1 โครงการส่งเสริมขับเคลื่อนการเรียนรู้และสืบสานโครงการพระราชดาริ
1 ค่ายอาสาและบาเพ็ญ
นักศึกษา
30
204
20 ก.ค. 59
กิจการ
ประโยชน์ สืบสาน
ณ สวนสัตว์ลพบุรี
นักศึกษา
โครงการพระราชดาริ
21-22 ก.ค. 59
(B02302050142)
ณ จ.กาญจนบุรี
4.1.2.2 โครงการสารวจความต้องการของหน่วยงาน ชุมชน สังคม
1 ค่ายอาสา รปศ. สู่
ผู้เข้าร่วม
140
222
8 ส.ค. 59
รปศ.
ชุมชน
ณ โรงเรียนบ้านหนอง
(B02302030142)
มะค่า อ.โคกเจริญ
จ.ลพบุรี
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการบูรณาการ การมี
ส่วนร่วมกับชุมชนท้องถิ่นภูมิภาคอาเซียน/สากล
ผลผลิต : 5.1 ผลงานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
งาน/โครงการ : 5.1.1 งานส่งเสริมการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมของหน่วยงานในมหาวิทยาลัย
5.1.1.1 โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ สืบสานเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นและของชาติ
1 การประกวด
ผู้เข้าร่วม
300
2,369
10-11 ก.พ. 59
กิจการ
ศิลปวัฒนธรรม
ณ ห้อง 19/301
นักศึกษา
สร้างสรรค์
(C04102050642)
ยุทธศาสตร์ที่ 6 บริการจัดการโดยยึดหลักอัตตาภิบาลและธรรมาภิบาลโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์และความพึงพอใจของ
บุคลากรและผู้รับบริการในการดาเนินงาน
ผลผลิต : 6.1 ผลงานการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
งาน/โครงการ : 6.1.1 โครงการสร้างเสริมสุขภาวะ
6.1.1.1 โครงการ Happy workplace (สถานที่ทางานที่มีความสุข)
1 Happy workplace
ผู้เข้าร่วม
60
60
1 ต.ค. 58 - 30 ก.ย. 59
คณะ
(202505010121)
ณ คณะมนุษยศาสตร์ฯ
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ที่

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย
ตั้งไว้
บรรลุ

วันที่/สถานที่ดาเนินการ

ผลผลิต : 6.2 ผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
งาน/โครงการ : 6.2.1 งานประกันคุณภาพการศึกษา
6.2.1.1 โครงการประกันคุณภาพ ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
1 การประกันคุณภาพ
เล่มรายงาน
130
130
1 ต.ค. 58 - 30 ก.ย. 59
ภายในเพื่อพัฒนา
ณ คณะมนุษยศาสตร์ฯ
การศึกษา
(102203010252)
ผลผลิต : 6.3 ผลงานการพัฒนาบุคลากร
งาน/โครงการ : 6.3.1 โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพและสมรรถนะการปฏิบัติงาน
6.3.1.1 โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
1 เข้าร่วมอบรม สัมมนา
บุคลากร
10
7
6-8 มิ.ย. 59
วิชาการ ศึกษาดูงาน
ณ เจ้าหลาวคาบาน่า
(202402030121)
รีสอร์ท จ.จันทบุรี

ผู้รับผิดชอบ

คณะ

คณะ

