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ค าน า 
 

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ เล็งเห็นถึงความส าคัญของการก าหนดแนวทาง กระบวนการด าเนินงาน การจัดสรรทรัพยากร 
รวมถึงการวัดการประเมินผลการด าเนินงานในด้านต่างๆ ที่จะต้องก าหนดไว้อย่างชัดเจนจากการมีส่วนร่วมของคนในองค์กร เพ่ือใช้เป็น     
แนวทางในการด าเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ จึงจัดท าแผนปฏิบัติการ           
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ภายใต้กรอบนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัย 5 ปี ของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ (พ.ศ. 2556 – 2560) แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. 2556- 2560 ฉบับปรับปรุง        
แผนกลยุทธ์วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ พ.ศ. 2559 – 2563 ฉบับปรับปรุง  แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 20 ปี 2560 -2579 มหาวิทยาลัย          
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555 – 2559)  พิจารณาผลกระทบของ   
การเปลี่ยนแปลงต่างๆ  ในสังคมโลกอย่างมีพลวัตร ไม่ว่าจะเป็นอิทธิพลกระแสโลกาภิวัฒน์ ปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจและการเงินของโลกผลกระทบ
วิกฤตการณ์ทางด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม ปัญหาด้านการศึกษา ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงภายในประเทศด้านโครงสร้างประชากร         
การพัฒนาที่ยั่งยืนบนฐานของการพัฒนาความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ  โดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วม ของภาคี
ทุกภาคส่วน ประกอบด้วย กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหาร บุคลากร ที่ได้รวมพลังร่วมกันระดมความคิด ก าหนดกลยุทธ์ เป้าหมาย โครงการ 
และดัชนีชี้วัดความส าเร็จ เพ่ือใช้เป็นแผนส าหรับการปฏิบัติการ ระยะ 1 ปี ในการขับเคลื่อนวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการให้บังเกิดผลอย่างเป็น
รูปธรรมได้นั้น จ าเป็นต้องอาศัยพลังและการมีส่วนร่วม ของทุกส่วนงานร่วมกันในการบริหารจัดการและแปลงแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 ฉบับนี้ ไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจังและต่อเนื่องต่อไป  
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แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์   
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

 

ปรัชญา 
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการเป็นสถาบันที่มุ่งสร้างสรรค์นวัตกรรมการศึกษาด้านการบริหารและการบริการ โดยยึดหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 
    

อัตลักษณ์     
บัณฑิตจิตบริการเพ่ือสร้างสรรค์ด้านการศึกษาอย่างยั่งยืน 

  
วิสัยทัศน์   

เป็นหน่วยงานระดับคณะในจัดการเรียนการสอนด้านการบริหารและการบริการล าดับที่ 1 ใน 5 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
 

พันธกิจ   
1. ด าเนินการจัดการเรียนการสอน โดยใช้ทฤษฎีการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productivity Based Learning) ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความคิด

สร้างสรรค์และความเป็นสากล อีกท้ังยังสร้างพันธมิตรและเครือข่ายความร่วมมือด้านการศึกษาระดับท้องถิ่น ระดับประเทศและระดับนานาชาติ 
2. ส่งเสริมและพัฒนาผลงานวิจัยเพื่อตอบสนองความต้องการระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ 
3. ส่งเสริมให้มกีารบริการวิชาการหรือพันธกิจสัมพันธ์ (University Engagement) เพ่ือตอบสนองความต้องการระดับท้องถิ่น 

ระดับประเทศหรือระดับนานาชาติ 
4. ส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศหรือระดับนานาชาติ 
5. มีการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาลเพื่อให้เป็นองค์กรแห่งความสุข 
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เป้าประสงค ์   
1. จัดการเรียนการสอนโดยใช้ทฤษฎีการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productivity Based Learning) มุ่งผลิตบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎี

บัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถ และความเชี่ยวชาญในศาสตร์ทางด้านการบริหารและการบริการ เพ่ือออกไปปฏิบัติงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน  ปี
ละไม่น้อยกว่า 200 คน 

2.  ส่งเสริม จัดหา และพัฒนาการศึกษา ค้นคว้า และวิจัยทางด้านทางด้านการบริหารและการบริการที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน 
ประชาคม ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศหรือระดับนานาชาติ ปีละไม่น้อยกว่า 10 เรื่อง 
 3. ให้บริการทางวิชาการหรือพันธกิจสัมพันธ์ (University Engagement) แก่หน่วยงาน ชุมชน ประชาคม ทั้งในระดับท้องถิ่น 
ระดับประเทศหรือระดับนานาชาติ ปีละไม่น้อยกว่า 300 คน และมีรายได้จากการบริการวิชาการแบบมีรายได้ไม่น้อยกว่าปีละ 1,000,000 บาท 
 4. สนับสนุนและส่งเสริมการจัดกิจกรรมและพัฒนาศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามในท้องถิ่น รวมทั้งส่งเสริมและเผยแพร่องค์ความรู้จาก
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศหรือระดับนานาชาติ ปีละไม่น้อยกว่า 2 กิจกรรม 
 5. พัฒนาและสร้างเสริมสุขภาวะในองค์กร ปีละไม่น้อยกว่า 1 กิจกรรม 
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ตัวช้ีวัดของเป้าประสงค์และผู้รับผิดชอบ 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย หน่วยงานรับผิดชอบ 
ผู้ก ากับดูแล

ตัวชี้วัด 
หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล

ตัวชี้วัด 
เป้าประสงค์ที่ 1 บัณฑิตมีคุณภาพมาตรฐาน มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีศักยภาพสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ 
1.1  ร้อยละของหลักสูตรที่พัฒนาหรือปรับปรุงเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ 
เชิงผลิตภาพ (Productive learning)1 ต่อหลักสูตรที่จัดการเรยีน
การสอนในคณะ 

ร้อยละ100 วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ  รองคณบด ี งานบริหารและก ากับ
มาตรฐานหลักสูตร 

1.2 จ านวนหลักสูตรภาษาอังกฤษ/นานาชาติที่ปรับปรุงพัฒนา
เพิ่มขึ้น 

1 หลักสูตร วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ  รองคณบด ี งานบริหารและก ากับ
มาตรฐานหลักสูตร 

1.3 ร้อยละของรายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษาท่ีมีผลงานเชิง
ประจักษ์ต่อรายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษา 

ร้อยละ  90 วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ  รองคณบด ี งานบริหารและก ากับ
มาตรฐานหลักสูตร 

1.4 จ านวนผลงานเชิงประจักษ์ท่ีเกิดจากการเรียนการสอนที่ได้รับ
การเผยแพร่ในระดับท้องถิ่น2 ระดบัชาติ หรือนานาชาติหรือตาม
เกณฑ์ ก.พ.อ. ก าหนด  

25  ผลงาน วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ  รองคณบด ี งานบริหารและก ากับ
มาตรฐานหลักสูตร 

1.5 จ ำนวนผลงำนเชิงประจักษ์ของนักศึกษำท่ีได้รับกำรอ้ำงอิง หรือ
ใช้ประโยชน์เชิงพำณิชย์  

5 ผลงำน วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ  รองคณบด ี งานบริหารและก ากับ
มาตรฐานหลักสูตร 

1.6 ระดับความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเฉลี่ยของนักศึกษาช้ัน
ปีท่ี 4 เมื่อทดสอบตามมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ 
(CEFR)3 สูงขึ้น 

B2 วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ  รองคณบด ี งานบริหารและก ากับ
มาตรฐานหลักสูตร 

1.7 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตตาม
กรอบคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

≥4.51 วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ  รองคณบด ี งานบริหารและก ากับ
มาตรฐานหลักสูตร 

1.8 ร้อยละของบัณฑติระดับปรญิญำตรีทีม่ีงำนท ำหรือประกอบ
อำชีพอิสระภำยใน 1 ปี 

ร้อยละ  80 วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ  รองคณบด ี งานบริหารและก ากับ
มาตรฐานหลักสูตร 

1.9 จ านวนแนวปฏิบัติทีด่ีด้านการจัดการเรียนรู้เชิงผลติภาพ  1 
เรื่อง 

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ  รองคณบด ี งานบริหารและก ากับ
มาตรฐานหลักสูตร 



 
 
 
 

4 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย หน่วยงานรับผิดชอบ 
ผู้ก ากับดูแล

ตัวชี้วัด 
หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล

ตัวชี้วัด 
เป้าประสงค์  2 วิจัยและนวัตกรรมสามารถแก้ไขปญัหาหรือเสริมสรา้งความเข้มแข็งของท้องถิ่น เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนของประเทศ 
2.1 จ านวนเงินสนับสนุนการวิจยัต่อปี4 1 ล้านบาท วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ  รองคณบด ี งานพัฒนาและบริหาร

งานวิจัย 
2.2 จ านวนผลงานวิจัยหรืองานสรา้งสรรค์ ท่ีสร้างองค์ความรู้ใหม่ 
หรือนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ระดับทอ้งถิ่นหรือแก้ไขปัญหาชุมชน
ท้องถิ่น 

2 
ผลงาน 

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ  รองคณบด ี งานพัฒนาและบริหาร
งานวิจัย 

2.3 จ านวนผลงานวิจัยของอาจารย์ และนักวิจัยทีไ่ด้รับการเผยแพร่
ในระดับชาติหรือนานาชาติ  

30 ผลงาน วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ  รองคณบด ี งานพัฒนาและบริหาร
งานวิจัย 

2.4 จ านวนบทความของอาจารยป์ระจ าทีไ่ด้รับการอ้างอิงใน
ฐานข้อมูล TCI และ Scorpus (พิจารณาผลงานย้อนหลัง 5 ปีปฏิทนิ 
ที่ได้รับการอ้างอิง ณ ปีปัจจุบัน ) 

5 บทความ วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ  รองคณบด ี งานพัฒนาและบริหาร
งานวิจัย 

2.5 จ ำนวนผลงำนวิจัยหรืองำนสรำ้งสรรค์ของนักศึกษำระดับ
ปริญญำตรีทีไ่ดร้ับกำรเผยแพร่ระดับชำติ หรืออ้ำงอิง หรือใช้
ประโยชน์เชิงพำณิชย์ หรือมีผลกระทบเชิงเศรษฐกิจและสังคม  

10 ผลงาน วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ  รองคณบด ี งานพัฒนาและบริหาร
งานวิจัย 

2.6 จ านวนครั้งการจัดประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ
ร่วมกับภาคเีครือข่ายต่อปีงบประมาณ  

1 ครั้ง วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ  รองคณบด ี งานพัฒนาและบริหาร
งานวิจัย 

2.7 ร้อยละของอาจารย์หรือนักวิจยั ท่ีท าวิจัยหรือผลงานสร้างสรรค ์
 

ร้อยละ  50 วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ  รองคณบด ี งานพัฒนาและบริหาร
งานวิจัย 

2.8 จ านวนรางวัลที่อาจารย์ หรือบุคลากร หรือนักศึกษาท่ีไดร้ับจาก
งานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ท้ังในระดับชาติ และนานาชาติ  

1 รางวัล วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ  รองคณบด ี งานพัฒนาและบริหาร
งานวิจัย 

เป้าประสงค์ 3 ประชาชนสามารถด ารงชีวิตโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจชมุชนเข้มแข็ง ประชาชนมีความสขุ และมีรายได้เพ่ิมขึ้น 
3.1 จ านวนพื้นที่เป้าหมายในการด าเนินงานพันธกิจสัมพันธ์ 1 พื้นที่5 วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ  รองคณบด ี งานบริการวิชาการและ

พันธกิจสัมพันธ์ 
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ตัวชี้วัด เป้าหมาย หน่วยงานรับผิดชอบ 
ผู้ก ากับดูแล

ตัวชี้วัด 
หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล

ตัวชี้วัด 
3.2 ระดับความส าเร็จของการสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัตเิพื่อ
แลกเปลีย่นเรยีนรู้จากภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อร่วมกัน
ศึกษาและแกไ้ขปัญหาของชุมชนท้องถิ่นที่เป็นพ้ืนท่ีเป้าหมายร่วมที่
บูรณาการภารกิจของมหาวิทยาลยั 
   ระดับ 1 มีบันทึกลงนามความรว่มมือ 
   ระดับ 2 มีการด าเนินกิจกรรมรว่มกัน 
   ระดับ 3 มีการประเมินความส าเร็จของการด าเนินโครงการใน
ระดับร้อยละ 50 
   ระดับ 4 มีการประเมินความส าเร็จของการด าเนินโครงการใน
ระดับร้อยละ 51-100 
   ระดับ 5 ชุมชน หรือองค์กรเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนา และที่มี
ความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนท่ีปรากฏหลักฐานที่ชัดเจน 

ระดับ 5 วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ  รองคณบด ี งานบริการวิชาการและ
พันธกิจสัมพันธ์ 

3.5 จ ำนวนชุมชนที่มีศักยภำพในกำรจัดกำรตนเอง   1 ชุมชน6 วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ  รองคณบด ี งานบริการวิชาการและ
พันธกิจสัมพันธ์ 

เป้าประสงค์ที่ 4 บัณฑิต และผู้มสี่วนได้ส่วนเสียมีคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม จิตส านึกที่ดีต่อสังคมโดยรวมรักษามรดกทางวัฒนธรรมและเข้าใจในสังคมพหุวัฒนธรรม 
4.1 ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานบริหารจดัการงานท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรมและภมูิปัญญาท้องถิ่น  

ระดับ 5 วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ  รองคณบด ี งานส่งเสรมิศิลปวัฒนธรรม 

เป้าประสงค์ที่ 5 มหาวิทยาลัยมีคุณภาพ มาตรฐาน โปร่งใส และธรรมาภิบาลตอบสนองต่อความต้องการประเทศ และเป็นที่ยอมรับต่อประชาชน 
5.1 ร้อยละของอาจารย์ประจ าสถาบันท่ีมีคุณวุฒิปรญิญาเอก  ร้อยละ 50 วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ  รองคณบด ี งานพัฒนาบุคลากร 

5.2 ร้อยละอาจารย์ประจ าสถาบันที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  ร้อยละ  50 วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ  รองคณบด ี งานพัฒนาบุคลากร 

5.4 ร้อยละของบุคลากรที่มีผลการประเมินสมรรถนะตามเกณฑ์ที่
ก าหนด  

ร้อยละ 90 วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ  รองคณบด ี งานพัฒนาบุคลากร 

5.5 การใช้จ่ายงบประมาณตามแผนท่ีก าหนด ร้อยละ  90 วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ  รองคณบด ี งานแผนและงบประมาณ 
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ตัวชี้วัด เป้าหมาย หน่วยงานรับผิดชอบ 
ผู้ก ากับดูแล

ตัวชี้วัด 
หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล

ตัวชี้วัด 
5.6 สัดส่วนงบลงทุนแผ่นดินและงบรายได้ต่องบประมาณทั้งหมด 1:5 วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ  รองคณบด ี งานแผนและงบประมาณ 

5.7 สัดส่วนงบประมำณแผ่นดินตอ่งบประมำณรำยได้ 60:40 วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ  รองคณบด ี งานแผนและงบประมาณ 

5.9 ร้อยละของผลการประเมินการประกันคณุภาพการศึกษาระดับ
คณะ เพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 3 วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ  รองคณบด ี งานประกันคุณภาพ
การศึกษา 

5.10 ร้อยละของคะแนนการประเมินผลงานของคณะ เพิ่มขึ้น ร้อยละ 3 วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ  รองคณบด ี งานประกันคุณภาพ
การศึกษา 

5.13 ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลยัสีเขียว (ระดับเอเชีย) อันดับที่ 
200 

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ  รองคณบด ี งานบริหารทั่วไป 

5.15 จ านวนนักศึกษาภาคปกติคงอยู่  220 คน วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ  รองคณบด ี งานบริหารทั่วไป 
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หมายเหตุ  
1การจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Leaning) หมายถึง กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ผู้เรียนสามารถบูรณาการองค์ความรู้ โดยเน้นให้นักศึกษาค้นคว้าลงมือ

ปฏิบัติ เพื่อสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง ในการใช้เป็นฐานสร้างงานวิจัย งานสร้างสรรค์ นวัตกรรม ผลิตภัณฑ์ การบริการ หรือกระบวนการที่สามารถน าไปใช้ประกอบอาชีพได้ใน
อนาคต 

 2 ระดับท้องถิ่น หมายถึง ผลงานท่ีได้น าไปเผยแพร่ต่อชุมชน ท้องถิ่นและมีหลักฐานการใช้ประโยชน์รับรอง 
3 CEFR (Common European Framework of Reference for Languages) กรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ ของประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป  
  CEFR (Common European Framework of Reference for Languages) เป็นการก าหนดมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ ของประชากรของประเทศใน

กลุ่มสหภาพยุโรป เพื่อให้โรงเรียนทุกๆ โรงเรียน ในแต่ละประเทศที่เป็นชาติสมาชิกในสหภาพยุโรป ได้ออกแบบหลักสูตร และอ านวยการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ ที่มุ่งเน้น              
ในการพัฒนา “ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ (English Proficiency)” ให้กับประชากรของตนเอง เพื่อให้ประชากรของทุกๆ ประเทศในสหภาพยุโรป สามารถใช้ภาษาอังกฤษ เป็นภาษากลาง 
ในการสื่อสารแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม และองค์ความรู้ต่างๆ ตลอดจนสามารถประสานงานเพื่อด าเนินธุรกรรม และธุรกิจใดๆ ร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยปัจจุบัน กรอบมาตรฐาน
ความสามารถทางภาษาอังกฤษ CEFR นั้น ถือว่าเป็นมาตรฐานในการพัฒนาหลักสูตรการเรียนภาษาอังกฤษที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลก โดยกรอบมาตรฐาน CEFR ได้แบ่งความสามารถ
ทางภาษาอังกฤษเป็น 6 ระดับ ดังต่อไปนี้ 

Proficient User: 
         C1 (Mastery) : สามารถเข้าใจภาษาอังกฤษผ่านการฟัง และการอ่านได้อย่างคล่องแคล่ว ครบถ้วน สามารถสรุปใจความ จากการรับฟัง และการอ่านจาก
แหล่งข้อมูลหลายๆ แหล่ง ได้สามารถน าเสนอความคิดเห็น ข้อโต้แย้ง เหตุผลประกอบต่างๆ ได้อย่างคล่องแคล่ว สามารถแนะน าพูดคุยภาษาอังกฤษ ในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่าง
ถูกต้อง คล่องแคล่วเป็นธรรมชาติ 
       C2 EOP (Efficient Operational Proficiency):  สามารถเข้าใจความหมายที่แท้จริง ในประโยคภาษาอังกฤษที่มีความซับซ้อนได้ สามารถพูดคุยภาษาอังกฤษ
ได้เป็นธรรมชาติ โดยมีการติดขัดให้เห็นได้ไม่บ่อยนัก สามารถใช้ภาษาอังกฤษในสังคม การเรียนหนังสือ และการประกอบอาชีพ ได้อย่างถูกต้อง คล่องแคล่ว สามารถใช้ภาษาอังกฤษ
ที่มีโครงสร้างประโยคที่มีความซับซ้อนในการสื่อสารได้ 

Independent User: 
         B2 (Vantage):   สามารถเข้าใจใจความส าคัญของภาษาอังกฤษท่ีซับซ้อนท้ังในส่วนของข้อเท็จจริง และอารมณ์ความรู้สึกชองภาษาได้ โดยเฉพาะภาษาอังกฤษท่ี
มีความเกี่ยวข้องกับอาชีพ และความสนใจของตนเอง สามารถพูดคุยภาษาอังกฤษได้ค่อนข้างเป็นธรรมชาติ ในระดับท่ีสามารถสื่อสารกับเจ้าของภาษาได้ โดยไม่ท าให้คู่สนทนาเกิด
ความเครียด 
         B1 (Threshold):   สามารถเข้าใจใจความส าคัญของภาษาอังกฤษในโครงสร้างพื้นฐาน ในเรื่องที่ตนเองมีความคุ้นเคย เช่น เรื่องในที่ท างาน โรงเรียน เวลาว่าง 
ฯลฯ สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการเดินทางได้ สามารถสร้างประโยคพื้นฐานในการสื่อสารในเรื่องที่ตนเองสนใจได้ สามารถเล่าเรื่องเกี่ยวกับประสบการณ์ เหตุการณ์ ความมุ่งหวัง
ของตนเองเป็นภาษาอังกฤษได้ สามารถอธิบายเหตุผล และความคิดเห็นของตนเองสั้นๆ ได้ 
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Basic User: 
           A2 (Waystage) : สามารถเข้าใจประโยคภาษาอังกฤษที่มักจะพบเจอบ่อยๆ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องส่วนตัว ครอบครัว การซื้อสินค้าการเดิน ทาง ฯลฯ        
ได้ สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษท่ีเกี่ยวข้องกับกิจวัตรประจ าวันได้ สามารถอธิบายความต้องการของตนเองโดยใช้ประโยคพื้นฐานได้ 
         A1 (Breakthrough) : สามารถเข้าใจประโยคภาษาอังกฤษที่ต้องใช้ในชีวิตประจ าวันได้ โดยเฉพาะในส่วนของที่เป็นข้อเท็จจริง และรูปธรรม สามารถแนะน า
ตนเอง และผู้อื่นได้ สามารถถามตอบค าถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวเกี่ยวกับท่ีอยู่อาศัย คนท่ีรู้จัก สิ่งของที่ตนเองมีได้ สามารถโต้ตอบด้วยภาษาอังกฤษได้ ในกรณีที่คู่สนทนาพยายาม
ช่วยพูดอย่างช้าๆ ชัดๆ 
 4จ านวนเงินสนับสนุนการวิจัย หมายถึง จ านวนเงินสนับสนุนการวิจัยภายใน (งบประมาณแผ่นดิน , งบประมาณกองทุนวิจัย) จ านวนเงินสนับสนุนการวิจัยภายนอก    
จากการพัฒนาโจทย์การวิจัย จากความต้องการของชุมชน จากการพัฒนาโจทย์การวิจัยจากความต้องการของสถานประกอบการ/เอกชน จากการพัฒนาโจทย์การวิจัย               
จากความต้องของหน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ และเงินทุนสนับสนุนงานวิจัยท่ีเกิดจากความร่วมมือกับองค์กรภาคีเครือข่าย 
 5พ้ืนที่เป้าหมายในการด าเนินงานพันธกิจสัมพันธ์  3 พื้นที่ ได้แก่ 1.ศูนย์การเรียนรู้  และศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์                      
ในพระบรมราชูปถัมภ์ 2. ชุมชนต าบลคลองห้า อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี และ ชุมชนต าบลสวนพริกไทย อ าเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 3. ชุมชนต าบลท่าเกษม และต าบล
บ้านแก้ง อ าเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว 
  6ชุมชนที่มีศักยภาพในการจัดการตนเอง เป้าหมายจ านวน 2 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนต าบลคลองห้า และชุมชนต าบลสวนพริกไทย 
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ประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตโดยกระบวนการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning) สร้างเครือข่ายความร่วมมือตามรูปแบบประชารัฐเพื่อพัฒนาท้องถิ่นใน

การพัฒนาท้องถิ่น โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   
 กลยุทธ์   

1.1 พัฒนาปรับปรุงหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่มีการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning)  
1.2 พัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning) เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีความพร้อมในการท างานสู่ประชาคมอาเซียน+3+I  
1.3 ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาสมรรถนะทักษะด้านภาษาสากล 
1.4 สร้างเครือข่ายในรูปแบบประชารัฐเพื่อพัฒนาคุณภาพบัณฑิต 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาท้องถิ่น 

 กลยุทธ ์
2.1 จัดหาสนับสนุนงบประมาณทุนวิจยั  
2.2 สร้างผลงานวิจัยที่เป็นองค์ความรู้ใหม่ที่ตอบโจทย์ระดับประเทศชาติ และท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประชารัฐ ลดความเหลื่อมล้ า สร้างความมั่งคั่ง 

และยั่งยืนของท้องถิ่นประเทศชาต ิ
2.3 พัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้โดยสร้างชุมชนอุดมปัญญา 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์ และถ่ายทอด เผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

 กลยุทธ์  
3.1   สร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติจากภายในและภายนอกเพื่อร่วมกันศึกษาแก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถิ่นและเสริมพลังให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถด ารงอยู่

ได้อย่างยัง่ยืน 
3.2    พัฒนาศูนย์เรียนรู้โครงการตามแนวพระราชด าริหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเฉลิมพระเกียรติพระบรมวงศานุวงศ์ 
3.3  พัฒนาศูนย์เรียนรู้การปฏิรูปการศึกษาสร้างเครือข่ายการพัฒนาครูประจ าการแบบ Coaching (มหาวิทยาลัย) 
3.4   พัฒนาศูนย์พัฒนาบุคลากรท้องถิ่น (มหาวิทยาลัย) 
3.5 ส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยมีการเปิดการบรรยายสาธารณะ (Public Lecture) เพื่อให้ประชาชนในชุมชนได้เข้ามาฟังแนวความคิดข้อมูลที่เป็นประโยชน์

ต่อการด าเนินชีวิตจนได้รับการยกย่องจากหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน (มหาวิทยาลัย) 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม รณรงค์ สร้างจิตส านึกทางวัฒนธรรมการเรียนรู้ต่างวัฒนธรรม อนุรักษ์ฟื้นฟูและเผยแพร่มรดก                
ทางวัฒนธรรม  พัฒนาระบบการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมที่น าไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

 กลยุทธ์  
4.1 บริหารจดัการงานส่งเสริมศาสนา ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ท้ังการอนุรักษ์  ฟ้ืนฟู สืบสาน เผยแพร่วัฒนธรรมไทย 
4.2  สร้างเครือข่ายหรือแลกเปลี่ยน ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญัญาทอ้งถิ่นในระดับท้องถิ่นและระดับนานาชาติ (มหาวิทยาลัย) 
4.3  พัฒนาระบบกลไกการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมที่น าไปต่อยอดสูเ่ศรษฐกิจสร้างสรรค ์(มหาวิทยาลยั) 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศมีธรรมาภิบาล  

 กลยุทธ์  
5.1  ดึงดูดบุคลากรที่มีความสามารถใหเ้ข้าท างานในมหาวิทยาลัย พัฒนาขีดสมรรถนะของทรัพยากรบุคคลอย่างต่อเนื่องทันต่อการเปลี่ยนแปลง  
5.2  ปรับปรุง กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ จัดการฝึกอบรมและพัฒนาที่มุ่งเน้นการปฏิบัติการเสริมสร้างธรรมาภิบาลและเป็นมหาวิทยาลัยที่ รับผิดชอบ        

ต่อสังคมและได้มาตรฐานสากล 
5.3  พัฒนามหาวิทยาลัยใหเ้ป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวท่ีมสีุนทรียะ การอนามัยสุขาภิบาล และการจัดการสิ่งแวดล้อมท่ีดี และมคีวามพร้อมด้านอาคารสถานท่ี 

(มหาวิทยาลัย) 
5.4 จัดหาและพัฒนาทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ สิ่งอ านวยความสะดวก และบริการขั้นพื้นฐานภายในมหาวิทยาลัยให้พร้อม            

ต่อการเป็น Semi residential University  
5.5 การบริหารจัดการรายได้จากสินทรัพย์ (มหาวิทยาลัย) 
5.6  บริหารจัดการโรงเรียนสาธิตเพื่อให้ได้มาตรฐานสากล (มหาวิทยาลัย) 
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เป้าประสงค์ 1 บัณฑติมีคณุภาพมาตรฐาน มีทักษะในการคิดวเิคราะห์ และการเรียนรูต้ลอดชีวิต มีศกัยภาพสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ 

ล าดับ
ที ่
  

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

  

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

  

ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

  

 แหล่งงบประมาณ
และ 

จ านวนงบประมาณ  

 งบ 
ประมาณ

รวม  
  

รายละเอียดงบประมาณ 
  

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

  
ผู้รับผิดชอบ  

แผ่นดิน  รายได้  

ยุทธศาสตร์ที ่1 การผลติบัณฑิตโดยกระบวนการจัดการเรียนรูเ้ชิงผลิตภาพ (Productive Learning) สร้างเครือข่ายความร่วมมือตามรปูแบบประชารัฐเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในการพัฒนาท้องถิ่น     
โดยยดึหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
กลยุทธ ์1.1.  พัฒนาปรับปรุงหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้ท่ีการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive learning)     
1.1.1 โครงการพัฒนาปรับปรุงหลกัสูตรหรือพัฒนากระบวนการจัดการเรยีนรู้เชิงผลิตภาพ(Productive learning)    
1.1.1.1 ร้อยละของหลักสตูรที่พัฒนาหรือปรับปรุงเพื่อให้เกิดการเรียนรู้เชิงผลติภาพ (Productive learning) ต่อหลักสูตรที่จัดการเรยีนการสอนในคณะ ร้อยละ 100  

1  กิจกรรม 1  
โครงการพัฒนา 
ปรับปรุงหลักสูตรเน้น
กระบวนการจดัการ
เรียนรูเ้ชิงผลติภาพ 
(Productive 
Learning) 

1. เพื่อพัฒนา
หลักสตูรโดยเน้น
กระบวนการจดัการ
เรียนรูเ้ชิงผลติภาพ 
(Productive 
Learning)  
2. เพื่อให้เหมาะสม
กับสภาพสังคมทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคต
ซึ่งสอดคล้องกับ
ความต้องการของ
ผู้ใช้บัณฑิต 

ร้อยละ 100 ของ
หลักสตูรที่พัฒนา
หรือปรับปรุงเพื่อ
พัฒนาหรือ
ปรับปรุงเพื่อให้
เกิดการเรียนรู้เชิง
ผลิตภาพ 
(Productive 
Learning) 

  กศ.ปช. 
10,800 

      
10,800  

หมวดค่าตอบแทน  6,000 บาท 
1. ค่าตอบแทนวิทยากร จ านวน 6 
ช่ัวโมง ช่ัวโมงละ 1,000 บาท รวม 
6,000 บาท 
หมวดค่าใช้สอย 3,900 บาท 
1. ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 30 คน 
คนละ 80 บาท จ านวน 1 มื้อ รวม 
2,400 บาท 
2. ค่าอาหารว่าง จ านวน 30 คน คนละ 
25 บาท จ านวน 2 มื้อ รวม 1,500 บาท 
หมวดค่าวัสดุ 900 บาท 
1. ค่าเอกสารประกอบการอบรม (30 
คน x 30 บาท )  =  900 บาท 

เดือน
พฤษภาคม 

2561 

อาจารยล์ลิดา 
แก้วฉาย 

รวมงบประมาณ     10,800        
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ล าดับ
ที ่
  

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

  

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

  

ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

  

 แหล่งงบประมาณ
และ 

จ านวนงบประมาณ  

 งบ 
ประมาณ

รวม  
  

รายละเอียดงบประมาณ 
  

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

  
ผู้รับผิดชอบ  

แผ่นดิน  รายได้  

1.1.3 โครงการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรภาษาอังกฤษ/นานาชาต ิ  
1.1.3.1 จ านวนหลักสูตรภาษาอังกฤษ/นานาชาติที่ปรับปรุงพัฒนาเพิ่มขึ้น จ านวน 1 หลักสูตร 

2  กิจกรรม 1  
โครงการปรับปรุง
หลักสตูรบริหารธรุกิจ
บัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการธุรกจิการบิน 
(หลักสูตร
ภาษาอังกฤษ) 

1. เพื่อปรับปรุง
หลักสตูร
บริหารธรุกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการจดัการ
ธุรกิจการบิน 
(หลักสูตรนานาชาติ) 
ให้มีความทันสมัย มี
คุณภาพที่มากข้ึน
และตรงตามความ
ต้องการของ
ตลาดแรงงาน 

1. จ านวน
หลักสตูรที่ได้รับ
การปรับปรุง 1 
หลักสตูร 
2. หลักสูตรที่
ปรับปรุงผ่าน
เกณฑ์ สกอ. 

      งบประมาณส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน 
ค่าตอบแทน 
1. ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ ครั้งละ 2 
ท่าน ท่านละ 2,500 บาท ส าหรบัการ 
วิพากษ์หลักสูตรในแตล่ะครั้ง รวม 2 
ครั้ง 10,000 บาท 
หมวดค่าใช้สอย 
1. ค่าถ่ายเอกสาร/ค่าจา้งท าเล่ม/ค่า
อากรแสตมป์/จา้งแปลเอกสาร 
10,000 บาท 

เดือน
ตุลาคม 
2560 

อาจารย์ปรัชญพัชร 
วันอุทา 
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ล าดับ
ที ่
  

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

  

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

  

ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

  

 แหล่งงบประมาณ
และ 

จ านวนงบประมาณ  

 งบ 
ประมาณ

รวม  
  

รายละเอียดงบประมาณ 
  

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

  
ผู้รับผิดชอบ  

แผ่นดิน  รายได้  

3  กิจกรรม 2 
โครงการปรับปรุง
หลักสตูรศลิปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการการโรงแรม
(หลักสูตร
ภาษาอังกฤษ) 

1. เพื่อปรับปรุง
หลักสตูรศลิปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชา
การจัดการการ
โรงแรม(หลักสตูร
ภาษาอังกฤษ) ให้มี
ความทันสมัย มี
คุณภาพที่มากข้ึน
และตรงตามความ
ต้องการของ
ตลาดแรงงาน 

1. จ านวน
หลักสตูรที่ได้รับ
การปรับปรุง 1 
หลักสตูร 
2. หลักสูตรที่
ปรับปรุงผ่าน
เกณฑ์ สกอ. 

      งบประมาณส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน 
ค่าตอบแทน 
1. ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ ครั้งละ 2 
ท่าน ท่านละ 2,500 บาท ส าหรบัการ 
วิพากษ์หลักสูตรในแตล่ะครั้ง รวม 2 
ครั้ง 10,000 บาท 
หมวดค่าใช้สอย 
1. ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง 
3,000 บาท 
2. ค่าถ่ายเอกสาร/ค่าท าเล่ม/ค่าอากร
แสตมป์ 7,000บาท 

เดือน
ตุลาคม 
2560 

อาจารย์พัชราภรณ ์
จันทรฆาฎ 
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ล าดับ
ที ่
  

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

  

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

  

ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

  

 แหล่งงบประมาณ
และ 

จ านวนงบประมาณ  

 งบ 
ประมาณ

รวม  
  

รายละเอียดงบประมาณ 
  

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

  
ผู้รับผิดชอบ  

แผ่นดิน  รายได้  

4 กิจกรรม 3 
โครงการปรับปรุง
หลักสตูรบริหารธรุกิจ
บัณฑิต สาขาการ
จัดการธุรกจิการ
บริการส าหรับผู้สูงอาย ุ

1. เพื่อพัฒนา
หลักสตูรโดยเน้น
กระบวนการจดัการ
เรียนรูเ้ชิงผลติภาพ 
(Productive 
Learning) 2. 
เพื่อให้เหมาะสมกับ
สภาพสังคมทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคต
ซึ่งสอดคล้องกับ
ความต้องการของ
ผู้ใช้บัณฑิต 

1. จ านวน
หลักสตูรที่ผา่น
การอนุมัติ จ านวน 
1 หลักสูตร2. 
หลักสตูรมี
คุณภาพตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ3. 
หลักสตูร มีการ
พัฒนาโดยยดึ
หลักการเรียนรู้เชิง
ผลิตภาพ 
(Productive 
Learning) 

  

  

  งบประมาณส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียนหมวดค่าตอบแทน 
1. ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ ครั้งละ 2 
ท่าน ท่านละ 2,500 บาท ส าหรบัการ
วิพากษ์หลักสูตรในแตล่ะครั้ง รวม 2 
ครั้ง 10,000 บาท 
หมวดค่าใช้สอย 
1. ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง 
3,000 บาท 
2. ค่าถ่ายเอกสาร/ค่าท าเล่ม/ค่าอากร
แสตมป์ 7,000บาท 

เดือน
ตุลาคม 
2560 

อาจารยล์ลิดา 
แก้วฉาย 
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ล าดับ
ที ่
  

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

  

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

  

ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

  

 แหล่งงบประมาณ
และ 

จ านวนงบประมาณ  

 งบ 
ประมาณ

รวม  
  

รายละเอียดงบประมาณ 
  

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

  
ผู้รับผิดชอบ  

แผ่นดิน  รายได้  

5 กิจกรรม 4 
โครงการปรับปรุง
หลักสตูร รป.ม. 

1. เพื่อให้หลักสูตรมี
ความทันสมัยและ
ทันต่อสภาวการณ์
ของประเทศและ
ต่างประเทศ 
2. เพื่อให้เป็นไปตาม
มาตรฐาน สกอ. 
3. เพื่อให้สอดคล้อง
กับความต้องการ
ของผู้ใช้บัณฑิต 

1. หลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตร์ 
ปรับปรุงใหม่ 1 
หลักสตูร 
2. หลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตร์ 
ปรับปรุงใหม่ตาม 
มคอ. 1 หลักสูตร 

      งบประมาณส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน 
หมวดค่าตอบแทน 
1. ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ  
ครั้งละ 2 ท่าน ๆ ละ 3,000 บาท 
ส าหรับการวิพากษ์หลักสูตรในแตล่ะ
ครั้ง รวม 2 ครั้ง เป็นเงิน 12,000 บาท 
หมวดค่าใช้สอย 
1. ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง
ผู้เข้าร่วมวิพากษ์ผู้ร่วมวิพากษ์
หลักสตูร ครั้งละ 15 ท่าน ๆ ละ 200 
บาท ต่อการประชุม 1 ครั้ง (รวม 2 
ครั้ง) เป็นเงิน 6,000 บาท 
2. ค่าถ่ายเอกสารพร้อมท ารูปเลม่ 
12,000 บาท 

เดือน
มิถุนายน  
2561 

พลเอก ดร.เกษมชาติ 
นเรศเสนีย ์
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ล าดับ
ที ่
  

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

  

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

  

ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

  

 แหล่งงบประมาณ
และ 

จ านวนงบประมาณ  

 งบ 
ประมาณ

รวม  
  

รายละเอียดงบประมาณ 
  

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

  
ผู้รับผิดชอบ  

แผ่นดิน  รายได้  

6 กิจกรรม 5 
โครงการปรับปรุง
หลักสตูร รป.ด. 

1. เพื่อให้หลักสูตรมี
ความทันสมัยและ
ทันต่อสภาวการณ์
ของประเทศและ
ต่างประเทศ 
2. เป็นไปตาม
มาตรฐาน สกอ. 
3. เพื่อให้สอดคล้อง
กับความต้องการ
ของผู้ใช้บัณฑิต 

1. หลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตร์ 
ปรับปรุงใหม่ 1 
หลักสตูร 
2. หลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตร์ 
ปรับปรุงใหม่ตาม 
มคอ. 1 หลักสูตร 

      งบประมาณส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน 
หมวดค่าตอบแทน 
1. ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ ครั้งละ 2 
ท่าน ๆ ละ 3,000 บาท ส าหรับการ
วิพากษ์หลักสูตรในแตล่ะครั้ง รวม 2 
ครั้ง เป็นเงิน 12,000 บาท 
หมวดค่าใช้สอย 
1. ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง
ผู้เข้าร่วมวิพากษ์ผู้ร่วมร่วมวิพากษ์
หลักสตูร ครั้งละ 15 ท่าน ๆ ละ 200 
บาท ต่อการประชุม 1 ครั้ง (รวม 2 
ครั้ง) เป็นเงิน 6,000 บาท 
2. ค่าถ่ายเอกสารพร้อมท ารูปเลม่ 
12,000 บาท 

เดือน
มิถุนายน  
2561 

พลเอก ดร.เกษมชาต ิ
นเรศเสนีย ์

รวมงบประมาณ             -          
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ล าดับ
ที ่
  

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

  

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

  

ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

  

 แหล่งงบประมาณ
และ 

จ านวนงบประมาณ  

 งบ 
ประมาณ

รวม  
  

รายละเอียดงบประมาณ 
  

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

  
ผู้รับผิดชอบ  

แผ่นดิน  รายได้  

กลยุทธ1์.2 พัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive learning) เพ่ือพัฒนานักศึกษาให้มีความพร้อมในการท างานสู่ประชาคมอาเซียน+3+I 
1.2.1 โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรูเ้ชิงผลติภาพ (Productive learning)    
1.2.1.1  ร้อยละ 90 ของรายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษาท่ีมีผลงานเชิงประจักษ์ต่อรายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษา  

 7 กิจกรรม 1 
โครงการศึกษาดูงาน  
ณ ท่าอากาศยาน
ต่างประเทศ 

1. เพื่อเป็นการ
เรียนรู้ถึงข้ันตอนใน
การด าเนินการด้าน
การจัดการธุรกิจการ
บินในสนามบินช้ัน
น าระหว่างประเทศ 
ซึ่งเป็นการ
เตรียมพร้อมส าหรบั
นักศึกษาใน
สาขาวิชาการจดัการ
ธุรกิจการบิน 
(หลักสูตรนานาชาติ) 
2. เพื่อสร้างแรง
บันดาลใจให้
นักศึกษา 

1. จ านวน
ผู้เข้าร่วมโครงการ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 ของกลุ่มหมาย 
2. ระดับความพึง
พอใจและการ
น าไปใช้ประโยชน์ 
มากกว่า 3.51 

   กศ.ปช. 
30,000  

      
30,000  

หมวดค่าใช้สอย 30,000 บาท 
1. อัตราค่าเหมาบริการ 10,000 บาท 
ต่อคน จ านวน 3 คน รวม 30,000 
บาท 

เดือน 
กุมภาพันธ์ 

2561 

อาจารย ์
รวีพรรณ  
กาญจนวัฒน ์
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ล าดับ
ที ่
  

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

  

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

  

ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

  

 แหล่งงบประมาณ
และ 

จ านวนงบประมาณ  

 งบ 
ประมาณ

รวม  
  

รายละเอียดงบประมาณ 
  

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

  
ผู้รับผิดชอบ  

แผ่นดิน  รายได้  

 8 กิจกรรม 2 
โครงการศึกษาดูงาน  
ณ ครัวการบิน 

1. เพื่อเป็นการ
เรียนรู้ถึงข้ันตอนใน
การด าเนินการด้าน
การจัดการธุรกิจการ
บินในแผนกครัวการ
บิน ซึ่งเป็นการ
เตรียมพร้อมส าหรบั
นักศึกษาใน
สาขาวิชาการจดัการ
ธุรกิจการบิน 
(หลักสูตรนานาชาติ) 
2. เพื่อสร้างแรง
บันดาลใจให้
นักศึกษา 

1. จ านวน
ผู้เข้าร่วมโครงการ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 ของกลุ่มหมาย 
2. ระดับความพึง
พอใจและการ
น าไปใช้ประโยชน์ 
มากกว่า 3.51 
3. นักศึกษา
จะต้องตอบ
ค าถาม Post-
Test ได้คะแนนไม่
ต่ ากว่า ร้อยละ 50 
หลักจาก
การศึกษาดูงาน 

   กศ.ปช. 
8,230  

       
8,230  

หมวดค่าใช้สอย 7,940 บาท 
1. ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 1,500 บาท 
2. ค่าผ่านทางพิเศษ 200 บาท 
3. ค่าธรรมเนยีมศึกษาดูงาน (30 คน 
x 200 บาท x 1 มื้อ) = 6,000 บาท 
4. ค่าเบี้ยเลีย้งพนักงานขับรถ 240 
บาท 
หมวดค่าวัสดุ 290 บาท 
1. ค่าของที่ระลึก 290 บาท 

เดือน 
มีนาคม 
2561 

อาจารย ์
แพรวพรรณ 
สุวรรณพงค ์
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ล าดับ
ที ่
  

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

  

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

  

ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

  

 แหล่งงบประมาณ
และ 

จ านวนงบประมาณ  

 งบ 
ประมาณ

รวม  
  

รายละเอียดงบประมาณ 
  

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

  
ผู้รับผิดชอบ  

แผ่นดิน  รายได้  

 9 กิจกรรม 3 
โครงการศึกษาดูงาน  
ณ ศูนย์ฝึกลูกเรือ 

1. เพื่อเป็นการ
เรียนรู้ถึงข้ันตอนใน
การปฏิบัติงานใน
ต าแหน่งพนักงาน
ต้อนรับบนเครื่องบิน 
ซึ่งเป็นการ
เตรียมพร้อมส าหรบั
นักศึกษาใน
สาขาวิชาการจดัการ
ธุรกิจการบิน 
(หลักสูตรนานาชาติ) 
2. เพื่อสร้างแรง
บันดาลใจให้
นักศึกษา 

1. จ านวน
ผู้เข้าร่วมโครงการ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 ของกลุ่มหมาย 
2. ระดับความพึง
พอใจและการ
น าไปใช้ประโยชน์ 
มากกว่า 3.51 
3. นักศึกษา
จะต้องตอบ
ค าถาม Post-
Test ได้คะแนนไม่
ต่ ากว่า ร้อยละ 50 
หลักจาก
การศึกษาดูงาน 

   กศ.ปช. 
4,930  

       
4,930  

ค่าตอบแทน 1,200 บาท 
1. วิทยากร ช่ัวโมงละ 400 บาท 
จ านวน 3 ช่ัวโมง รวม 1,200 บาท 
หมวดค่าใช้สอย 3,440 บาท 
1. ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 1,500 บาท 
2. ค่าผ่านทางพิเศษ 200 บาท 
3. ค่าอาหารกลางวัน  
(30 คน x 50 บาท x 1 มื้อ) 1,500 
บาท  
4. ค่าเบี้ยเลีย้งพนักงาน 240 บาท 
หมวดค่าวัสดุ 290 บาท 
1. ค่าของที่ระลึก 290 บาท 

เดือน  
ตุลาคม 
2560 

อาจารย ์ 
ดร.ปัจจยั  
อินทรน้อย 
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ล าดับ
ที ่
  

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

  

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

  

ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

  

 แหล่งงบประมาณ
และ 

จ านวนงบประมาณ  

 งบ 
ประมาณ

รวม  
  

รายละเอียดงบประมาณ 
  

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

  
ผู้รับผิดชอบ  

แผ่นดิน  รายได้  

10  กิจกรรม 4 
โครงการศึกษาดูงาน 
ณ ฝ่ายพสัดภุัณฑ์ทาง
อากาศ 

1. เพื่อเป็นการ
เรียนรู้ถึงข้ันตอนใน
การปฏิบัติงานใน
ฝ่ายพัสดุภณัฑ์ทาง
อากาศ ซึ่งเป็นการ
เตรียมพร้อมส าหรบั
นักศึกษาใน
สาขาวิชาการจดัการ
ธุรกิจการบิน 
(หลักสูตร
นานาชาติ)2. เพื่อ
สร้างแรงบันดาลใจ
ให้นักศึกษา 

1. จ านวน
ผู้เข้าร่วมโครงการ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 ของกลุ่มหมาย 
2. ระดับความพึง
พอใจและการ
น าไปใช้ประโยชน์ 
มากกว่า 3.51 

   กศ.ปช. 
6,430  

       
6,430  

ค่าตอบแทน 1,200 บาท 
1. วิทยากร ช่ัวโมงละ 400 บาท 
จ านวน 3 ช่ัวโมง รวม 1,200 บาท
หมวดค่าใช้สอย  4,940 บาท 
1. ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 1,500 บาท 
2. ค่าผ่านทางพิเศษ 200 บาท 
3. ค่าอาหารกลางวัน (20 คน x 50 
บาท x 1 มื้อ) 1,000 บาท  
4. ค่าเบี้ยเลีย้งพนักงาน 240 บาท 
5. ค่าธรรมเนยีมเข้าในเขตปลอดอากร 
คนละ 100 บาท จ านวน 20 คน รวม 
2,000 บาท 
หมวดค่าวัสดุ 290 บาท 
1. ค่าของที่ระลึก 290 บาท 

เดือน 
มีนาคม 
2561 

อาจารย์  
น.อ.ภัชรชาต ิ
ทูรวัฒน ์
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ล าดับ
ที ่
  

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

  

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

  

ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

  

 แหล่งงบประมาณ
และ 

จ านวนงบประมาณ  

 งบ 
ประมาณ

รวม  
  

รายละเอียดงบประมาณ 
  

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

  
ผู้รับผิดชอบ  

แผ่นดิน  รายได้  

11  กิจกรรม 5 
โครงการศึกษาดูงาน  
ณ หอบังคับการบิน 
และฝา่ยช่าง บริษัท
การบินไทย ท่าอากาศ
ยานอู่ตะเภา 

1. เพื่อเป็นการ
เรียนรู้ถึงข้ันตอนใน
การปฏิบัติงาน      
ณ หอบังคับการบิน 
และ ฝ่ายช่าง ซึ่ง
เป็นการ
เตรียมพร้อมส าหรบั
นักศึกษาใน
สาขาวิชาการจดัการ
ธุรกิจการบิน 
(หลักสูตรนานาชาติ) 
2. เพื่อสร้างแรง
บันดาลใจให้
นักศึกษา 

1. จ านวน
ผู้เข้าร่วมโครงการ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 ของกลุ่มหมาย 
2. ระดับความพึง
พอใจและการ
น าไปใช้ประโยชน์ 
มากกว่า 3.51 

   กศ.ปช. 
19,210  

      
19,210  

ค่าตอบแทน 1,200 บาท 
1. วิทยากร ช่ัวโมงละ 400 บาท 
จ านวน 6 ช่ัวโมง รวม 1,200 บาท 
หมวดค่าใช้สอย 17,430 บาท 
1. ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 5,000 บาท 
2. ค่าผ่านทางพิเศษ 400 บาท 
3. ค่าอาหารกลางวัน  
(25 คน x 50 บาท x 2 มื้อ) = 2,500 
บาท  
4. ค่าอาหารเย็น 
(25 คน x 50 บาท x 1 มื้อ) 1,250 
บาท  
5. ค่าเบี้ยเลีย้งพนักงาน 240 บาท 
จ านวน 2 วัน รวม 480 บาท 
6. ค่าที่พัก ราคา 600 บาทต่อห้อง 
จ านวน 13 ห้อง รวม 7,800 บาท 
หมวดค่าวัสดุ 580 บาท 
1. ค่าของที่ระลึก จ านวน 2 ช้ิน      
ช้ินละ 290 บาท = 580 บาท 

เดือน  
เมษายน 
2561 

อาจารย์  
น.อ.ภัชรชาต ิ
ทูรวัฒน ์
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ล าดับ
ที ่
  

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

  

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

  

ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

  

 แหล่งงบประมาณ
และ 

จ านวนงบประมาณ  

 งบ 
ประมาณ

รวม  
  

รายละเอียดงบประมาณ 
  

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

  
ผู้รับผิดชอบ  

แผ่นดิน  รายได้  

 12 กิจกรรม 6 
โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ Amadeus 
Basic Reservation 

1. เพื่อส่งเสรมิให้
นักศึกษามีความรู้
เกี่ยวกับการส ารองที่
นั่งผ่านโปรแกรม 
Amadeus Basic 
Reservation 

1. จ านวน
ผู้เข้าร่วมโครงการ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 ของกลุ่มหมาย 
2. ระดับความพึง
พอใจและการ
น าไปใช้ประโยชน์ 
มากกว่า 3.51 
3. ผู้เข้าร่วมไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
80 ผ่านการอบรม
และได้รับใบ
ประกาศนียบตัร 

   กศ.ปช. 
18,000  

      
18,000  

หมวดค่าใช้สอย 18,000 บาท 
1. โประแกรมส ารองที่น่ัง Amadeus 
รวม 18,000 บาท 

กุมภาพันธ ์
2561 

อาจารย ์
ปรัชญพัชร  
วันอุทา 
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ล าดับ
ที ่
  

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

  

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

  

ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

  

 แหล่งงบประมาณ
และ 

จ านวนงบประมาณ  

 งบ 
ประมาณ

รวม  
  

รายละเอียดงบประมาณ 
  

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

  
ผู้รับผิดชอบ  

แผ่นดิน  รายได้  

13  กิจกรรม 7 
โครงการศึกษาดูงาน
การจัดการงานโรงแรม
เพื่อเตรียมความพร้อม
ในการศึกษา 

1. เพื่อส่งเสรมิให้
นักศึกษามีความรู้
เกี่ยวกับการบรหิาร
จัดการธุรกจิโรงแรม
เพื่อสามารถน าไป
บูรณาการใน
ห้องเรียนและน าไป
ประกอบอาชีพใน
อนาคต 2. เพื่อ
ส่งเสริมให้นักศึกษา
มีความรู้และ
ตระหนักในวิชาชีพท่ี
จะศึกษา 

เชิงปริมาณ : 
จ านวนนักศึกษา
เข้าร่วมโครงการ 
20 คน , อาจารย์ 
2 คน เชิงคุณภาพ 
นักศึกษาเกิด
ทักษะและ
ประสบการณ์ที่ดี
รวมทั้งเกิดการ
แลกเปลีย่นเรยีนรู ้ 

   บ.กศ. 
5,660  

       
5,660  

หมวดค่าใช้สอย 5,080 บาท 
1.ค่าเยี่ยมชมสถานท่ีโรงแรมพร้อม
อาหาร (20 คน X 100 บาท = 
2,000)   
2.ค่าน้ ามันรถตู้ (2 คัน X 1,000 บาท 
= 2,000 บาท)   
3. ค่าทางด่วน (2 คัน X 300 บาท = 
600 บาท)  
4.ค่าเบี้ยเลี้ยงคนขับรถนอกสถานที่ (2 
คน X 480 บาท = 480 บาท)  
หมวดค่าวัสดุ 580 บาท 
1.ค่าของทีร่ะลึกจ านวน (2 ช้ิน X 290 
บาท = 580 บาท)   

 กรกฎาคม 
2561 

อาจารย ์
ภัทราพร  
ทิพย์มงคล 
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ล าดับ
ที ่
  

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

  

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

  

ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

  

 แหล่งงบประมาณ
และ 

จ านวนงบประมาณ  

 งบ 
ประมาณ

รวม  
  

รายละเอียดงบประมาณ 
  

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

  
ผู้รับผิดชอบ  

แผ่นดิน  รายได้  

14  กิจกรรม 8 
โครงการพัฒนา
บุคลิกภาพเพื่อการ
บริการ  (Personality 
Training for 
Hospitality) 

1. เพื่อส่งเสรมิให้
นักศึกษามีความรู้
เกี่ยวกับการพัฒนา
บุคลิกภาพ  
2. เพื่อส่งเสรมิให้
นักศึกษามีความรู้
และตระหนักในการ
มีบุคลิกภาพท่ีดีใน
สายงานการบริการ 

เชิงปริมาณ : 
จ านวนนักศึกษา
เข้าร่วมโครงการ 
30 คน , อาจารย์ 
4 คน เชิงคุณภาพ 
นักศึกษาเกิด
ทักษะและ
ประสบการณ์ที่ดี
รวมทั้งเกิดการ
แลกเปลีย่นเรยีนรู ้ 

   กศ.ปช. 
8,530  

       
8,530  

ค่าตอบแทน  6,000 บาท 
1. ค่าวิทยากรภายนอก   (1 คน x 
1,000 บาท x 6 ชม.) = 6,000 บาท   
ค่าใช้สอย  1,240 บาท 
1. ค่าอาหารกลางวันและเครื่องดืม่
วิทยากร ( 1คนx1,000บาท=1,000
บาท)     
2. ค่าป้ายประชาสัมพันธ์=240 บาท  
ค่าวัสดุ  1,290 บาท 
1. ค่าของที่ระลึก (1ช้ินx290บาท=
290 บาท)                             
2. ค่าเอกสารประกอบการอบรม 
(50คนx 20 บาท= 1,000 บาท)  

 สิงหาคม 
2561 

อาจารย ์
เกียรตสิุดา     
กลิ่นจันทร ์
 
อาจารย ์
รวีพรรณ  
กาญจนวัฒน ์

 15 กิจกรรม 9 
โครงการปฐมนิเทศ
นักศึกษาเพื่อเตรียม
ความพร้อมก่อนเข้า
ร่วมการฝึกงาน 

1. เพื่อให้นักศึกษา
ได้เตรียมความ
พร้อมในการปฏิบตัิ
ตนให้ถูกต้องตาม
ข้อก าหนดของ
มหาวิทยาลยัและ
สถานประกอบการ  
2.เพื่อให้นักศึกษาได้

เชิงปริมาณ : 
จ านวนนักศึกษา
เข้าร่วมโครงการ 
50 คน , อาจารย์ 
4 คน เชิงคุณภาพ 
นักศึกษาเกิด
ทักษะและ
ประสบการณ์ที่ดี

   กศ.ปช. 
1,000  

       
1,000  

ค่าวัสดุ  1,000 บาท 
1. ค่าเอกสารประกอบการอบรม 
(50คนx 20 บาท= 1,000 บาท)  

 กันยายน 
2561 

อาจารย์อรวรรณ  
สิทธิวิจารณ ์
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ล าดับ
ที ่
  

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

  

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

  

ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

  

 แหล่งงบประมาณ
และ 

จ านวนงบประมาณ  

 งบ 
ประมาณ

รวม  
  

รายละเอียดงบประมาณ 
  

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

  
ผู้รับผิดชอบ  

แผ่นดิน  รายได้  

มีความเข้าใจ
เกี่ยวกับเอกสารต่าง 
ๆ ที่ใช้ในการ
ประกอบการฝึกงาน                        
3. เพื่อให้นักศึกษามี
ความมั่นใจในการ
ฝึกงาน 

รวมทั้งเกิดการ
แลกเปลีย่นเรยีนรู ้ 

 16 กิจกรรม 10 
โครงการปฐมนิเทศ
นักศึกษาเพื่อเตรียม
ความพร้อมก่อนเข้า
ร่วมการฝึกงาน 

1. เพื่อให้นักศึกษา
ได้เตรียมความ
พร้อมในการปฏิบตัิ
ตนให้ถูกต้องตาม
ข้อก าหนดของ
มหาวิทยาลยัและ
สถานประกอบการ  
2.เพื่อให้นักศึกษาได้
มีความเข้าใจ
เกี่ยวกับเอกสารต่าง 
ๆ ที่ใช้ในการ
ประกอบการฝึกงาน                            
3. เพื่อให้นักศึกษามี

เชิงปริมาณ : 
จ านวนนักศึกษา
เข้าร่วมโครงการ
ร้อยละ 100 , 
อาจารย์ 5 คน  
เชิงคุณภาพ 
นักศึกษาเกิด
ทักษะและ
ประสบการณ์ที่ดี
รวมทั้งเกิดการ
แลกเปลีย่นเรยีนรู ้ 

      ไม่ใช้งบประมาณ เมษายน 
2561 

อาจารยล์ลิดา   
แก้วฉาย 
 
อาจารยส์ินิทรา  
สุขสวัสดิ ์



 
 
 
 

26 

ล าดับ
ที ่
  

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

  

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

  

ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

  

 แหล่งงบประมาณ
และ 

จ านวนงบประมาณ  

 งบ 
ประมาณ

รวม  
  

รายละเอียดงบประมาณ 
  

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

  
ผู้รับผิดชอบ  

แผ่นดิน  รายได้  

ความมั่นใจในการ
ฝึกงาน 

 17 กิจกรรม 11 
โครงการสัมมนาหลัง
ฝึกงาน 

1. เพื่อให้นักศึกษา  
ได้น าความรู้และ
ประสบการณ์ที่ไดร้ับ
จากการฝึกงานมา
รายงานผลและ
ข้อเสนอแนะที่เป็น
ประโยชน์แก่เพื่อน ๆ    
2.เพื่อให้นักศึกษาได้
น าเสนอ Project 
Based Learning 
3. เพื่อให้นักศึกษาได้
มีโอกาสรับทราบค า
ช้ีแนะจากอาจารย ์

เชิงปริมาณ : 
จ านวนนักศึกษา
เข้าร่วมโครงการ 
50 คน , อาจารย์ 
4 คน  
เชิงคุณภาพ :
นักศึกษาเกิด
ทักษะและ
ประสบการณ์ที่ดี
รวมทั้งเกิดการ
แลกเปลีย่นเรยีนรู ้ 

      ไม่ใช้งบประมาณ  เมษายน 
2561 

อาจารย ์
ภัทราพร  
ทิพย์มงคล 
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ล าดับ
ที ่
  

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

  

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

  

ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

  

 แหล่งงบประมาณ
และ 

จ านวนงบประมาณ  

 งบ 
ประมาณ

รวม  
  

รายละเอียดงบประมาณ 
  

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

  
ผู้รับผิดชอบ  

แผ่นดิน  รายได้  

 18 กิจกรรม 12 
โครงการเรียนรู้การ
ผสมเครื่องดืม่ส าหรับ
การบริการโรงแรม 

1. เพื่อให้นักศึกษา
ได้รับความรูจ้ากผูม้ี
ประสบการณ์ตรง
จากธุรกิจเครื่องดื่ม  
2.  เพื่อให้นักศึกษา
ที่เข้าร่วมโครงการ
พร้อมท างานใน 
ภัตตาคาร 
ร้านอาหาร โรงแรม 
บาร์และธุรกิจท่ีอยู่
ในลักษณะเดียว 
3. สามารถประกอบ
ธุรกิจส่วนตัว เปดิ
บาร์ของตนเองได ้
4. เพื่อให้นักศึกษา
ได้ประกาศนียบตัร 
จากสถานบัน
ภายนอกท่ีไดเ้ข้า
ร่วมอบรม 

เชิงปริมาณ : 
จ านวนนักศึกษา
เข้าร่วมโครงการ
15 คน , อาจารย์ 
2 คน ระดับความ
พึงพอใจและการ
น าไปใช้ประโยชน์
มากกว่า 3.51 

   กศ.ปช. 
16,330  

      
16,330  

ค่าตอบแทน 2,400 บาท 
1.วิทยากรภายนอก (1คนX400x6
ช่ัวโมง)=2,400 บาท    
ค่าใช้สอย  3,930 บาท 
1.ค่าน้ ามันรถตู้ (2คันX1,000 บาท=
2,000บาท)   
2. ค่าทางด่วน (2คันX300 บาท=600
บาท)  
3.ค่าเบี้ยเลี้ยงคนขับรถนอกสถานที่ (2 
คนX240บาทX1วัน=480บาท) 
4.ค่าอาหารกลางวัน (17 คน x 50 
บาท x 1 มื้อ) = 850 บาท  
ค่าวัสดุ 10,000 บาท 
1.ค่าวัสดุประกอบการผสมเครื่องดื่ม 
10,000 บาท 

มีนาคม 
2561 

อาจารย ์
ภัทราพร 
ทิพย์มงคล 
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ล าดับ
ที ่
  

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

  

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

  

ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

  

 แหล่งงบประมาณ
และ 

จ านวนงบประมาณ  

 งบ 
ประมาณ

รวม  
  

รายละเอียดงบประมาณ 
  

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

  
ผู้รับผิดชอบ  

แผ่นดิน  รายได้  

 19 กิจกรรม 13 
โครงการติดตามผล
การฝึกงานของ
นักศึกษาในสถาน
ประกอบการ MOU 
กับหลักสตูร 

1.เพื่อเยี่ยมและให้
ก าลังใจแก่นักศึกษา
ฝึกงานในสถาน
ประกอบการ  
2.เพื่อเข้าร่วม
ประชุมกับสถาน
ประกอบการหรือ
ประสานงานด้าน
อื่นๆที่เกี่ยวข้องกับ
นักศึกษาฝึกงาน 

เชิงปริมาณ : 
จ านวนนักศึกษา
เข้าร่วมโครงการ 
30 คน , อาจารย์ 
2 คน นักศึกษา
ผ่านเกณฑ์การ
วัดผลการฝึกงาน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
90 

   กศ.ปช. 
11,720  

      
11,720  

ค่าใช้สอย  11,720  บาท                                                                       
1.ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพ-
ภูเก็ต (2ครั้งX2600บาท)=5200บาท        
2.ค่ารถไป-กลับ โรงแรม-สนามบิน
ภูเก็ต (2ครั้งX800บาท)=1600บาท   
3.ค่าที่พัก (2 คนx 750x2คืน) =3000 
บาท  
4.ค่าเบี้ยเลี้ยงพนักงานขับรถ (2 คน
X240บาทX4วัน)=1,920  

รอบที ่1 
ธันวาคม 
2560   

(22 ตุลาคม 
2560) 

รอบที่ 2 
กุมภาพันธ์ 

2561  
(15 

มกราคม 
2561) 

อาจารย ์
ภัทราพร  
ทิพย์มงคล 
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ล าดับ
ที ่
  

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

  

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

  

ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

  

 แหล่งงบประมาณ
และ 

จ านวนงบประมาณ  

 งบ 
ประมาณ

รวม  
  

รายละเอียดงบประมาณ 
  

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

  
ผู้รับผิดชอบ  

แผ่นดิน  รายได้  

 20 กิจกรรม 14 
โครงการศึกษาดูงาน
สถานประกอบการ
ให้บริการผู้สูงอายุ 
(Wellness City) 

เพื่อให้นักศึกษามี
ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับธุรกิจบริการ
ส าหรับผู้สูงอาย ุ
แบบองค์รวม 

1. จ านวน
ผู้เข้าร่วมโครงการ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 ของ
กลุ่มเป้าหมาย  
2. คะแนน
ประเมินความพึง
พอใจ และการ
น าไปใช้ประโยชน์ 
ไม่ต่ ากว่า 3.51 

   กศ.ปช. 
5,030  

       
5,030  

หมวดค่าตอบแทน   2,000 บาท                                                           
1. ค่าตอบแทนวิทยากร (5 ช่ัวโมง x 
400 บาท)= 2,000 บาท               
หมวดค่าใช้สอย 2,740 บาท 
1. ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 1,000 บาท 
2. ค่าเบี้ยเลีย้งพนักงาน 240 บาท 
3. ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 15 คน 
คนละ 100 บาท จ านวน 1 มื้อ = 
1,500 บาท   
หมวดค่าวัสดุ 290 บาท 
1. ค่าของที่ระลึก 290 บาท 

ไตรสมาส 2 อาจารยส์ินิทรา  
สุขสวัสดิ ์
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ล าดับ
ที ่
  

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

  

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

  

ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

  

 แหล่งงบประมาณ
และ 

จ านวนงบประมาณ  

 งบ 
ประมาณ

รวม  
  

รายละเอียดงบประมาณ 
  

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

  
ผู้รับผิดชอบ  

แผ่นดิน  รายได้  

 21 กิจกรรม 15 
โครงการสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการ“การก ากับ 
และตดิตาม
ความก้าวหน้าการท า
วิทยานิพนธ์ของ
นักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา     
(คลินิกวิจัย)  

1. เพื่อก ากับ 
ติดตาม ควบคุมดูแล
ให้ค าปรึกษา
วิทยานิพนธ์แก่
นักศึกษาในหลักสูตร 
2. เพื่อติดตาม
ความก้าวหน้าและ
พัฒนาหัวข้อในการ
ด าเนินการท า
วิทยานิพนธ์ของ
นักศึกษาในหลักสูตร 
3. เพื่อผลักดันให้
นักศึกษาด าเนินการ
ท าวิทยานิพนธ์ให้
ส าเรจ็ตามแผนการ
เรียนการสอน 

หลักสตูร รปด. 
1.ผู้ส าเร็จ
การศึกษา จ านวน 
3 คน 
2. นักศึกษาสอบ
ผ่าน 5 บท 
จ านวน 3 คน 
หลักสตูร รปม. 
1.ผู้ส าเร็จ
การศึกษา จ านวน 
5 คน 
2. นักศึกษาสอบ
ผ่าน 5 บท 
จ านวน 5 คน 
3. นักศึกษาสอบ
ผ่าน 3 บท 
จ านวน 10 คน 

  กศ.ปช. 
32,500 

      
32,500  

ค่าตอบแทน 30,000 บาท 
หลักสตูร รปด.  
จ านวน 2 ครั้ง ๆ ละ 6 ช่ัวโมง  ๆ ละ 
1,000 บาท = 12,000 บาท  
หลักสตูร รปม.  
จ านวน 3 ครั้ง ๆ ละ 6 ช่ัวโมง  ๆ ละ 
1,000 บาท = 18,000 บาท  
หมวดค่าใช้สอย 2,500 บาท 
1. ค่าอาหารกลางวันวิทยากร (200 
บาท*2 คน* 1 มื้อ* 5 ครั้ง = 2,000  
บาท)  
2. ค่าอาหารว่างวิทยากร (25 บาท*2 
คน* 2 มื้อ* 5 ครั้ง = 500  บาท  

ครั้งท่ี 1-2 
เดือน

ตุลาคม 
2560 

ครั้งท่ี 3-4 
เดือน

พฤศจิกายน 
2560 

ครั้งท่ี 5-6 
เดือน

มกราคม 
2561 

ครั้งท่ี 7-8 
เดือน

กุมภาพันธ์ 
2561 

อาจารย์พลโท 
ดร.ประสารโชค   
ธุวะนุต ิ
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ล าดับ
ที ่
  

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

  

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

  

ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

  

 แหล่งงบประมาณ
และ 

จ านวนงบประมาณ  

 งบ 
ประมาณ

รวม  
  

รายละเอียดงบประมาณ 
  

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

  
ผู้รับผิดชอบ  

แผ่นดิน  รายได้  

22  กิจกรรม 16 
โครงการศึกษาดูงาน
การจัดการภาครัฐ
สมัยใหม่ นักศึกษารุ่น 
19-20  

1. เพื่อเป็นการ
ส่งเสริมความรู้ใน
ด้านการบริหาร
จัดการสมัยใหม่ใน
ประเทศไทย 
2. เพื่อเป็นการ
เสรมิสร้างและ
แลกเปลีย่น
ประสบการณ์แก่
นักศึกษา 

นักศึกษาเข้าร่วม
โครงการไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 

  กศ.ปช. 
6,750 

       
6,750  

หมวดค่าตอบแทน 1,000 บาท 
1. ค่าตอบแทนวิทยากร (2 ชม. ๆ ละ 
500 = 1,000 บาท) 
หมวดค่าใช้สอย 5,250 บาท 
1.ค่าอาหารว่าง (25 บาท* 25 คน* 2 
มื้อ = 1,250  บาท) 
และอาหารกลางวันนักศึกษา  
(120 บาท*25 คน  = 3,000  บาท)  
3. ค่าน้ ามันรถ (1 วัน ๆ ละ 1,000 
บาท)  
หมวดค่าวัสดุ 500 บาท 
1. ค่าของที่ระลึก 1 ช้ิน = 500 บาท 

เดือน
พฤศจิกายน 

2560 

อาจารย์พลโท ดร.
ประสารโชค        
ธุวะนุต ิ

 23 กิจกรรม 17 
โครงการพัฒนา      
อัตลักษณ์ของบัณฑิต
สาขารัฐประศาสน
ศาสตร์ นักศึกษา     
รปม.รุ่น 18-20   

1. เพื่อเป็นการ
ส่งเสริมความรู้
ด้านอัตลักษณ์ของ
บัณฑิต 
2. เพื่อเป็นการ
เสรมิสร้างและ
แลกเปลีย่น

นักศึกษาเข้าร่วม
โครงการไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 

  กศ.ปช. 
10,100 

      
10,100  

หมวดค่าตอบแทน 3,600 บาท 
1. ค่าตอบแทนวิทยากร (3 ชม.ๆ ละ 
1,200 = 3,600 บาท) 
หมวดค่าใช้สอย  6,000 บาท 
1. ค่าอาหารกลางวันนักศึกษา (150 
บาท*30 คน  = 4,500  บาท)  
2. ค่าอาหารว่าง (25 บาท*30 คน*     
2 มื้อ = 1,500  บาท)  

เดือน
ตุลาคม 
2560 

อาจารย ์ 
ดร.พรนภา   
เตียสุธิกุล 
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ล าดับ
ที ่
  

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

  

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

  

ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

  

 แหล่งงบประมาณ
และ 

จ านวนงบประมาณ  

 งบ 
ประมาณ

รวม  
  

รายละเอียดงบประมาณ 
  

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

  
ผู้รับผิดชอบ  

แผ่นดิน  รายได้  

ประสบการณ์แก่
นักศึกษา 

หมวดค่าวัสดุ 500 บาท 
1. ค่าของที่ระลึก 1 ช้ิน = 500 บาท 

24  กิจกรรม 18 
โครงการสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการ “การ
ก ากับ และตดิตาม
ความก้าวหน้าการท า
วิทยานิพนธ์ของ
นักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา (คลินิก
วิจัย)  

1. เพื่อก ากับ 
ติดตาม ควบคุมดูแล
ให้ค าปรึกษา
วิทยานิพนธ์แก่
นักศึกษาในหลักสูตร 
2. เพื่อติดตาม
ความก้าวหน้าและ
พัฒนาหัวข้อในการ
ด าเนินการท า
วิทยานิพนธ์ของ
นักศึกษาในหลักสูตร 
3. เพื่อผลักดันให้
นักศึกษาด าเนินการ
ท าวิทยานิพนธ์ให้
ส าเรจ็ตามแผนการ
เรียนการสอน 

หลักสตูร บธ.ด. 
1.ผู้ส าเร็จ
การศึกษา จ านวน 
5 คน 
2. นักศึกษาสอบ
ผ่าน 5 บท 
จ านวน 5 คน 

   กศ.ปช. 
39,000  

      
39,000  

ค่าตอบแทน  36,000 บาท 
จ านวน 6 ครั้ง ๆ ละ 6 ช่ัวโมง  ๆ ละ 
1,000 บาท = 36,000 บาท  
หมวดค่าใช้สอย 3,000 บาท 
1. ค่าอาหารกลางวันวิทยากร (200 
บาท*2 คน* 1 มื้อ* 6 ครั้ง = 2,400  
บาท)  
2. ค่าอาหารว่างวิทยากร (25 บาท*2 
คน* 2 มื้อ*6 ครั้ง = 600  บาท  

ครั้งท่ี 1 
เดือน

ตุลาคม 
2560 

ครั้งท่ี 2 
เดือน

ธันวาคม 
2560 

ครั้งท่ี 3 
เดือน

กุมภาพันธ์ 
2561 

ครั้งท่ี 4 
เดือน

เมษายน 
2561 

ครั้งท่ี 5 
เดือน

อาจารย ์ 
ดร.ภัทรพล  ชุ่มมี                                                                  
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ล าดับ
ที ่
  

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

  

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

  

ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

  

 แหล่งงบประมาณ
และ 

จ านวนงบประมาณ  

 งบ 
ประมาณ

รวม  
  

รายละเอียดงบประมาณ 
  

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

  
ผู้รับผิดชอบ  

แผ่นดิน  รายได้  

มิถุนายน 
2561 

ครั้งท่ี 6 
เดือน

สิงหาคม 
2561 

25   กิจกรรม 19 
โครงการพัฒนาอัต
ลักษณ์ของบัณฑติ
นักศึกษา บธ.ด. 

1. เพื่อเป็นการ
ส่งเสริมความรู้
ด้านอัตลักษณ์ของ
บัณฑิต 
2. เพื่อเป็นการ
เสรมิสร้างและ
แลกเปลีย่น
ประสบการณ์แก่
นักศึกษา 

1. นักศึกษาเข้า
ร่วมโครงการไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
80 

   กศ.ปช. 
5,600  

       
5,600  

หมวดค่าตอบแทน 3,000 บาท 
1. ค่าตอบแทนวิทยากร (6 ชม.*500 
บาท = 3,000 บาท) 
หมวดค่าใช้สอย  1,500 บาท 
1. ค่าอาหารกลางวันนักศึกษา (50 
บาท*30 คน  = 1,500  บาท)  
2. ค่าอาหารว่าง (20 บาท*30คน*1 
มื้อ = 600  บาท  
หมวดค่าวัสดุ  500 บาท 
1. ค่าของที่ระลึก 1 ช้ิน = 500 บาท 

เดือน
ตุลาคม 
2560 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์  
ดร.ชาครติ   
ศรีทอง 
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ล าดับ
ที ่
  

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

  

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

  

ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

  

 แหล่งงบประมาณ
และ 

จ านวนงบประมาณ  

 งบ 
ประมาณ

รวม  
  

รายละเอียดงบประมาณ 
  

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

  
ผู้รับผิดชอบ  

แผ่นดิน  รายได้  

 26 กิจกรรม 20 
โครงการไหว้ครู
หลักสตูรบริหารธรุกิจ 

1.เพื่อเสรมิสรา้ง
ความสัมพันธ์ในหมู ่
2.เพื่อปลูกฝัง
แนวคิดรักสถาบัน 
หลักสตูร และ
องค์กร 

นักศึกษาเข้าร่วม
โครงการไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 

   กศ.ปช. 
2,500  

       
2,500  

หมวดค่าใช้สอย 2,000 บาท 
1. ค่าอาหารกลางวันนักศึกษา (150 
บาท*10 คน  = 1,500  บาท)  
2. ค่าอาหารว่าง (25 บาท*10คน* 2 
มื้อ = 500  บาท  
หมวดค่าวัสดุ  500 บาท 
1. ค่าของที่ระลึก 1 ช้ิน = 500 บาท 

เดือน
สิงหาคม 
2561 

อาจารย ์
ดร.ชญานันท ์   
เกิดพิทักษ ์

 27 กิจกรรม 21 
โครงการสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการและศึกษาดู
งานธุรกิจเพื่อพัฒนา
ศักยภาพนักศึกษา
หลักสตูรบริหารธรุกิจ
มหาบัณฑิต 

1. เพื่อให้นักศึกษา
ได้เรียนรู้การบรหิาร
จากสถาน
ประกอบการจริง 
2. เพื่อให้นักศึกษา
ได้มีความร่วมมือ
โดยการท างานเป็น
ทีมในการจัด
โครงการสัมมนาเชิง
วิชาการ  
3. เพื่อเปิดโอกาสให้
แลกเปลีย่นความ
คิดเห็น และสร้าง

เชิงปริมาณ                     
 -  จ านวน
อาจารย์และ
นักศึกษาท่ีเข้าร่วม
โครงการไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 80  
ของที่ตั้งไว้ 37 คน                        
เชิงคุณภาพ                     
- ผลการประเมิน
นักศึกษาจาก
ความรู้ที่ได้รับจาก
การเข้าร่วมไม่

   กศ.ปช. 
130,310  

    
130,310  

หมวดค่าตอบแทน  9,000 บาท                                                    
1) วิทยากร (ชม.1,000 บาท * 9 ชม. ) 
= 9,000 บาท                          
หมวดค่าใช้สอย   119,160  บาท                                             
1) ค่าที่พักส าหรับวิทยากรอาจารย์ และ
เจ้าหน้าท่ี 7 คน คืนละ 750 บาท *2 
คืน = 10,500  บาท                                                                  
2) ค่าที่พักส าหรับนักศึกษา 35 คน คืน
ละ 600 บาท *2 คืน = 42,000  บาท    
3) ค่าอาหารกลางวัน (3 มื้อ)  เย็น  (2 
มื้อ) รวม 5 มื้อ*100 บาท*42 คน = 
21,000 บาท 
4) ค่าอาหารว่าง 5 มื้อ* 20 บาท*42 

เดือน
มีนาคม 
2561 

อาจารย ์
ดร.ชญานันท ์   
เกิดพิทักษ ์     
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ล าดับ
ที ่
  

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

  

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

  

ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

  

 แหล่งงบประมาณ
และ 

จ านวนงบประมาณ  

 งบ 
ประมาณ

รวม  
  

รายละเอียดงบประมาณ 
  

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

  
ผู้รับผิดชอบ  

แผ่นดิน  รายได้  

ความมีส่วนร่วม
ระหว่างอาจารย์และ
นักศึกษา 

น้อยกว่า  ร้อยละ 
80 

คน = 4,200 บาท                         
5) ค่าจ้างเหมารถบสั + ค่าน้ ามัน 1 คัน 
* 3 วัน *13,400 บาท =  
40,200  บาท 
6) ค่าถ่ายเอกสาร ชุดละ 30 บาท * 42 
ชุด = 1,260  บาท                        
หมวดค่าวัสดุ    2,150  บาท                                                
1) ปากกา 10*42 ด้าม = 470  บาท                                                  
2) สมดุ 15 บาท * 42 เลม่ = 630  
บาท                                            
3) ค่าแฟ้ม  25 บาท * 42 แฟ้ม = 
1,050  บาท     
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ล าดับ
ที ่
  

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

  

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

  

ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

  

 แหล่งงบประมาณ
และ 

จ านวนงบประมาณ  

 งบ 
ประมาณ

รวม  
  

รายละเอียดงบประมาณ 
  

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

  
ผู้รับผิดชอบ  

แผ่นดิน  รายได้  

 28 กิจกรรม 22 
โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อพัฒนา
หัวข้อวิจัยทางธุรกิจ 

1. เพื่อให้นักศึกษา
สามารถก าหนด
ประเด็นปัญหา
ส าคัญที่มคีุณคา่ควร
ต่อการด าเนินการ
วิจัย 
2. เพื่อให้นักศึกษา
สามารถออกแบบ
วิธีการวิจัยที่ถูกต้อง 
3. เพื่อให้นักศึกษา
สามารถน าเสนอเค้า
โครงการวิจัยได ้

เชิงปริมาณ                      
-  จ านวนอาจารย์
และนักศึกษาท่ีเข้า
ร่วมโครงการไม่
น้อยกว่า ร้อยละ 
80  จากเป้าหมาย 
50 คน                      
เชิงคุณภาพ                      
- ผลการประเมิน
นักศึกษาจาก
ความรู้ที่ได้รับจาก
การเข้าร่วมไม่
น้อยกว่า  ร้อยละ 
80 

   กศ.ปช. 
24,500  

       
24,500  

หมวดค่าคอบแทน  16,000 บาท 
1) วิทยากร ชม.1,000 บาท * 8 *2 
ชม. = 16,000 บาท                     
หมวดค่าใช้สอย 6,000 บาท 
1) ค่าอาหารกลางวัน (50 บาท x 1 
มื้อ x 50 คน)  = 2,500  บาท  
2) ค่าอาหารว่าง (20 บาท x 2 มือ้ x 
50 คน)  = 2,000 บาท                     
3) ค่าถ่ายเอกสาร ชุดละ 30 บาท * 
50 ชุด  =1,500 บาท                         
หมวดค่าวัสดุ 2,500 บาท                                                       
1) ค่าปากกาด้ามละ 10 บาท * 50 
ด้าม = 500  บาท 
2) ค่าแฟ้ม 25 บาท* 50 แฟ้ม = 
1,250 บาท                                        
3) สมดุ 15 บาท * 50 เลม่ = 750 
บาท 

เดือน
ธันวาคม 
2560 

อาจารย ์
ดร.ชญานันท ์    
เกิดพิทักษ ์
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ล าดับ
ที ่
  

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

  

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

  

ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

  

 แหล่งงบประมาณ
และ 

จ านวนงบประมาณ  

 งบ 
ประมาณ

รวม  
  

รายละเอียดงบประมาณ 
  

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

  
ผู้รับผิดชอบ  

แผ่นดิน  รายได้  

 29  กิจกรรม 23 
โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อพัฒนา
เค้าโครงงานวิจัย 

1. เพื่อให้นักศึกษา
สามารถก าหนด
ประเด็นปัญหา
ส าคัญที่มคีุณคา่ควร
ต่อการด าเนินการ
วิจัย 
2. เพื่อให้นักศึกษา
สามารถออกแบบ
วิธีการวิจัยที่ถูกต้อง 
3. เพื่อให้นักศึกษา
สามารถน าเสนอเค้า
โครงการวิจัยได ้

เชิงปริมาณ                      
-  จ านวนอาจารย์
และนักศึกษาท่ีเข้า
ร่วมโครงการไม่
น้อยกว่า ร้อยละ 
80  จากเป้าหมาย 
50 คน 
เชิงคุณภาพ                      
- ผลการประเมิน
นักศึกษาจาก
ความรู้ที่ได้รับจาก
การเข้าร่วมไม่
น้อยกว่า  ร้อยละ 
80 

   กศ.ปช. 
24,500  

       
24,500  

หมวดคา่ตอบแทน  16,000 บาท 
1) วิทยากร ชม.1,000 บาท * 8 *     
2 ชม. = 16,000 บาท                     
หมวดค่าใช้สอย  6,000 บาท 
1) ค่าอาหารกลางวัน (50 บาท x 1 
มื้อ x 50 คน)  = 2,500  บาท  
2) ค่าอาหารว่าง (20 บาท x 2 มือ้ x 
50 คน)  = 2,000 บาท                     
3) ค่าถ่ายเอกสาร ชุดละ 30 บาท * 
50 ชุด  =1,500 บาท                         
หมวดค่าวัสดุ   2,500  บาท                                                         
1) ค่าปากกาด้ามละ 10 บาท * 50 
ด้าม = 500  บาท 
2) ค่าแฟ้ม 25 บาท* 50 แฟ้ม = 
1,250 บาท                                        
3) สมดุ 15 บาท * 50 เลม่ = 750 
บาท 

เดือน
เมษายน 
2561 

อาจารย ์
ดร.ชญานันท ์   
เกิดพิทักษ ์
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ล าดับ
ที ่
  

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

  

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

  

ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

  

 แหล่งงบประมาณ
และ 

จ านวนงบประมาณ  

 งบ 
ประมาณ

รวม  
  

รายละเอียดงบประมาณ 
  

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

  
ผู้รับผิดชอบ  

แผ่นดิน  รายได้  

30  กิจกรรม 24 
โครงการพัฒนา
ศักยภาพการเป็นผู้น า
ทางด้านบริหารธรุกิจ 

1. เพื่อเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรม
ในการจัดการธรุกิจ 
ให้แก่นักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาของ 
มหาวิทยาลยัราช
ภัฎวไลยลงกรณ ์ใน
พระบรมชูปถัมภ ์
2. นักศึกษาได้รับ
ความรู้และ
ประสบการณ์เพื่อ
น าไปปรับใช้ในการ
พัฒนาตนเอง และ
ท้องถิ่น อย่างยั่งยืน
ภายใต้ประชาคม
อาเชียน 

เชิงปริมาณ                          
-  จ านวนอาจารย์
และนักศึกษาท่ีเข้า
ร่วมโครงการไม่
น้อยกว่า ร้อยละ 
90 ของจ านวนผู้
เข้าที่ตั้งไว้จ านวน 
60 คน            
เชิงคุณภาพ                      
- ความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วม
โครงการไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 90 

   กศ.ปช. 
15,520  

       
15,520  

หมวดค่าคอบแทน  6,000 บาท 
1) วิทยากร ชม.1,000 บาท * 6 ชม. 
= 6,000 บาท                     
หมวดค่าใช้สอย 7,200 บาท 
1) ค่าอาหารกลางวัน (50 บาท x 1 
มื้อ x 60 คน)  = 3,000  บาท  
2) ค่าอาหารว่าง (20 บาท x 2 มือ้ x 
60 คน)  = 2,400 บาท 
3) ค่าถ่ายเอกสาร ชุดละ 30 บาท * 
60 ชุด  =1,800 บาท                         
หมวดค่าวัสดุ  2,320  บาท                                                
1)  ค่าปากกาด้ามละ 10 บาท * 60 
ด้าม = 600  บาท                          
2) ค่าแฟ้ม 25 บาท* 60 แฟ้ม = 
1,500 บาท                                        
3) กระดาษ A4  รีมละ 110 * 2 รีม = 
220  บาท 

เดือน
มีนาคม 
2561 

อาจารย ์
ดร.ชญานันท ์    
เกิดพิทักษ ์
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ล าดับ
ที ่
  

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

  

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

  

ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

  

 แหล่งงบประมาณ
และ 

จ านวนงบประมาณ  

 งบ 
ประมาณ

รวม  
  

รายละเอียดงบประมาณ 
  

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

  
ผู้รับผิดชอบ  

แผ่นดิน  รายได้  

31  กิจกรรม 25 
 โครงการ ปัจฉิมนเิทศ 
สาขาสิ่งแวดล้อม 

1. เพื่อติดตามข้อมลู
ของผู้ส าเรจ็
การศึกษา เพื่อใช้ใน
การพัฒนาหลักสูตร
ต่อไป    
2. เพื่อเป็นการแสดง
ความยินดีแก่บณัฑิต
ผู้ส าเร็จการศึกษา                                                       

จ านวนอาจารย์
และนักศึกษาท่ีเข้า
ร่วมโครงการไม่
น้อยกว่า ร้อยละ 
80 

   กศ.ปช. 
7,200  

        
7,200  

หมวดค่าใช้สอย  4,200  บาท 
1. ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 30 คน 
คนละ 100 บาท จ านวน 1 มื้อ รวม 
3,000 บาท 
2. ค่าอาหารว่าง จ านวน 30 คน คน
ละ 20 บาท จ านวนคนละ 2 เบรก 
รวม 1,200 บาท 
หมวดค่าวัสดุ 3,000 บาท 
1. ค่าเอกสารประกอบการอบรม 
จ านวน 30 ชุด ชุดละ 50 บาท รวม
เป็นเงิน 1,500 บาท  
2.ของที่ระลึก จ านวน 30 ชุด ชุดละ 
50 บาท รวมเป็นเงิน 1,500 บาท   

กรกฎาคม 
2561 

อาจารย์  
ดร.อนัญญา  
โพธิ์ประดิษฐ์ 
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ล าดับ
ที ่
  

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

  

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

  

ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

  

 แหล่งงบประมาณ
และ 

จ านวนงบประมาณ  

 งบ 
ประมาณ

รวม  
  

รายละเอียดงบประมาณ 
  

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

  
ผู้รับผิดชอบ  

แผ่นดิน  รายได้  

 32 กิจกรรม 26 
โครงการพัฒนา
กิจกรรมการเรียนรู้
แบบบูรณาการเพื่อ
สร้างทักษะด้าน
สิ่งแวดล้อมตามแนว
พระราชด าริส าหรับ
การเรยีนรู้สู ่
Thailand 4.0  

1. เพื่อพัฒนา
หลักสตูรโดยเน้น
กระบวนการจดัการ
เรียนรูเ้ชิงผลติภาพ 
(Productive 
Learning)  
2. เพื่อให้เหมาะสม
กับสภาพสังคมทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคต
ซึ่งสอดคล้องกับ
การบูรณาการการ
เรียนรูต้ามแนว
พระราชด าร ิ            
3.เพื่อบูรณาการ
เรียนรู้ใหมุ้่งสู่ 
Thailand 4.0 

จ านวนรายวิชาที่
เกิดการเรียนรู้เชิง
ผลิตภาพ 
(Productive 
learning) จ านวน 
1 รายวิชา 

   กศ.ปช. 
15,400  

       
15,400  

หมวดค่าใช้สอย 14,400 บาท 
1. ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 3 วัน 
คนละ 100 บาท จ านวน 20 คน รวม
เป็นเงิน 6,000 บาท 
2. ค่าอาหารว่าง จ านวน 20 คน 
ทั้งหมด 3 วัน คนละ 20 บาท ต่อ 1 
เบรก ทั้งหมด 2 เบรก รวมเป็นเงิน 
2,400 บาท 
3.ค่าเดินทาง แบ่งเป็นค่าน้ ามัน
เชื้อเพลิง วันละ 3,000 บาท จ านวน 
2 คัน รวมเป็นเงิน 6,000 บาท 
หมวดค่าวัสดุ  1,000  บาท 
1.ของที่ระลึก 1,000 บาท 

มีนาคม 
2561 

อาจารย์ ดร.ศศิธร 
หาสิน 
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ล าดับ
ที ่
  

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

  

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

  

ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

  

 แหล่งงบประมาณ
และ 

จ านวนงบประมาณ  

 งบ 
ประมาณ

รวม  
  

รายละเอียดงบประมาณ 
  

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

  
ผู้รับผิดชอบ  

แผ่นดิน  รายได้  

 33 กิจกรรม 27 
โครงการส่งเสริม
ศักยภาพส าหรับ
บุคลากรที่มศีักยภาพ
และมีกิจกรรมโดดเด่น 
การให้รางวัลส าหรบั
นักศึกษาศิษย์เก่าและ
ศิษย์ปัจจุบัน 

1. เพื่อเป็นการมอบ
รางวัลกับผูร้ับการ
คัดเลือกเป็น
บุคลากรดีเด่น ศิษย์
เก่าดีเด่น และศิษย์
ปัจจุบันดีเด่น  
2. เพื่อประกาศ
เกียรติคณุและยก
ย่องเชดิชูเกียรติ
ให้กับผู้ไดร้ับการ
คัดเลือกเป็น
บุคลากรดีเด่น ศิษย์
เก่าดีเด่น และศิษย์
ปัจจุบันดีเด่น 
3. เพื่อให้ผู้ไดร้ับการ
คัดเลือกเป็น
บุคลากรดีเด่น ศิษย์
เก่าดีเด่น และศิษย์
ปัจจุบัน เกิดความ
ภาคภูมิใจ 

ร้อยละ 50 ของ
บุคลากร ศิษยเ์ก่า 
ศิษย์ปัจจุบัน มี
ขวัญและก าลังใจ
ในการเรียนและ
การท างาน อีกทั้ง
ยังมีก าลังใจสร้าง
ผลงานท่ีมีคณุภาพ
เพื่อพัฒนาสังคม
และชุมชนต่อไป 

   กศ.ปช. 
20,000  

       
20,000  

หมวดค่าใช้สอย  20,000 บาท 
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินไปราชการ 
20,000 บาท 

เดือน
ตุลาคม 
2560 -
กันยายน 
2561 

งานกิจการ
นักศึกษา 
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ล าดับ
ที ่
  

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

  

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

  

ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

  

 แหล่งงบประมาณ
และ 

จ านวนงบประมาณ  

 งบ 
ประมาณ

รวม  
  

รายละเอียดงบประมาณ 
  

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

  
ผู้รับผิดชอบ  

แผ่นดิน  รายได้  

34  กิจกรรม 28 
โครงการศึกษาดูงาน  
ณ ท่าอากาศยาน
ภายในประเทศ 

1. เพื่อเป็นการ
เรียนรู้ถึงข้ันตอนใน
การด าเนินการด้าน
การจัดการธุรกิจการ
บิน ซึ่งเป็นการ
เตรียมพร้อมส าหรบั
นักศึกษาใน
สาขาวิชาการจดัการ
ธุรกิจการบิน 
(หลักสูตรนานาชาติ) 
2. เพื่อสร้างแรง
บันดาลใจให้
นักศึกษา 

1. จ านวน
ผู้เข้าร่วมโครงการ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 ของกลุ่มหมาย 
2. ระดับความพึง
พอใจและการ
น าไปใช้ประโยชน์ 
มากกว่า 3.51 

   กศ.ปช. 
91,000  

       
91,000  

ทิ้งสิ้น 91,000 บาท 
หมวดค่าใช้สอย  91,000 บาท 
1. บัตรโดยสารเครื่องบิน ไป-กลับ 
1000*2เที่ยวบิน จ านวน 34 คน 
68,000บาท 
2. ค่าที่พักนักศึกษา 600*15ห้อง 
9,000 บาท 
3. ค่าที่พักอาจารย์ 1500*2ห้อง 
3,000 บาท 
3. ค่าเช่ารถ 11,000 บาท 

เดือน 
ตุลาคม 
2560 

อาจารย ์
ปรัชญพัชร  
วันอุทา 

35  กิจกรรม 29 
โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการการปรบั
บุคลิกภาพการ
ให้บริการ 

1. เพื่อส่งเสรมิให้
นักศึกษามีความรู้
เกี่ยวกับการพัฒนา
บุคลิกภาพ 
2. เพื่อส่งเสรมิให้นัก
สึกษามีความรู้และ
ตระหนักในการมี
บุคลิกภาพท่ีด ี

เชิงปริมาณ 
จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการไม่น้อย
กว่า  
ร้อยละ 80 ของ
ลุ่มเป้าหมาย 
เชิงคุณภาพ 
ระดับความพึง

   บ.กศ. 
40,000  

       
40,000  

ทิ้งสิ้น 40,000 บาท 
หมวดค่าใช้สอย  40,000  บาท 
1. ค่าเข้าร่วมอบรม คนละ 1,000 
บาท จ านวน 40 คน 

เดือน
ตุลาคม 
2560 - 
เดือน

ธันวาคม 
2560 

อาจารย ์ 
ดร.ปัจจยั   
อินทรน้อย 
 
อาจารย ์
แพรวพรรณ 
สุวรรณพงค ์
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ล าดับ
ที ่
  

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

  

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

  

ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

  

 แหล่งงบประมาณ
และ 

จ านวนงบประมาณ  

 งบ 
ประมาณ

รวม  
  

รายละเอียดงบประมาณ 
  

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

  
ผู้รับผิดชอบ  

แผ่นดิน  รายได้  

3. เพื่อส่งเสรมิให้
นักศึกษามีบุคลลิก
ภาพที่เหมาะสมกับ
การให้บริการ 

พอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ
มากกว่า 3.51 

 36 กิจกรรม 30 
โครงการนักศึกษา
แลกเปลีย่น  
ณ สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน 

1.เพื่อพัฒนาทักษะ
ภาษาจีน 
2.เพื่อพัฒนาทักษะ
การเข้าร่วมสังคมใน
ต่างประเทศ 

กลุ่มเป้าหมาย 
นักศึกษา ปี 2   
1. จ านวน
ผู้เข้าร่วมโครงการ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 ของกลุ่มหมาย 
2. ระดับความพึง
พอใจและการ
น าไปใช้ประโยชน์ 
มากกว่า 3.51 

   กศ.ปช. 
180,000  

     
180,000  

ทิ้งสิ้น 180,000 บาท 
หมวดค่าใช้สอย  180,000  บาท 
1. ค่าบัตรโดยสารเครื่องบินไป-กลบั 
20,000 บาท จ านวน 9 คน  
รวม 180,000 บาท 

กรกฎาคม 
2561 

อาจารย ์
ปรัชญพัชร   
วันอุทา 
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ล าดับ
ที ่
  

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

  

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

  

ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

  

 แหล่งงบประมาณ
และ 

จ านวนงบประมาณ  

 งบ 
ประมาณ

รวม  
  

รายละเอียดงบประมาณ 
  

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

  
ผู้รับผิดชอบ  

แผ่นดิน  รายได้  

37 กิจกรรม 31 
โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ Airport 
Management ที่ 
Icheon Airport 
Aviation Academy 

1. เพื่อเป็นการ
พัฒนาทักษะด้าน
การจัดการสายการ
บินของนักศึกษา 

กลุ่มเป้าหมาย 
นักศึกษา ปี 3   
(เฉพาะปีงบ 61 
จะรวมนักศึกษาปี 
3,4) 
1. จ านวน
ผู้เข้าร่วมโครงการ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 ของกลุ่มหมาย 
2. ระดับความพึง
พอใจและการ
น าไปใช้ประโยชน์ 
มากกว่า 3.51 
3. ผู้เข้าร่วมไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
80 ผ่านการอบรม
และได้รับใบ
ประกาศนียบตัร 

   กศ.ปช. 
1,520,000  

   
1,520,000  

ทั้งสิ้น 1,520,000 บาท 
หมวดค่าใช้สอย  1,520,000  บาท 
1. ค่าเข้าอบรม 25,000 บาท จ านวน 
40 คน รวม 1,000,000 บาท 
2. ค่าบัตรโดยสารเครื่องบินไป-กลบั 
13,000 บาท จ านวน 40 คน รวม 
520,000 บาท 

กรกฎาคม 
2561 

อาจารย ์
ปรัชญพัชร   
วันอุทา 
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ล าดับ
ที ่
  

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

  

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

  

ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

  

 แหล่งงบประมาณ
และ 

จ านวนงบประมาณ  

 งบ 
ประมาณ

รวม  
  

รายละเอียดงบประมาณ 
  

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

  
ผู้รับผิดชอบ  

แผ่นดิน  รายได้  

38  กิจกรรม 32 
โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการด้านนิรภัย
การบิน 

1. เพื่อส่งเสรมิให้
นักศึกษามีความรู้
เกี่ยวกับนิรภยัการ
บิน 

กลุ่มเป้าหมาย 
นักศึกษา ปี 4   
1. จ านวน
ผู้เข้าร่วมโครงการ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 ของกลุ่มหมาย 
2. ระดับความพึง
พอใจและการ
น าไปใช้ประโยชน์ 
มากกว่า 3.51 
3. ผู้เข้าร่วมไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
80 ผ่านการอบรม
และได้รับใบ
ประกาศนียบตัร 

   กศ.ปช. 
110,000  

     
110,000  

ทั้งสิ้น 110,000 บาท 
หมวดค่าใช้สอย 
1. ค่าลงทะเบียนอบรม 5,000 บาท 
จ านวน 22 คน รวม 110,000 บาท 

พฤษภาคม 
2561 

อาจารย ์
ปรัชญพัชร   
วันอุทา 
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ล าดับ
ที ่
  

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

  

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

  

ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

  

 แหล่งงบประมาณ
และ 

จ านวนงบประมาณ  

 งบ 
ประมาณ

รวม  
  

รายละเอียดงบประมาณ 
  

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

  
ผู้รับผิดชอบ  

แผ่นดิน  รายได้  

39  กิจกรรม 33 
โครงการศึกษาดูงาน
เรียนรู้ธรุกิจโรงแรม ณ 
ต่างประเทศ 

1.เพื่อเรียนรู้แนวคดิ
เกี่ยวกับการวางแผน
และการด าเนินงาน
ธุรกิจโรงแรม  
2.เพื่อเกิดทักษะ
ความรู้ด้านธรุกิจ
โรงแรมจาก
ประสบการณ์ตรง 

กลุ่มเป้าหมาย 
นักศึกษาปีท่ี 3 
เชิงปริมาณ :  
จ านวนนักศึกษา
เข้าร่วมโครงการ 
15 คน อาจารย์ 1 
คน  
เชิงคุณภาพ :  
นักศึกษาผ่าน
เกณฑ์การวัดผล
การฝึกงานไม่น้อย
กว่า 90% 

   กศ.ปช. 
160,000  

     
160,000  

ทั้งสิ้น 160,000 บาท 
ค่าใช้สอย 160,000 บาท 
1.ค่าจ้างเหมาบริการคนละ 10,000 
บาท จ านวน 16 คน รวม 160,000 
บาท 

มีนาคม 
2561 

อาจารย ์
พัชราภรณ ์ 
จันทรฆาฎ 
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ล าดับ
ที ่
  

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

  

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

  

ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

  

 แหล่งงบประมาณ
และ 

จ านวนงบประมาณ  

 งบ 
ประมาณ

รวม  
  

รายละเอียดงบประมาณ 
  

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

  
ผู้รับผิดชอบ  

แผ่นดิน  รายได้  

40  กิจกรรม 34 
โครงการเรียนรู้การ
จัดการมาตรฐาน
โรงแรมระดับ 5 ดาว
ในต่างประเทศ 

1.เพื่อสัมผสั
ประสบการณ์ใหม่ใน
โรงแรมเครือข่าย
ต่างประเทศ  
2.เพื่อสร้างแรงจูงใจ
ในการท างานใน
ธุรกิจโรงแรมและ
ธุรกิจบริการ 

กลุ่มเป้าหมาย 
นักศึกษาปีท่ี 3 
เชิงปริมาณ :  
จ านวนนักศึกษา
เข้าร่วมโครงการ 
15 คน อาจารย์ 1 
คน  
เชิงคุณภาพ :  
นักศึกษาผ่าน
เกณฑ์การวัดผล
การฝึกงานไม่น้อย
กว่า 90% 

   กศ.ปช. 
244,000  

     
244,400  

ทั้งสิ้น 244,400 บาท 
ค่าใช้สอย  244,400  บาท 
1.ค่าลงะเบียนคนละ 25,000 บาท 
จ านวน 5 คน รวม 125,000 บาท  
2.ค่าบัตรโดยสารเครื่องบินคนละ 
15,000 บาท จ านวน 6 คน รวม 
90,000 บาท  
3.ค่าเบี้ยเลี้ยอาจารย์วันละ 2,100 
บาท จ านวน 14 วัน รวม 29,400 
บาท 

มิถุนายน 
2561 

อาจารย์อรวรรณ 
สิทธิวิจารณ ์
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ล าดับ
ที ่
  

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

  

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

  

ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

  

 แหล่งงบประมาณ
และ 

จ านวนงบประมาณ  

 งบ 
ประมาณ

รวม  
  

รายละเอียดงบประมาณ 
  

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

  
ผู้รับผิดชอบ  

แผ่นดิน  รายได้  

41  กิจกรรม 35 
โครงการอบรม Care 
Giver  (400 ช่ัวโมง)  

1. เพื่อให้ผู้เข้ารับ
การอบรม มีความรู้ 
การเปลีย่นแปลง 
โครงสร้างประชากร
ผู้สูงอายุ สถานะ
สุขภาพของ 
ผู้สูงอาย ุและ
ตระหนักถึงความ
จ าเป็นในการดูแล
ผู้สูงอาย ุ          
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรม
มีความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับโรคที่
พบบ่อย ในกลุ่ม
ผู้สูงอายุ อาการ 
พฤติกรรมเสี่ยง       
3. ผู้เข้าอบรม
สามารถให้การดูแล
ปฐมพยาบาล
เบื้องต้นแก ่ผู้สูงอายุ
ที่มีภาวะวิกฤตไิด ้

กลุ่มเป้าหมาย 
นักศึกษา ปี 2   
เชิงปริมาณ :      
1. จ านวน
ผู้เข้าร่วมโครงการ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 ของ
กลุ่มเป้าหมาย 
เชิงคุณภาพ :                        
1. จ านวนผู้ผ่าน
การประเมินการ
เข้ารับการอบรม 
ร้อยละ 80  

   กศ.ปช. 
100,000  

     
100,000  

ทั้งสิ้น 100,000 บาท 
หมวดใช้สอย   100,000  บาท 
1. ค่าลงทะเบียนอบรม คนละ 20,000 
บาท จ านวน 5 คน รวม 100,000 
บาท 

ไตรมาส 1 อาจารยส์ินิทรา 
สุขสวัสดิ ์
       
อาจารย์  
ดร.สุขสกล  
วลัญตะกุล 
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ล าดับ
ที ่
  

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

  

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

  

ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

  

 แหล่งงบประมาณ
และ 

จ านวนงบประมาณ  

 งบ 
ประมาณ

รวม  
  

รายละเอียดงบประมาณ 
  

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

  
ผู้รับผิดชอบ  

แผ่นดิน  รายได้  

4. ผู้เข้าอบรมมี
ความรู้ ความเข้าใจ 
เกี่ยวกับยาในวัย
สูงอายุ สามารถดูแล
ช่วยเหลือการใช้ยา
ในผู้สูงอายุตามค าสั่ง
ผู้ประกอบวิชาชีพ
เวชกรรมได้อย่าง
ถูกต้องปลอดภัย 

 42 กิจกรรม 36 
โครงการสหกิจศึกษา
หลักสตูร บธ.บ. (การ
จัดการธุรกจิการบิน) 

1. เพื่อรายงานสห
กิจศึกษาของ
นักศึกษา 

ร้อยละของ
นักศึกษาท่ี
ปฏิบัติงานสหกจิ
ศึกษาในสถาน
ประกอบการที่มี
มาตรฐานเพิ่มขึ้น  
ร้อยละ 10 

       งบประมาณ สสว.    อาจารย ์
ปรัชญพัชร   
วันอุทา 

43  กิจกรรม 37 
โครงการสนับสนุนการ
เผยแพร่ทีเ่กิดจากการ
เรียนรู้ชิงผลิตภาพ

1. สนับสนุนการ
เผยแพร่ทีเ่กิดจาก
การเรยีนรู้ชิงผลติ
ภาพ(Productive 

1.2.1.3 จ านวน
ผลงานเชิงประจักษ์
ที่เกิดจากการเรียน
การสอนที่ได้รับการ

       ไม่ใช้งบประมาณ    อาจารย ์ 
ดร.อมรรักษ์   
สวนชูผล 
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ล าดับ
ที ่
  

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

  

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

  

ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

  

 แหล่งงบประมาณ
และ 

จ านวนงบประมาณ  

 งบ 
ประมาณ

รวม  
  

รายละเอียดงบประมาณ 
  

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

  
ผู้รับผิดชอบ  

แผ่นดิน  รายได้  

(Productive 
learning)  ใน
ระดับชาต ิหรือ
นานาชาติ  

learning)   ใน
ระดับชาต ิหรือ
นานาชาติ  

เผยแพร่ใน
ระดับชาตหิรือ
นานาชาติหรือตาม
เกณฑ ์ก.พ.อาจารย์ 
ก าหนด จ านวน 25 
ผลงาน  
- รปศ. 9 ผลงาน 
- บริหารธุรกิจ 9 
ผลงาน 
- สิ่งแวดล้อม 9 
ผลงาน 

44  กิจกรรม 38 
โครงการสนับสนุนการ
สร้างผลงานเชิง
ประจักษ์ของนักศึกษา 
เพื่อให้ได้รับการอ้างอิง 
หรือใช้ประโยชน์เชิง
พาณิชย ์

1. สนับสนุนการ
สร้างผลงานเชิง
ประจักษ์ของ
นักศึกษา เพื่อให้
ได้รับการอ้างอิง 
หรือใช้ประโยชน์เชิง
พาณิชย ์

1.2.1.4 จ านวน
ผลงานเชิง
ประจักษ์ของ
นักศึกษาท่ีได้รับ
การอ้างอิง หรือใช้
ประโยชน์เชิง
พาณิชย์ จ านวน 5 
ผลงาน  

       ไม่ใช้งบประมาณ    อาจารย ์ 
ดร.อมรรักษ์   
สวนชูผล 

รวมงบประมาณ    2,914,350        
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ล าดับ
ที ่
  

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

  

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

  

ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

  

 แหล่งงบประมาณ
และ 

จ านวนงบประมาณ  

 งบ 
ประมาณ

รวม  
  

รายละเอียดงบประมาณ 
  

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

  
ผู้รับผิดชอบ  

แผ่นดิน  รายได้  

1.2.2 โครงการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาก่อนเข้าศึกษา   
1.2.2.1 ร้อยละของหลักสตูร ท่ีจัดกิจกรรม เตรียมความพร้อมของนักศึกษาก่อนเข้าศึกษา ร้อยละ 80 
 45 กิจกรรม 1 

โครงการแนะแนว
การศึกษา ปฐมนิเทศ  

1. เพื่อแนะน า
หลักสตูรให้นักศึกษา
มีความเข้าใจก่อน
การศึกษา 
2. เพื่อเตรียมความ
พร้อมนักศึกษาก่อน
เข้าศึกษา ตลอดจน
แนวทางการ
ประกอบอาชีพเมื่อ
ส าเรจ็การศึกษา                                                       

นักศึกษาเข้าร่วม
โครงการไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 

   กศ.ปช. 
5,700  

        
5,700  

หมวดค่าใช้สอย  4,200  บาท 
1. ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 30 คน 
คนละ 100 บาท จ านวน 1 มื้อ รวม 
3,000 บาท 
2. ค่าอาหารว่าง จ านวน 30 คน คน
ละ 20 บาท จ านวนคนละ 2 เบรก 
รวม 1,200 บาท 
หมวดค่าวัสดุ  1,500  บาท 
1.ค่าเอกสารประกอบการอบรม 
จ านวน 30 ชุด ชุดละ 50 บาท รวม
เป็นเงิน 1,500 บาท  

เดือมกราคม 
2561 

อาจารย ์ 
ดร.เรืองเดช   
เร่งเพียร 
 
อาจารย์  
ดร.อนัญญา  
โพธิ์ประดิษฐ์ 



 
 
 
 

52 

ล าดับ
ที ่
  

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

  

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

  

ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

  

 แหล่งงบประมาณ
และ 

จ านวนงบประมาณ  

 งบ 
ประมาณ

รวม  
  

รายละเอียดงบประมาณ 
  

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

  
ผู้รับผิดชอบ  

แผ่นดิน  รายได้  

 46 กิจกรรม 2  
โครงการเตรยีมความ
พร้อมของนักศึกษา
ก่อนเข้าศึกษา
นักศึกษาหลักสตูรรุ่น 
21 

1.เพื่อเป็นการ
เสรมิสร้างความรู้
ให้แก่นักศึกษาใหม่ท่ี
ไม่มีพื้นความรู้ดา้น
สาขา 
รัฐประศาสนศาสตร ์
2.เพื่อเป็นการ
เสรมิสร้างความรู้
และทักษะในการ
เขียนหนังสือ
วิชาการ 

นักศึกษาเข้าร่วม
โครงการไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 

   กศ.ปช. 
8,500  

        
8,500  

หมวดค่าตอบแทน  6,000 บาท 
1. ค่าตอบแทนวิทยากร (6 ชม. ๆ ละ 
1,000 = 6,000 บาท) 
หมวดค่าใช้สอย  2,000 บาท 
1. ค่าอาหารกลางวันนักศึกษา (150 
บาท*10 คน  = 1,500  บาท)  
2. ค่าอาหารว่าง (25 บาท*10คน* 2 
มื้อ = 500  บาท  
หมวดค่าวัสดุ  500  บาท 
1. ค่าของที่ระลึก 1 ช้ิน = 500 บาท 

เดือน
กรกฏาคม 

2561 

อาจารย์  
ดร.พรนภา  
เตียสุธิกุล 

รวมงบประมาณ     14,200        
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ล าดับ
ที ่
  

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

  

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

  

ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

  

 แหล่งงบประมาณ
และ 

จ านวนงบประมาณ  

 งบ 
ประมาณ

รวม  
  

รายละเอียดงบประมาณ 
  

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

  
ผู้รับผิดชอบ  

แผ่นดิน  รายได้  

1.2.3 โครงการส่งเสริม และสนับสนุน พัฒนานักศึกษาให้มีความพร้อมในการท างานสู่ประชาคมอาเซียน+3 +I1     
1.2.3.1 ร้อยละของโครงการทีส่่งเสริม และสนับสนุน พัฒนานักศึกษาให้มีความพร้อมในการท างานสูป่ระชาคมอาเซียน+3+I ด าเนินการบรรลุส าเรจ็ตามบ่งช้ีของโครงการ ร้อยละ 80 
47  กิจกรรม 1  

โครงการแสดงความ
ยินดีบัณฑิตใหม ่

1. เพื่อจัดกิจกรรม
แสดงความยินดี
บัณฑิตใหม่ ใน
โอกาสเข้ารับ
พระราชทาน
ปริญญาบัตร  

1. บัณฑิตที่จะเข้า
รับพระราชทาน
ปริญญาบัตร ปี 
2561 จ านวน 40 
คน 
2. อาจารย์ + 
บุคลากร จ านวน 
30 คน 

  กศ.ปช. 
15,000 

       
15,000  

ค่าวัสดุ  15,000  บาท 
1. ซื้อวัสดุท าซุ้มแสดงความยินดี
บัณฑิต จ านวน 1 งาน เป็นเงิน 
15,000 บาท 

มกราคม 
2561 

กิจการนักศึกษา 

 48 กิจกรรม 2  
โครงการแข่งขันกีฬา
ภายในมหาวิทยาลัย 
“เจ้าฟ้าเกมส์” ครั้งท่ี 
14 

1) เพื่อพัฒนา
สุขภาพอนามัย และ
กิจกรรมนันทนาการ
และสร้าง
ความสัมพันธ์
ระหว่างกลุม่
นักศึกษา 
2) เพื่อเสริมสร้าง
คุณธรรม จรยิธรรม 
ความสามัคคีให้เกิด
ในกลุ่มนักศึกษา 

1. นักศึกษาภาค
ปกติ จ านวน 100 
คน 

  กศ.ปช. 
45,000 

       
45,000  

ค่าใช้สอย  35,000  บาท 
1. ค่าอาหาร จ านวน 100 คน คนละ 
50 บาท = 5,000 
2. ค่าเช่าชุดเชียร์ลดีเดอร์ จ านวน 10 
ชุด = 20,000 
3. ค่าเช่าชุดไทย ขบวนพาเหรด 
จ านวน 30 ชุด = 10,000 
ค่าวัสดุ  10,000   บาท 
1. ซื้อวัสดุจัดท าขบวนพาเหรด = 
10,000 

มีนาคม 
2561 

กิจการนักศึกษา 
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ล าดับ
ที ่
  

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

  

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

  

ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

  

 แหล่งงบประมาณ
และ 

จ านวนงบประมาณ  

 งบ 
ประมาณ

รวม  
  

รายละเอียดงบประมาณ 
  

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

  
ผู้รับผิดชอบ  

แผ่นดิน  รายได้  

49  กิจกรรม 3  
โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการและศึกษาดู
งานด้าน
ศิลปวัฒนธรรมของ
นักศึกษาชาวต่างชาติ 

1) เพื่อส่งเสริมให้
นักศึกษา
ชาวต่างชาติได้
เรียนรู้วัฒนธรรม
ไทย 
2) เพื่อเผยแพร่
วัฒนธรรม งาน
ศิลปะ และ
เอกลักษณ์ของชาติ
ให้เป็นท่ีรู้จักอย่าง
กว้างขวาง 
3) เพื่อให้นักศึกษา
ชาวต่างชาติได้
เรียนรู้วัฒนธรรมแต่
ละภมูิภาค ได้เข้าถึง
สถานท่ีจริงและ
สามารถน าไป
เผยแพรไ่ด ้

1. นักศึกษา
ชาวต่างชาติ 
จ านวน 16 คน 
2. อาจารย์ 
บุคลากร จ านวน 
4 คน 

  กศ.ปช. 
90,200 

       
90,200  

ค่าใช้สอย  90,200  บาท 
1. ค่าอาหารและเครื่องดืม่  (7 มื้อx20
คนx100 บาท) = 14,000 
2. ค่าอาหารว่าง (8 มื้อx20คนx20 
บาท) = 3,200 
3. ค่าที่พัก (ส าหรับอาจารย์ เจ้าหน้าท่ี 
และนักศึกษา)  
    (ห้องละ 1,000x10ห้องx3คืน) = 
30,000 
4. ค่าจ้างเหมารถตู้พร้อมน้ ามัน
เชื้อเพลิง (2คันx4วัน) = 40,000 
5. ค่าธรรมเนยีมในอุทยานแห่งชาติ = 
3,000 

เมษายน 
2561 

กิจการนักศึกษา 
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ล าดับ
ที ่
  

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

  

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

  

ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

  

 แหล่งงบประมาณ
และ 

จ านวนงบประมาณ  

 งบ 
ประมาณ

รวม  
  

รายละเอียดงบประมาณ 
  

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

  
ผู้รับผิดชอบ  

แผ่นดิน  รายได้  

50  กิจกรรม 4  
โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ การ
ส่งเสริมการพัฒนา
ทักษะความรู้ 
ความสามารถ และ
กิจกรรม ALUMNI 
MEET 

1. เพื่อให้นักศึกษาท่ี
จบการศึกษาภาย
หลังจากการเข้า   
สหกิจศึกษา 
รายงานผล
การศึกษาและสหกิจ
ศึกษา 
2. เพื่อพบปะ
สังสรรค์ของ
นักศึกษารุ่นพี่และ
รุ่นน้องในกิจกรรม 
CIM Drink  

1. นักศึกษา
วิทยาลัยนวัตกรรม
การจัดการ 
จ านวน 100 คน 

  กศ.ปช. 
9,000 

        
9,000  

ค่าใช้สอย 5,000  บาท 
1. ค่าอาหาร (จ านวน 100 คน คนละ 
50 บาท 1 มื้อ) = 5,000 
ค่าวัสดุ  4,000  บาท 
1. ค่าวัสดุตกแต่งสถานท่ี จ านวน 1 
งาน = 4,000  

พฤษภาคม 
2561 

กิจการนักศึกษา 

 51 กิจกรรม 5  
โครงการปฐมนิเทศ
นักศึกษาวิทยาลัย
นวัตกรรมการจดัการ 
และกิจกรรมสาน
สัมพันธ์น้องใหม่ 
ประจ าปีการศึกษา 
2561 

1. เพื่อส่งเสรมิและ
ปลูกฝังการปฏิบัติ
ตนในการเข้าศึกษา
ในระดับอุดมศึกษา 
มีความภาคภูมิใจใน
สถาบัน 
2. เพื่อให้นักศึกษา
ได้ทราบกฎระเบียบ 

นักศึกษาวิทยาลัย
นวัตกรรมการ
จัดการ จ านวน  
100  คน 

  กศ.ปช. 
5,000 

        
5,000  

ค่าวัสดุ  5,000  บาท 
1. ค่าวัสดุในการจดักิจกรรมต้อนรบั
น้องใหม่ 5,000 บาท 

สิงหาคม 
2561 

กิจการนักศึกษา 
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ล าดับ
ที ่
  

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

  

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

  

ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

  

 แหล่งงบประมาณ
และ 

จ านวนงบประมาณ  

 งบ 
ประมาณ

รวม  
  

รายละเอียดงบประมาณ 
  

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

  
ผู้รับผิดชอบ  

แผ่นดิน  รายได้  

ข้อบังคับ และการ
ประพฤติปฏบิัติตน
ขณะอยู่ใน
มหาวิทยาลยั 
3. เพื่อส่งเสรมิให้
นักศกึษามีความ
ตระหนัก และ
เตรียมความพร้อมที่
จะเรยีนและร่วมท า
กิจกรรม  
4. เพื่อสร้างความ
เข้าใจและส่งเสริมให้
นักศึกษามีความรู้
ด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษา 
และน าหลักการ
ประกันคณุภาพ 
(PDCA) ไปใช้ในการ
จัดท าโครงการและ
การวางแผน 
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ล าดับ
ที ่
  

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

  

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

  

ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

  

 แหล่งงบประมาณ
และ 

จ านวนงบประมาณ  

 งบ 
ประมาณ

รวม  
  

รายละเอียดงบประมาณ 
  

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

  
ผู้รับผิดชอบ  

แผ่นดิน  รายได้  

 52 กิจกรรม 6  
โครงการพิธีไหว้ครู พิธี
บายศรสีู่ขวัญนักศึกษา
ใหม่ ประจ าปี
การศึกษา 2561 

1. เพื่อปลูกฝังให้
นักศึกษาร่วม
อนุรักษ์วัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนยีม 
ประเพณีไทย 
2. เพื่อส่งเสรมิให้
นักศึกษามีคุณธรรม 
จริยธรรม และแสดง
ความกตัญญูกตเวที
ต่อคร ูอาจารย ์

นักศึกษาภาคปกติ
วิทยาลัยนวัตกรรม
การจัดการ 
จ านวน  100  คน 

  กศ.ปช. 
3,600 

        
3,600  

ค่าใช้สอย  3,000  บาท 
1. จ้างท าบายศรี จ านวน 1 งาน = 
3,000 
ค่าวัสดุ  600  บาท 
1. ซื้อดอกไม้ 300 บาท 
2. ซื้อสายสิน 2 ม้วน 300 บาท 

สิงหาคม 
2561 

กิจการนักศึกษา 

 53 กิจกรรม 7  
โครงการอมรมเชิง
ปฏิบัติการพัฒนา
คุณภาพชีวิตจติปัญญา 

1. เพื่อปลูกฝังด้าน
ทักษะการพัฒนา
คุณภาพชีวิต สร้าง
จิตปัญหาแก่
นักศึกษา 
2. เพื่อเตรียมความ
พร้อมด้านสติปัญญา
ก่อนเข้าศึกษา 

นักศึกษาใหม่ปี
การศึกษา 2561 

  กศ.ปช. 
17,000 

       
17,000  

ค่าใช้สอย  17,000  บาท 
1. ค่าอาหาร (4 มื้อ 35 คน คนละ 
100 บาท) = 14,000 
2. ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 3,000 

สิงหาคม 
2561 

กิจการนักศึกษา 



 
 
 
 

58 

ล าดับ
ที ่
  

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

  

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

  

ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

  

 แหล่งงบประมาณ
และ 

จ านวนงบประมาณ  

 งบ 
ประมาณ

รวม  
  

รายละเอียดงบประมาณ 
  

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

  
ผู้รับผิดชอบ  

แผ่นดิน  รายได้  

 54 กิจกรรม 8  
โครงการสนับสนุน
กิจกรรมด้านวิชาการ 
และศลิปวัฒนธรรม  

1. เพื่อสงเสรมิ 
สนับสนุน ให้
นักศึกษาได้เข้าร่วม
กิจกรรมอันเป็น
ประโยชน์ต่อการ
สร้างเสริมสมรรถนะ
ด้านการเรียนรู้และ
ประสบการณ์นอก
ห้องเรียน 
2. เพื่อเปิดโอกาสให้
นักศึกษาได้แสดง
ศักยภาพในด้าน
ต่างๆ จากสถาบัน
ภายนอก 

    กศ.ปช. 
50,000 

       
50,000  

ค่าใช้สอย  50,000  บาท 
1. ค่าด าเนินการโครงการ/กิจกรรม 
50,000 บาท 

ตลอด
ปีงบประมาณ 

กิจการนักศึกษา 

รวมงบประมาณ     234,800        

 
 
 
 
 

    



 
 
 
 

59 

ล าดับ
ที ่
  

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

  

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

  

ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

  

 แหล่งงบประมาณ
และ 

จ านวนงบประมาณ  

 งบ 
ประมาณ

รวม  
  

รายละเอียดงบประมาณ 
  

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

  
ผู้รับผิดชอบ  

แผ่นดิน  รายได้  

1.2.4  โครงการพัฒนากิจกรรมกระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบัตผิ่านการท างานร่วมกับชุมชน   
1.2.4.1 ร้อยละของนักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการพัฒนากิจกรรม กระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบตัิผ่านการท างานร่วมกับชุมชนต่อจ านวนนักศึกษาทั้งหมด ร้อยละ 20 
55  กิจกรรม 1 

โครงการสร้างมมุมอง
ใหม่ในการเชื่อมโยง
ประเด็นด้าน
สิ่งแวดล้อมกับการ
พัฒนาประเทศ 

 เพื่อให้นักศึกษาได้
ได้ทราบถึงสภาพ
ปัญหา ความ
ต้องการ และความรู้
ของชุมชนโดยรอบ
มหาวิทยาลยัในด้าน
การอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมภายใต้
การพัฒนาประเทศ 

1. จ านวน
ผู้เข้าร่วมโครงการ 
ประกอบด้วย ส่วน
ของหน่วยงาน
ราชการ ภาครัฐ 
ภาคเอกชน รวม
ไปถึงสถาบัน 
การศึกษาต่างๆ ท่ี
มีเครือข่ายด้าน
สิ่งแวดล้อมศึกษา 
จ านวน 10 
หน่วยงาน  
2. หน่วยงานท่ีเข้า
ร่วมมีความ
ตระหนักในการ
อนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมภายใต้
การพัฒนา
ประเทศ   

   กศ.ปช. 
6,000  

        
6,000  

หมวดค่าใช้สอย  3,500 บาท 
1. ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง (700 บาทx 5วัน 
= 3,500)   
หมวดค่าวัสดุ  2,500 บาท 
1. ของที่ระลึก จ านวน 5ชุด ชุดละ 
500 บาท รวมเป็นเงิน 2,500 บาท  

เดือน
ตุลาคม 
2560 -
กันยายน 
2561 

อาจารย ์ 
ดร.ศศิธร หาสิน 



 
 
 
 

60 

ล าดับ
ที ่
  

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

  

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

  

ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

  

 แหล่งงบประมาณ
และ 

จ านวนงบประมาณ  

 งบ 
ประมาณ

รวม  
  

รายละเอียดงบประมาณ 
  

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

  
ผู้รับผิดชอบ  

แผ่นดิน  รายได้  

3. ประชาชนเกิด
ทักษะและ
ประสบการณ์
อนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมท่ีดี
รวมทั้งเกิดการ
แลกเปลีย่นความรู ้

รวมงบประมาณ        6,000        

กลยุทธ ์1.3 ส่งเสริม สนับสนุนพัฒนาสมรรถนะทักษะด้านภาษาสากล 

1.3.1 โครงการพัฒนาทักษะการเรยีนรู้ ด้านภาษาสากล   
1.3.1.1 ค่าเฉลีย่พึงพอใจของนักศึกษา มากกว่า 4.51  
56  กิจกรรม 1 

โครงการพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษระดับ 
Elementary 

เพื่อพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษท้ัง 4 
ด้าน ในระดับ 
Elementary 

1.จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ  
2.ค่าเฉลี่ยพึงพอใจ
ของนักศึกษา 
มากกว่า 4.51  
3.มีผู้เข้าร่วม
โครงการผ่านการ
วัดระดบั 

 แผ่นดิน 
6,000  

          
6,000  

รวมท้ังสิ้น 6,000 บาท 
หมวดค่าวัสดุ  6,000  บาท 
1. ค่าถ่ายเอกสาร 
(40 ชุด x 150 บาท) = 6000 บาท 

เดือน
ตุลาคม 
2560 -
กันยายน 
2561 

อาจารย์มนตรสั  
มณีศร 
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ล าดับ
ที ่
  

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

  

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

  

ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

  

 แหล่งงบประมาณ
และ 

จ านวนงบประมาณ  

 งบ 
ประมาณ

รวม  
  

รายละเอียดงบประมาณ 
  

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

  
ผู้รับผิดชอบ  

แผ่นดิน  รายได้  

57  กิจกรรม 2 
โครงการพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษระดับ 
Intermediate 

เพื่อพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษท้ัง 4 
ด้าน ในระดับ 
Intermediate 

1.จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ  
2.ค่าเฉลี่ยพึงพอใจ
ของนักศึกษา 
มากกว่า 4.51   
3.มีผู้เข้าร่วม
โครงการผ่านการ
วัดระดบั 

 แผ่นดิน 
3,750  

          
3,750  

รวมท้ังสิ้น 3,750 บาท 
หมวดค่าวัสดุ  3,750  บาท 
1. ค่าถ่ายเอกสาร 
(25 ชุด x 150 บาท) = 3,750 บาท 

เดือน
ตุลาคม 
2560 -
กันยายน 
2561 

อาจารย์มนตรสั  
มณีศร 

 58 กิจกรรม 3 
โครงการพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษระดับ 
Advanced 

เพื่อพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษท้ัง 4 
ด้าน ในระดับ 
Upper 
Intermediate 

1.จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ  
2.ค่าเฉลี่ยพึงพอใจ
ของนักศึกษา 
มากกว่า 4.51   
3.มีผู้เข้าร่วม
โครงการผ่านการ
วัดระดบั 

 แผ่นดิน 
3,750  

          
3,750  

รวมท้ังสิ้น 3,750 บาท 
หมวดค่าวัสดุ  3,750  บาท 
1. ค่าถ่ายเอกสาร 
(25 ชุด x 150 บาท) = 3,750 บาท 

เดือน
ตุลาคม 
2560 -
กันยายน 
2561 

อาจารย์มนตรสั  
มณีศร 

59  กิจกรรม 4 
โครงการเตรยีมความ
พร้อมในการสอบ 
TOEIC 

เพื่อพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษของ
นักศึกษา เพื่อเตรียม
ความพร้อมในการ
สอบ TOEIC 

1.จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ  
2.ค่าเฉลี่ยพึงพอใจ
ของนักศึกษา 
มากกว่า 4.51   

 แผ่นดิน 
3,750  

          
3,750  

รวมท้ังสิ้น 3,750 บาท 
หมวดค่าวัสดุ  3,750 บาท 
1. ค่าถ่ายเอกสาร 
(25 ชุด x 150 บาท) = 3,750 บาท 

 เดือน
ตุลาคม 

2560 ถึง
เดือน

อาจารย์มนตรสั  
มณีศร 



 
 
 
 

62 

ล าดับ
ที ่
  

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

  

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

  

ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

  

 แหล่งงบประมาณ
และ 

จ านวนงบประมาณ  

 งบ 
ประมาณ

รวม  
  

รายละเอียดงบประมาณ 
  

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

  
ผู้รับผิดชอบ  

แผ่นดิน  รายได้  

3.มีผู้เข้าร่วม
โครงการผ่านการ
วัดระดบั 

มกราคม 
2561  

 60 กิจกรรม 5 
โครงการ English 
Preparation Course 
12 days " CIM 
English Camp: 
English Please" 

1. เพื่อเตรียมความ
พร้อมของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรีใน
สังกัด วิทยาลัย
นวัตกรรมการ
จัดการ ด้วยการ
พัฒนาความรู้และ
ทักษะการ ใช้
ภาษาอังกฤษฟัง พูด 
อ่าน เขียน และ
ไวยากรณ์เพื่อเป็น
พื้นฐาน ใน
การศึกษาใน
ระดับอดุมศึกษาได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. พัฒนานักศึกษา
ให้เป็นผู้มีความ

1. มีนักศึกษาเข้า
ร่วมโครงการ ร้อย
ละ 80 
2. นักศึกษาท่ีเข้า
ร่วมโครงการ
ทดสอบความรู้
ด้านภาษาอังกฤษ
ผ่านตามเกณฑ์ที่
ก าหนด ร้อยละ 
80 

 
แผ่นดิน
33,500  

       
114,130  

รวมท้ังสิ้น 114,130 บาท 
งบแผ่นดิน 33,500 บาท 
หมวดค่าใช้จ่ายอื่น  
1.ค่าเอกสารประกอบการสอน 
(200*100ชุด) = 20,000 บาท 
2. ค่าวัสดุอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 100ชุด*
120 บาท = 12,000 บาท 
3. ค่าไวนิล 1,500 บาท 

เดือน
กรกฎาคม 

2561 

อาจารย์รวีพรรณ  
กาญจนวัฒน ์



 
 
 
 

63 

ล าดับ
ที ่
  

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

  

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

  

ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

  

 แหล่งงบประมาณ
และ 

จ านวนงบประมาณ  

 งบ 
ประมาณ

รวม  
  

รายละเอียดงบประมาณ 
  

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

  
ผู้รับผิดชอบ  

แผ่นดิน  รายได้  

ภาษาอังกฤษและ
สามารถที่จะ 
แข่งขันได้ใน
ตลาดแรงงานระดับ
ภูมิภาคและระดับ
สากลได้ 10. ค่าที่
พัก 100 บาท/คน/
คืน จ านวน 15  คน 
จ านวน 6 คืน 9000 
บาท 

          กศ.ปช. 
80,630 

  งบรายได้ 80,630 บาท 
หมวดค่าตอบแทน 300 บาท 
1. ค่าตอบแทนพนังงานประจ าสระ
ว่ายน้ า (ศูนย์ฝึกฯ)  
วันละ 300 บาท จ านวน 1 คน 300 
หมวดค่าใช้สอย  80,330 บาท 
1. ค่าอาหารมื้อละ 50 บาท จ านวน 
15 คน จ านวน 19 มื้อ 14250 
2 ค่าอาหารมื้อละ 100 บาท จ านวน 
60 คน จ านวน 1 มื้อ (นอกสถานท่ี) 
6,000 
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ล าดับ
ที ่
  

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

  

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

  

ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

  

 แหล่งงบประมาณ
และ 

จ านวนงบประมาณ  

 งบ 
ประมาณ

รวม  
  

รายละเอียดงบประมาณ 
  

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

  
ผู้รับผิดชอบ  

แผ่นดิน  รายได้  

 3. ค่า Field Trip กิจกรรมนอก
สถานท่ี 350 บาท จ านวน 60 คน 
21000 บาท 
 4. ค่าเสื้อกิจกรรม ราคาตัวละ 200 
บาท จ านวน 100 ตัว 20,000 
 5. ค่าเบี้ยเลี้ยงพนักงานขับรถวันละ 
240 บาท จ านวน 2 คน 480 บาท 
6.  ค่าวิทยากรพิเศษ 400 * 4 ชม = 
1600 บาท 
7. ค่าสวัสดิการน้ าดืม่ระหว่างโครงการ 
1,500 บาท  
8.  ค่าอุปกรณ์ประจ าฐาน ฐานละ 
500 บาท * 7 ฐาน= 3500 บาท 
9. ค่าน้ ามันกิจกรรมนอกสถานท่ี 
3000 บาท 
10. ค่าที่พัก 100 บาท/คน/คืน 
จ านวน 15  คน จ านวน 6 คืน 9000 
บาท 
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ล าดับ
ที ่
  

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

  

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

  

ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

  

 แหล่งงบประมาณ
และ 

จ านวนงบประมาณ  

 งบ 
ประมาณ

รวม  
  

รายละเอียดงบประมาณ 
  

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

  
ผู้รับผิดชอบ  

แผ่นดิน  รายได้  

61  กิจกรรม 6 
โครงการ How to 
use Dictionary 

1. เพื่อเตรียมความ
พร้อมของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรีใน
สังกัดวิทยาลยั
นวัตกรรมการ
จัดการ ด้วยการ
พัฒนาความรู้และ
ความเข้าใจในการใช้ 
Dictionary : 
English to English 
เพื่อเป็นพ้ืนฐานใน
การศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษาได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

1. จ านวน
ผู้เข้าร่วมโครงการ 
ร้อยละ 80 
2. นักศึกษาผ่าน
เกณฑ์การสอบ
ประเมินผลการ
ทดสอบทักษะการ
ใช้ Dictionary 
ร้อยละ 80 

 แผ่นดิน 
1,500  

          
1,500  

ทั้งสิ้น 1,500 บาท 
หมวดค่าใช้สอย 500 บาท 
1. ค่าป้ายไวนิล 500 บาท  
หมวดค่าวัสดุ  1,000  บาท 
1.ค่าเอกสารประกอบการอบรม (20 
คน x 50 บาท) = 1,000 บาท 

 เดือน
พฤศจิกายน 

2560  

อาจารย์รวีพรรณ 
กาญจนวัฒน ์
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ล าดับ
ที ่
  

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

  

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

  

ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

  

 แหล่งงบประมาณ
และ 

จ านวนงบประมาณ  

 งบ 
ประมาณ

รวม  
  

รายละเอียดงบประมาณ 
  

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

  
ผู้รับผิดชอบ  

แผ่นดิน  รายได้  

 62 กิจกรรม 7 
โครงการ "English 
On Wednesday 
พัฒนาพัฒนาทักษะ
การพูด ทุกวันพุธ 

เพื่อพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรในการ
สามารถสื่อสาร
ภาษาอังกฤษใน
ชีวิตประจ าวัน 

1. จ านวน
ผู้เข้าร่วมโครงการ  
ร้อยละ 80 
2. ประเมินความ
พึงพอใจ อยู่ใน
ระดับ 3.51 
3. สามารถสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ
ได้มากข้ึน 

 
แผ่นดิน
6,250  

          
6,250  

ทั้งสิ้น 5,500 บาทหมวดค่าตอบแทน  
4,000  บาท1. ค่าวิทยากร 10 ช่ัวโมง 
x 400 บาท = 4000 บาท           
หมวดค่าใช้สอย 500 บาท1. ค่าป้าย
ไวนิล 500 บาท  หมวดค่าวัสดุ  
1,750  บาทเอกสารประกอบการ
อบรม กระดาษ แฟ้ม = 1,750 บาท  

 เดือน
มกราคม ถึง

เดือน
เมษายน 
2561  

อาจารย์ธัชชัย  อิน
ทะสุข 

รวมงบประมาณ    139,130        
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ล าดับ
ที ่
  

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

  

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

  

ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

  

 แหล่งงบประมาณ
และ 

จ านวนงบประมาณ  

 งบ 
ประมาณ

รวม  
  

รายละเอียดงบประมาณ 
  

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

  
ผู้รับผิดชอบ  

แผ่นดิน  รายได้  

กลยุทธ ์1.4 สร้างเครือข่ายในรูปแบบประชารัฐเพ่ือพัฒนาคุณภาพบัณฑิต 

1.4.1 โครงการสรา้งเครือข่ายในรปูแบบประชารัฐกับหน่วยงานภายในประเทศ 

 63  กิจกรรม 1  
โครงการสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือ
กับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาหลักสตูร
บริหารธรุกิจสาขาวิชา
การจัดการธุรกิจไมซ์
และนวัตกรรม
การตลาด 

1.เพื่อร่วมกัน
ด าเนินการพัฒนา
วิชาการ และความ
ร่วมมือทาง
ผู้เชี่ยวชาญในสาขา
ที่ก าลังพัฒนา
หลักสตูร 
2. เพื่อพัฒนา
ศักยภาพของ
นักศึกษา รวมทั้ง
การส่งเสริมให้
นักศึกษาได้รบั
ความรู้และความ
เข้าใจจาก
ผู้เชี่ยวชาญ 
3. เพื่อให้นักศึกษา
ได้มโีอกาสร่วม

1. มีการตกลงและ
ตอบรับเครือข่าย
ความร่วมมือไม่
น้อยกว่า 1 
หน่วยงาน  
- MICE 1 
เครือข่าย 
ภายในประเทศ 

   กศ.ปช. 
15,000  

       
15,000  

หมวดค่าใสอย  15,000  บาท 
1. ค่าใช้จ่ายในการจัดพิธีเซ็น MOU 
15,000 บาท 

ไตรมาสที ่1  อาจารยส์ินิทรา 
สุขสวัสดิ ์
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ล าดับ
ที ่
  

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

  

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

  

ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

  

 แหล่งงบประมาณ
และ 

จ านวนงบประมาณ  

 งบ 
ประมาณ

รวม  
  

รายละเอียดงบประมาณ 
  

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

  
ผู้รับผิดชอบ  

แผ่นดิน  รายได้  

ฝึกงานกับสถาน
ประกอบการที่ตรง
กับสาขาวิชาที่เรียน
ได้อย่างถูกต้อง 

 64 กิจกรรม 2 
โครงการสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือ
กับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับการ
หลักสตูรศลิปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการการบริการและ
การโรงแรม 

1.เพื่อร่วมกัน
ด าเนินการพัฒนา
วิชาการ และความ
ร่วมมือทาง
ผู้เชี่ยวชาญใน
สาขาวิชา 

1. มีการตกลงและ
ตอบรับเครือข่าย
ความร่วมมือไม่
น้อยกว่า 1 
หน่วยงาน  

   กศ.ปช. 
5,000  

        
5,000  

หมวดค่าใช้สอย  5,000  บาท 
1. ค่าใช้จ่ายในการจัดพิธีเซ็น MOU 
5,000 บาท 

ไตรมาสที ่1  อาจารย์ภัทราพร 
ทิพย์มงคล 
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ล าดับ
ที ่
  

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

  

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

  

ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

  

 แหล่งงบประมาณ
และ 

จ านวนงบประมาณ  

 งบ 
ประมาณ

รวม  
  

รายละเอียดงบประมาณ 
  

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

  
ผู้รับผิดชอบ  

แผ่นดิน  รายได้  

 65 กิจกรรม 3 
โครงการสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือ
กับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาหลักสตูร
บริหารธรุกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการจดัการุร
กิจการบริการผูสู้งอาย ุ

 1.เพื่อเพ่ิมพูน
ความรู้ในศาสตร์ของ
การดูแลผูสู้งอายุ
และส่งเสรมิให้
นักศึกษาได้น า
ความรู้ที่เรียนมา
ประยุกต์ใช้ในการ
ฝึกปฎิบัติใน
สถานการณ์จริง 
รวมทั้งเพิ่มช่อง
ทางการประกอบ
อาชีพในอนาคต  

สถาน
ประกอบการให้
การสนับสนุนใน
การฝึกปฎิบัติงาน
ของนักศึกษา                  
สถานท่ีเป้าหมาย
มหาวิทยาลยั   
ราชภัฏสุรินทร ์

   กศ.ปช. 
4,930  

 
4,930 

หมวดค่าใช้สอย  4,690  บาท                           
1.ของที่ระลึก จ านวน 1 ช้ิน ช้ินละ 
290 บาท                                    
2. ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง รวม 4,000  
บาท 
3.ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อ มื้อละ 100 
บาท จ านวน 4 คน = 400 บาท   
หมวดค่าตอบแทน     240  บาท                    
1. ค่าเบี้ยเลีย้งคนขับรถตู้ 240 บาท 

 ตุลาคม - 
พฤศจิกายน  

อาจารย์พูนสวสัดิ ์
แก้วเกียรตสิกุล  
 
อาจารย์ธัชชัย  
อินทะสุข 

66  กิจกรรม 4 
โครงการสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือ
กับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับการ
สาขาวิชาสิ่งแวดล้อม
ศึกษา 

1.เพื่อร่วมกัน
ด าเนินการพัฒนา
วิชาการ และความ
ร่วมมือทาง
ผู้เชี่ยวชาญใน
สาขาวิชา 

1. มีการตกลงและ
ตอบรับเครือข่าย
ความร่วมมือไม่
น้อยกว่า 1 
หน่วยงาน  

  กศ.ปช. 
5,000  

        
5,000  

หมวดค่าใสอย  5,000  บาท1. 
ค่าใช้จ่ายในการจัดพิธีเซ็น MOU 
5,000 บาท 

ไตรมาสที ่1  อาจารย ์ 
ดร.วนัสพรรสัมิ์ 
สวัสด ี
อาจารย์ ดร.ศศิธร  
หาสิน 

รวมงบประมาณ       29,930        



 
 
 
 

70 

ล าดับ
ที ่
  

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

  

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

  

ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

  

 แหล่งงบประมาณ
และ 

จ านวนงบประมาณ  

 งบ 
ประมาณ

รวม  
  

รายละเอียดงบประมาณ 
  

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

  
ผู้รับผิดชอบ  

แผ่นดิน  รายได้  

1.4.2 โครงการสรา้งเครือข่ายร่วมมือกับสถานศึกษา หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนในอาเซียน+3+I   

67  กิจกรรม 1  
โครงการสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือ
กับสถานศึกษา 
หน่วยงานภาครัฐ และ
เอกชน ในอาเซียน 
+3+l 

1. เพื่อสร้าง
เครือข่ายความ
ร่วมมือด้านการ
จัดการเรียนการ
สอนและแลกเปลี่ยน
นักศึกษาในอาเซียน 
+3+l 

1.4.2.1 จ านวน
เครือข่ายความ
ร่วมมือกับ
สถานศึกษา 
หน่วยงานภาครัฐ 
และเอกชนใน
อาเซียน+3+I และ
มีการจัดกจิกรรม
ร่วมกัน  จ านวน 2 
เครือข่าย 

    กศ.ปช. 
85,000  

       
85,000  

งบประมาณวิเทศสัมพันธ ์
ทั้งสิ้น 85,000 บาท 
หมวดค่าใช้สอย 85,000 บาท 
1. ค่าบัตรโดยสาร 2 คน ไป-กลับ 
26,100 บาท จ านวน 2 ครั้ง รวม 
52,200  บาท 
2. ค่าเบี้ยเลีย้งคณบดีและอาจารย ์
ครั้งละ 10,400 บาท จ านวน 2 ครั้ง 
รวม 20,800 บาท 
3. ค่าที่พัก 2 คืน คืนละ 3,000 บาท 
จ านวน 2 ครั้ง รวม 12,000 บาท 

 
ครั้งท่ี 1 
ธันวาคม 
2560 
ครั้ง 2 

พฤษภาคม 
2561 

 
อาจารย ์
ปรัชญพัชร   
วันอุทา 
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ล าดับ
ที ่
  

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

  

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

  

ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

  

 แหล่งงบประมาณ
และ 

จ านวนงบประมาณ  

 งบ 
ประมาณ

รวม  
  

รายละเอียดงบประมาณ 
  

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

  
ผู้รับผิดชอบ  

แผ่นดิน  รายได้  

68  กิจกรรม 2  
โครงการสานสมัพันธ์
เครือข่ายความร่วมมือ
กับสถานศึกษา 
หน่วยงานภาครัฐ และ
เอกชน ในต่างประเทศ 

1. เพื่อสานสัมพันธ์
เครือข่ายความ
ร่วมมือกับ
ต่างประเทศ 
2. เพื่อแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นในการ
ด าเนินงานท่ี
เกี่ยวกับ    พันธกิจ
ของมหาวิทยาลัย 
4) เพื่อให้เกิด
เครือข่ายความ
ร่วมมือกับ
สถานศึกษา 
หน่วยงานภาครัฐ 
และเอกชน ใน
อาเซียน +3+l 

1. จ านวนครั้งใน
การต้อนรับแขก
ชาวต่างชาติไม่
น้อยกว่า 2 ครั้ง 
2. จ านวนความ
กิจกรรมที่
เกี่ยวเนื่องกับ 
MOU หรือ การ
จัดท า MOU ไม่
น้อยกว่า 1 MOU 

   กศ.ปช. 
23,480  

       
23,480  

หมวดค่าใช้สอย 22,480 บาท 
1. ค่าที่พัก 500 บาท จ านวน 4 คน 
จ านวน 2 วัน จ านวน 2 ครั้ง รวม 
8,000 บาท 
2. ค่าอาหารมื้อละ 250 บาท จ านวน 
5 มื้อ จ านวน 4 คน จ านวน 2 ครั้ง 
รวม 10,000 บาท 
3. ค่าน้ ามัน 2,000 บาท จ านวน 2 
ครั้ง = 4,000 บาท 
4. เบี้ยเลี้ยงพนักงานขับรถ 240 บาท 
จ านวน 2 ครั้ง รวม 480 บาท 
หมวดค่าวัสดุ  1,000  บาท 
1. ค่าของที่ระลึก จ านวน 2 ช้ิน ช้ินละ 
500 บาท รวม 1,000 บาท 

 
ครั้งท่ี 1 

พฤศจิกายน 
2560 

ครั้งท่ี 2 
กรกฎาคม 

2561 

 
อาจารย ์
ปรัชญพัชร   
วันอุทา 

รวมงบประมาณ     108,480        

 
หมายเหตุ  
 1ประชาคมอาเซียน+3+I หมายถงึ ประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ และประเทศนอกกลุ่มประเทศอาเซียน 3 ประเทศ คือ จีน เกาหลีใต้ และญี่ปุ่น และ I คือประเทศอินเดีย 
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เป้าประสงค์ 2 วิจัยและนวตักรรมสามารถแก้ไขปญัหาหรือเสริมสรา้งความเข้มแข็งของท้องถิ่น เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนของประเทศ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 2 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น    

ล าดับ
ที ่
  

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

  

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

  

ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

  

 แหล่งงบประมาณ
และ 

จ านวนงบประมาณ  

 งบ 
ประมาณ

รวม  
  

รายละเอียดงบประมาณ 
  

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

  
ผู้รับผิดชอบ  

แผ่นดิน  รายได้  

ประเด็นยุทธศาสตร์ 2 การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น    

กลยุทธ ์2.1 จัดหา สนับสนนุงบประมาณทุนวิจัย  
2.1.1 โครงการจัดหาทุนสนับสนุนการสร้างผลงานวิจยั   
2.1.1.1จ านวนเงินสนับสนุนการวจิัยต่อปี จ านวน 1 ล้านบาท 
 69 กิจกรรม 1  

โครงการจดัหา
งบประมาณวิจัยจาก
แหล่งทุนภายในและ
ภายนอก 

จัดหางบประมาณ
วิจัยจากแหล่งทุน
ภายในและภายนอก 

2.1.1.1 จ านวน
เงินสนับสนุนการ
วิจัยต่อป ีจ านวน 
1 ล้านบาท 
- หลักสูตร ป.ตรี 
หลักสตูรละ 
112,000 บาท 
- หลักสูตรโท/เอก 
หลักสตูรละ 
223,000 บาท 
- สาขาวิชา
สิ่งแวดล้อม 
390,000  

       ไม่ใช้งบประมาณ  1 ตุลาคม 
2560 ถึง  

30 กันยายน 
2561 

อาจารย ์ 
ดร.อมรรักษ์  
สวนชูผล 

 รวมงบประมาณ    -      
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ล าดับ
ที ่
  

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

  

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

  

ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

  

 แหล่งงบประมาณ
และ 

จ านวนงบประมาณ  

 งบ 
ประมาณ

รวม  
  

รายละเอียดงบประมาณ 
  

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

  
ผู้รับผิดชอบ  

แผ่นดิน  รายได้  

กลยุทธ ์2.2 สร้างผลงานวิจัยที่เป็นองค์ความรู้ใหม่ที่ตอบโจทย์ระดับชาติ และท้องถิ่นเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาประชารัฐ ลดความเหลื่อมล้ า สร้างความมั่งค่ัง และยั่งยืนของท้องถิน่
ประเทศชาติ 
2.2.1. โครงการส่งเสริมงานวิจยัและงานสร้างสรรค์เพื่อเสรมิสร้างความเข้มแข็งเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น    
2.2.1.1 จ านวนผลงานวิจยัหรือนวตักรรมที่สร้าง  องค์ความรู้ใหม่ท่ีตอบโจทย์ระดับท้องถิ่นหรือสรา้งสรรค์หรือแก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่น จ านวน 2 ผลงาน 
70  กิจกรรม 1   

โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนการเผยแพร่
ผลงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค ์

ส่งเสริมและ
สนับสนุนการ
เผยแพรผ่ลงานวิจยั
และงานสร้างสรรค ์

2.2.1.1 จ านวน
ผลงานวิจัยหรือ
นวัตกรรมทีส่ร้าง  
องค์ความรู้ใหม่ท่ี
ตอบโจทย์ระดับ
ท้องถิ่นหรือ
สร้างสรรคห์รือ
แก้ไขปัญหาชุมชน
ท้องถิ่น จ านวน 2 
ผลงาน 
- สิ่งแวดล้อม 1 
ผลงาน 
- รปด. 1 ผลงาน 
- บริหารธุรกิจ 1 
ผลงาน 

       ไม่ใช้งบประมาณ  1 ตุลาคม 
2560 ถึง  

30 กันยายน 
2561 

อาจารย ์ 
ดร.อมรรักษ์  
สวนชูผล 
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ล าดับ
ที ่
  

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

  

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

  

ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

  

 แหล่งงบประมาณ
และ 

จ านวนงบประมาณ  

 งบ 
ประมาณ

รวม  
  

รายละเอียดงบประมาณ 
  

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

  
ผู้รับผิดชอบ  

แผ่นดิน  รายได้  

 71 กิจกรรม 2    
โครงการส่งเสริม 
สนับสนุนการไป
น าเสนอผลงานในเวที
ระดับชาตหิรือ
นานาชาติ 

ส่งเสริม สนับสนุน
การไปน าเสนอ
ผลงานในเวที
ระดับชาตหิรือ
นานาชาติ 

2.2.1.2 จ านวน
ผลงานวิจัยของ
อาจารย ์และ
นักวิจัยที่ได้รบัการ
เผยแพร่ใน
ระดับชาตหิรือ
นานาชาติ จ านวน 
30 ผลงาน 

       ไม่ใช้งบประมาณ  1 ตุลาคม 
2560 ถึง  

30 กันยายน 
2561 

อาจารย ์
ดร.ชมัยภรณ์ 
ถนอมศรีเดชชัย 

72  กิจกรรม 3  
โครงการส่งเสริมให้
อาจารย์ตีพมิพ์ผลงาน
ในฐานข้อมูล TCI และ 
Scorpus 

ส่งเสริมให้อาจารย์
ตีพิมพ์ผลงานใน
ฐานข้อมูล TCI และ 
Scorpus 

2.2.1.3 จ านวน
ของอาจารย์
ประจ าทีไ่ด้รับการ
อ้างอิงใน
ฐานข้อมูล TCI 
และ Scorpus 
(พิจารณาผลงาน
ย้อนหลัง 5 ปี
ปฏิทิน ที่ได้รับการ
อ้างอิง ณ 
ปัจจุบัน) จ านวน 
5 บทความ 

       ไม่ใช้งบประมาณ  1 ตุลาคม 
2560 ถึง  

30 กันยายน 
2561 

อาจารย ์
ดร.ชมัยภรณ์ 
ถนอมศรีเดชชัย 
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ล าดับ
ที ่
  

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

  

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

  

ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

  

 แหล่งงบประมาณ
และ 

จ านวนงบประมาณ  

 งบ 
ประมาณ

รวม  
  

รายละเอียดงบประมาณ 
  

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

  
ผู้รับผิดชอบ  

แผ่นดิน  รายได้  

73  กิจกรรม 4  
โครงการส่งเสริม 
สนับสนุนการให้
ความรู้ด้านการวิจัย 
ให้กับ นักศึกษา 
อาจารย ์นักวิจัยเพื่อ
เพิ่มสมรรถนะด้านการ
วิจัย 

ส่งเสริม สนับสนุน
การให้ความรูด้้าน
การวิจัย ให้กับ 
นักศึกษา อาจารย์ 
นักวิจัยเพื่อเพิ่ม
สมรรถนะด้านการ
วิจัย 

2.2.1.4 จ านวน
ผลงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์
ของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรีที่
ได้รับการเผยแพร่
ระดับชาต ิหรือ
อ้างอิง หรือใช้
ประโยชน์เชิง
พาณิชย์ หรือมี
ผลกระทบเชิง
เศรษฐกิจ และ
สังคม จ านวน 10 
ผลงาน 

       ไม่ใช้งบประมาณ  1 ตุลาคม 
2560 ถึง 30 

กันยายน 
2561 

อาจารย ์ 
ดร.อมรรักษ์  
สวนชูผล 

รวมงบประมาณ             -          
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ล าดับ
ที ่
  

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

  

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

  

ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

  

 แหล่งงบประมาณ
และ 

จ านวนงบประมาณ  

 งบ 
ประมาณ

รวม  
  

รายละเอียดงบประมาณ 
  

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

  
ผู้รับผิดชอบ  

แผ่นดิน  รายได้  

2.2.2. โครงการจัดประชุมวิชาการระดับชาตหิรือนานาชาตริ่วมกับภาคีเครือข่าย   
2.2.2.1 จ านวนครั้งการจดัประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติรว่มกับภาคีเครือข่ายต่อปีงบประมาณ ระดับชาติ จ านวน 1 ครั้ง 
74  กิจกรรม 1  

โครงการจดัประชุม
วิชาการระดับชาติ/
ระดับนานาชาต ิ

จัดประชุมวิชาการ
ระดับชาต/ิระดับ
นานาชาติ 

จ านวนครั้งการจดั
ประชุมวิชาการ
ระดับชาตหิรือ
นานาชาติร่วมกับ
ภาคีเครือข่ายต่อ
ปีงบประมาณ 
ระดับชาติ จ านวน 
1 ครั้ง 

       ใช้งบประมาณจากการลงทะเบียน
ของผู้น าเสนองานวิจัยและงาน
วิชาการ  

มิถุนายน 
2561 

อาจารย ์ 
ดร.อมรรักษ์  
สวนชูผล 

รวมงบประมาณ              -          
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ล าดับ
ที ่
  

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

  

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

  

ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

  

 แหล่งงบประมาณ
และ 

จ านวนงบประมาณ  

 งบ 
ประมาณ

รวม  
  

รายละเอียดงบประมาณ 
  

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

  
ผู้รับผิดชอบ  

แผ่นดิน  รายได้  

กลยุทธ ์2.3 พัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้โดยสร้างชุมชนอุดมปัญญา 
2.3.1 โครงการพัฒนาองค์กรแห่งการเรยีนรู้โดยสร้างชุมชนอุดมปัญญา 

 75 กิจกรรม 1 
การสร้างองค์ความรู้
ด้านการวิจัย 

1. เพื่อสร้างองค์
ความรู้ด้านการวิจัย
และการพัฒนา 
2. เพื่อสร้างองค์
ความรู้ด้านวิชาการ 

1. จ านวนองค์
ความรู้ด้านการ
วิจัย และดา้น
จัดการเรียนการ
สอน จ านวน 2 
องค์ความรู ้
2. ระดับ
ความส าเร็จของ
การพัฒนาองค์กร
แห่ง การเรียนรู้
โดยสร้างชุมชน
อุดมปัญญา  
ระดับ 4 

   กศ.ปช. 
10,500  

       
10,500  

หมวดค่าตอบแทน  6,000  บาท 
1. ค่าวิทยากร  6 ชม. x 1,000 บาท 
= 6,000 บาท  
หมวดค่าใช้สอย  4,500  บาท 
1. ค่าอาหารผูเ้ข้าร่วมโครงการ 60 คน 
x 50 บาท x 1 มื้อ = 3,000 บาท 
2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ผู้เข้าร่วมโครงการ 60 คน x 25 บาทx 
1 มื้อ  = 1,500 บาท 

เมษายน - 
มิถุนายน 
2561 

อาจารย ์ 
ดร.อมรรักษ์   
สวนชูผล 

รวมงบประมาณ     10,500        
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หมายเหตุ เกณฑ์การประเมิน  
2.3.1.1 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาองค์กรแห่งการเรยีนรู้โดยสร้างชุมชนอุดมปัญญา  
 ระดับ 1 ทุกหน่วยงานมีการจัดท าแผนการจดัการความรู้  
 ระดับ 2 ทุกหน่วยงานมีระดับความส าเร็จของการด าเนินการโครงการตามแผน ร้อยละ 50  
 ระดับ 3 ทุกหน่วยงานมีระดับความส าเร็จของการด าเนินการโครงการตามแผน ร้อยละ 51 – 100  
 ระดับ 4 ทุกหน่วยงานมีการประเมินผลความส าเรจ็ของแผนพัฒนาการจัดการความรู้  
 ระดับ 5 ทุกหน่วยงานมีการเผยแพร่องค์ความรู้สูส่าธารณะและการน าองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์  
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เป้าประสงค์ 3 ประชาชนสามารถด ารงชีวิตโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนมีความสุข และมีรายไดเ้พิ่มขึ้น 

ล าดับ
ที ่
  

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

  

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

  

ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

  

 แหล่งงบประมาณ
และ 

จ านวนงบประมาณ  

 งบ 
ประมาณ

รวม  
  

รายละเอียดงบประมาณ 
  

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

  
ผู้รับผิดชอบ  

แผ่นดิน  รายได้  

ประเด็นยุทธศาสตร์ 3 การพัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์ และถ่ายทอด เผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

กลยุทธ ์3.1 สร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติจากภายในและภายนอก เพ่ือร่วมกันศึกษาแก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถิ่น และเสริมพลงัให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถด ารงอยู่ได้อย่างย่ังยืน 
3.1.1 โครงการสรา้งเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัต ิเพื่อร่วมกันศึกษาแก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถิ่นและเสรมิพลังให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถด ารงอยู่ได้อย่างยั่งยืน   
3.1.1.1 จ านวนพื้นที่เป้าหมายในการด าเนินงานพันธกิจสัมพันธ์ 1 พื้นที่ ชุมชนต าบลคลองห้า  
76  กิจกรรม 1   

โครงการพัฒนาตรา
สินค้าชุมชน 

1.เพื่อต่อยอดการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์
ชุมชน โดยส่งเสริม
การพัฒนาตราสินค้า
ให้กับชุมชน และ
มีโลโก้มหาวิทยาลัย
อยู่ในตราสินคา้ 
ส าหรับชุมชนต าบล
คลองห้า หมู่ที่ 2  

1. เป้าหมายพื้นท่ี
ชุมชนที่ร่วมพัฒนา
ตราสินค้าชุมชน 1 
พื้นที ่และจ านวน
ตราสินค้าอย่าง
น้อย 1 ตราสินค้า 
2.ระดับ
ความส าเร็จของ
การสร้างเครือข่าย
ชุมชนนักปฏิบัติ
เพื่อแลกเปลีย่น
เรียนรูจ้ากภายใน
หรือภายนอก
มหาวิทยาลยัเพื่อ

แผ่นดิน 
20,000 

   
20,000 

หมวดค่าตอบแทน  2,400 บาท                                       
1. ค่าวิทยากร  (6 ช่ัวโมง x 400 
บาท)                                         
หมวดค่าใช้สอย 17,600 บาท                                        
1. ค่าอาหาร (25 คน x 100 บาท x 1 
มื้อ)= 2,500 บาท                          
2. ค่าอาหารว่าง (25 คน x 25 บาท x 
1มื้อ)=  625 บาท                          
3. ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง (2 ครั้ง x 500 
บาท) = 1,000 บาท                          
4. ค่าจัดพิมพ์ตราสินค้า 13,475 บาท    

พฤศจิกายน 
- ธันวาคม 

2560 

อาจารยล์ลิดา 
แก้วฉาย  



 
 
 
 

80 

ล าดับ
ที ่
  

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

  

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

  

ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

  

 แหล่งงบประมาณ
และ 

จ านวนงบประมาณ  

 งบ 
ประมาณ

รวม  
  

รายละเอียดงบประมาณ 
  

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

  
ผู้รับผิดชอบ  

แผ่นดิน  รายได้  

ร่วมศึกษาและ
แก้ไขปัญหาของ
ชุมชนท้องถิ่นที่
เป็นพื้นที่
เป้าหมายร่วมที่
บูรณาการภารกิจ
ของมหาวิทยาลัย 
3. จ านวนชุมชนที่
มีศักยภาพในการ
จัดการตนเอง  

77  กิจกรรม 2 
โครงการจติอาสา
แก้ปัญหาขยะใน
ครัวเรือนโดยรอบ
มหาวิทยาลยัราชภฏั 
วไลยอลงกรณ ์ ใน
พระบรมราชูปถัมภ์  
จ.ปทุมธานี 

1. เพื่อสร้าง
จิตส านึก และแก่
ครัวเรือนเกีย่วกับ
การบริหารจัดการ
ขยะให้ถูกวิธ ี 
2. เพื่อเป็นแนวทาง
ในการลดปริมาณ
ขยะในชุมชน  
3. เพื่อฝึก
กระบวนการคดิ 
วิเคราะห์ และหา

1. จ านวน
ผู้เข้าร่วมโครงการ 
20 ครัวเรือน 
2. ระดับ
ความส าเร็จของ
การด าเนิน
โครงการ อยู่ใน
ระดับ 5      
3. ภาคครัวเรือนท่ี
เข้าร่วมมีความ
ตระหนักในการ

   กศ.ปช. 
27,800  

       
27,800  

หมวดค่าใช้สอย  13,000  บาท 
1. ผู้ประสานงานในการเข้าพื้นท่ี (5 
คนx 500 บาทx 2 ครั้ง = 5,000)   
2. ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง (2,000 บาท x 4
วัน = 8,000) 
หมวดค่าวัสดุ  14,800  บาท 
1. ป้ายไวนิล 1 ป้าย x  400 บาท= 
400 บาท 
2. อุปกรณ์และวัสดุใช้ในการฝึกอบรม 
(เช่น คู่มือการบริหารจัดการขยะจาก
ครัวเรือน) 12,400     

เดือน
ตุลาคม 
2560 - 
กันยายน 
2561 

อาจารย ์ 
ดร.ศศิธร หาสิน  
 
อาจารย์  
ดร.วนัสพรรัศม์ 
สวัสด ี



 
 
 
 

81 

ล าดับ
ที ่
  

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

  

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

  

ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

  

 แหล่งงบประมาณ
และ 

จ านวนงบประมาณ  

 งบ 
ประมาณ

รวม  
  

รายละเอียดงบประมาณ 
  

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

  
ผู้รับผิดชอบ  

แผ่นดิน  รายได้  

แนวทางในการแก้ไข
ปัญหาขยะในชุมชน 

บริหารจดัการขยะ
ในครัวเรือน   
4. ประชาชนเกิด
ทักษะและ
ประสบการณ์ที่ดี
รวมทั้งเกิดการ
แลกเปลีย่นความรู ้
5. ชุมชน หรือ
องค์กรเป้าหมายที่
ได้รับการพัฒนา
และที่มีความ
เข้มแข็งอย่าง
ยั่งยืน ที่ปรากฏ
หลักฐานที่ชัดเจน 

3. ค่าวัสดุทางวิทยาศาสตร์ (เช่น กรด
ไขมัน กลีเซอรีน) = 2,000 บาท 

รวมงบประมาณ     47,800        

 
 
 
 

 

    



 
 
 
 

82 

ล าดับ
ที ่
  

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

  

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

  

ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

  

 แหล่งงบประมาณ
และ 

จ านวนงบประมาณ  

 งบ 
ประมาณ

รวม  
  

รายละเอียดงบประมาณ 
  

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

  
ผู้รับผิดชอบ  

แผ่นดิน  รายได้  

3.1.2 โครงการพัฒนาจิตอาสาใหก้ับนักศึกษาในการด าเนินการงานพันธกิจสัมพันธ์ 

 78 กิจกรรม 1  
โครงการจติอาสา
พัฒนาวัดโดยรอบ
มหาวิทยาลยัราชภฏั  
วไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมราชูปถัมภ ์

1) เพื่อสรา้ง
จิตส านึก และแก่คน
ที่เข้ามาท าบุญในวัด
เกี่ยวกับการบรหิาร
จัดการขยะให้ถูกวิธี  
2) เพื่อเป็นแนวทาง
ในการลดปริมาณ
ขยะในวัด  

1. จ านวนวัดร่วม
โครงการ 1 วัด 
2. ระดับ
ความส าเร็จของ
การด าเนิน
โครงการ อยู่ใน
ระดับ 5      
3. ประชาชนท่ีเข้า
ร่วมมาใช้
ประโยชน์ในพ้ืนท่ี
วัดมีความ
ตระหนักในการ
บริหารจดัการขยะ
ในวัด  

   กศ.ปช. 
9,680  

        
9,680  

หมวดค่าใช้สอย  5,000  บาท 
1. ผู้ประสานงานในการเข้าพื้นท่ี (2 
คนx 500 บาทx 2 ครั้ง = 2,000)  
2. ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง (1,000 บาท x 3 
วัน = 3,000) 
หมวดค่าวัสดุ  4,680  บาท 
1. ป้ายไวนิล 1 ป้าย = 480 บาท 
2. อุปกรณ์และวัสดุใช้ในการฝึกอบรม 
(เช่น คู่มือการบริหารจัดการขยะในวัด
และแผ่นพับ) 4,200 

เดือน
ตุลาคม 
2560 -
กันยายน 
2561 

อาจารย ์ 
ดร.ศศิธร หาสิน  
อาจารย์  
ดร.วนัสพรรัศม์ 
สวัสด ี



 
 
 
 

83 

ล าดับ
ที ่
  

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

  

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

  

ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

  

 แหล่งงบประมาณ
และ 

จ านวนงบประมาณ  

 งบ 
ประมาณ

รวม  
  

รายละเอียดงบประมาณ 
  

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

  
ผู้รับผิดชอบ  

แผ่นดิน  รายได้  

 79 กิจกรรม 2 
โครงการจติอาสาน้อง
พี่ MBA 

1. ฝึกให้นักศึกษามี
จริยธรรมและ
คุณธรรม 
2. ฝึกให้นักศึกษามี
ความรับผิดชอบต่อ
สังคมและชุมชน 
3. ให้นักศึกษาได้ท า
กิจกรรมร่วมกัน
เกี่ยวกับการส่งเสริม
หรืออนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมของ
ชุมชน 
4.เพื่อสร้าง
ความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างรุ่นพี่ และ
รุ่นน้อง สาขาวิชา
บริหารธรุกิจ
มหาบัณฑิต 
 

เชิงปริมาณ                       
- จ านวนอาจารย์
และนักศึกษาท่ีเข้า
ร่วมโครงการไม่
น้อยกว่า ร้อยละ 
80 ของจ านวนผู้
เข้าที่ตั้งไว้จ านวน 
50 คน             
เชิงคุณภาพ                      
- ความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วม
โครงการไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 80 

   กศ.ปช. 
6,800  

        
6,800  

ค่าใช้สอย  4,200  บาท                                                              
1) ค่าอาหารกลางวัน 50 บาท * 1 มื้อ 
* 30 คน  = 1,500 บาท                  
2) คา่อาหารว่าง  20 บาท * 2 มื้อ * 
30 คน =  1,200  บาท 
3) ค่าน้ ามันรถ  1,500 บาท                                    
ค่าวัสดุ   2,600 บาท                                                           
1) ไม้กวาดก้านมะพร้าว ด้ามละ 80 
บาท * 10 ด้าม = 800 บาท                
2) ไมด้อกหญ้า   ด้ามละ 50 บาท * 5  
ด้าม = 250 บาท 
3) ที่ตักขยะ   อันละ 180 * 5 อัน =  
900 บาท                                     
4) แปรงขัดห้องน้ า   40 บาท * 10 
อัน = 400 บาท 
5) น้ ายาลา้งห้องน้ าขวด 50 บาท * 5 
ขวด = 250 บาท    

มีนาคม 
2561 

อาจารย ์
ดร.ชญานันท์ เกิด
พิทักษ์ 

รวมงบประมาณ       16,480        



 
 
 
 

84 

ล าดับ
ที ่
  

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

  

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

  

ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

  

 แหล่งงบประมาณ
และ 

จ านวนงบประมาณ  

 งบ 
ประมาณ

รวม  
  

รายละเอียดงบประมาณ 
  

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

  
ผู้รับผิดชอบ  

แผ่นดิน  รายได้  

กลยุทธ ์3.2 พัฒนาศูนย์เรียนรู้โครงการตามแนวพระราชด าริหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ และเฉลิมพระเกียรติพระบรมวงศานุวงศ์ 
3.2.1 โครงการบริหารศูนย์เรียนรูต้ามแนวพระราชด าริและหลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

 80 กิจกรรม 1   
โครงการอบรม
เศรษฐกิจพอเพียง :
ปรัชญาสู่การปฏิบตัิ 
(ส าหรับบุคลากรสาย
วิชาการ) 

เข้าร่วมกิจกรรมกับ 
สสร.  

            สสร. 

81  กิจกรรม 2  
โครงการอบรม
เศรษฐกิจพอเพียง :
ปรัชญาสู่การปฏิบตัิ 
(ส าหรับบุคลากรสาย
สนับสนุน) 

เข้าร่วมกิจกรรมกับ 
สสร.  

            สสร. 

 82 กิจกรรม 3 โครงการ
บุคคลต้นแบบตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

เข้าร่วมกิจกรรมกับ 
สสร.  

            สสร. 

รวมงบประมาณ             -          



 
 
 
 

85 

ล าดับ
ที ่
  

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

  

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

  

ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

  

 แหล่งงบประมาณ
และ 

จ านวนงบประมาณ  

 งบ 
ประมาณ

รวม  
  

รายละเอียดงบประมาณ 
  

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

  
ผู้รับผิดชอบ  

แผ่นดิน  รายได้  

 3.2.3 โครงการจดันิทรรศการเฉลมิพระเกียรต ิ       

83  กิจกรรม 1  
โครงการวไลย
อลงกรณร์วมใจน้อม
ร าลึกพระมหา
กรุณาธิคณุแด่
พระบาทสมเด็จ
พระปรมริทรมหาภมูิ
พลอดุลยเดช 

1. เพื่อเผยแพร่
กิจกรรม และ
ความส าคญัของวัน
สาคัญต่างๆ ของ
ชาติ ท้องถิ่นและ
สถาบัน 

ร้อยละของการ
ด าเนินงาน
โครงการที่บรรลุ
ตามวัตถุประสงค์
ของโครงการ  
ร้อยละ 80       

  กศ.ปช. 
5,000 

        
5,000  

หมวดค่าวัสดุ 5,000  บาท 
1. ค่าวัสดุอุปกรณ์ 5,000 บาท 

เดือน
ธันวาคม 
2560 

อาจารยล์ลิดา 
แก้วฉาย  

84  กิจกรรม 2   
โครงการเฉลิมพระ
เกียรตสิมเด็จพระนาง
เจ้าสริิกิติ์ฯ 

1. เพื่อเผยแพร่
กิจกรรม และ
ความส าคญัของวัน
สาคัญต่างๆ ของ
ชาติ ท้องถิ่นและ
สถาบัน 

ร้อยละของการ
ด าเนินงาน
โครงการที่บรรลุ
ตามวัตถุประสงค์
ของโครงการ  
ร้อยละ 80       

  กศ.ปช. 
5,000 

        
5,000  

หมวดค่าวัสดุ 5,000  บาท 
1. ค่าวัสดุอุปกรณ์ 5,000 บาท 

เดือน
สิงหาคม 
2561 

อาจารยล์ลิดา 
แก้วฉาย    
 
นางสาววรัญญา 
ลือจันดา 

85  กิจกรรม 3   
โครงการเฉลิมพระ
เกียรตสิมเด็จพระเจ้า
ลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬากรณ์

1. เพื่อเผยแพร่
กิจกรรม และ
ความส าคญัของวัน
สาคัญต่างๆ ของ

ร้อยละของการ
ด าเนินงาน
โครงการที่บรรลุ
ตามวัตถุประสงค์

  กศ.ปช. 
5,000 

        
5,000  

หมวดค่าวัสดุ 5,000  บาท 
1. ค่าวัสดุอุปกรณ์ 5,000 บาท 

เดือน
กรกฎาคม 

2561 

อาจารยล์ลิดา 
แก้วฉาย    
 
นางสาววรัญญา 
ลือจันดา 



 
 
 
 

86 

ล าดับ
ที ่
  

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

  

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

  

ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

  

 แหล่งงบประมาณ
และ 

จ านวนงบประมาณ  

 งบ 
ประมาณ

รวม  
  

รายละเอียดงบประมาณ 
  

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

  
ผู้รับผิดชอบ  

แผ่นดิน  รายได้  

วลัยลักษณ์อัครราช
กุมาร ี

ชาติ ท้องถิ่นและ
สถาบัน 

ของโครงการ  
ร้อยละ 80       

86  กิจกรรม 4  
โครงการนิทรรศการ
เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณ 
บดินทรเทพยวรางกรู 

1. เพื่อเผยแพร่
กิจกรรม และ
ความส าคญัของวัน
สาคัญต่างๆ ของ
ชาติ ท้องถิ่นและ
สถาบัน 

ร้อยละของการ
ด าเนินงาน
โครงการที่บรรลุ
ตามวัตถุประสงค์
ของโครงการ   
ร้อยละ 80       

. กศ.ปช. 
5,000 

        
5,000  

หมวดค่าวัสดุ 5,000  บาท 
1. ค่าวัสดุอุปกรณ์ 5,000 บาท 

เดือน
กรกฎาคม 

2561 

อาจารยล์ลิดา 
แก้วฉาย    
 
นางสาววรัญญา 
ลือจันดา 

 87 กิจกรรม 5  
โครงการนิทรรศการ
สมเด็จพระราชปิตุฉา
เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ ์

1. เพื่อเผยแพร่
กิจกรรม และ
ความส าคญัของวัน
สาคัญต่างๆ ของ
ชาติ ท้องถิ่นและ
สถาบัน 

ร้อยละของการ
ด าเนินงาน
โครงการที่บรรลุ
ตามวัตถุประสงค์
ของโครงการ ร้อย
ละ 80       

  กศ.ปช. 
5,000 

        
5,000  

หมวดค่าวัสดุ  5,000  บาท 
1. ค่าวัสดุอุปกรณ์ 5,000 บาท 

เดือน
กุมภาพันธ ์

2561 

อาจารยล์ลิดา 
แก้วฉาย    
 
นางสาววรัญญา 
ลือจันดา 

รวมงบประมาณ     25,000        
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หมายเหตุ :  
 1 พื้นที่เป้าหมายในการด าเนินงานพนัธกิจสัมพันธ์ 3 พื้นที ่คือ  1.ศูนย์การเรยีนรู้ และศูนยอ์นุรักษ์พันธกุรรมพืชฯ  มหาวิทยาลัยราชภฏัวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถมัภ์  2. 
ชุมชนต าบลคลองห้า อ าเภอคลองหลวง จังหวดัปทมุธาน ีและ ชุมชนต าบลสวนพรกิไทย อ าเภอเมือง จังหวดัปทุมธานี 3. ชุมชนต าบลท่าเกษม และต าบลบ้านแก้ง อ าเภอเมือง จังหวดัสระแกว้ 
 2 เป้าหมายชุมชนทีม่ีศักยภาพในการจัดการตนเอง 2 ชุมชน คือ 1. ชุมชนต าบลคลองห้า 2.ชุมชนต าบลสวนพริกไทย 
 3.1.1.2 ระดับความส าเรจ็ของการสรา้งเครือขา่ยชุมชนนักปฏิบัตเิพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากภายในหรอืภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อรว่มกนัศึกษาและแก้ไขปญัหาของชุมชนท้องถิน่ที่
เป็นพื้นทีเ่ป้าหมายร่วมที่บูรณาการภารกิจของมหาวิทยาลยั  

  ระดับ 1  มีบันทึกลงนามความร่วมมอื 
  ระดับ 2  มีการด าเนินกจิกรรมร่วมกนั  
  ระดับ 3  มีการประเมนิความส าเร็จของการด าเนนิโครงการในระดับรอ้ยละ 50  
  ระดับ 4  มีการประเมนิความส าเร็จของการด าเนนิโครงการในระดับรอ้ยละ 51-100 
  ระดับ 5 ชุมชน หรือองค์กรเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาและที่มีความเขม้แข็งอยา่งยั่งยนื ที่ปรากฏหลกัฐานที่ชัดเจน 

 3.2.1.1 ระดับความส าเรจ็ของการนอ้มน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงมาใช้ในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลยั 
  ระดับ 1  มีการมอบนโยบายในการน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในมหาวิทยาลัย มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบในการก าหนด  และผลักดันนโยบายสู่การปฏิบัติงาน

จนเกิดกระบวนการวางแผนงานของเศรษฐกิจพอเพียงและปฏิบัติได้ครอบคลุมกว้างขวางตามสภาพของมหาวิทยาลัย  
  ระดับ 2  มหาวิทยาลัยพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดี  คุณภาพสูงขึ้น  สามารถลดข้อผิดพลาดในการบริหารงานลดขั้นตอนการปฏิบัติงานให้มีความรวดเร็วขึ้น  
  ระดับ 3  บุคลากรและนักศึกษามีอปุนิสยัในการใช้ทรัพยากรอย่างถูกตอ้งและมกีารประเมินความคุม้ทุนจากการใช้ทรัพยากร เพื่อการแกไ้ข ปรบัปรุง พัฒนาวิธีการจดัการ

ทรัพยากรและเสริมสร้างอุปนสิยัที่ดใีนการใช้ทรัพยากรอย่างต่อเนื่อง  
  ระดับ 4  มีการก าหนดหรือประกาศกลุม่บุคคลต้นแบบทีเ่ป็นคณะผู้บริหาร บคุลากร และนกัศึกษา ที่เปน็ต้นแบบแห่งวิถีชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจน

บุคลากรและนักศกึษาส่วนใหญเ่ช่ือถือปฏิบัตติาม 
  ระดับ 5  มหาวิทยาลยัได้รบัความช่ืนชมอยา่งกวา้งขวางและได้ปฏิบัตติามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง  

 3.3.1.1 ระดับความส าเรจ็ของการสรา้งเครือขา่ยชุมชนนักปฏิบัตเิพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากภายในหรอืภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาครูประจ าการแบบ Coaching 
  ระดับ 1  มีบันทึกลงนามความร่วมมอื 
  ระดับ 2  มีการด าเนินกจิกรรมร่วมกนั  
  ระดับ 3  มีการประเมนิความส าเร็จของการด าเนนิโครงการในระดับรอ้ยละ 50  
  ระดับ 4  มีการประเมนิความส าเร็จของการด าเนนิโครงการในระดับรอ้ยละ 51-100 
  ระดับ 5 ชุมชน หรือองค์กรเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาครูประจ าการแบบ Coaching ปรากฏหลักฐานที่ชัดเจน มกีารน าเอาองค์ความรู้ เพื่อใช้ในการพัฒนาตนเองอยา่งต่อเนื่อง 
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เป้าประสงค์ที่ 4 บัณฑิต และผู้มสี่วนไดส้่วนเสียมีคณุธรรม ศลีธรรม จริยธรรม จิตส านึกท่ีดตี่อสังคมโดยรวมรักษามรดกทางวัฒนธรรมและเข้าใจในสังคมพหุวัฒนธรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม รณรงค์ สร้างจิตส านึกทางวัฒนธรรมและการเรยีนรู้ต่างวัฒนธรรม อนุรักษ์ฟ้ืนฟูและเผยแพรม่รดกทางวัฒนธรรม พัฒนาระบบ
การบริหารจัดการศลิปวัฒนธรรมที่น าไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

 

ล าดับ
ที ่
  

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

  

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

  

ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

  

 แหล่งงบประมาณ
และ 

จ านวนงบประมาณ  

 งบ 
ประมาณ

รวม  
  

รายละเอียดงบประมาณ 
  

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

  
ผู้รับผิดชอบ  

แผ่นดิน  รายได้  

ประเด็นยุทธศาสตร์ 4 การส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม รณรงค์ สร้างจิตส านึกทางวัฒนธรรมและการเรียนรู้ต่างวัฒนธรรม อนุรักษ์ฟื้นฟูและเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมที่น าไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์  
กลยุทธ ์4.1 บริหารจัดการ งานส่งเสริมศาสนา ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมทั้งการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบสานเผยแพร่วัฒนธรรมไทย  
4.1.1 โครงการบริหารจัดการงานส่งเสริมศาสนา ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมและภูมปิัญญาท้องถิ่น    
4.1.1.1 ระดับความส าเรจ็ของการด าเนินงานบริหารจัดการงานท านบุ ารุงศิลปวัฒนธรรมและภมูิปัญญาท้องถิ่น ระดับ 5 
88  กิจกรรม 1  

โครงการบริหาร
จัดการแผนด้านท านุ
บ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม  

1. เพื่อบริหาร
จัดการแผนด้านท านุ
บ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม  
2. เพื่อก ากับติดตาม
ให้มีการด าเนินงาน
ตามแผน 

ระดับความส าเร็จ
ของการ
ด าเนินงานบริหาร
จัดการงานท านุ
บ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม
และภมูิปัญญา
ท้องถิ่น ระดับ 5 
(มีการด าเนินการ 
6-7 ข้อ) 

      ไม่ใช้งบประมาณ เดือน
ตุลาคม 

2560 ถึง  
เดือน

กันยายน 
2561 
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ล าดับ
ที ่
  

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

  

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

  

ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

  

 แหล่งงบประมาณ
และ 

จ านวนงบประมาณ  

 งบ 
ประมาณ

รวม  
  

รายละเอียดงบประมาณ 
  

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

  
ผู้รับผิดชอบ  

แผ่นดิน  รายได้  

89  กิจกรรม 2 
โครงการ บรหิาร
จัดการงานส่งเสรมิ
ศาสนา ท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

เพื่อสืบสานและท านุ
บ ารุง รักษาไว้ซึ่ง
วัฒนธรรม ประเพณี
และภมูิปัญญา
ท้องถิ่น 

ระดับความส าเร็จ
ของการด าเนิน
โครงการ ระดับ 5 

  กศ.ปช. 
10,000 

       
10,000  

หมวดค่าวัสดุ  10,000  บาท 
ค่าวัสดุโครงการ 10,000 บาท 

เดือน
กรกฎาคม 

2561 

อาจารย ์ 
ดร.ประภาพร  
ชุลีลัง 

รวมงบประมาณ         10,000       
หมายเหตุ : เกณฑ์การให้คะแนน  
 4.1.1 ระดบัความส าเรจ็ของการด าเนินงานบริหารจัดการงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและภมูิปัญญาท้องถิ่น 
  เกณฑ์มาตรฐาน  

1. ก าหนดผูร้ับผดิชอบในการจัดท าแผนท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม  
2. จัดท าแผนดา้นท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม โดยบรูณาการกับการจัดการเรียนการสอน การวิจยั และการบริการวิชาการ 
3. ก ากับติดตามให้มีการด าเนินงานตามแผนดา้นท านุบ ารุงศลิปะและวฒันธรรม  
4. ประเมินความส าเรจ็ของตามตัวบง่ช้ีที่วัดความส าเรจ็ตามวตัถุประสงค์ของแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
5. น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
6. เผยแพร่กจิกรรมหรือบริหารด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน  
7. ก าหนดหรือสร้างมาตรฐานด้านศลิปะและวัฒนธรรมซึ่งเป็นที่ยอมรบัในระดับชาติ 

 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
มีการด าเนินการ 1 ข้อ มีการด าเนินการ 2 ข้อ มีการด าเนิน  3-4 ข้อ มีการด าเนินการ 5 ข้อ มีการด าเนินการ 6-7 ข้อ 
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เป้าประสงค์ 5 มหาวิทยาลัยมีคณุภาพ มาตรฐาน โปร่งใส และธรรมาภิบาลตอบสนองต่อความต้องการประเทศ และเป็นที่ยอมรับต่อประชาชน 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศมีธรรมาภิบาล  

ล าดับ
ที ่
  

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

  

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

  

ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

  

 แหล่งงบประมาณ
และ 

จ านวนงบประมาณ  

 งบ 
ประมาณ

รวม  
  

รายละเอียดงบประมาณ 
  

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

  
ผู้รับผิดชอบ  

แผ่นดิน  รายได้  

ยุทธศาสตร์ที ่5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศมีธรรมาภิบาล  

5.1 ดึงดูดบุคลากรที่มีความสามารถให้เข้าท างานในมหาวิทยาลัย   พัฒนาขีดสมรรถนะของทรัพยากรบุคคลอย่างต่อเนื่องทันต่อความเปลี่ยนแปลง 
5.1.1 โครงการพัฒนาระบบการจดัการทรัพยากรบุคคลสู่ความเป็นเลิศ   

90  กิจกรรม 1 
โครงการจดัท าแผน
อัตราก าลัง และ
แผนพัฒนาบุคลากร 

1. เพื่อจัดท าแผน
อัตราก าลัง และ
แผนพัฒนาบุคลากร 

1. ระดับ
ความส าเร็จของ
การจัดการ
ทรัพยากรบุคคลสู่
ความเป็นเลิศ  
อยู่ในระดับ 5 
(ระดับ 5 น าผล
การประเมินมา
ปรับปรุงการ
ด าเนินการตาม
แผนอัตราก าลัง 
และแผนพัฒนา
บุคลากรใหม้ีอัตรา
คงอยู่ของบุคลากร 

   กศ.ปช. 
9,600  

        
9,600  

หมวดค่าใช้สอย  5,100  บาท 
1. ค่าอาหาร จ านวน 30 คน จ านวน 
1 มื้อ มื้อละ 120 บาท รวม 3,600 
บาท 
2. อาหารว่าง จ านวน 30 คน จ านวน 
2 มื้อ มื้อละ 25 บาท รวม 1,500 
บาท 
หมวดค่าวัสดุ  4,500  บาท 
1. ค่าถ่ายเอกสารพร้อมจัดท าเลม่ 
จ านวน 30 เลม่ เลม่ละ 150 บาท 
รวม 4,500 บาท 

เดือน
ตุลาคม 
2560 

อาจารย ์
ปรัชญพัชร   
วันอุทา 



 
 
 
 

91 

ล าดับ
ที ่
  

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

  

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

  

ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

  

 แหล่งงบประมาณ
และ 

จ านวนงบประมาณ  

 งบ 
ประมาณ

รวม  
  

รายละเอียดงบประมาณ 
  

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

  
ผู้รับผิดชอบ  

แผ่นดิน  รายได้  

และบุคลากรมี
ระดับความผูกพัน
ต่อองค์กรที่สูงขึ้น) 

91 กิจกรรม 2 
โครงการพัฒนาระบบ
การจัดการทรัพยากร
บุคคลสูค่วามเป็นเลิศ 

1. เพื่อให้การบริหาร
จัดการหลักสตูรมี
ประสิทธิภาพ 

ร้อยละของการ
เบิกจ่าย
งบประมาณตาม
แผน ร้อยละ 90 

  กศ.ปช. 
109,200  

     
109,200  

หมวดค่าตอบแทน 109,200  บาท 
1. ค่าตอบแทนปฏิบัติงานเสาร์-
อาทิตย์ จ านวน 52 สัปดาห์ สัปดาห์
ละ 2 วัน  
วันละ 3 แรง แรงละ 350 บาท รวม 
109,200 บาท 

เดือน
ตุลาคม 

2559 ถึง  
เดือน

กันยายน 
2560 

นางสาวสุภัทรา  
อภิชาติ 

รวมงบประมาณ    118,800        

5.2 ปรับปรุง กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ จัดการฝึกอบรมและพัฒนาที่มุ่งเน้นการปฏิบัต ิ การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและเป็นมหาวิทยาลัยท่ีรับผิดชอบต่อสังคมและได้มาตรฐานสากล 
5.2.2 โครงการเสริมสร้างธรรมาภบิาลและเป็นมหาวิทยาลยัที่รับผดิชอบต่อสังคมมีการเบิกจ่ายใหเ้ป็นไปด้วยความโปร่งใสถูกต้องตามระเบียบ 

 92  กิจกรรม 1 
โครงการครุภณัฑ์
ประกอบ
ห้องปฏิบัติการด้าน
การบิน Cargo 
Service 
Management 

  1. ร้อยละ
ความส าเร็จของ
การพัฒนา 
ปรับปรุง
สิ่งก่อสร้าง และ
ครุภณัฑ์เพื่อ
พัฒนาการเรียน

 แผ่นดิน 
1,000,000  

     
1,000,000  

ทิ้งสิ้น 1,000,000 บาท 
หมวดครุภัณฑ์  1,000,000  บาท 
1. โปรมแกรม ระบบปฏิบัติการ IATA 
Air Waybills 1 ชุด  250,000 บาท 
2. เอกสารก ากับสินค้าสมาคมขนส่ง
อากาศระหว่างประเทศ 10,000 บาท 
3. ตู้บรรจสุินค้าส าหรับเครื่องบิน  

เดือน
มิถุนายน 
2561 

นางสาวสุภัทรา  
อภิชาต 
 
นางสาวจิราภรณ ์ 
ศรีวันนา 



 
 
 
 

92 

ล าดับ
ที ่
  

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

  

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

  

ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

  

 แหล่งงบประมาณ
และ 

จ านวนงบประมาณ  

 งบ 
ประมาณ

รวม  
  

รายละเอียดงบประมาณ 
  

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

  
ผู้รับผิดชอบ  

แผ่นดิน  รายได้  

การสอน ร้อยละ 
100 

ULD (AKE) อะคิลิค 1 ตู ้ 125,000 
บาท 
4. ตัวอย่างสินค้าอันตราย จ านวน 9 
ชุด ชุดละ 1,250 บาท รวม 11,250 
บาท 
5. โมเดลเครื่องบิน คละแบบ ขนาด 
1:400  15 ล า ล าละ 5,500 บาท รวม 
82,500 บาท 
6. ภาพกรอบลอย Cargo Aircraft 
Layout 15 ภาพ ภาพละ 5,800 บาท 
87,000 บาท 
7. Hand Pallet 1 คัน 29,000 บาท 
8. Hand Stackers 1 คัน 49,000 
บาท 
9. โมเดลแสดงสนามบินจ าลองและ
ฝ่ายครุภณัฑ์สินคา้  150,000 บาท 
10. หนังสือ DGR IATA 1 เล่ม 
25,000 บาท 
11. ชุดครุภณัฑ์ประกอบการบรรจุ
สินค้า 181,250  บาท 



 
 
 
 

93 

ล าดับ
ที ่
  

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

  

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

  

ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

  

 แหล่งงบประมาณ
และ 

จ านวนงบประมาณ  

 งบ 
ประมาณ

รวม  
  

รายละเอียดงบประมาณ 
  

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

  
ผู้รับผิดชอบ  

แผ่นดิน  รายได้  

 93 กิจกรรม 2 
โครงการบริหาร
จัดการวิทยาลัย 

1. เพื่อให้การบริหาร
จัดการวิทยาลัยมี
ประสิทธิภาพ 

5.2.2.1 ร้อยละ
ของการเบิกจ่าย
งบประมาณตาม
แผน  ร้อยละ 90 

 
แผ่นดิน
9,700  

       
283,540  

ทิ้งสิ้น 283,740 บาทงบแผ่นดิน 
9,700 บาทหมวดวัสดุ  9,700 
บาท1. อุปกรณส์ านักงาน 9,700 บาท 

เดือน
ตุลาคม 

2560 ถึง 
เดือน

กันยายน 
2561 

นางสาวสุภัทรา  
อภิชาต 
 
นางสาวจิราภรณ ์ 
ศรีวันนา 

           กศ.ปช. 
273,840 

 
  

  งบรายได้ 273,840 บาท 
หมวดค่าใช้สอย 114,800  บาท 
1. ค่าธรรมเนยีมขออยู่ต่อและต่ออายุ
ใบอนุญาตท างาน 1 ราย = 8,800 
บาท 
2. ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เฉลี่ย
เดือนละ 8,000 x 12 เดือน = 
96,000 บาท 
3. ค่าเดินทางไปราชการ = 5,000 
บาท  
4. ค่ารับรองการประชุม = 5,000 
บาท 
หมวดค่าวัสดุ  103,440 บาท 
1. หมึกพิมพ์ 4 สี ชุดละ 7,910 
จ านวน 3 ชุด = 23,730 

    



 
 
 
 

94 

ล าดับ
ที ่
  

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

  

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

  

ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

  

 แหล่งงบประมาณ
และ 

จ านวนงบประมาณ  

 งบ 
ประมาณ

รวม  
  

รายละเอียดงบประมาณ 
  

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

  
ผู้รับผิดชอบ  

แผ่นดิน  รายได้  

2. หมึกพิมพ์ 85 A กล่องละ 2,080 x 
5  = 10,400 
3. หมึกพิมพ์ 35 A กล่องละ 2,030 x 
5  = 10,150 
4. หมึกพิมพ์ 78 A กล่องละ 2,370 x 
5  = 11,850 
5. กระดาษ A4 รีมละ 103 จ านวน 
100 รีม  = 10,300 
6. ของที่ระลึกสวัสดีปีใหม ่   = 
10,000                                                                 
7. ค่าถ่ายเอกสาร เดือนละ 1,000 
บาท  = 10,000 
8. ค่าพวงหรีด พวงละ 500 x 12 
เดือน  =  6,000 
9. วัสดุ อ่ืนๆ  =  11,010  บาท 
ค่าสาธารณูปโภค   55,600 บาท 
1. ค่าโทรศัพท์ = 30,000 
2. ค่าไปรษณีย ์ = 10,000 
3. ค่าน้ าดื่ม  อาทิตย์ละ 300 บาท 
จ านวน 52 อาทิตย์ = 15,600 บาท 



 
 
 
 

95 

ล าดับ
ที ่
  

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

  

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

  

ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

  

 แหล่งงบประมาณ
และ 

จ านวนงบประมาณ  

 งบ 
ประมาณ

รวม  
  

รายละเอียดงบประมาณ 
  

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

  
ผู้รับผิดชอบ  

แผ่นดิน  รายได้  

94  กิจกรรม 3 
โครงการบริหาร
จัดการหลักสตูร บธ.บ.
การจัดการธุรกิจการ
บิน (หลักสูตร
นานาชาติ) 

1. เพื่อให้การบริหาร
จัดการหลักสตูรมี
ประสิทธิภาพ 

ร้อยละของการ
เบิกจ่าย
งบประมาณตาม
แผน ร้อยละ 90 

 แผ่นดิน 
20,000  

         
66,240  

งบแผ่นดิน 20,000 บาท 
หมวดค่าวัสดุ  20,000  บาท 
1. วัสดุอื่น 20,000 บาท 

เดือน
ตุลาคม 

2560 ถึง  
เดือน

กันยายน 
2561 

นางสาวสุภัทรา  
อภิชาต 
 
นางสาวจิราภรณ ์ 
ศรีวันนา 

           กศ.ปช. 
46,240  

  งบรายได้ 46,240 บาท 
หมวดค่าใช้สอย 15,000  บาท 
1. ค่าเดินทางไปราชการ = 15,000 
บาท 
หมวดค่าวัสดุ  31,240 บาท 
1. ค่าถ่ายเอกสาร เฉลี่ยเดือนละ 
1,000 บาท x 12 เดือน = 12,000 
บาท 
2. กระดาษ A4 รีมละ 103 จ านวน 
80 รีม  = 8,240  บาท 
3. หมึกพิมพ์ 79A กล่องละ 2,200 
บาท x  5 กล่อง  = 11,000  บาท 

    



 
 
 
 

96 

ล าดับ
ที ่
  

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

  

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

  

ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

  

 แหล่งงบประมาณ
และ 

จ านวนงบประมาณ  

 งบ 
ประมาณ

รวม  
  

รายละเอียดงบประมาณ 
  

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

  
ผู้รับผิดชอบ  

แผ่นดิน  รายได้  

 95 กิจกรรม 4 
โครงการบริหาร
จัดการหลักสตูร 
ศศ.บ.การจดัการการ
บริการและการ
โรงแรม (หลักูตร
ภาษาอังกฤษ) 

1. เพื่อให้การบริหาร
จัดการหลักสตูรมี
ประสิทธิภาพ 

ร้อยละของการ
เบิกจ่าย
งบประมาณตาม
แผน ร้อยละ 90 

 แผ่นดิน 
10,000  

         
22,920  

งบแผ่นดิน 10,000 บาท 
หมวดค่าวัสดุ  10,000  บาท 
1. วัสดุอื่น 10,000 บาท            

เดือน
ตุลาคม 

2560 ถึง  
เดือน

กันยายน 
2561 

นางสาวสุภัทรา  
อภิชาต 
 
นางสาวจิราภรณ ์ 
ศรีวันนา 

           กศ.ปช. 
12,920  

  งบรายได้ 12,920 บาท 
หมวดค่าวัสดุ  12,920  บาท 
1. ค่ากระดาษ A4 จ านวน 40 รีม  = 
4,120  บาท                    
2. หมึกพิมพ์ 79A กล่องละ 2,200 
บาท x  4 กล่อง = 8,800  บาท                

    

96  กิจกรรม 5 
โครงการบริหาร
จัดการหลักสตูร บธ.บ.
การจัดการธุรกิจการ
บริการผู้สูงอาย ุ
(หลักสูตรสองภาษา) 

1. เพื่อให้การบริหาร
จัดการหลักสตูรมี
ประสิทธิภาพ 

ร้อยละของการ
เบิกจ่าย
งบประมาณตาม
แผน ร้อยละ 90 

 แผ่นดิน 
6,900  

         
23,200  

งบแผ่นดิน 6,900 บาท 
หมวดค่าวัสดุ  6,900 บาท 
1. วัสดุอื่น 4,840 บาท 
2. กระดาษ A4 รีมละ 103 จ านวน 
20 รีม  = 2,060 บาท 

เดือน
ตุลาคม 

2560 ถึง  
เดือน

กันยายน 
2561 

นางสาวสุภัทรา  
อภิชาต 
 
นางสาวจิราภรณ ์ 
ศรีวันนา 



 
 
 
 

97 

ล าดับ
ที ่
  

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

  

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

  

ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

  

 แหล่งงบประมาณ
และ 

จ านวนงบประมาณ  

 งบ 
ประมาณ

รวม  
  

รายละเอียดงบประมาณ 
  

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

  
ผู้รับผิดชอบ  

แผ่นดิน  รายได้  

           กศ.ปช. 
16,300 

  

  งบรายได้ 16,300 บาท 
หมวดค่าใช้สอย 2,500  
1. ค่าเดินทางไปราชการ  2,500 บาท 
หมวดค่าวัสดุ 13,800  บาท 
1. ค่าถ่ายเอกสาร  = 5,000 บาท 
2. หมึกพิมพ์ 79A กล่องละ 2,200 
บาท x 4 กล่อง  = 8,800  บาท 

    

97  กิจกรรม 6 
โครงการบริหาร
จัดการหลักสตูรไมซ ์

1. เพื่อให้การบริหาร
จัดการหลักสตูรมี
ประสิทธิภาพ 

ร้อยละของการ
เบิกจ่าย
งบประมาณตาม
แผน ร้อยละ 90 

   กศ.ปช. 
36,220  

       
36,220  

หมวดวัสดุ  36,220  บาท 
1. ค่ากระดาษ A4 จ านวน 40 รีม  = 
4,120  บาท       
2. หมึกพิมพ์ 79A กล่องละ 2,200 
บาท x  8 กล่อง = 17,600  บาท    
3. ค่าวัสดุอุปกรณ์ส านักงานอ่ืนๆ 
5,000 บาท 
4. ค่า pointer logitech จ านวน 5 
ช้ิน 8,500 บาท 
5. ค่าล าโพง 1,000 บาท 

เดือน
ตุลาคม 

2560 ถึง 
เดือน

กันยายน 
2561 

นางสาวสุภัทรา  
อภิชาติ 
 
นางสาวจิราภรณ ์ 
ศรีวันนา 



 
 
 
 

98 

ล าดับ
ที ่
  

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

  

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

  

ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

  

 แหล่งงบประมาณ
และ 

จ านวนงบประมาณ  

 งบ 
ประมาณ

รวม  
  

รายละเอียดงบประมาณ 
  

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

  
ผู้รับผิดชอบ  

แผ่นดิน  รายได้  

98   กิจกรรม 7 
โครงการบริหาร
จัดการหลักสตูร
ปรัชญาดุษฎีบณัฑติ
และวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิตสาขาวิชา
สิ่งแวดล้อมศึกษา 

1. เพื่อให้การบริหาร
จัดการหลักสตูรมี
ประสิทธิภาพ 

ร้อยละของการ
เบิกจ่าย
งบประมาณตาม
แผน ร้อยละ 90 

   กศ.ปช. 
94,900  

       
94,900  

หมวดค่าวัสดุ 69,900  บาท 
1. ค่ากระดาษ (จ านวน 100 รีม รมีละ 
103 บาท) = 10,300 บาท 
2. หมึกพิมพ์ กล่องละ 2,200 บาท x  
12 กล่อง = 26,400  บาท     
3. ค่าถ่ายเอกสาร (เดือนละ 2,000 
บาท จ านวน 12 เดือน) = 24,000 
บาท 
4. ค่าวัสดุอื่นๆ รวม 5,700 บาท 
5. เครื่องพิมพ์เลเซอร์ ขาว-ด า จ านวน 
1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 3,500 บาท 
หมวดครุภัณฑ์ 25,000  บาท 
1. โน๊ตบุ๊ค จ านวน 1 เครื่อง ราคา
เครื่องละ 25,000 บาท 

เดือน
ตุลาคม 

2560 ถึง  
เดือน

กันยายน 
2561 

นางสาวสุภัทรา  
อภิชาติ 
 
นางสาวจิราภรณ ์ 
ศรีวันนา 



 
 
 
 

99 

ล าดับ
ที ่
  

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

  

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

  

ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

  

 แหล่งงบประมาณ
และ 

จ านวนงบประมาณ  

 งบ 
ประมาณ

รวม  
  

รายละเอียดงบประมาณ 
  

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

  
ผู้รับผิดชอบ  

แผ่นดิน  รายได้  

99  กิจกรรม 8 
โครงการบริหาร
จัดการหลักสตูร
บริหารธรุกิจ
มหาบัณฑิต สาขา
บริหารธรุกิจ 

1. เพื่อให้การบริหาร
จัดการหลักสตูรมี
ประสิทธิภาพ 

เชิงปริมาณ                       
- ใช้งบประมาณไม่
น้อยกว่า ร้อยละ 
80   
เชิงคุณภาพ                     
- ผลประเมินความ
พึงพอใจต่อการ
จัดการเรียนการ
สอนไม่น้อยกว่า  
ร้อยละ 80 

   กศ.ปช. 
110,000  

     
110,000  

ค่าใช้สอย  10,000  บาท                                                                      
1) ค่าถ่ายเอกสารประกอบการสอน    
10,000  บาท                           
ค่าวัสดุ 100,000  บาท 
1) หมึกพิมพ ์ กระดาษ หนังสือ  
อุปกรณ์ส านักงาน    100,000 บาท  

เดือน
ตุลาคม 

2560 ถึง  
เดือน

กันยายน 
2561 

นางสาวสุภัทรา  
อภิชาติ 
 
นางสาวจิราภรณ ์ 
ศรีวันนา 

 100 กิจกรรม 9 
โครงการบริหาร
จัดการหลักสตูร
บริหารธรุกิจดุษฎี
บัณฑิต สาขา
บริหารธรุกิจ 

1. เพื่อให้การบริหาร
จัดการหลักสตูรมี
ประสิทธิภาพ 

ร้อยละของการ
เบิกจ่าย
งบประมาณตาม
แผน ร้อยละ 90 

   กศ.ปช. 
60,150  

       
60,150  

ทิ้งสิ้น 60,150 บาท 
หมวดค่าวัสดุ  60,150  บาท 
1. ค่าหนังสือ  10,000 บาท 
2. ค่าวัสดุอื่นๆ 15,000 บาท 
3. ค่ากระดาษ 50 รีม = 5,150 บาท 
4. ค่าถ่ายเอกสาร = 5,000 บาท 
5. ค่าหมึกพิมพ์ = 25,000 บาท 

เดือน
ตุลาคม 

2560 ถึง  
เดือน

กันยายน 
2561 

นางสาวสุภัทรา  
อภิชาติ 
 
นางสาวจิราภรณ ์ 
ศรีวันนา 



 
 
 
 

100 

ล าดับ
ที ่
  

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

  

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

  

ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

  

 แหล่งงบประมาณ
และ 

จ านวนงบประมาณ  

 งบ 
ประมาณ

รวม  
  

รายละเอียดงบประมาณ 
  

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

  
ผู้รับผิดชอบ  

แผ่นดิน  รายได้  

101  กิจกรรม 10 
โครงการบริหาร
จัดการหลักสตูร     
รัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิตและ 
ดุษฎีบัณฑิต สาขา 
รัฐประศาสนศาสตร ์

1. เพื่อให้การบริหาร
จัดการหลักสตูรมี
ประสิทธิภาพ 

ร้อยละของการ
เบิกจ่าย
งบประมาณตาม
แผน ร้อยละ 90 

   กศ.ปช. 
64,160  

       
64,160  

ทิ้งสิ้น 64,160 บาท 
หมวดค่าวัสดุ  64,160  บาท 
1. ค่ากระดาษ (จ านวน 70 รีม รีมละ 
103 บาท) = 7,210 บาท 
2. ค่าหมึกพิมพ ์     
- HP CB541A สีด า 3 กล่องๆ กลอ่ง
ละ 2,450 =7,350 บาท     
- หมึกพิมพ์ HP CB541A สีเหลือง 2 
กล่องๆ กล่องละ 2,300 =4,600 บาท    
- หมึกพิมพ์ HP CB541A สีชมพู 2 
กล่องๆ กล่องละ 2,300 =4,600 บาท    
- หมึกพิมพ์ HP CB541A สีฟ้า 2 
กล่องๆ กล่องละ 2,300 =4,600 บาท    
- หมึกพิมพ์ HP P2055DN สีด า 2 
กล่อง กล่อง 2,900 =5,800 บาท3. 
ค่าถ่ายเอกสาร = 30,000 บาท 

เดือน
ตุลาคม 

2560 ถึง 
เดือน

กันยายน 
2561 

นางสาวสุภัทรา  
อภิชาติ 
 
นางสาวจิราภรณ์  
ศรีวันนา 



 
 
 
 

101 

ล าดับ
ที ่
  

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

  

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

  

ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

  

 แหล่งงบประมาณ
และ 

จ านวนงบประมาณ  

 งบ 
ประมาณ

รวม  
  

รายละเอียดงบประมาณ 
  

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

  
ผู้รับผิดชอบ  

แผ่นดิน  รายได้  

102  กิจกรรม 11 
โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการจัดท าแผน
บริหารความเสี่ยง 
และการควบคุม
ภายในประจ าปี
งบประมาณ 2561 

1. เพื่อจัดท าแผน
บริหารความเสี่ยง 
และการควบคุม
ภายใน ประจ าปี
งบประมาณ 2561 

1. อาจารย์ และ
เจ้าหน้าท่ี เข้าร่วม
อบรมเชิง
ปฏิบัติการไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 80 
2. มีประเด็นความ
เสี่ยงไม่น้อยกว่า 3 
ประเด็นเพื่อน าไป
แก้ไขปรับปรุง
ต่อไป 
3. อาจารย์ และ
เจ้าหน้าท่ี มี
ความรู้ความเข้าใจ
และตระหนักถึง
ความเสีย่งใน
องค์กรที่เกิดขึ้น 
สามารถวิเคราะห์
และระบุความ
เสี่ยงสูงเพื่อน าไป
แก้ไขปรับปรุง
ต่อไป 

  กศ.ปช. 
6,700 

        
6,700  

หมวดค่าใช้สอย  6,100  บาท 
1. ค่าอาหาร จ านวน 30 คน คนละ 1 
มื้อ มื้อละ 120 บาท รวม 3,600 บาท 
2. ค่าอาหารว่าง จ านวน 30 คน คน
ละ 2 มื้อ มื้อละ 25 บาท รวม 1,500 
บาท 
3. ค่าจัดท าเลม่เอกสาร จ านวน 10 
เล่ม เล่มละ 100 บาท  1,000 บาท 
หมวดค่าวัสดุ  600 บาท 
1. ค่าถ่ายเอกสาร จ านวน 30 ชุด ชุด
ละ 20 บาท รวม 600 บาท 

เดือน
ตุลาคม 
2560 

อาจารย ์
ปรัชญพัชร   
วันอุทา 



 
 
 
 

102 

ล าดับ
ที ่
  

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

  

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

  

ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

  

 แหล่งงบประมาณ
และ 

จ านวนงบประมาณ  

 งบ 
ประมาณ

รวม  
  

รายละเอียดงบประมาณ 
  

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

  
ผู้รับผิดชอบ  

แผ่นดิน  รายได้  

 103 กิจกรรม 12 
โครงการทบทวน
แผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 ทบทวน
แผนกลยุทธ์ พ.ศ. 
2559 - 2563 และ
จัดท าแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 

1. เพื่อทบทวน
แผนปฏิบัติการ
ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 
2560 
2. ทบทวนแผนกล
ยุทธ์ พ.ศ. 2559 - 
2563 
3. จัดท าแผนปฏิบตัิ
การประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 
2561 

1. บุคลากรสาย
วิชาการและสาย
สนับสนุน เข้าร่วม
โครงการจ านวน 
ไม่น้อยกว่า 40 
คน 
2. ผู้เข้ารับการ
อบรมมีความรู้ใน
การพัฒนาระบบ
การวางแผนและ
งบประมาณ
สามารถน าไป
ปฏิบัติได ้
3. ระดับ
ความส าเร็จของ
การด าเนินงาน
ตามแผน อยู่ใน
ระดับ 4 

   กศ.ปช. 
184,500  

     
184,500  

คร้ังท่ี 1 รอบ 3 เดือน  เดือนมกราคม 
2561 
หมวดค่าวัสดุ (600 บาท) 
1. ค่าถ่ายเอกสาร จ านวน 30 ชุด     
ชุดละ 20 บาท รวม 600 บาท 
คร้ังท่ี 2 รอบ 6 เดือน เดือนเมษายน 
2561 
หมวดค่าวัสดุ  (600 บาท) 
1. ค่าถ่ายเอกสาร จ านวน 30 ชุด      
ชุดละ 20 บาท รวม 600 บาท 
คร้ังท่ี 3 รอบ 9 เดือน เดือนกรกฎาคม 
2561 
หมวดค่าวัสดุ  (600 บาท) 
1. ค่าถ่ายเอกสาร จ านวน 30 ชุด      
ชุดละ 20 บาท รวม 600 บาท 
คร้ังท่ี 4 ท าแผน 61  เดือนกรกฎาคม 
2561 
หมวดค่าใช้สอย (182,700 บาท) 
1. ค่าอาหาร จ านวน 40 คน คนละ 5 
มื้อ มื้อละ 250 บาท รวม 50,000 บาท 
2. ค่าอาหารว่าง จ านวน 40 คน คนละ 
6 มื้อ มื้อละ 80 บาทรวม 19,200 บาท 

คร้ังท่ี 1 
รอบ 3 
เดือน  
เดือน

มกราคม 
2561 

คร้ังท่ี 2 
รอบ 6 
เดือน  
เดือน

เมษายน 
2561 

คร้ังท่ี 3 
รอบ 9 
เดือน  
เดือน

กรกฎาคม 
2561 

คร้ังท่ี 4 ท า
แผน 62 
เดือน

อาจารย ์
ปรัชญพัชร   
วันอุทา 



 
 
 
 

103 

ล าดับ
ที ่
  

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

  

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

  

ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

  

 แหล่งงบประมาณ
และ 

จ านวนงบประมาณ  

 งบ 
ประมาณ

รวม  
  

รายละเอียดงบประมาณ 
  

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

  
ผู้รับผิดชอบ  

แผ่นดิน  รายได้  

3. ค่าที่พัก จ านวน 20 ห้อง ห้องละ 
1,800 บาท จ านวน 2 คืน รวม 72,000 
บาท 
4. ค่าเช่าเหมารถ 40,000 บาท 
5. ค่าจัดท าเลม่เอกสาร จ านวน 10 เล่ม 
เล่มละ 150 บาท  1,500 บาท 

กรกฎาคม 
2561 

รวมงบประมาณ   1,768,030        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

    



 
 
 
 

104 

ล าดับ
ที ่
  

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

  

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

  

ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

  

 แหล่งงบประมาณ
และ 

จ านวนงบประมาณ  

 งบ 
ประมาณ

รวม  
  

รายละเอียดงบประมาณ 
  

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

  
ผู้รับผิดชอบ  

แผ่นดิน  รายได้  

5.2.4 โครงการจัดการมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศกึษาเพื่อสู่ความเป็นเลิศ    
5.2.4.1. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์ สกอาจารย์ มากกว่า 4.51 
104  กิจกรรม 1 

โครงการพัฒนาระบบ
และกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษา 

1.เพื่อการจัด
การศึกษาของ
วิทยาลัยมีการ
ควบคุม ตรวจสอบ
และประเมิน
คุณภาพ ตาม
มาตรฐาน            
2.เพื่อติดตามและ
ประเมินผลการ
ประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน 

5.2.4.1 ผลการ
ประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน
ตามเกณฑ์ สก
อาจารย์ มากกว่า 
4.51 

 แผ่นดิน 
48,800  

       
129,300  

งบแผ่นดิน  48,800 บาท 
หมวดค่าใช้สอย 23,800  บาท 
ระดับหลักสูตร 10 หลักสูตร    
1. ค่าอาหาร  10 คน x 120 บาท x 1 
มื้อ x 10 หลักสตูร  = 12,000 
2. ค่าอาหารว่าง  10 คน x 25 บาท x 
2 มื้อ x 10 หลักสูตร =5,000 
ระดับวิทยาลัย    
1. ค่าอาหาร  40 คน x 120 บาท x 1 
มื้อ   = 4,800 
2. ค่าอาหารว่าง  40 คน x 25 บาท x 
2 มื้อ  =2,000 
หมวดค่าวัสดุ 25,000  บาท 
ระดับหลักสูตร 10 หลักสูตร   
1. ค่าถ่ายเอกสาร 10 หลักสูตร = 
15,000 บาท 
ระดับวิทยาลัย  
1. ค่าถ่ายเอกสารระดับคณะ 10,000 
บาท      

เดือน
กรกฎาคม 

ถึง 
สิงหาคม 
2561 

อาจารย ์
ดร.อมรรักษ์   
สวนชูผล 



 
 
 
 

105 

ล าดับ
ที ่
  

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

  

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

  

ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

  

 แหล่งงบประมาณ
และ 

จ านวนงบประมาณ  

 งบ 
ประมาณ

รวม  
  

รายละเอียดงบประมาณ 
  

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

  
ผู้รับผิดชอบ  

แผ่นดิน  รายได้  

     กศ.ปช. 
80,500 

 งบรายได้ กศ.ปช.  80,500 บาท 
หมวดค่าตอบแทน     
ระดับหลักสูตร 10 หลักสูตร    
1.ค่าตอบแทนภายนอก ต าแหน่ง
ประธาน  1 ท่าน ท่านละ 3,000 บาท 
x 10 หลักสตูร = 30,000  
2.ค่าตอบแทนภายนอก ต าแหน่ง
กรรมการ  1 ท่าน ท่านละ 2,500 
บาท x 10 หลักสูตร = 25,000           
3.ค่าตอบแทนภายใน  ต าแหน่ง
กรรมการ  1 ท่าน ท่านละ 1,000 
บาท x 10  หลักสูตร = 10,000        
4.ค่าตอบแทนกรรมการภายใน 
ต าแหน่งผู้ช่วยเลขานุการ 1 ท่าน ท่าน
ละ 500 บาท x 10 หลักสูตร =  
5,000 

  



 
 
 
 

106 

ล าดับ
ที ่
  

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

  

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

  

ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

  

 แหล่งงบประมาณ
และ 

จ านวนงบประมาณ  

 งบ 
ประมาณ

รวม  
  

รายละเอียดงบประมาณ 
  

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

  
ผู้รับผิดชอบ  

แผ่นดิน  รายได้  

       ระดับวิทยาลัย   
1.ค่าตอบแทนภายนอก ต าแหน่ง
ประธาน  1 ท่าน ท่านละ 5,000 บาท 
2.ค่าตอบแทนภายนอก ต าแหน่ง
กรรมการ  1 ท่าน ท่านละ 4,000 
บาท 
3.ค่าตอบแทนภายใน  ต าแหน่ง
กรรมการ  1 ท่าน ท่านละ 1,000 
บาท 
4.ค่าตอบแทนกรรมการภายใน 
ต าแหน่งผู้ช่วยเลขานุการ   1 ท่าน 
ท่านละ 500 บาท        

  



 
 
 
 

107 

ล าดับ
ที ่
  

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

  

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

  

ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

  

 แหล่งงบประมาณ
และ 

จ านวนงบประมาณ  

 งบ 
ประมาณ

รวม  
  

รายละเอียดงบประมาณ 
  

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

  
ผู้รับผิดชอบ  

แผ่นดิน  รายได้  

 105 กิจกรรม 2 
โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ การเตรียม
ความพร้อมการตรวจ
ประเมินคุณภาพ
การศึกษา  

1.เพื่อเตรียมความ
พร้อมในการตรวจ
ประเมินคุณภาพ
การศึกษา 

1.ผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษา
ภายในตามเกณฑ์ 
สกอาจารย์
มากกว่า 4.51 

แผ่นดิน
9,400 

          
9,400  

หมวดค่าใช้สอย   6,000  บาท                                                          
1. ค่าอาหาร  40 คน x 100 บาท x 1 
มื้อ   = 4,0002. ค่าอาหารว่าง  40 
คน x 25 บาท x 2 มื้อ =2,000                                      
หมวดค่าวัสดุ  3,400  บาท                                                       
1. ค่าถ่ายเอกสารประกอบการอบรม
ระดับคณะ 3,400 บาท              

พฤษภาคม 
2561 

อาจารย ์
ดร.อมรรักษ์   
สวนชูผล 

รวมงบประมาณ    138,700        

5.2.5 โครงการสื่อสารองค์กรและการสื่อสารการตลาดแบบบรูณาการ (IMC)   

106  กิจกรรม 1 
โครงการจดัท าจัดท า
แผนสื่อสารองค์การ
และการสื่อสาร
การตลาดแบบบรูณา
การ (IMC) 

1. เพื่อจัดท าแผน
สื่อสารองค์การและ
การสื่อสาร
การตลาดแบบ
บูรณาการ (IMC) 
2. เพื่อประเมินผล
ความส าเร็จของแผน
สื่อสารองค์การและ
การสื่อสาร
การตลาดแบบ
บูรณาการ (IMC) 

5.2.5.1 ระดับ
ความส าเร็จของ
การด าเนินการ
สื่อสารองค์การ
และการสื่อสาร
การตลาดแบบ
บูรณาการ (IMC) 
ระดับ 4 (ระดับ 4 
มีการประเมินผล
ความส าเร็จของ
แผนสื่อสาร

      ไม่ใช้งบประมาณ  เดือน
ตุลาคม 

2560 ถึง
เดือน

กันยายน 
2561  

อาจารย ์
เกียรตสิุดา  
กลิ่นจันทร ์



 
 
 
 

108 

ล าดับ
ที ่
  

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

  

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

  

ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

  

 แหล่งงบประมาณ
และ 

จ านวนงบประมาณ  

 งบ 
ประมาณ

รวม  
  

รายละเอียดงบประมาณ 
  

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

  
ผู้รับผิดชอบ  

แผ่นดิน  รายได้  

3. เพื่อประเมิน
ความพึงพอใจของ
คณาจารย์ บุคลากร 
นักศึกษา และ
ประชาชนท่ัวไป ต่อ
ภาพลักษณ์องค์กร  

องค์การและการ
สื่อสารการตลาด
แบบบูรณาการ 
(IMC)) 
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ล าดับ
ที ่
  

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

  

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

  

ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

  

 แหล่งงบประมาณ
และ 

จ านวนงบประมาณ  

 งบ 
ประมาณ

รวม  
  

รายละเอียดงบประมาณ 
  

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

  
ผู้รับผิดชอบ  

แผ่นดิน  รายได้  

 107 กิจกรรม 2 
โครงการจดัท าสื่อ
สิ่งพิมพ์และสื่อ 
Electronic เพื่อใช้ใน
การประชาสัมพันธ์
วิทยาลัยนวัตกรรม
การจัดการ 

1) เพื่อเป็นสื่อ
ส าหรับใช้การ
ประชาสมัพันธ์ของ
หลักสตูรที่สังกัด
วิทยาลัยนวัตกรรม
การจัดการ 
2) เพื่อเป็นสื่อใน
การประชาสัมพันธ์
เชิงรุก 
3) เพื่อสรา้งความจูง
ใจให้ผู้สนใจเข้า
ศึกษาในหลักสตูร
สังกัดวิทยาลยั
นวัตกรรมการ
จัดการ 
4) เพื่อเป็นสื่อใน
การประชาสัมพันธ์
การรับสมัคร
นักศึกษาและเป็นท่ี
รู้จักแก่
บุคคลภายนอก 

เชิงปริมาณ  
1. จ านวนผู้เข้าดู
โฆษณา ไม่ต่ ากว่า 
200,000 คน 
2. จ านวนผู้ตอบ
รับการสมัครเข้า
ศึกษาในหลักสตูร 
จ านวน 20 คน 
ต่อหลักสตูร 

   กศ.ปช. 
97,500  

       
97,500  

ค่าใช้สอย 97,500 
1. โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์รวม
หลักสตูร (ขนาด A2 อาร์ตมัน พิมพ์ 4 
สี 1 ด้าน) 1000 แผ่น*9.5 บาท = 
9,500 
2. แผ่นพับประชาสมัพันธ์หลักสูตร 
(ขนาด A4 อาร์ตมัน พิมพ์ 4 สี 2 ด้าน 
)12,000 แผ่น แผ่นละ 1.5 บาท= 
18,000 บาท 
3. แผ่นพับรวมหลักสูตร
ประชาสมัพันธ์ (ขนาด A4 อาร์ตมนั 
พิมพ์ 4 สี 2 ด้าน 2 แผ่น) จ านวน 
4,000 แผ่น แผ่นละ 1.5 บาท = 
6,000 บาท 
4. Roll up พร้อมโครง จ านวน 4 ชุด 
ชุดละ 2,000 บาท = 8,000 บาท 
5. แบบฟอร์มใบสมัคร 2,000 ชุด = 
2,000 
6. วารสาร CIM ประจ าปีการศึกษา 
2560 จ านวน 200 เล่ม เล่มละ 50 
บาท = 10,000 

เดือน
มกราคม ถึง

เดือน
มีนาคม 
2561 

อาจารย ์
แพรวพรรณ  
สุวรรณพงค ์
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ล าดับ
ที ่
  

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

  

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

  

ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

  

 แหล่งงบประมาณ
และ 

จ านวนงบประมาณ  

 งบ 
ประมาณ

รวม  
  

รายละเอียดงบประมาณ 
  

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

  
ผู้รับผิดชอบ  

แผ่นดิน  รายได้  

7. ค่าโฆษณา ผ่านทาง Website 
DekD.com = 35,000 
8. สติ๊กเกอร์ CIM 10 ตร.ซม.  
ตร.ซม.ละ 300 บาท = 3,000 
9. ปฏิทิน CIM ขนาด 9*5.5 ซม. 
(พิมพ์ 4 สี 2 ด้าน) = 6,000 
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ล าดับ
ที ่
  

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

  

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

  

ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

  

 แหล่งงบประมาณ
และ 

จ านวนงบประมาณ  

 งบ 
ประมาณ

รวม  
  

รายละเอียดงบประมาณ 
  

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

  
ผู้รับผิดชอบ  

แผ่นดิน  รายได้  

 108 กิจกรรม 3 
โครงการ "English on 
tour'ชวนน้องมาเรียน
(Road show) 

1) เพื่อออก
ประชาสมัพันธ์
หลักสตูรสังกัด
วิทยาลัยนวัตกรรม
การจัดการ2) เพื่อ
เป็นการเปดิโอกาส
ในการรับสมัครของ
นักศึกษาโดยเข้าถึง
พื้นที่และ
กลุ่มเป้าหมาย3) 
เพื่อเพ่ิมจ านนวนผู้
เข้าศึกษาในระดับ
ปริญญาตรีของ
วิทยาลัยนวัตกรรม
การจัดการ 

นักเรียนระดับ
มัธยมในเขตพื้นท่ี
กลุ่มเป้าหมาย 
จ านวน 10 
โรงเรียน 

   กศ.ปช. 
33,000  

       
33,000  

ค่าใช้สอย    27,000  บาท                                                                   
1.ค่าน้ ามันรถ 15,000 บาท 2.ค่าเบี้ย
เลี้ยงพนักงานขับรถ 2,400 บาท3. ค่า
เบี้ยเลีย้งอาจารย์ 4,800 บาท4.ค่าเบี้ย
เลี้ยงนักศึกษา 4,800 บาท                         
ค่าวสัด ุ 6,000  บาท                                                                          
1.ค่าเอกสารประกอบการ
ประชาสมัพันธ์ 6,000 บาท                                  

เดือน
ตุลาคม 

2560 ถึง
เดือน

มิถุนายน 
2561 

อาจารย์ธัชชัย   
อินทะสุข 
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ล าดับ
ที ่
  

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

  

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

  

ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

  

 แหล่งงบประมาณ
และ 

จ านวนงบประมาณ  

 งบ 
ประมาณ

รวม  
  

รายละเอียดงบประมาณ 
  

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

  
ผู้รับผิดชอบ  

แผ่นดิน  รายได้  

109   กิจกรรม 4 
โครงการ CIM Brand 
Ambassador 

1. เพื่อคัดเลือก
ตัวแทนวิทยาลัย
นวัตกรรมการ
จัดการที่มี
ประสิทธิภาพเป็น
ตัวแทนของวิทยาลัย
นวัตกรรมการ
จัดการในการ
ประชาสมัพันธ์
หน่วยงานต่างๆ  
2. เพื่อ
ประชาสมัพันธ์
วิทยาลัยนวัตกรรม
การจัดการจัดการให้
รู้จักในวงกว้าง 

เชิงปริมาณ 
จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการไม่น้อย
กว่า  
ร้อยละ 80 ของ
ลุ่มเป้าหมาย 
เชิงคุณภาพ 
ระดับความพึง
พอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ
มากกว่า 3.51 

   กศ.ปช. 
22,500  

       
22,500  

ค่าใช้สอย 19,500  บาท 
1. จ้างวงดนตรี 10,000 บาท 
2. ค่าตอบแทนวิทยากร จ านวน 1 คน 
ชม.ละ 400 บาท 6 ชม. = 2,400 
3. ค่าอาหารกลางวัน 15คน*120 
บาท = 4,800 
4. ค่าโปสเตอร์ประชาสัมพันธโ์ครงการ 
10 แผ่น แผ่นละ 30 บาท = 300 
5. ตกแต่งสถานท่ี = 2,000  
ค่าวัสดุ  3,000  บาท 
1.ของที่ระลึก 6 ช้ิน ช้ินละ 500 บาท 
= 3,000 

ธันวาคม 
2560 

อาจารย ์
แพรวพรรณ  
สุวรรณพงค ์
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ล าดับ
ที ่
  

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

  

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

  

ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

  

 แหล่งงบประมาณ
และ 

จ านวนงบประมาณ  

 งบ 
ประมาณ

รวม  
  

รายละเอียดงบประมาณ 
  

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

  
ผู้รับผิดชอบ  

แผ่นดิน  รายได้  

110  กิจกรรม 5 
โครงการจดัท าของที่
ระลึก 

1. เพื่อเป็นสื่อในการ
ประชาสมัพันธ์
องค์กร 
2. เพื่อเป็นการสร้าง
ภาพลักษณ์ทีด่ีให้กับ
วิทยาลัยนวัตกรรม
การจัดการ เช่น มี
ตราสญัลักษณ์และ
สโลแกน  
3. เพื่อใช้ส าหรับ
มอบเป็นท่ีระลึกแขก
ที่มาเยือนวิทยาลยั 
และส าหรับจดั
โครงการต่างๆ 

เชิงคุณภาพ 
วิทยาลัยน าของที่
ระลึกใช้ในการ
ด าเนินการจัด
โครงการต่างๆ 
และใช้ในการมอบ
ให้กับหน่วยงาน
ภายในและ
ภายนอก  

   กศ.ปช. 
50,000  

       
50,000  

ค่าใช้สอย  50,000  บาท 
1. จัดท าของที่ระลึกประจ าวิทยาลัย
นวัตกรรมการจดัการ = 50,000 

ธันวาคม 
2560 

อาจารย์รวีพรรณ  
กาญจนวัฒน ์
 
นายนเรศ   
นวนแจ้ง 
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ล าดับ
ที ่
  

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

  

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

  

ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

  

 แหล่งงบประมาณ
และ 

จ านวนงบประมาณ  

 งบ 
ประมาณ

รวม  
  

รายละเอียดงบประมาณ 
  

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

  
ผู้รับผิดชอบ  

แผ่นดิน  รายได้  

111  กิจกรรม 6 
โครงการ CIM Open 
House 

1. เพื่อ
ประชาสมัพันธ์ 
หลักสตูรระดับ
ปริญญาตรีในสังกัด
วิทยาลัยนวัตกรรม
การจัดการ  
2. เพื่อเปิดโอกาสให้
ครู นักเรียน 
ผู้ปกครอง และผู้ที่
สนใจไดร้่วมชมและ
ร่วมกิจกรรมต่างๆ  
3. เพื่อแสดง
ศักยภาพในการจดั
การศึกษาอย่างมี
คุณภาพสู่สากล 

1. จ านวน
สถานศึกษาท่ีเข้า
ร่วมโครงการ 10 
โรงเรียน  
2. ครู ผู้ปกครอง 
นักเรียน และ
ประชาชนท่ัวไป 
จ านวน 200 คน 

   กศ.ปช. 
83,000  

       
83,000  

หมวดค่าตอบแทน    18,000  บาท                                                  
1.ค่าวิทยากร 18,000 บาท 
หมวดค่าใช้สอย  50,000  บาท 
1. ค่าจ้างจัดท าสื่อสิ่งพิมพ์ 20,000 
บาท  
2. ค่าของรางวัลแข่งขันทักษะทาง
วิชาการ 15,000 บาท  
3. ค่าอาหารและเครื่องดืม่ 15,000 
บาท 
หมวดค่าวัสดุ 15,000  บาท 
1.ค่าวัสดุในการจดันิทรรศการ 
15,000 บาท  

กุมภาพันธ ์
2561 

อาจารย ์
ปรัชญพัชร   
วันอุทา 
 
อาจารย์พูนสวสัดิ ์ 
แก้วเกียรตสิกุล 

รวมงบประมาณ     286,000        

 
 
 
 

    



 
 
 
 

115 

ล าดับ
ที ่
  

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

  

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

  

ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

  

 แหล่งงบประมาณ
และ 

จ านวนงบประมาณ  

 งบ 
ประมาณ

รวม  
  

รายละเอียดงบประมาณ 
  

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

  
ผู้รับผิดชอบ  

แผ่นดิน  รายได้  

5.2.6 โครงการจัดประชุมเพื่อพัฒนาระบบบริหารจดัการโดยมีส่วนรว่มของทุกภาคส่วน 

112  กิจกรรม 1  
โครงการจดัประชุม
เพื่อพัฒนาระบบ
บริหารจดัการ 

1.เพื่อให้การบริหาร
จัดการวิทยาลัยมี
ประสิทธิภาพ 

1. ร้อยละของการ
เบิกจ่าย
งบประมาณตาม
แผนพัฒนาระบบ
บริหารจดัการ 
ร้อยละ 100 

  กศ.ปช. 
150,000 

     
150,000  

หมวดค่าใช้สอย 150,000  บาท 
1. ค่าเบี้ยประชุม = 150,000 

เดือน
ตุลาคม 

2560 ถึง  
เดือน

กันยายน 
2561 

นางสาวสุภัทรา  
อภิชาติ 

รวมงบประมาณ    150,000        
กลยุทธ ์5.4 จัดหาและพัฒนาทรัพยากรสนับสนนุการเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ สิ่งอ านวยความสะดวก และบริการขัน้พื้นฐานภายในมหาวิทยาลัยให้พร้อมต่อการเป็น Semi residential 
University 
5.4.1 โครงการจัดหาและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทรัพยากรสนับสนุนการศึกษา การวิจัย   การบริการวิชาการ 

113  โครงการจดัหาและ
พัฒนาแหล่งเรียนรู้
ทรัพยากรสนับสนุน
การศึกษา การวิจัย   
การบริการวิชาการ 

1. จัดหาทรัพยากร
การเรยีนรู ้
2. พัฒนาแหล่ง
เรียนรู ้
3. พัฒนาฐานข้อมูล
การเรยีนรู ้ 

ค่าเฉลี่ยความ    
พึงพอใจของ
นักศึกษาและ
อาจารย์ต่อสิ่ง
สนับสนุนการ
เรียนรู ้เทคโนโลยี
สารสนเทศ และ
สิ่งอ านวยความ
สะดวกและบริการ

       ใช้งบประมาณส านักวิทยบริการและ
สารสนเทศ  

เดือน
ตุลาคม 

2560 ถึง  
เดือน

กันยายน 
2561 

นางสาวสุภัทรา  
อภิชาติ 
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ล าดับ
ที ่
  

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

  

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

  

ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

  

 แหล่งงบประมาณ
และ 

จ านวนงบประมาณ  

 งบ 
ประมาณ

รวม  
  

รายละเอียดงบประมาณ 
  

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

  
ผู้รับผิดชอบ  

แผ่นดิน  รายได้  

ขั้นพื้นฐานภายใน
มหาวิทยาลยั มาก
ว่า 3.51 

รวมงบประมาณ             -          

รวมงบประมาณทั้งสิ้น  6,029,000        
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หมายเหตุ : เกณฑ์การประเมินผล  
 5.1.1.1 ระดับความส าเรจ็ของการจัดการทรัพยากรบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ 

 ระดับ 1 มีการจัดท าแผนอัตราก าลัง และแผนพัฒนาบุคลากร  
 ระดับ 2  ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการโครงการตามแผน ร้อยละ 50  
 ระดับ 3 ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการโครงการตามแผน รอ้ยละ 51-100 
 ระดับ 4 มีการประเมินผลความส าเร็จของแผนอัตราก าลัง และแผนพัฒนาบุคลากร 
 ระดับ 5 น าผลการประเมินมาปรบัปรุงการด าเนินการตามแผนอัตราก าลัง และแผนพัฒนาบุคลากรให้มีอัตราคงอยู่ของบุคลากร และบคุลากรมีระดับ        

ความผูกพันต่อองค์กรทีสู่งขึ้น 
 5.2.4.2 ระดับความส าเรจ็การจดัการคุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินท่ีเป็นเลิศ (EdEPx) 

 ระดับ 1 มีการจัดท าแผนพัฒนาคณุภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการที่เป็นเลิศ 
 ระดับ 2  ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการโครงการตามแผน ร้อยละ 50  
 ระดับ 3 ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการโครงการตามแผน รอ้ยละ 51-100 
 ระดับ 4 มีการประเมินผลความส าเร็จของแผนพัฒนาคณุภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการที่เป็นเลิศ 
 ระดับ 5 น าผลการประเมินมาปรบัปรุงการด าเนินการตามแผนแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการที่เป็นเลศิ 

 5.2.5.1 ระดับความส าเรจ็ของการด าเนินการสื่อสารองค์การและการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (IMC) 
 ระดับ 1 มีการจัดท าแผนสื่อสารองค์การและการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (IMC) 
 ระดับ 2  ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการโครงการตามแผน ร้อยละ 50  
 ระดับ 3 ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการโครงการตามแผน รอ้ยละ 51-100 
 ระดับ 4 มีการประเมินผลความส าเร็จของแผนสื่อสารองค์การและการสื่อสารการตลาดแบบบรูณาการ (IMC) 
 ระดับ 5 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และประชาชนท่ัวไป ต่อภาพลักษณอ์งค์กร มากกว่า 3.51  
 
 
 
 
 

 


