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แผนพัฒนาบุคลากร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

 
บทนํา 
 แผนพัฒนาบุคลากร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 จัดทําขึ้น
เพื่อเปนแนวทางในการดําเนินงานดานการพัฒนาบุคลากร โดยอาศัยขอมูลจากแผนพัฒนาบุคลากร 5 ป คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552-2556 และขอเสนอแนะจากผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษา  ปการศึกษา  2551 ทั้ งนี้คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมีจุดมุ งหมายใน
กระบวนการพัฒนาศักยภาพและทักษะในการปฏิบัติงานของบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน 
เพื่อใหบุคลากรเกิดความกาวหนาในสายงานของตนเอง นอกจากนี้ยังมุงเนนเรื่องการเสริมสรางคุณธรรม 
จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ เพื่อเปนการสงเสริมใหบุคลากรเกิดจิตสํานึกในการรักษาจรรยาบรรณ
วิชาชีพ ซ่ึงถือเปนหนาที่สําคัญของบุคลากรทุกคนที่จะตองยึดถือและปฏิบัติ รวมถึงการสงเสริมคุณภาพชีวิต
และความพึงพอใจในการทํางาน เพื่อใหเกิดความสมดุลระหวางชีวิตการทํางานและสุขภาพ สงเสริมการมี
สุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณทั้งรางกายและจิตใจ และการเสริมสรางความสัมพันธอันดี ความเปนมิตร ความ
สามัคคีเปนหนึ่งเดียวกัน ซ่ึงจะสงผลดีตอการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ตลอดจนการสรางขวัญ
และกําลังใจใหเกิดความมุงมั่นในการปฏิบัติงาน เพื่อเปนแรงผลักดันในการขับเคลื่อนองคกรไปสูผลสําเร็จ
ตามเปาหมายที่กําหนด 
 
วัตถุประสงค 

1. เพื่อพัฒนาศักยภาพทางวิชาการแกอาจารยคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
2. เพื่อพัฒนาทักษะในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนคณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร  
3. เพื่อสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชพีแกบุคลากรคณะมนษุยศาสตรและ

สังคมศาสตร 
4. เพื่อสงเสริมคุณภาพชวีิตและความพึงพอใจในการทํางานของบุคลากรคณะมนษุยศาสตรและ

สังคมศาสตร 
 
เปาหมาย 

1.  เปาหมายเชงิปริมาณ 
1.1  รอยละของจํานวนบุคลากรที่ไดรับการพัฒนาศักยภาพตอจํานวนบุคลากรทั้งหมด ไมนอย

กวารอยละ 80 
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1.2 สัดสวนของอาจารยที่มีผลงานทางวิชาการตอจํานวนอาจารยประจํา ไมนอยกวารอยละ 80 
1.3  ระดับความพึงพอใจในการประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารย ในระดับดี ไมนอย

กวารอยละ 80 
1.4 มีจํานวนอาจารยที่ไดรับตําแหนงทางวิชาการเพิ่มขึ้น ไมนอยกวา 2 คน 
1.5 มีแผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน และแผนพัฒนารายบุคคล ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

2553 
2.  เปาหมายเชิงคุณภาพ 

2.1 บุคลากรคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมีทักษะในการปฏิบัติงาน สามารถนําความรู 
ทักษะ พฤติกรรมที่ไดรับจากการพัฒนามาประยุกตใชใหเกิดประโยชนตองานที่รับผิดชอบ เสริมสรางขีด
ความสามารถในการแขงขันอยางยั่งยืนของมหาวิทยาลัย  

   
กลยุทธ 

1. พัฒนาศักยภาพทางวิชาการและวิชาชพีของอาจารยคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
2. พัฒนาศักยภาพในการปฏิบตัิงานของบุคลากรสายสนับสนุนคณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร 
3. สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพแกบุคลากรคณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร 
4. สงเสริมคุณภาพชีวิตและความพึงพอใจในการทํางานของบุคลากรคณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร 
 
แนวปฏิบตัติามกลยุทธ 
กลยุทธท่ี 1 พัฒนาศักยภาพทางวิชาการและวิชาชีพของอาจารยคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
แนวทางปฏิบัติที่ 1.1 สงเสริมและสนับสนุนใหอาจารยเขารวมประชุม อบรม สัมมนา และนาํเสนอ

ผลงานวิชาการ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
แนวทางปฏิบัติที่ 1.2 พัฒนาระบบและกลไกเพื่อเสริมสรางใหอาจารยผลิตผลงานดานการวจิัยและ

ผลงานทางวิชาการอยางตอเนื่อง  
แนวทางปฏิบัติที่ 1.3 พัฒนาศักยภาพของอาจารยดานการจดัการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษา และมาตรฐานวิชาชีพ 
แนวทางปฏิบัติที่ 1.4  พัฒนาศักยภาพในการผลิตและใชส่ือสารสนเทศเพื่อการเรียนรู 
แนวทางปฏิบัติที่ 1.5 พัฒนาทักษะการใชภาษาในเชิงวิชาการ ทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศ 
แนวทางปฏิบัติที่ 1.6 สงเสริมการจัดการความรูภายในหนวยงาน และระหวางหนวยงาน เพือ่นํามา

สังเคราะหองคความรูและแนวปฏิบัติที่ดี ในการใชประโยชนเพื่อการพัฒนาตนเอง
และการปฏิบตัิงานของอาจารย 
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แนวทางปฏิบัติที่ 1.7 เสริมสรางความรวมมือและเครือขายการพฒันางานดานวชิาการและวิชาชีพของ
อาจารย ทั้งภายในและภายนอก 

แนวทางปฏิบัติที่ 1.8 สงเสริมการจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน เพื่อใหอาจารยสามารถปฏิบัติงานไดคุณภาพ
ตามเกณฑมาตรฐาน 

แนวทางปฏิบัติที่ 1.9 สงเสริมและสนับสนุนใหอาจารยไดศกึษาตอในระดับปริญญาเอก ทั้งดานการ
เตรียมความพรอมของอาจารย และจดัหาแหลงทุนสนับสนุน 

 
กลยุทธท่ี 2  พัฒนาศักยภาพในการปฏิบตัิงานของบุคลากรสายสนับสนนุคณะมนุษยศาสตรและ 

สังคมศาสตร 
แนวทางปฏิบัติที่ 2.1 นําแนวคิดดานสมรรถนะมาใชในการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน โดยเนนการ

ประเมินสมรรถนะเพื่อการพฒันาเปนรายบคุคล 
แนวทางปฏิบัติที่ 2.2 สงเสริมและสนับสนุนใหบคุลากรสายสนับสนุนเขารับการฝกอบรม ประชุม 

สัมมนา และศกึษาดูงาน ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
แนวทางปฏิบัติที่ 2.3 สงเสริมและสนับสนุนการพฒันาความรูเพือ่สรางทักษะดานตาง ๆ ที่จําเปนตอการ

ปฏิบัติงาน 
แนวทางปฏิบัติที่ 2.4 สงเสริมการจัดทําคูมือการปฏิบัติงานเลขานุการ เพื่อใหบุคลากรสามารถปฏิบัติงาน

แทนกนัได  
 
กลยุทธท่ี 3 สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชพีแกบุคลากรคณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร 
แนวทางปฏิบัติที่ 3.1 สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการปฏิบตัิตามจรรยาบรรณวิชาชีพของบุคลากร 
 
กลยุทธท่ี 4 สงเสริมคุณภาพชีวิตและความพึงพอใจในการทํางานของบุคลากรคณะมนุษยศาสตรและ 

สังคมศาสตร 
แนวทางปฏิบัติที่ 4.1 สํารวจความตองการ (Need Assessment) ในการพัฒนาคณุภาพชวีิต การจัด

สภาพแวดลอมทั้งทางกายภาพและทางสังคม และสิ่งอํานวยความสะดวกในการ
ทํางานของบุคลากร 

แนวทางปฏิบัติที่ 4.2 สงเสริมการมีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณทั้งรางกายและจติใจ  
แนวทางปฏิบัติที่ 4.3 สงเสริมการสรางสัมพันธภาพอันดีระหวางบุคลากร  
แนวทางปฏิบัติที่ 4.4 สรางขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน  
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ตัวชี้วัดตามกลยุทธ 
กลยุทธท่ี 1 พัฒนาศักยภาพทางวิชาการและวิชาชีพของอาจารยคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
ตัวช้ีวดัที่ 1.1  มีผลการประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารยในแตละภาคการศึกษาในระดับดี ไม

นอยกวารอยละ 75 
ตัวช้ีวดัที่ 1.2 มีจํานวนอาจารยที่ทํางานวจิยัตอจํานวนอาจารยประจําของคณะไมนอยกวารอยละ 80  
กลยุทธท่ี 2 พัฒนาศักยภาพในการปฏิบตัิงานของบุคลากรสายสนับสนุนคณะมนุษยศาสตรและ 

สังคมศาสตร 
ตัวช้ีวดัที่ 2.1 มีผลการประเมนิความพึงพอใจตอการปฏบิัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนในระดบัดี ไม

นอยกวารอยละ 75 
กลยุทธท่ี 3 สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพแกบุคลากรคณะมนุษยศาสตรและ 

สังคมศาสตร 
ตัวช้ีวดัที่ 3.1 มีผลการประเมินจรรยาบรรณวิชาชีพในระดับดี ไมนอยกวารอยละ 90 
กลยุทธท่ี 4 สงเสริมคุณภาพชีวิตและความพึงพอใจในการทํางานของบุคลากรคณะมนุษยศาสตรและ 

สังคมศาสตร 
ตัวช้ีวดัที่ 4.1  มีผลการประเมินความพึงพอใจในการทํางานในระดับด ีไมนอยกวารอยละ 75 
 
ระยะเวลาการดําเนินงาน 
 1 ตุลาคม 2552 – 30 กันยายน 2553 
 
งบประมาณ 
 ใชงบประมาณทั้งสิ้น 434,800 บาท แบงเปน  

1.  งบประมาณแผนดิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 วงเงินประมาณ 374,800 บาท 
2. งบสนับสนุนจากโครงการอบรมภาษาไทยสําหรับนักศึกษาสาขาภาษาไทยประยุกตจากวิทยาลัย

อาชีวะหล่ิวโจว จํานวน 60,000 บาท 
 
ผูรับผดิชอบ 

1. คณบด ี
2. รองคณบด ี
3. ประธานหลักสูตร 
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 ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
1. อาจารยคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมีศักยภาพทางวิชาการเพิ่มมากขึ้น 
2. บุคลากรสายสนับสนุนคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีทักษะในการปฏิบัติงานเพิ่มมาก

ขึ้น 
3. บุคลากรคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมีผลการประเมินดานจรรยาบรรณวิชาชีพ อยูใน

ระดับดี และไมมีเร่ืองรองเรียนในการทําผิดจรรยาบรรณวิชาชีพและวินัย 
4. บุคลากรคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความพึงพอใจในการ

ทํางาน 
 
 
 
 



แผนการดาํเนนิงาน 
 

โครงการ/กิจกรรม 
กลยุทธ/ 

แนวทางปฏิบัติ 
เปาหมาย ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

เครื่องมอืที่ใช 
ในการพัฒนา 

การประเมินผล ระยะเวลาดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ 

1. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

กลยุทธที่ 1 
แนวทางปฏิบัติที่ 1.1 
กลยุทธที่ 2 
แนวทางปฏิบัติที่ 2.2 

บุคลากร 148 คน 
 

บุคลากรเขารวมการ
อบรม/ประชุม/สัมมนา 

ไมนอยกวา 
รอยละ 80 

การอบรม/ประชุม/
สัมมนา 

- แบบฟอรมการ
รายงานผลการเขารวม
การอบรม/ประชุม/

สัมมนา 
- รายงานหรือบทความ
ทางวิชาการที่แสดงถึง
การสังเคราะหองค

ความรูและแนวปฏิบัติ
จากการอบรม 

ต.ค.52 - ก.ย.53 คณบด ี
รองคณบดี 

ประธานหลักสูตร 

2. โครงการพัฒนาบุคลากรประจํา
หลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและ
องคการ 

กลยุทธที่ 1 
แนวทางปฏิบัติที่ 1.1 

บุคลากร 8 คน บุคลากร 
เขารวมโครงการ 
ไมนอยกวา 
รอยละ 90 

จัดประชุมสัมมนา รายงานสรุปผล 
การจัดกิจกรรม 

เม.ย. - พ.ค. 53 อ.ชนะ 

3. โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย
หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ 

กลยุทธที่ 1 
แนวทางปฏิบัติที่ 1.2 

อาจารย 13 คน อาจารยเขารวม
กิจกรรมไมนอยกวา

รอยละ 90 

จัดสัมมนาดานการวิจัย 
ในชั้นเรียนทางดานภาษา

- รายงานสรุปผล 
การจัดกิจกรรม 

- ผลงานวิจัยชั้นเรียน 

พ.ค.53 อ.วิลาสินี 

4. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
เรื่อง “กรอบมาตรฐานคุณวุฒิกับการ
พัฒนาหลักสูตรและรายวิชาใหมี
คุณภาพ”  (มคอ.3) 

กลยุทธที่ 1 
แนวทางปฏิบัติที่ 1.3 

อาจารย 136 คน อาจารยมีการจัดการ
เรียนการสอนที่เนน
ผูเรียนเปนสําคัญ ไม
นอยกวารอยละ 75 

จัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการ 

แบบประเมินการ
จัดการเรียนการสอนที่
เนนผูเรียนเปนสําคญั  

(มสศ.1) 

พ.ค.53 คณบด ี
รองคณบดี 

ประธานหลักสูตร 

5. โครงการพัฒนาศักยภาพทางดานไอ
ทีสําหรับบุคลากร คณะมนุษยศาสตร

กลยุทธที่ 1 
แนวทางปฏิบัติที่ 1.4 

อาจารย 60 คน - มีผูเขารวมโครงการ
ไมนอยกวารอยละ 90 

จัดอบรม - รายงานสรุปผล 
การจัดกิจกรรม 

พ.ค. 53 ผศ.ปริศนา 
อ.สายสุดา 



โครงการ/กิจกรรม 
กลยุทธ/ 

แนวทางปฏิบัติ 
เปาหมาย ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

เครื่องมอืที่ใช 
ในการพัฒนา 

การประเมินผล ระยะเวลาดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ 

และสังคมศาสตร - ผูเขารวมโครงการมี
ความสามารถในการ
จัดทํา E-portfolio และ 
E-book ไมนอยกวา
รอยละ 90 

- E-book จํานวน 25 
เลม 

- E-Portfolio จํานวน 
25 คน 

6. โครงการการจัดการความรูเพื่อ
พัฒนาศักยภาพทางวิชาการแก
คณาจารยคณะมนษุยศาสตรและ
สังคมศาสตร ในกิจกรรมที่ 1 การ
แลกเปลี่ยนเรียนรูเพื่อพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรดานวิชาการ (การออกแบบ
การสอน ) 

กลยุทธที่ 1 
แนวทางปฏิบัติที่ 1.3 
แนวทางปฏิบีติที่ 1.6 

อาจารย 30 คน - อาจารยเขารวม
กิจกรรมไมนอยกวา

รอยละ 90 
- ระดับความพึงพอใจ
ในประสิทธิภาพการ
สอนรายวิชาศึกษา

ทั่วไป 
- อาจารยผูเขารวม
อบรมสามารถ

ออกแบบการสอนได
อยางถูกตองไมนอย

กวารอยละ 80  

จัดเวทีแลกเปลี่ยน 
เรียนรู 

- รายงานสรุปผล 
การจัดกิจกรรม 

- แบบประเมินความ
พึงพอใจใน

ประสิทธิภาพการสอน
ของอาจารย 

-การออกแบบการ
สอนของรายวิชาตาม 
เอกสาร มคอ. 3 

มี.ค. 53 ดร.เอกชัย 

7. โครงการการจัดการความรูเพื่อ
พัฒนาศักยภาพทางวิชาการแก
คณาจารยคณะมนษุยศาสตรและ
สังคมศาสตร ในกิจกรรมที่ 2 การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู เรื่อง เทคนิคการ
สราง เครื่องมือในการวิจัย 

กลยุทธที่ 1 
แนวทางปฏิบัติที่ 1.2 
แนวทางปฏิบีติที่ 1.6 

อาจารย 30 คน - อาจารยเขารวม
กิจกรรมไมนอยกวา

รอยละ 90 
- อาจารยผูเขารวม

กิจกรรมสามารถจัดทํา 
เครื่องมือในการวิจัย
ได ไมนอยกวารอยละ 

80 

จัดเวทีแลกเปลี่ยน 
เรียนรู 

- รายงานสรุปผล 
การจัดกิจกรรม 

- จํานวน เครื่องมือใน
การวิจัย 

พ.ค. 53 ดร.เอกชัย 



โครงการ/กิจกรรม 
กลยุทธ/ 

แนวทางปฏิบัติ 
เปาหมาย ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

เครื่องมอืที่ใช 
ในการพัฒนา 

การประเมินผล ระยะเวลาดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ 

8. โครงการการจัดการความรูเพื่อ
พัฒนาศักยภาพทางวิชาการแก
คณาจารยคณะมนษุยศาสตรและ
สังคมศาสตร ในกิจกรรมที่ 3 การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู เรื่อง R2R (Routine 
to Research) 

กลยุทธที่ 1 
แนวทางปฏิบัติที่ 1.2 
แนวทางปฏิบีติที่ 1.6 

อาจารย 30 คน - อาจารยเขารวม
กิจกรรมไมนอยกวา

รอยละ 90 
- อาจารยผูเขารวม
กิจกรรมสามาร

นําเสนอหัวขอ R2R 
ไมนอยกวารอยละ 80 

จัดเวทีแลกเปลี่ยน 
เรียนรู 

- รายงานสรุปผล 
การจัดกิจกรรม 

- จํานวนหัวขอ R2R 

พ.ค. 53 ดร.เอกชัย 

9. โครงการการจัดการความรูเพื่อ
พัฒนาศักยภาพทางวิชาการแก
คณาจารยคณะมนษุยศาสตรและ
สังคมศาสตร ในกิจกรรมที่ 4 การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู เรื่อง การพัฒนา
งานวิจัยชั้นเรียน 

กลยุทธที่ 1 
แนวทางปฏิบัติที่ 1.2 
แนวทางปฏิบีติที่ 1.6 

อาจารย 30 คน อาจารยเขารวม
กิจกรรมไมนอยกวา

รอยละ 90 
- อาจารยผูเขารวม

กิจกรรมสามารถจัดทํา 
การวิจัยในชั้นเรียนได 
ไมนอยกวารอยละ 80 

จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู - รายงานสรุปผล 
การจัดกิจกรรม 

-จํานวนงานวิจัยในชั้น
เรียน 

ก.ค. 53 ดร.เอกชัย 

10. กิจกรรมการประเมินบุคลากรสาย
สนับสนุนตามสมรรถนะเพื่อวิเคราะห
ชองวางสมรรถนะ (Competency Gap)  
และจัดทําแผนพัฒนาเปนรายบุคคล 

กลยุทธที่ 2 
แนวทางปฏิบัติที่ 2.1 

บุคลากรสาย
สนับสนุน 12 คน 

บุคลากรสาย
สนับสนุนทุกคนไดรับ
การประเมินสมรรถนะ  

แบบประเมินสมรรถนะ แผนพัฒนาบุคลากร
รายบุคคล 

มี.ค.53 คณบด ี
รองคณบดี 

11. กิจกรรมการพัฒนาสมรรถนะของ
บุคคลากรสายสนับสนุนโดยมี
เปาหมายเพื่อลด/ปดชองวาง
สมรรถนะที่ไดจากการประเมิน   

กลยุทธที่ 2 
แนวทางปฏิบัติที่ 2.1 
แนวทางปฏิบัติที่ 2.2
แนวทางปฏิบัติที่ 2.3 

บุคลากรสาย
สนับสนุน 12 คน 

บุคลากรสาย
สนับสนุนทุกคนไดรับ
การพัฒนาสมรรถนะ  

การสอนงาน 
การแลกเปลี่ยนเรียนรู 

- การสังเกตจากการ
ปฏิบัติงานในประเด็น
ที่ไดรับการพัฒนา 

- ระดับสมรรถนะใน
ประเด็นที่ไดรับการ
พัฒนาเพิ่มขึ้นอยาง

นอย 1 ระดับ 

เม.ย.-ก.ย. 53 คณบด ี
รองคณบดี 



โครงการ/กิจกรรม 
กลยุทธ/ 

แนวทางปฏิบัติ 
เปาหมาย ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

เครื่องมอืที่ใช 
ในการพัฒนา 

การประเมินผล ระยะเวลาดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ 

12. กิจกรรมการจัดทําระบบกํากับ
ติดตามผลการพัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนุน   

กลยุทธที่ 2 
แนวทางปฏิบัติที่ 2.1 

บุคลากรสาย
สนับสนุน 12 คน 

ระบบกํากับติดตามฯ  
1 ระบบ 

การประชุมระดมสมอง รายงานผลการพัฒนา
บุคลากรสาย
สนับสนุน 

เม.ย.-ก.ย.53 คณบด ี
รองคณบดี 

13. กิจกรรมการติดตามและ
ประเมินผลการใชคูมือการปฏิบัติงาน
เลขานุการคณะมนษุยศาสตรและ
สังคมศาสตร 

กลยุทธที่ 2 
แนวทางปฏิบัติที่ 2.4 

บุคลากรสาย
สนับสนุน 12 คน 

คูมือฯ มีประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานใน
ระดับดี ไมนอยกวา

รอยละ 80 

การประชุมกลุม  
(Focus Group) 

แบบประเมิน  
ประสิทธิภาพของคูมือฯ 

ต.ค. 52 – ก.ย. 53 คณบด ี
รองคณบดี 

14. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
ในกิจกรรมที่ 1 การสงเสริม
จรรยาบรรณวิชาชีพและสุขภาพ 

กลยุทธที่ 3 
แนวทางปฏิบัติที่ 3.1 
กลยุทธที่ 4 
แนวทางปฏิบัติที่ 4.1 
แนวทางปฏิบัติที่ 4.2 
แนวทางปฏิบัติที่ 4.3 

บุคลากร 150 คน - มีผูเขารวมโครงการ
ไมนอยกวารอยละ 80  
- บุคลากรมีความรู 
ความเขาใจ ในเรื่อง
จรรยาบรรณวิชาชีพ 
และจิตสาธารณะ ไม
นอยกวารอยละ 90 
- บุคลากรมีจิตสํานึก
ในการรักษาและ
ปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ 
ไมนอยกวา รอยละ 75 
บุคลากรมีความรู 
ความเขาใจ ในเรื่อง
สุขภาพกับการทํางาน 
ไมนอยกวารอยละ 90 
- บุคลากรสามารถนํา
ความรูที่ไดไป

แบบประเมินกิจกรรม รายงานสรุปผล 
การจัดกิจกรรม 

ธ.ค. 52 คณบด ี
รองคณบดี 

ประธานหลักสูตร 



โครงการ/กิจกรรม 
กลยุทธ/ 

แนวทางปฏิบัติ 
เปาหมาย ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

เครื่องมอืที่ใช 
ในการพัฒนา 

การประเมินผล ระยะเวลาดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ 

ประยุกตใช เพื่อรักษา
สุขภาพกายและ
สุขภาพใจของตนเอง
ได ไมนอยกวารอยละ 
75 

15. โครงการฝกอบรมศิลปสําหรับ
บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
รุนที่ 2 

กลยุทธที่ 4 
แนวทางปฏิบัติที่ 4.1 
แนวทางปฏิบัติที่ 4.2 
 

บุคลากร 20 คน - มีผูเขารวมโครงการ
ไมนอยกวารอยละ 80 
- ผูเขารวมโครงการ
สามารถสรางสรรค
ภาพสีน้ํา/สีน้ํามันได
ไมนอยกวารอยละ 80 

ผลงาน 
ภาพสีน้ํา/สีน้ํามัน 

- รายงานสรุปผลการ
จัดโครงการ 
- การจัดแสดง
นิทรรศการศิลปะ 
 

มี.ค. 53 ผศ.วรรณา 
ผศ.พิเชษฐ 
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ภาคผนวก 
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หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร 
โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารยหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ 

 

หลักการและเหตุผล 
ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตมีนโยบายใหบุคลากรของสถาบัน ไดรับการพัฒนาความรู

ความสามารถทางดานวิชาชีพและ การประยุกตใชเทคโนโลยีในการสอนนั้น หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ
เห็นความจําเปนและความสําคัญในการจัดประชุมสัมมนาการวิจัยในชั้นเรียนทางดานภาษาใหแกอาจารยใน
หลักสูตร เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน และสงเสริมใหบุคลากรเขารวมนําเสนอผลงานทางดานภาษาอังกฤษ 
เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในหลักสูตรฯ ใหมีประสิทธิภาพและมีความทันสมัยตอการเปลี่ยนแปลง
ของโลกและเหตุการณปจจุบัน  

 

วัตถุประสงค 
1. เพื่อจัดประชุมสัมมนาการวิจยัช้ันเรียนทางดานภาษาใหแกอาจารยหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ 
2. เพื่อเสริมสรางศักยภาพในการทําวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนใหแกอาจารยหลักสูตร

ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
3. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูทางวชิาการและประสบการณรวมกันระหวางวทิยากรและอาจารยของ

หลักสูตร 
 

เปาหมาย 
1. เปาหมายเชงิปริมาณ 

- อาจารยหลักสตูรภาษาอังกฤษธุรกิจ จํานวน 13 คน 
- วิทยากร จํานวน 1 คน 

2. เปาหมายเชงิคณุภาพ 
- อาจารยหลักสตูรภาษาอังกฤษธุรกิจมีวิสัยทัศน และองคความรูใหมๆ เพิ่มมากขึ้น ทีน่ําไปสูการ
พัฒนาและปรบัปรุงกระบวนการเรียนการสอนภาษาอังกฤษใหไดคุณภาพที่ดียิ่งขึ้น 

 

กิจกรรมดําเนินการ 
1. ขออนุมัติโครงการ 
2. ประชุมวางแผนดําเนนิงาน 
3. จัดเตรียมสถานที่  
4. จัดเตรียมเอกสาร 
5. ดําเนินโครงการ โดยจัดประชุมสัมมนาการวิจัยในชั้นเรียนทางดานภาษา (Classroom action 

research for language teaching and learning)  
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6. สรุปและประเมินผลโครงการ 
ระยะเวลาดําเนินการและสถานที่ดําเนินการ 

ภาคเรียนที่ 2 /2552 ณ มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
 
งบประมาณ 

1. คาใชจายท่ีเปนตัวเงิน  (In Cash)     
ใชเงินงบประมาณแผนดิน วงเงินประมาณ 28,000 บาท แบงเปน 
-  คาตอบแทนวทิยากร (6 ช่ัวโมง x 2,000 บาท)               12,000  บาท 
-  คาอาหารกลางวัน (13 x 150)      1,950  บาท 
-  คาอาหารวาง (13 x 50 x 2 มื้อ)     1,300  บาท 
-  คาวัสด ุ                     8,750  บาท 
-  คาถายเอกสาร       4,000  บาท 
หมายเหต ุ:  ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 

2. คาใชจายท่ีเปนมูลคา  (In Kind)     
รวมเปนเงนิ 25,000 บาท แบงเปน 
-  คาบริการหองประชุม วันละ 1,000 บาท จํานวน 5 วนั     5,000  บาท 
-  คาตอบแทนอาจารย ชม.ละ 500 บาท จํานวน 30 ชม.                15,000  บาท 
-  คาพิมพเอกสาร 500 หนา หนาละ 10 บาท     5,000  บาท  

 
ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ 

1. มีจํานวนผูเขารวมโครงการ ไมนอยกวารอยละ 90 
2. ผูเขารวมโครงการมีความรูความเขาใจ ไมนอยกวารอยละ90 
3. ผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจ ไมนอยกวารอยละ 80 
4. ผูเขารวมโครงการสามารถนําความรูไปใช ไมนอยกวารอยละ 80 
5. โครงการดําเนนิการไดทนัตามเวลาที่กําหนด รอยละ 100 

 
ผูรับผดิชอบ 

อาจารยวิลาสนิี พลอยเล่ือมแสง  โทร. 5857 
 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. อาจารยหลักสตูรภาษาองักฤษธุรกิจมีวิสัยทัศน และองคความรูใหมเพิม่มากขึ้น  
2. กระบวนการเรียนการสอนภาษาอังกฤษไดรับการพัฒนาใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
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หลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
โครงการพัฒนาบุคลากรประจําหลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ 

 
หลักการและเหตุผล 

หลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ ไดจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี ดังนั้นทาง
หลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ จึงจัดโครงการพัฒนาบุคลากรหลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรม
และองคการ คณาจารยและบุคลากรภายในหลักสูตร ไดศึกษาหาความรูใหมและเพิ่มพูนประสบการณที่
เกี่ยวของกับงานดานการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนเปนการสรุปทบทวนผลการดําเนินงานของหลักสูตร 
เพื่อใหมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล   
     
วัตถุประสงค 

1. เพื่อพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและวิชาชีพใหแกคณาจารยหลักสูตรจิตวิทยาฯ  
 
เปาหมาย       

1.   เปาหมายเชงิปริมาณ 
                 -  บุคลากรหลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ จํานวน 8 คน 

2.   เปาหมายเชงิคณุภาพ 
-  คณาจารยเพิม่พูนความรูและประสบการณทางดานวิชาการและวิชาชพี และสามารถนําความรู ที่
ไดมาใชในการพัฒนาการเรยีนการสอนใหมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 

   
กิจกรรมดําเนินการ  

1. ขออนุมัติโครงการ 
2. ติดตอวิทยากรและสถานที่ 
3.   ดําเนินโครงการ 
4.   สรุปและประเมินผลโครงการ 

 
ระยะเวลาดําเนินการ และสถานที่ดําเนินการ  

เดือนเมษายน - พฤษภาคม  2553    
ณ มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนดุสิต และนอกสถานที่            
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งบประมาณ 
1.  คาใชจายท่ีเปนตัวเงิน  (In Cash) 

ใชงบประมาณแผนดิน วงเงินประมาณ  30,000 บาท  แบงเปน 
- คาตอบแทนวทิยากร (2 คน*1,200*3 ช่ัวโมง)   7,000   บาท 
- คาอาหารกลางวันและอาหารวาง (10 คน*150บาท)  1,500  บาท 
-  คาวัสด ุ       5,500   บาท 
-  คาใชสอย                  16,000  บาท  
หมายเหต:ุ ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 

2.   คาใชจายท่ีเปนมูลคา (In kind) 
รวมเปนเงนิ 38,000 บาท  แบงเปน 
- คาบริการหองประชุม วันละ 3,000 บาท จํานวน 2วัน   6,000 บาท 
- คาตอบแทนอาจารย (6 คน x 5,000 บาท)              30,000  บาท 
- คาตอบแทนเจาหนาที่        2,000  บาท 

 
ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ 

1. มีจํานวนผูเขารวมโครงการ ไมนอยกวารอยละ 90 
2. ผูเขารวมโครงการมีความรูความเขาใจ ไมนอยกวารอยละ 90 
3. ผูเขารวมโครงการมคีวามพึงพอใจ ไมนอยกวารอยละ 80 
4. ผูเขารวมโครงการมีการนําความรูไปใชประโยชน ไมนอยกวารอยละ 75 
5. โครงการดําเนนิการไดทนัตามเวลาที่กําหนด รอยละ 100 

 
ผูรับผดิชอบโครงการ 

1.   นายชนะ  ธนะสาร   ประธานหลักสูตรจิตวิทยาอตุสาหกรรมและองคการ 
2.   นางสาวปทุมพร  โพธ์ิกาศ  อาจารยประจําหลักสูตร 
3.   นางสาวอัมพร   ศรีประเสริฐสุข  อาจารยประจําหลักสูตร 
4.   นางพิรุณรัตน   เติมสขุสวัสดิ์  อาจารยประจําหลักสูตร  
5.   นายปรีชา  ปนเกิด   เลขานุการประจําหลักสูตร 

   
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. คณาจารยหลักสูตรจิตวิทยาฯ มีศักยภาพทางวิชาการและวิชาชีพ และสามารถนําความรู มา
ประยุกตใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพ 
 



 16

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
โครงการพัฒนาศักยภาพทางดานไอทีสําหรับบุคลากร คณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร 

 
หลักการและเหตุผล 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในกระบวนการเรียนการ
สอน การวิจัย และการเผยแพรผลงานทางวิชาการตาง ๆ รวมทั้งมีการประเมินบุคลากรจาก e-portfolio เพื่อ
ลดเอกสารที่เปนกระดาษ และสามารถเขาถึงขอมูลไดอยางสะดวกรวดเร็ว ผานทางเว็บไซด ซ่ึงในสังคม
ปจจุบัน หนังสืออิเล็กทรอนิกส (E-book) เร่ิมเขามามีบทบาทดานการศึกษาเพิ่มขึ้นตลอดเวลา ดวยสามารถ
ผลิตออกมาใหมีรูปลักษณะเหมือนกับหนังสือโดยทั่วๆ ไป แตมีความสามารถสูงกวาหนังสือที่เปนเอกสาร 
เชน ผลิตโดยไมใชกระดาษ สามารถใสเสียงหรือภาพเคลื่อนไหว และปรับปรุงไดตลอดเวลา เชื่อมโยง
เอกสารกับแหลงความรูภายนอกได สามารถใชไดทั้งในระบบออฟไลนและออนไลน  สะดวกในการพกพา 
สามารถอานไดทุกที่ทุกเวลาที่มีอุปกรณที่อานหนังสืออิเล็กทรอนิกสได ไมตองใชพื้นที่ในการจัดเก็บ 
รวมทั้งยังชวยลดปริมาณกระดาษ เปนการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ ดังนั้นจึงจัดโครงการอบรมการทํา                      
e-portfolio และ E-book ใหแกบุคลากรของคณะ เพื่อใหการเรียนการสอนและการจัดการของคณะ มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
 
วัตถุประสงค 

1.  เพื่ออบรมการพัฒนา e-portfolio แกบุคลากรของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ใหเกิด
การพัฒนาการเรียนการสอน การวิจัย และการเผยแพรผลงานทางวิชาการตาง ๆ และสามารถใชในการ
ประเมินบุคลากรผานทางอินเทอรเน็ตได 

2.  เพื่ออบรมการพัฒนา E-book แกบุคลากรของคณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร ใหสามารถ
ผลิตสื่อหนังสืออิเล็กทรอนิกสไดอยางนาสนใจและมีประสิทธิภาพ 

 
เปาหมาย 

1.  เปาหมายเชงิปริมาณ 
-  คณาจารยคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จํานวน 60 คน (หลักสตูรละ 30 คน)  

2.  เปาหมายเชงิคณุภาพ 
-  คณาจารยคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีความรูความเขาใจในการทํา e-portfolio  
-  คณาจารยคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีความรูความเขาใจในกระบวนการผลิต 
หนังสืออิเล็กทรอนิกส และสามารถผลิต/พัฒนาสื่อสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

-  คณาจารยคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีความพึงพอใจในโครงการ 
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กิจกรรมดําเนินการ  
1. ขออนุมัติโครงการ 
2. ทําหนังสือเชญิวิทยากร 
3. ประชาสัมพันธรับสมัครคณาจารยเขารวมโครงการ 
4. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ 2 หลักสูตร ๆ ละ 30 คน เพื่อใหความรูความเขาใจในการทํา e-portfolio 

และกระบวนการผลิตหนังสืออิเล็กทรอนิกส  
5. สรุปและประเมินผลโครงการ 

 
ระยะเวลาในการดําเนินงานและสถานที่ดําเนินการ 
 ระยะเวลาดําเนินการ :       พฤษภาคม 2553 
 สถานที่ดําเนินการ   :        หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
งบประมาณ 

1.  คาใชจายท่ีเปนตัวเงิน (In Cash) 
ใชเงินงบประมาณแผนดิน จํานวน 25,000 บาท แบงเปน 
- คาอาหารวาง (30 ชุด x 30 บาท x 4 มื้อ x 2 รุน)          7,200  บาท 
- คาอาหารกลางวัน (30 ชุด x 50 บาท x 2 มื้อ x 2 รุน)   6,000  บาท 
-  คาถายเอกสาร (30 ชุด x 100 บาท x 2 รุน)    6,000 บาท 
- คาวัสดุประกอบการดําเนนิโครงการ      5,800 บาท 
หมายเหตุ : ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 

 
2.  คาใชจายท่ีเปนมูลคา (In Kind) 
     วงเงินประมาณ 69,200 บาท แบงเปน 

-  คาตอบแทนอาจารย (3 คน x 600 บาท x 4 วัน)   7,200  บาท 
-  คาตอบแทนเจาหนาที่ (1 คน x 500 บาท x 4 วัน)   2,000  บาท 
- คาบริการหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร  (10,000 บาท x 6 วัน )             60,000  บาท 

 
ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ 

1. มีจํานวนผูเขาอบรม ไมนอยกวารอยละ 90 ของเปาหมายที่กาํหนดไว 
2. ผูเขารวมอบรม มีความรูความเขาใจในการทํา e-portfolio /กระบวนการผลิตหนังสือ

อิเล็กทรอนิกส (E-book) ไมนอยกวารอยละ 90 
3. ผูเขารวมอบรม มีความพึงพอใจในการจัดอบรม ไมนอยกวารอยละ 80 
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4. ผูเขาอบรม สามารถนําความรูไปใช ไมนอยกวารอยละ 75 
5. โครงการดําเนนิการไดทนัตามเวลาที่กําหนด รอยละ 100 

 
ผูรับผดิชอบโครงการ 

1.  ผูชวยศาสตราจารยปริศนา  มัชฌิมา โทร. 5360 
2.  นางสาวสายสดุา   ปนตระกลู  โทร. 5360 
 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
1.  คณาจารยคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรที่เขารวมอบรมมีทักษะ ความรู ความเขาใจใน

กระบวนการผลิตหนังสืออิเล็กทรอนิกสไดอยาง มีประสิทธิภาพ 
2.  คณาจารยคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรที่เขาอบรมสามารถผลิตสื่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส

ไดนาสนใจ และสามารถนําความรูที่ไดรับไปใชในการทาํงานในอนาคตได 
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โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสื่อการสอนหนังสืออิเล็กทรอนิกส (E-Book) 
เดือนพฤษภาคม  พ.ศ. 2553   

ณ หองปฏบิัตกิารคอมพิวเตอร สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

หลักสูตร : อบรมการพัฒนา e-portfolio 
วันท่ี    1 
  08.30 – 09.00 น.  ลงทะเบียนและรับเอกสารประกอบการอบรม 
  09.00 – 10.30 น.  “การพัฒนาเวบ็ไซดเบื้องตน”   
 10.30 – 10.40 น.  รับประทานอาหารวาง 
  10.40 – 12.00 น.  “การใชงานโปรแกรม Macromedia DreamWeaver” 
 12.00 – 13.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน 
  13.00 – 14.30 น.  “การใชงานโปรแกรม Macromedia DreamWeaver” 
 14.30 – 14.40 น.  รับประทานอาหารวาง 
  14.40 – 16.00 น.  “การใชงานโปรแกรม Macromedia DreamWeaver” 
วันท่ี    2 
  08.30 – 09.00 น.  ลงทะเบียนและรับเอกสารประกอบการอบรม 
  09.00 – 10.30 น.  “การพัฒนา e-portfolio  ดวย Macromedia DreamWeaver”   
 10.30 – 10.40 น.  รับประทานอาหารวาง 
  10.40 – 12.00 น.  “การพัฒนา e-portfolio  ดวย Macromedia DreamWeaver”   
 12.00 – 13.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน 
  13.00 – 14.30 น.  “การ Upload ดวย FTP Commander” 
 14.30 – 14.40 น.  รับประทานอาหารวาง 
  14.40 – 16.00 น.  “การ Upload ดวย FTP Commander” 
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หลักสูตร :อบรมการพัฒนา E-book 
วันท่ี    1 
  08.30 – 09.00 น.  ลงทะเบียนและรับเอกสารประกอบการอบรม 
  09.00 – 10.30 น.  “แนะนําโปรแกรมสรางหนังสืออิเล็กทรอนิกส”   
 10.30 – 10.40 น.  รับประทานอาหารวาง 
  10.40 – 12.00 น.  “การสรางและการเปดหนังสอื”    
 12.00 – 13.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน 
  13.00 – 14.30 น.  “การแทรกหนาแบบอัตโนมตัิ”   
 14.30 – 14.40 น.  รับประทานอาหารวาง 
  14.40 – 16.00 น.  “การนําเขาขอมูลจากเว็บไซต โปรแกรม MS Word และไฟล PDF”   
วันท่ี    2 
  08.30 – 09.00 น.  ลงทะเบียนและรับเอกสารประกอบการอบรม 
  09.00 – 10.30 น.  “การแทรกขอความ ภาพเคลื่อนไหว และเพลงประกอบ”   
 10.30 – 10.40 น.  รับประทานอาหารวาง 
  10.40 – 12.00 น.  “การตกแตงหนังสือ”    
 12.00 – 13.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน 
  13.00 – 14.30 น.  “การสรางตาํแหนงเครื่องหมายและการเชื่อมโยงเอกสาร”   
 14.30 – 14.40 น.  รับประทานอาหารวาง 
  14.40 – 16.00 น.  “การสราง CD แบบ Auto Run”   
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คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต 
โครงการการจัดการความรูเพื่อพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ 

แกคณาจารยคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
 
หลักการและเหตุผล 

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตกําหนดนโยบายใหมีการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพบุคลากรให
มีความรู ความ สามารถทั้งดานการเรียนการสอนและการวิจัย คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จึงกําหนด
กิจกรรมการจัดการความรู(KM) เพื่อเปนเวทีในการเผยแพรผลงาน และการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการจัดการ
เรียนการสอน การวิจัย และงานวิชาการตางๆ ของบุคลากรคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ใหมีความรู
ความสามารถในดานวิชาชีพเพื่อตอบสนองนโยบายของมหาวิทยาลัย และพัฒนาตนเองใหทันตอการ
เปลี่ยนแปลงทางดานการศึกษาเกิดการตอยอดองคความรูใหม ๆ ที่จะพัฒนาศักยภาพและสรางสรรคบคุลากร
ใหเปนบุคลากรที่มีความรูมีคุณคา อันจะนําไปสูความมั่งคั่งทางปญญาขององคกรตอไป 
 
วัตถุประสงค 

1. เพื่อเปนเวทีในการแลกเปลีย่นเรียนรูของบุคลากรคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
2. เพื่อพัฒนาศกัยภาพอาจารยใหมีความรู ความสามารถทั้งดานการเรียนการสอนและการวิจยั 
3. เพื่อสนับสนุนใหอาจารยไดมีโอกาสนําเสนอแนวคิดและผลงานการเรยีนการสอนและการวิจยั 
4. เพื่อเผยแพรผลงานและศักยภาพอาจารยคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

 
เปาหมาย 

1. เปาหมายเชงิปริมาณ 
- อาจารยคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จํานวน  180 คน  

2. เปาหมายเชงิคณุภาพ 
- อาจารยคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรไดรับการพฒันาศักยภาพในการสอนและการ

วิจัย 
- อาจารยคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมีความพึงพอใจในการกจิกรรมการจัดการ

ความรู(KM) ในการเผยแพรผลงาน และการแลกเปลี่ยนเรยีนรูดานการจดัการเรียนการสอน 
การวิจยั และงานวิชาการตางๆ ของบุคลากรคณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร 

 
กิจกรรมดําเนินการ 

1. ขออนุมัติโครงการ(P) 
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2. แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานโครงการ(D) 
3. ประชุมวางแผนดําเนนิงาน(D) 
4. จัดเตรียมสถานที่และตดิตอวิทยากร(D) 
5. จัดเตรียมเอกสาร/ประชาสัมพันธโครงการ (D) 
6. ประชุมเพื่อเตรียมความพรอมกอนการดําเนินโครงการ(C) 
7. ดําเนินโครงการ (A)โดยจัดกิจกรรม เวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรูคณะมนษุยศาสตรและ

สังคมศาสตร จํานวน 4 คร้ัง ดังนี ้ 
- กิจกรรมที่ 1 การแลกเปลี่ยนเรียนรูเพื่อพัฒนาศักยภาพบคุลากรดานวิชาการ(การ

ออกแบบการสอน) 
- กิจกรรมที่ 2 การแลกเปลี่ยนเรียนรู เร่ือง  เทคนิคการสรางเครื่องมือในการวิจัย 
- กิจกรรมที่ 3 การแลกเปลี่ยนเรียนรู เร่ือง  R2R (จาก Routine to Research)   
- กิจกรรมที่ 4 การแลกเปลี่ยนเรียนรู เร่ือง  การพัฒนางานวจิัยช้ันเรยีน 

8. สรุปและประเมินผลโครงการ 
 

ระยะเวลาดําเนินการและสถานที่ดําเนินการ 
ภาคเรียนที่  2/2552 และ ภาคเรียนที่ 1/2553 (ภาคการศกึษาละ 2 คร้ัง)  
ณ มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนดุสิต  

 

งบประมาณ 
1. คาใชจายท่ีเปนตัวเงิน  (In Cash)     
      ใชเงินงบประมาณแผนดิน วงเงินประมาณ 28,800 บาท แบงเปน 
กิจกรรมที่ 1 การแลกเปลี่ยนเรียนรูเพื่อพัฒนาศักยภาพบคุลากรดานวิชาการ (การออกแบบการสอน) 

วงเงินประมาณ 7,200 บาท แบงเปน 
 - คาอาหารกลางวัน (50 บาท x 1 มื้อ x 30 คน)   1,500 บาท 
 -  คาอาหารวาง (30 บาท x 2 มื้อ x 30 คน)   1,800 บาท 

-  คาตอบแทนวทิยากร     3,000 บาท 
 -  คาเอกสาร (30 บาท x 30 ชุด)       900 บาท 
กิจกรรมที่ 2 การแลกเปลี่ยนเรียนรู เร่ือง  เทคนิคการสรางเครื่องมือในการวิจัย วงเงินประมาณ 

7,200 บาท แบงเปน 
 - คาอาหารกลางวัน (50 บาท x 1 มื้อ x 30 คน)   1,500 บาท 
 -  คาอาหารวาง (30 บาท x 2 มื้อ x 30 คน)   1,800 บาท 

-  คาตอบแทนวทิยากร     3,000 บาท 
 -  คาเอกสาร (30 บาท x 30 ชุด)       900 บาท 
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กิจกรรมที่ 3 การแลกเปลี่ยนเรียนรู เร่ือง  R2R (จาก Routine to Research)  วงเงนิประมาณ 7,200 
บาท แบงเปน 

 - คาอาหารกลางวัน (50 บาท x 1 มื้อ x 30 คน)   1,500 บาท 
 -  คาอาหารวาง (30 บาท x 2 มื้อ x 30 คน)   1,800 บาท 

-  คาตอบแทนวทิยากร     3,000 บาท 
 -  คาเอกสาร (30 บาท x 30 ชุด)       900 บาท 
กิจกรรมที่ 4 การแลกเปลี่ยนเรียนรู เร่ือง  การพัฒนางานวจิัยช้ันเรยีน วงเงินประมาณ 7,200 บาท 

แบงเปน 
 - คาอาหารกลางวัน (50 บาท x 1 มื้อ x 30 คน)   1,500 บาท 
 -  คาอาหารวาง (30 บาท x 2 มื้อ x 30 คน)   1,800 บาท 

-  คาตอบแทนวทิยากร     3,000 บาท 
 -  คาเอกสาร (30 บาท x 30 ชุด)       900 บาท 

หมายเหต:ุ  ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
2. คาใชจายท่ีเปนมูลคา (In kind) 
 รวมเปนเงนิ 55,800 บาท แบงเปน 
 -  คาตอบแทนอาจารยดําเนินงาน (2 คน x 600 บาท x 6 ชม. x 4 วัน) 28,800  บาท 
 -  คาตอบแทนเจาหนาทีด่าํเนนิงาน (1,000 บาท x 4 วัน)     4,000  บาท 

- คาบริการหองประชุม (5,000 บาท x 4 วัน)                   20,000 บาท 
-  คาสาธารณูปโภค         3,000  บาท 

 
ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ  

1. เปาหมายเชงิปริมาณ 
1. อาจารยผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจในการกจิกรรมโครงการการจัดการความรูเพื่อ

พัฒนาศักยภาพทางวิชาการคณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตรไมนอยกวารอยละ 80 
2. อาจารยผูเขารวมโครงการ ไมนอยกวารอยละ 90 ของเปาหมายที่กําหนดไว 
3. โครงการสามารถดําเนนิการไดทันตามเวลาที่กําหนดรอยละ 100 

 
ผูรับผิดชอบโครงการ 
 คณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร 
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ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
1. อาจารยคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรทุกคนมีความรู ความสามารถทั้งดานการเรียนการสอน

และการวิจัยเพิม่ขึ้น 
2. อาจารยคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรทุกคนไดมโีอกาสนําเสนอแนวคดิและผลงานการเรียน

การสอนและการวิจยั 
3. อาจารยคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรทุกคนไดมใีนการเผยแพรผลงาน และการแลกเปลี่ยน

เรียนรูดานการจัดการเรียนการสอน การวิจยั และงานวิชาการตางๆ 
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คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
โครงการพัฒนาบุคลากรคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

 
หลักการ และเหตุผล 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีหนาที่รับผิดชอบในการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  และการบริการวิชาการ ดังนั้นบุคลากรคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ทั้ง
สายวิชาการและสายสนับสนุน ควรไดรับการพัฒนาศักยภาพ มีความรูความเชี่ยวชาญในสายวิชาการและ
วิชาชีพ เพื่อเปนกําลังสนับสนุนการดําเนินงานของคณะ ใหมีขีดความสามารถในการแขงขันไดอยางตอเนื่อง
และยั่งยืน 
 
วัตถุประสงค 
 เพื่อพัฒนาศกัยภาพดานวิชาการและวิชาชพีแกบุคลากรของคณะมนษุยศาสตรและสงัคมศาสตร  
 
เปาหมาย 

1. เปาหมายเชงิปริมาณ 
- บุคลากรคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จํานวน 35 คน 

2. เปาหมายเชงิคณุภาพ 
- บุคลากรคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีความรูความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาการและ

วิชาชีพเพิ่มมากขึ้น 
 
กิจกรรมดําเนินงาน 

1. เสนอโครงการเพื่ออนุมัต ิ
2. ประชาสัมพันธโครงการ 
3. สงบุคลากรไปเขารับการอบรมสัมมนา 
4. สรุปและประเมินผล 
 

ระยะเวลาดําเนินการและสถานที่ดําเนินการ 
 ตุลาคม 2552 –  กันยายน 2553 ณ หนวยงานภายนอก 
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งบประมาณ 
 1. คาใชจายท่ีเปนตัวเงิน (In  Cash) 

ใชเงินงบประมาณแผนดิน วงเงินประมาณ  200,000 บาท ดังนี ้
 -  คาใชสอย      200,000 บาท  

      หมายเหตุ : ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
 2.  คาใชจายท่ีเปนมูลคา  (In  Kind) 
 รวมเปนเงนิ 5,000  บาท  ดังนี้ 
 -  คาสาธารณูปโภค     5,000 บาท 
 
ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ  

1.   บุคลากรคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เขารวมอบรมสัมมนา ไมนอยกวารอยละ 80 ของ
เปาหมายทีก่ําหนด 

2.   บุคลากรคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีความรูความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาการและ
วิชาชีพเพิ่มมากขึ้น 
 
ผูรับผดิชอบโครงการ 
 คณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร 
 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

บุคลากรของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรไดรับการพัฒนาศักยภาพดานวิชาการและวิชาชีพ  
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หลักสูตรศิลปกรรม  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
โครงการฝกอบรมศิลปสาํหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต รุนที่ 2 

 
หลักการและเหตุผล 

การพัฒนาบุคลากรนับเปนกลไกสําคัญในการเพิ่มขีดสมรรถนะการแขงขันของมหาวิทยาลัย 
บุคลากรของมหาวิทยาลัยควรไดรับการพัฒนาศักยภาพเพื่อเพ่ิมพูนความรู และพัฒนาทางอารมณ เพ่ือ
ยกระดับการปฏิบัติงาน มีความคิดริเริ่มสรางสรรค และพัฒนางานของตนเองอยางตอเน่ือง ใหสามารถ
กาวทันตอการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก หลักสูตรศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรได
เล็งเห็นถึงความสําคัญในการพัฒนาบุคลากร โดยเฉพาะการพัฒนาทางดานอารมณโดยใชศิลปะ  ซ่ึง
สามารถชวยใหรูสึกผานคลาย ลดความตึงเครียด ความขุนมัวในจิตใจ เขาใจและรับรูอารมณตาง ๆ ของ
ตนเอง สามารถควบคุมและยับยั้งอารมณไดดีขึ้น เสริมสรางสมาธิ รวมทั้งยังชวยพัฒนาความคิด
สรางสรรค ใหมีมุมมองอยางรอบดาน กวางไกล ไรกรอบ ไรขอบเขต นําไปสูการคิด/ประดิษฐสิ่งแปลก
ใหม และองคความรูใหม โดยบูรณาการองคความรูตาง ๆ จากประสบการณเดิมเชื่อมโยงกับสถานการณ
ใหม นอกจากนี้ยังชวยสงเสริมใหบุคลากรของมหาวิทยาลัยมีปฏิสัมพันธที่ดีตอกัน อันจะนําไปสูการสราง
เครือขายความสัมพันธในการทํางาน และการแลกเปลี่ยนเรียนรูที่เปนประโยชนตอกัน 

   

วัตถุประสงค 
1. เพื่อพัฒนาบุคลากรดานอารมณ และความคิดสรางสรรคผานงานศิลปะ 
2. เพื่อเสริมสรางความสัมพันธอันดีระหวางบคุลากร 
 

เปาหมาย 
1. เปาหมายเชงิปริมาณ 

-  บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  จํานวน 20 คน (2 กิจกรรม ๆ ละ 10 คน) 
-  จัดแสดงนิทรรศการทางศิลปะ 1 อาทิตย 

2. เปาหมายเชงิคณุภาพ 
- บุคลากรสามารถสรางสรรคภาพสีน้ําและสีน้ํามันได 
- บุคลากรไดรับการพัฒนาทางดานอารมณผานศิลปะ 

 
กิจกรรมดําเนินการ  

1. จัดประชุมผูที่เกี่ยวของ เขียนและขออนุมัตโิครงการ 
2. ประชาสัมพันธโครงการใหแกหนวยงานตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย 
3. จัดอบรมการวาดภาพสีน้ําและสีน้ํามัน จํานวน 2 กจิกรรม ๆ ละ 32 ช่ัวโมง 
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กิจกรรมที่ 1 การวาดภาพสีน้าํมัน วันที่  17 – 24 ธันวาคม 2552 จํานวน 10 คน 
กิจกรรมที่ 2 การวาดภาพสีน้าํ วันที่ 14 – 22 มกราคม 2553 จํานวน 10 คน 

4. จัดแสดงผลงานศิลปกรรมสีน้ําและสีน้ํามนั วันที่ 8-12 กุมภาพันธ 2553  
ณ สํานักศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  

5. สรุปและประเมินผลการดําเนินงาน 
 

ระยะเวลาดําเนินการและสถานที่ดําเนินการ 
 ระยะเวลาดําเนินการ:       ธันวาคม 2552 - กุมภาพันธ 2553 

สถานที่ดําเนินการ: สํานักศิลปวัฒนธรรม มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนดุสิต   
  
งบประมาณ 

1.   คาใชจายท่ีเปนตัวเงนิ (In Cash) 
      ใชเงินงบประมาณแผนดิน วงเงินงบประมาณ 8,000 บาท แบงเปน 

-  คาวัสด ุ       8,000 บาท 
2.   คาใชจายท่ีเปนมูลคา (In Kind) 

       รวมเปนเงนิ  47,400 บาท แบงเปน 
- คาบริการหองประชุม        8,000 บาท 
- คาตอบแทนอาจารย (2 คน x 32 ชม. x 600 บาท)  38,400 บาท 
- คาสาธารณูปโภค (คาไฟฟา น้ําประปา โทรศัพท)    1,000 บาท 

 
ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ 

1. บุคลากรเขารวมกิจกรรม ไมนอยกวารอยละ 80 ของเปาหมาย 
2. บุคลากรเขารวมกิจกรรมมีความพึงพอใจตอโครงการไมนอยกวารอยละ 90 
3. บุคลากรสามารถสรางสรรคภาพสีน้ําและสีน้ํามัน ไดรอยละ 80  
4. โครงการปฏิบัติไดทันตามกาํหนด รอยละ 100 
 

ผูรับผดิชอบ 
1. ผศ.วรรณา  พิเชษพฤทธ  โทร 081-8116195 
2. ผศ.พิเชษฐ  สุนทรโชติ โทร 086-9839575 

 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
1. บุคลากรไดรับการพัฒนาดานอารมณและความคิดสรางสรรคผานงานศิลปะ 
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2. บุคลากรมีความสัมพันธอันดตีอกัน 
กําหนดการ “โครงการฝกอบรมศิลปสําหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต” 

ระหวางวันท่ี 17 ธันวาคม 2552 – 23 มกราคม 2553 
ณ สํานักศิลปวัฒนธรรม 

 
กิจกรรมที่ 1 การวาดภาพสีน้าํมัน 
 
วันพฤหัสบดท่ีี 17 ธันวาคม 2552 
เวลา  08.30 – 09.00 น.  ลงทะเบียน 

09.00 – 09.30 น. พิธีเปด  
โดย คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  

09.30 – 10.30 น. บรรยายเรื่อง “จิตรกรรม” 
 โดย ผศ.วรรณา  พิเชฐพฤทธ และ ผศ.พิเชษฐ  สุนทรโชติ  

 10.30 – 10.45 น.  พักรับประทานอาหารวาง 
10.45 – 12.00 น.  บรรยายเรื่อง “กลวิธีในการสรางสรรคผลงานสีน้ํามัน” 
 โดย ผศ.วรรณา  พิเชฐพฤทธ และ ผศ.พิเชษฐ  สุนทรโชติ  

 
วันศุกรท่ี 18 ธันวาคม 2552 
เวลา  08.30 – 09.00 น.  ลงทะเบียน 

09.00 – 10.30 น. ฝกปฏิบัติการวาดภาพสีน้ํามนัลงบนจานทวิทัศนบก 
โดย ผศ.วรรณา  พิเชฐพฤทธ และ ผศ.พิเชษฐ  สุนทรโชติ 

 10.30 – 10.45 น.  พักรับประทานอาหารวาง 
10.45 – 12.00 น.  ฝกปฏิบัติการ (ตอ) 
 โดย ผศ.วรรณา  พิเชฐพฤทธ และ ผศ.พิเชษฐ  สุนทรโชติ  

 
วันพฤหัสบดท่ีี 24 ธันวาคม 2552 
เวลา  08.30 – 09.00 น.  ลงทะเบียน 

09.00 – 10.30 น. ฝกปฏิบัติการวาดภาพสีน้ํามนัลงบน Canvas ทิวทัศนบึงน้ําจืด 
โดย ผศ.วรรณา  พิเชฐพฤทธ และ ผศ.พิเชษฐ  สุนทรโชติ 

 10.30 – 10.45 น.  พักรับประทานอาหารวาง 
10.45 – 12.00 น.  ฝกปฏิบัติการ (ตอ) 
 โดย ผศ.วรรณา  พิเชฐพฤทธ และ ผศ.พิเชษฐ  สุนทรโชติ  
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วันศุกรท่ี 25 ธันวาคม 2552 
เวลา  08.30 – 09.00 น.  ลงทะเบียน 

09.00 – 10.30 น. ฝกปฏิบัติการวาดภาพสีน้ํามนัลงบน Canvas ทิวทัศนทะเล 
โดย ผศ.วรรณา  พิเชฐพฤทธ และ ผศ.พิเชษฐ  สุนทรโชติ 

 10.30 – 10.45 น.  พักรับประทานอาหารวาง 
10.45 – 12.00 น.  ฝกปฏิบัติการ (ตอ) 
 โดย ผศ.วรรณา  พิเชฐพฤทธ และ ผศ.พิเชษฐ  สุนทรโชติ  
13.00 – 15.00 น. นําเสนอผลงาน 
15.00 – 15.30 น. พิธีปด 

 
กิจกรรมที่ 2 การวาดภาพสีน้าํ 
 
วันพฤหัสบดท่ีี 14 มกราคม 2553 
เวลา  08.30 – 09.00 น.  ลงทะเบียน 

09.00 – 09.30 น. พิธีเปด  
โดย คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  

09.30 – 10.30 น. บรรยายเรื่อง “จิตรกรรม” 
 โดย ผศ.วรรณา  พิเชฐพฤทธ และ ผศ.พิเชษฐ  สุนทรโชติ  

 10.30 – 10.45 น.  พักรับประทานอาหารวาง 
10.45 – 12.00 น.  บรรยายเรื่อง “กลวิธีในการสรางสรรคผลงานสีน้ํา” 
 โดย ผศ.วรรณา  พิเชฐพฤทธ และ ผศ.พิเชษฐ  สุนทรโชติ  

 
วันศุกรท่ี 15 มกราคม 2553 
เวลา  08.30 – 09.00 น.  ลงทะเบียน 

09.00 – 10.30 น. ฝกปฏิบัติการวาดภาพสีน้ําลงบนกระดาษ หัวขอ “ดอกไม” 
โดย ผศ.วรรณา  พิเชฐพฤทธ และ ผศ.พิเชษฐ  สุนทรโชติ 

 10.30 – 10.45 น.  พักรับประทานอาหารวาง 
10.45 – 12.00 น.  ฝกปฏิบัติการ (ตอ) 
 โดย ผศ.วรรณา  พิเชฐพฤทธ และ ผศ.พิเชษฐ  สุนทรโชติ  
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วันพฤหัสบดท่ีี 21 มกราคม 2553 
เวลา  08.30 – 09.00 น.  ลงทะเบียน 

09.00 – 10.30 น. ฝกปฏิบัติการวาดภาพสีน้ําลงบนกระดาษ หัวขอ “ดอกไม” 
โดย ผศ.วรรณา  พิเชฐพฤทธ และ ผศ.พิเชษฐ  สุนทรโชติ 

 10.30 – 10.45 น.  พักรับประทานอาหารวาง 
10.45 – 12.00 น.  ฝกปฏิบัติการ (ตอ) 
 โดย ผศ.วรรณา  พิเชฐพฤทธ และ ผศ.พิเชษฐ  สุนทรโชติ  

 
วันศุกรท่ี 22 มกราคม 2553 
เวลา  08.30 – 09.00 น.  ลงทะเบียน 

09.00 – 10.30 น. ฝกปฏิบัติการวาดภาพสีน้ําลงบนกระดาษ หัวขอ “ดอกไม” 
โดย ผศ.วรรณา  พิเชฐพฤทธ และ ผศ.พิเชษฐ  สุนทรโชติ 

 10.30 – 10.45 น.  พักรับประทานอาหารวาง 
10.45 – 12.00 น.  ฝกปฏิบัติการ (ตอ) 
 โดย ผศ.วรรณา  พิเชฐพฤทธ และ ผศ.พิเชษฐ  สุนทรโชติ  
13.00 – 15.00 น. นําเสนอผลงาน 
15.00 – 15.30 น. พิธีปด 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

295 ถนนราชสีมา ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 
โทร. 02-2445800,แฟกซ 02-2418375 
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