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ค าน า 
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เพ่ือประโยชน์ในการบริหารจัดการงานตามภารกิจ และการพัฒนามหาวิทยาลัย ทั้งนี้เพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ บัณฑิตวิทยาลัยได้จัดท าแผน 
ปฏิบัติการบัณฑิตวิทยาลัยประจ าปีงบประมาณ 2561  ตามประเด็นยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ ตัวชี้วัดผลงานค่าเป้าหมาย แนวทางการปฏิบัติการ กรอบเวลาในการด าเนินงาน 
ผู้รับผิดชอบ และงบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ โดยแผนปฏิบัติการดังกล่าว เป็นเครื่องมือส าคัญในการก าหนดกรอบการประสานการด าเนินงาน การก ากับติดตาม และการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานต่อไป 
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทมุธานี 
 

ความเป็นมา 
บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ตั้งอยู่ เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน กิโลเมต รที่ 48 ต าบลคลอง

หนึ่ง อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 13180 หมายเลขโทรศัพท์ 02 -5291638 ต่อ 401-403 โทรสาร  02-5291638, ต่อ 406  เว็บไซต์ 
http://grad.vru.ac.th 

บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ เริ่มจัดตั้งและมีการด าเนินการจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาตั้ งแต่ปีการศึกษา 
2541เป็นต้นมา และในปีการศึกษา 2548 ได้ยุบบัณฑิตวิทยาลัยและมีการจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาโดยคณะวิชา   แต่ในปีการศึกษา 2550 มีการจัดตั้งบัณฑิต
วิทยาลัยอีกครั้งและดูแลการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทั้งหมด และในปีการศึกษา 2552 บัณฑิตวิทยาลัยมีการด าเนินงานโดยเป็นหน่วยประ สานงานระดับ
บัณฑิตศึกษา 

 
การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

พ.ศ. 2540   มหาวิทยาลัยท าความร่วมมือกับ University of Northumbria at Newcastle (UNN) ประเทศอังกฤษ เปิดสอนระดับปริญญาโท หลักสูตร
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 

พ.ศ. 2541   เปิดสอนระดับปริญญาโท หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) สาขาวิชาการบริหารการศึกษา และร่วมมือกับ UNN เปิดสอนระดับปริญญาเอก
หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา Human Resource Development  ให้กับอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ 

พ.ศ. 2543   เปิดสอนระดับปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา 
พ.ศ. 2544   เปิดสอนระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) 

สาขาวิชาหลักสูตรและการสอนที่มหาวิทยาลัยและศูนย์สระแก้ว หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (ป.บัณฑิต) และด าเนินการจัดโครงการประกาศนียบัตรบัณฑิต
กองทุนหมู่บ้านตามนโยบายรัฐบาลโดยรับผิดชอบเขตพ้ืนที่จังหวัดปทุมธานี จังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดสระแก้ว 

พ.ศ. 2545  เปิดสอนระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) สาขาวิชาการจัดการทั่วไปและสาขาวิชาการตลาด 
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พ.ศ. 2548  เปิดสอนระดับปริญญาโท หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ 
พ.ศ. 2549   เปิดสอนระดับปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) สาขาวิชาการจัดการความขัดแย้งแบบบูรณาการ หลักสูตรรัฐ

ประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.) สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ และเปิดสอนระดับปริญญาเอก หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต (รป.ด.) สาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร์ หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ค.ด.) สาขาวิชาการบริหารการศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 

พ.ศ. 2550   เปิดสอนระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาวิชาเทคโนโลยีพอลิเมอร์ (วท.ม.) สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัด
การเกษตร (วท.ม.) และมหาวิทยาลัยได้ท าความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพัฒนาบุคลากรระดับปริญญาโทหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.) 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ และหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 

พ.ศ. 2551   เปิดสอนระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) ส าหรับผู้บริหาร (Executive MBA) 
พ.ศ. 2552   มหาวิทยาลัยท าความร่วมมือกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ในการผลิตบัณฑิตศึกษาระดับปริญญาโทและ

ปริญญาเอก สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
พ.ศ. 2553   มหาวิทยาลัยท าความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว แลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษา ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก 
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บัณฑิตวิทยาลัย 
 

ปรัชญา (Philosophy) 
“คุณธรรมเด่น เน้นวิชาการ สร้างงานวิจัย เพ่ือองค์ความรู้ใหม่ น าไปใช้พัฒนาท้องถิ่น” 

 
วิสัยทัศน์ (Vision) : 

“บัณฑิตวิทยาลัยเป็นหน่วยงานส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ให้เกิดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพและสร้างสรรค์งานวิจัยที่เป็นองค์ความรู้ใหม่ เพ่ือ
พัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติสู่มาตรฐานสากล” 

 
พันธกิจ (Mission) : 
 1. ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้เกิดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ 
 2. ส่งเสริมและสร้างสรรค์งานวิจัยที่เป็นองค์ความรู้ใหม่เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น และประเทศชาติ 
 3. ส่งเสริมและก ากับคุณภาพการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน  ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา 

4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการบัณฑิตวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย 
 

นโยบาย 
 1. เป็นศูนย์กลางการประสาน และก ากับการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

2. ก ากับดูแลมาตรฐานการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการและความเป็นสากล 
3. ส่งเสริมและสนับสนุนการท าวิจัยที่มีคุณภาพในระดับบัณฑิตศึกษาและการบริการวิชาการ 
4. มีระบบฐานข้อมูลด้านต่างๆ เพ่ือการบริหารจัดการ 
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นโยบายด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
นโยบายด้านการประกันคุณภาพการศึกษา  เพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย 
  1. พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาที่สามารถสร้างคุณภาพการศึกษาได้อย่างแท้จริง 

2. พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา โดยบูรณาการให้อยู่ในกระบวนการท างาน 
 

เป้าประสงค ์(Goals) : 
 1. พัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive learning) เพ่ือพัฒนานักศึกษาให้มีความพร้อมในการท างานสู่ประชาคมอาเซียน 

2. ประสานงานให้ผลิตผลงานวิจัยที่เป็นองค์ความรู้ใหม่ที่แก้ปัญหาท้องถิ่น 
  3. เป็นองค์กรที่มีธรรมาภิบาลในการบริหารงาน ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ 

 

อัตลักษณ์  :   บัณฑิตจิตอาสา พัฒนาท้องถิ่น 
 

เอกลักษณ์   :  เป็นสถาบันที่น้อมน าแนวทางการด าเนินชีวิต ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

ค่านิยม (Core Values) 
“ VALAYA ” 

V  : Visionary     =  เป็นผู้รอบรู้ และมีวิสัยทัศน์ 
A  :  Activeness    =   ท างานเชิงรุก ริเริ่มสร้างสรรค์ 
L  :  Like to learn     = สนใจใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
A  :  Adaptive     =  ปรับตัวได้ดี พร้อมน าการเปลี่ยนแปลง 
Y  :  Yields      =  ผลงานเป็นที่ประจักษ์ 

 A  :  Acceptance and   Friendliness          =  เป็นที่ยอมรับในการเป็นกัลยาณมิตร 
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คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
รองคณบดีฝ่ายงานวิจัย  

ประกันคุณภาพ และวารสารบัณฑิต
วิทยาลัย 

ส านักงานบัณฑิตวิทยาลัย 

คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยวิทยาลัย 

งานบริหารทั่วไป งานวิชาการ 

 

งานวิจัย ประกันคุณภาพและ
วารสารบัณฑิตวิทยาลัย 

-งานสารบรรณ 
-งานบริหารงานทรัพยากรบุคคล 
-งานพัสดุ ครภุัณฑ ์
-งานการเงิน 
-งานแผนและงบประมาณ 
-งานการประชุมคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลยั 
-งานการประชุมบัณฑติวิทยาลัย 
-งานประชาสมัพันธ์ 
-งานอาคารและสถานที ่

-งานบริหารจัดการหลักสตูร 
-งานบริการวิขาการ 
-งานขอส าเร็จการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา 
-งานรับสมัครนักศึกษาใหม ่
-งานประสานการเรยีนการสอน 
-งานการประชุมคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลยั 
-งานสรุปมตขิอส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของ
สภาวชิาการ 
-งานระบบสารสนเทศ 

-งานวารสารบณัฑิตศึกษา 
-งานระบบประกันคุณภาพ 
-งานสนับสนุนทุนเพื่อเผยแพร่วิทยานิพนธ์ 
-งานตรวจสอบการตีพมิพ์เผยแพร่ผลงานนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา 
-งานตรวจสอบอักขราวิสุทธิ์ 
-งานตรวจรปูแบบวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ 
-งานวิจัย 
-งานห้องสมดุ 

มหาวิทยาลัย 

โครงสร้างองค์กร บัณฑิตวิทยาลัย 
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เป้าประสงค์

พัฒนาสมรรถนะการ
จัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ 
(Productive learning) 
เพ่ือพัฒนานักศึกษาให้มี
ความพร้อมในการท างาน

สู่ประชาคมอาเซียน

ประสานงานให้ผลิต
ผลงานวิจัยที่เป็น
องค์ความรู้ใหม่ที่
แก้ปัญหาท้องถิ่น

เป็นองค์กรที่มีธรรมาภิ
บาลในการบริหารงาน 

ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง และเป็น

องค์การแห่งการเรียนรู้
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แผนผังการเช่ือมโยงของแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

นโยบายมหาวิทยาลัย 
1 2 3 4 5 6 7 

ยกระดับคุณภาพมาตรฐาน
การศึกษาในระดับชาต ิ

พัฒนาและเพิ่มบทบาทใน
การเป็นสถาบันอุดมศึกษา

เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 

พัฒนาคุณภาพมาตรฐาน
การศึกษาในระดับชาต ิ

ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
เป็นที่ยอมรับ 

พัฒนาวิจัยและการบริการวชิาการ
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตในท้องถิ่น 
และแสวงหาความรู้ใหม่ให้เป็นที่
ยอมรับระดบัชาต ิและนานาชาติ 

มหาวิทยาลัยมีขนาดกลาง
ที่มีนักศึกษาภาคปกต ิ 

12,000 คน 

พัฒนาการบริหารจดัการใน
มหาวิทยาลัย 

ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนงานมหาวิทยาลัย 
 

1. แผนงานการผลิตบณัฑิต 2. แผนงานการวิจัย และนวัตกรรมเพื่อ
ตอบสนองต่อการแกไ้ขปัญหาของ

ท้องถิ่น 

3. แผนงานพัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์ 4. แผนงานส่งเสริมศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม รณรงค์สร้างจิตส านึก 

5. แผนงานการพัฒนาระบบการ
บริหารจดัการ 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 

 
1. การพัฒนาการจัดการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษาใหเ้กิดการเรยีนรู้เชิงผลิตภาพ 
2. การวิจัยที่เป็นองค์ความรู้ใหม่ เพื่อพัฒนา

ท้องถิ่น และประเทศชาต ิ
3. การพัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์ และการส่งเสริม

ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
4. การพัฒนาระบบบรหิารจดัการบัณฑิต

วิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้อง
กับนโยบายของมหาวิทยาลัย 

แผนกลยุทธ์ 5 ปี บัณฑิตวิทยาลัย   ประจ าปี พ.ศ. 2560-2564 
 

1. แผนงานการพัฒนาการเรียนการ
สอน และคณุภาพบณัฑติ 

2. แผนงานการวิจัย และสะสมองค์
ความรู้เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 

3. แผนงานการบริการวิชาการเพือ่
การพัฒนาท้องถิ่น 

4. แผนงานการท านุบ ารุง สืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 

5. แผนงานการบริหารการพัฒนา 
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ความสัมพันธ์ระหว่างประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยและประเด็นยุทธศาสตร์ของบัณฑิตวิทยาลัย  ที่สอดคล้องกับตวับ่งชี้/ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 

ล าดับที ่ ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนงานมหาวิทยาลัย 
ประเด็นยุทธศาสตร์และแผนกลยทุธ์ของ

บัณฑิตวิทยาลัยที่สอดคล้องกับ
มหาวิทยาลัย 

กิจกรรมของบัณฑิตวิทยาลัยที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

1 
 
 
 

แผนงานการผลิตบัณฑิต 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 1 การผลิตบัณฑิต
โดยกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงผลิต
ภาพ (Productive Learning) สร้าง
เครือข่ายความร่วมมือตามรูปแบบประชา
รัฐเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นในการพัฒนาท้องถิ่น 
โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

1.1.1 พัฒนาปรับปรุงหลักสูตร
กระบวนการจัดการเรียนรู้ท่ีการเรียนรู้
เชิงผลิตภาพ (Productive  learning)  
ที่ได้มาตรฐานสากล 
 

กิจกรรม 1  โครงการปรับปรุงหลกัสูตรบริหารการศึกษา 

1.1.2 บริหารจัดการงานวิชาการเพ่ือการ
เรียนรู้เชิงผลิตภาพ  (Productive 
Learning) 
 

กิจกรรม 1  โครงการบริหารจัดการงานวิชาการเพื่อจัดการเรยีนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive 
Learning) 

1.2.1 เตรียมความพร้อมของนักศึกษา
ก่อนเข้าศึกษา 

กิจกรรม 1  โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา 
กิจกรรม 2  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนโครงร่างและการจัดท ารูปแบบการเขยีน
วิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ 
กิจกรรม 3  โครงการอบรมการใช้โปรแกรมตรวจละเมิดลิขสิทธิ ์
กิจกรรม 4  พัฒนาการสอนการจดัการเทคโนโลยี 
กิจกรรม 5  อบรมโปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลทางสถติิและการวิจัย 
กิจกรรม 6  การจดัซื้อวัสดุการศึกษา 
กิจกรรม 7  การอบรมทักษะการพูดภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา 
 

2 แผนงาน งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อ
ตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาของ
ท้องถิ่น 

2.2.1 โครงการส่งเสริมงานวิจัยเพ่ือ
เสริมสร้างความเข้มแข็งเพ่ือการพัฒนา 

กิจกรรม 1 โครงการ ส่งเสริมและจัดท าวารสารบณัฑิตศึกษา 
กิจกรรม 2 โครงการพัฒนานักศึกษาให้มีสมรรถนะในการผลิตและเผยแพรผ่ลงานวิจัย 

2.3.1 พัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้โดย
สร้างชุมชนอุดมปัญญา 

กิจกรรม 1  โครงการจัดการความรู้ KM บัณฑติวิทยาลัย 
กิจกรรม 2  โครงการพัฒนาคุณภาพวิทยานิพนธ์นักศึกษาบริหารการศึกษา 
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ล าดับที ่ ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนงานมหาวิทยาลัย 
ประเด็นยุทธศาสตร์และแผนกลยทุธ์ของ

บัณฑิตวิทยาลัยที่สอดคล้องกับ
มหาวิทยาลัย 

กิจกรรมของบัณฑิตวิทยาลัยที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 2 การวิจัยและ
นวัตกรรมเพ่ือตอบสนองต่อการแก้ไข
ปัญหาของท้องถิ่น 

กิจกรรม 3  การสัมมนาทางวิชาการทางการบริหารการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
กิจกรรม 4  โครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนากระบวนการเรยีนรู้แบบ Productive 
Learning  โดยการพัฒนาชุมชนการเรยีนรู้วิชาชีพคร ู
กิจกรรม 5  โครงการพัฒนาการเขียนบทความวิชาการ 
กิจกรรม 6  โครงการบริการวิชาการส าหรับบรหิารสถานศึกษา 
กิจกรรม 7  โครงการพัฒนาต่อยอดภูมิปญัญาท้องถิ่นสู่นวัตกรรมทีม่ปีระสิทธิภาพในเชิง
พาณิชย ์
กิจกรรม 8  โครงการเผยแพร่นวัตกรรมที่เป็นผลงานเชิงประจักษ์ของนักศึกษาในระดับ
นานาชาติ 
กิจกรรม 9  โครงการสร้างนวัตกรรมทางวิทยาศาสตรเ์พื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และแกไ้ข
ปัญหาชุมชน ท้องถิ่น 
กิจกรรม 10  โครงการบรูณาการถ่ายทอดนวัตกรรมที่ได้จากการเรยีนการสอนสู่ชุมชน 

3 แผนงาน พัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 3 การพัฒนางาน
พันธกิจสัมพันธ์ และถ่ายทอด เผยแพร่
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
 

3.1.1  สร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติ กิจกรรม 1  โครงการส่งเสริมคุณลกัษณะด้านเอกลักษณ์และ 
อัตลักษณ์ของบัณฑิต และสมัมนาทางการศึกษา/ภมูิพลังปัญญาของแผ่นดิน 
กิจกรรม 2  โครงการส่งเสริมคุณลกัษณะด้านเอกลักษณ์และ 
อัตลักษณ์ของบัณฑิตและสมัมนาทางการศึกษา 
กิจกรรม 3  โครงการบัณฑิตจิตอาสา 
กิจกรรม 4  โครงการแสดงความยนิดีกับดุษฎีบณัฑิตและมหาบณัฑติ 
 

4 แผนงาน การส่งเสริมศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม รณรงค์สร้างจิตส านึก 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริม
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม รณรงค์ สร้างจิต
ส านักทางวัฒนธรรมและการเรียนรู้ต่าง

4.1.1 บริหารจัดการงานส่งเสริมศาสนา
ท านุบ ารุงฯ 

กิจกรรม 1  โครงการท าบุญสืบสานประเพณีไทย 
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ล าดับที ่ ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนงานมหาวิทยาลัย 
ประเด็นยุทธศาสตร์และแผนกลยทุธ์ของ

บัณฑิตวิทยาลัยที่สอดคล้องกับ
มหาวิทยาลัย 

กิจกรรมของบัณฑิตวิทยาลัยที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

วัฒนธรรม อนุรักษ์ฟ้ืนฟูและเผยแพร่
มรดกทางวัฒนธรรม พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการศิลปวัฒนธรรม 
 

5 แผนงาน การพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการที่เป็นเลิศมีธรรมาภิบาล 

5.1.1 พัฒนาระบบการจัดการทรัพยากร
บุคคลสู่ความเป็นเลิศ 

กิจกรรม 1  โครงการพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรบุคคลสู่ความเป็นเลิศ 

5.2.2 เสริมสร้างธรรมมาภิบาลและเป็น
มหาวิทยาลัยท่ีรับผิดผิดชอบต่อสังคมมี
การเบิกจ่ายให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส
ต้องตามระเบียบ 

กิจกรรม 1  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การทบทวนการปฏิบัตริาชการประจ าปีและ
โครงการอบรมเชิงปฏิบัต ิการจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 
กิจกรรม 2  โครงการอบรมความเสี่ยง 
กิจกรรม 3  โครงการจัดหาวสัดสุ านักงานและวัสดุการศึกษา (รายได)้ 
กิจกรรม 4  โครงการสาธารณูปโภค 
 

5.2.4 ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับ จัดการฝึกอบรม และพฒันาที่
มุ่งเน้นการปฏิบัติการเสริมสร้างธรรมภิ
บาล และมหาวิทยาลัยที่รับผิดชอบต่อ
สังคมและได้มาตรฐานสากล 
 

กิจกรรม 1  โครงการจัดท าแผนและคู่มือประกันคณุภาพบณัฑติวิทยาลัย 
กิจกรรม 2. โครงการตรวจประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน 
กิจกรรม 3  โครงการประกันคุณภาพระดับหลักสตูรในระดับบณัฑติศึกษา 

5.2.6 จัดประชุมเพ่ือพัฒนาระบบบริหาร
จัดการโดยมีส่วนของทุกภาคส่วน 

กิจกรรม 1  โครงการจัดการประชุมค่าตอบแทนคณะกรรมการบัณฑติศึกษา 
กิจกรรม 2  โครงการจัดประชุมคา่รับรองคณะกรรมการบณัฑติวิทยาลัย 
กิจกรรม 3  โครงการประชุมสภาคณบดีบณัฑติแห่งประเทศไทย 
กิจกรรม 4  โครงการค่าธรรมเนยีมสมาชิกสภาคณบดีบณัฑติแห่งประเทศไทย 
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ล าดับที ่ ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนงานมหาวิทยาลัย 
ประเด็นยุทธศาสตร์และแผนกลยทุธ์ของ

บัณฑิตวิทยาลัยที่สอดคล้องกับ
มหาวิทยาลัย 

กิจกรรมของบัณฑิตวิทยาลัยที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

  5.4.1 จัดหาและพัฒนาแหล่งเรียนรู้
ทรัพยากรสนับสนุนการศึกษา การวิจัยฯ 

กิจกรรม 1  คู่มือบัณฑิตศึกษา 
กิจกรรม 2  บริหารจัดการครภุัณฑ์เพื่อพัฒนาการเรยีนการสอน 
กิจกรรม 3  สนับสนุนการเรียนการสอน 3 ภาคเรียน 
กิจกรรม 4  จัดหาวัสดุการเรยีนการสอน 3 ภาคเรียน 
กิจกรรม 5  โครงการยกระดับและส่งเสริมการเรยีนรูต้ามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
ระดับอุดมศึกษา 
กิจกรรม 6  การจดัหาวัสดุการเรียนการสอน 
กิจกรรม 7  พัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรสู่ความเป็นเลิศ 
กิจกรรม 8  จัดหาวสัดสุิ่งสนับสนนุการเรยีนการสอน 
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การวิเคราะห์ SWOT เพ่ือจัดท ากลยุทธ์และแผนปฏิบัติการบัณฑิตวิทยาลัย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

การวิเคราะห์สถานการณ์ภายใน (INTERNAL FACTORS) 
จุดแข็ง (STRENGTHS) (+) จุดอ่อน (WEAKNESSES) (-) 

- มีการบริหารจัดการเป็นไปตามเกณฑ์ว่าด้วยการจัดการระดับบัณฑิตศึกษา 
- หลักสูตรมีการจัดการศึกษาท่ีตอบสนอง/สอดคล้องกับการศึกษาไทย 4.0  
- วารสารบัณฑิตวิทยาลัยจัดอยู่ในฐานข้อมูล TCI 1 

- การส่งเสริมวิทยานิพนธ์ไปใช้ประโยชน์ยังไม่เพียงพอ 
- การประชาสัมพันธ์ด้านการตลาด เพ่ือเพ่ิมจ านวนผู้สมัคร และนกัศึกษาให้มาก

ขึ้นยังมีไม่เพียงพอ 
- การตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ์โดยน าอิเล็กทรอนิกส์มาใช ้
- หลักสูตรที่เกี่ยวข้องมกีารด าเนินงานด้านงบประมาณล่าช้าส่งผลต่อการเบิกจ่าย

งบประมาณไม่เป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว ้
การวิเคราะห์สถานการณ์ภายนอก (EXTERNAL FACTORS) 

โอกาส (OPPORTUNITIES) (+) อุปสรรค (THREATS) (-) 
- การก้าวสู่การเป็นประชาคมอาเซียน ท าให้บัณฑิตวิทยาลัยมีโอกาสที่จะได้

นักศึกษานานาชาติ มากขึ้น 
- มีเครือข่ายความร่วมมือระหว่างไทยและต่างประเทศ 
- ตลาดแรงงานต้องการผู้ส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามากขึน้ 

 

- สภาพการแข่งขนัของสถาบันการศึกษาท่ีมีจ านวนมากขึน้ 
- ภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจส่งผลต่อจ านวนผู้สนใจสมัครเข้าศึกษาต่อ 
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แผนที่ยุทธศาสตร ์ Strategy Map 
บัณฑิตวิทยาลัย 

 

วิสัยทัศน ์ บัณฑิตวิทยาลัยเป็นหน่วยงานส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ให้เกิดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพและสร้างสรรค์งานวิจัยที่
เป็นองค์ความรู้ใหม่ เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติสู่มาตรฐานสากล 

มิติผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
สนับสนุนการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร 

เตรียมความพร้อมด้านนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา 

สร้างเครือข่ายพัฒนาคุณภาพบัณฑิต 

พัฒนาสมรรถนะด้านการผลิตและเผยแพร่งานวิจัย 

มิติกระบวนการ 
พัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ 

พัฒนางานวิจัยที่เป็นองค์ความรู้ใหม่ เพื่อ
พัฒนาท้องถิ่น 

สนับสนุนสิ่งอ านวยความสะดวกและ
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ด้านการเรียนรู้ และการวิจัย 

พัฒนาปรับปรุงระเบียบ ข้อบังคับให้เอื้ออ านวย และพัฒนาเป็นองค์การที่มีธรรมาภิบาลที่มีสมรรถนะสูง 

มิติคนและความรู้ 
ยกระดับ พัฒนาความรู้ ความเชี่ยวชาญ 

สมรรถนะให้บุคลากรอย่างต่อเนื่อง 
พัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

จัดท าวารสารเผยแพร่งานวิจัยของ
อาจารย์ และนักศึกษาบัณฑิตศึกษา 

ส่งเสริมและสร้างสรรค์งานวิจัยท่ีเป็นองค์ความรู้ใหม่เพื่อพัฒนาท้องถิ่น และประเทศชาติ 

มิติการเงิน จัดหางบประมาณสนับสนุน บริหาร จัดการงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ 
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เป้าประสงค์และตัวชี้วัดความส าเร็จของแผนปฎิบัติการ  บัณฑิตวิทยาลัย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 
เป้าประสงค์และตัวชี้วัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

1. พัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive learning) เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีความพร้อมในการท างานสู่ประชาคมอาเซียน 
KPI 1.1 ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมปฐมนิเทศ ร้อยละ 80 งานวิชาการ 
KPI 1.2 ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนโครงร่าง การจัดท ารูปแบบการ
เขียนวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ 

ร้อยละ 80 งานวิจัย 

KPI 1.3 ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมอบรมการใช้โปรแกรมตรวจละเมิดลิขสิทธิ์ ร้อยละ 80 งานวิจัย 
   
2. ประสานงานให้ผลิตผลงานวิจัยท่ีเป็นองค์ความรู้ใหม่ที่แก้ปัญหาท้องถิ่น 
KPI 2.1 จ านวนวารสารที่เผยแพร่ 400 เล่ม งานวิจัย 
KPI 2.2 จ านวนครั้งการจัดประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติร่วมกับภาคีเครือข่ายต่อ
ปีงบประมาณ 

1 ครั้ง งานวิจัย 

   
3. เป็นองค์กรที่มีธรรมาภิบาลในการบริหารงาน ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ 
KPI 3.1 ระดับความส าเร็จของการจัดการความรู้ ระดับ 3 งานวิชาการ 
KPI 3.2 ร้อยละของบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการจิตอาสา ร้อยละ 80 งานบริหาร 
KPI 3.3 ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการท าบุญสืบสานประเพณีไทย ร้อยละ 80 งานบริหาร 
KPI 3.4 ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการอบรมความเสี่ยง ร้อยละ 80 งานบริหาร 
KPI 3.5 จ านวนแผนและคู่มือคุณภาพบัณฑิตวิทยาลัย จ านวน 1 เล่ม งานประกันคุณภาพ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 
บัณฑิตวิทยาลัย ได้ก าหนดแผนงานเพื่อสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนงานมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตโดยกระบวนการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning) สร้างเครือข่ายความร่วมมือตามรูปแบบประชารัฐเพ่ือพัฒนา
ท้องถิ่นในการพัฒนาท้องถิ่น โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาท้องถิ่น 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์ และถ่ายทอด เผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม รณรงค์ สร้างจิตส านึกทางวัฒนธรรมการเรียนรู้ต่างวัฒนธรรม อนุรักษ์ฟ้ืนฟูและเผยแพร่มรดก  

ทางวัฒนธรรม  พัฒนาระบบการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมที่น าไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค ์
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศมีธรรมาภิบาล 
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กลยุทธ์ บัณฑิตวิทยาลัย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ ์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตโดยกระบวนการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning) สร้างเครือข่ายความร่วมมือตามรูปแบบประชารัฐเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในการพัฒนา
ท้องถิ่น โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

กลยุทธ ์
1.1 พัฒนาปรับปรุงหลักสูตร กระบวนการจัดการเรยีนรู้ที่มีการเรยีนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning) 
1.2 พัฒนาสมรรถนะการจัดการเรยีนรูเ้ชิงผลิตภาพ (Productive Learning) เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีความพร้อมในการท างานสู่ประชาคมอาเซียน+3+I 
1.3 ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาสมรรถนะทักษะด้านภาษาสากล 
1.4 สร้างเครือข่ายในรูปแบบประชารฐัเพื่อพัฒนาคุณภาพบณัฑิต 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาท้องถิ่น 
กลยุทธ ์

2.1 จัดหาสนับสนุนงบประมาณทุนวิจยั 
2.2 สร้างผลงานวิจัยที่เป็นองค์ความรู้ใหม่ที่ตอบโจทย์ระดับประเทศชาติ และท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประชารัฐ ลดความเหลื่อมล้ า สร้างความมั่งคั่ง และยั่งยืนของ

ท้องถิ่นประเทศชาต ิ
2.3 พัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้โดยสร้างชุมชนอุดมปัญญา 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์ และถ่ายทอด เผยแพรโ่ครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
กลยุทธ ์

3.1   สร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏบิัติจากภายในและภายนอกเพื่อรว่มกันศึกษาแก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถิ่นและเสรมิพลังให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถด ารงอยู่ได้อย่างยั่งยนื 
3.2    พัฒนาศูนย์เรียนรู้โครงการตามแนวพระราชด าริหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพชือันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี และเฉลิมพระเกียรติพระบรมวงศานุวงศ์ 
3.3  พัฒนาศูนย์เรียนรู้การปฏิรูปการศกึษาสร้างเครือข่ายการพัฒนาครูประจ าการแบบ Coaching 
3.4   พัฒนาศูนย์พัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
3.5 ส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยมีการเปิดการบรรยายสาธารณะ (Public Lecture) เพื่อให้ประชาชนในชุมชนได้เข้ามาฟังแนวความคิดข้อมลูทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการด าเนิน

ชีวิตจนได้รบัการยกย่องจากหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม รณรงค์ สร้างจิตส านึกทางวัฒนธรรมการเรียนรู้ตา่งวัฒนธรรม อนุรักษ์ฟ้ืนฟูและเผยแพรม่รดกทางวัฒนธรรม  พัฒนา
ระบบการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมที่น าไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสรา้งสรรค์ 

กลยุทธ ์
4.1 บริหารจดัการงานส่งเสริมศาสนา ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ท้ังการอนุรักษ์  ฟ้ืนฟู สืบสาน เผยแพร่วัฒนธรรมไทย 
4.2  สร้างเครือข่ายหรือแลกเปลี่ยน ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญัญาทอ้งถิ่นในระดับท้องถิ่นและระดับนานาชาติ 
4.3  พัฒนาระบบกลไกการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมที่น าไปต่อยอดสูเ่ศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศมีธรรมาภิบาล 
กลยทุธ ์

5.1  ดึงดูดบุคลากรที่มีความสามารถใหเ้ข้าท างานในมหาวิทยาลัย พัฒนาขีดสมรรถนะของทรัพยากรบุคคลอย่างต่อเนื่องทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
5.2  ปรับปรุง กฎหมาย ระเบียบ ข้อบงัคับ จัดการฝึกอบรมและพัฒนาทีมุ่่งเน้นการปฏิบตัิการเสริมสร้างธรรมาภิบาลและเป็นมหาวิทยาลัยที่รับผิดชอบต่อสังคมและได้

มาตรฐานสากล 
5.3  พัฒนามหาวิทยาลัยใหเ้ป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวท่ีมสีุนทรียะ การอนามัยสุขาภิบาล และการจัดการสิ่งแวดล้อมท่ีดี และมีความพร้อมด้านอาคารสถานท่ี 
5.4 จัดหาและพัฒนาทรัพยากรสนับสนุนการเรยีนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ สิ่งอ านวยความสะดวก และบรกิารขั้นพ้ืนฐานภายในมหาวิทยาลยัให้พร้อมต่อการเป็น Semi 

residential University 
5.5 การบริหารจัดการรายได้จากสินทรัพย ์
5.6  บริหารจดัการโรงเรียนสาธติเพื่อให้ได้มาตรฐานสากล 
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2  

ส่วนที่ 2 
แผนงาน/โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์ 
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ส่วนที่ 2 แผนงาน/โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์ 
โครงการตามแผนปฏิบัติการของบัณฑิตวิทยาลัย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนงานมหาวิทยาลัย 
1. แผนงาน การการผลิตบัณฑิต (Productive  learning) 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตโดยกระบวนการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning)  สร้างเครือข่ายความร่วมมือตามรูปแบบประชารัฐเพื่อ

พัฒนาท้องถิ่นในการพัฒนาท้องถิ่น โดยยืดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
กลยุทธ์ที่ 1.2  พัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning)เพ่ือพัฒนานักศึกษาให้มีความพร้อมในการท างานสู่ประชาคมอาเซียน 

+3+1 
1.1.2   โครงการบริหารจัดการงานวิชาการเพื่อการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ  (Productive Learning) 

กิจกรรม 1 โครงการบริหารจัดการงานวิชาการเพ่ือจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning) 
1.2.1   โครงการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาก่อนเข้าศึกษา 

กิจกรรม 1 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา 
กิจกรรม 2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนโครงร่างและการจัดท ารูปแบบการเขียนวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ 
กิจกรรม 3 โครงการอบรมการใช้โปรแกรมตรวจละเมิดลิขสิทธิ์ 

 
2. แผนงาน งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์ที ่2 การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาท้องถิ่น 
กลยุทธ์ที ่2.2 สร้างผลงานวิจัยที่เป็นองค์ความรู้ใหม่ที่ตอบโจทย์ระดับประเทศชาติ และท้องถิ่นเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาประชารัฐ ลดความเหลื่อมล้ า  สร้างความ

มั่งค่ังและยั่งยืนของท้องถิ่นประเทศชาติ 
2.1.1 โครงการส่งเสริมงานวิจัยเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งเพื่อการพัฒนา 

กิจกรรม 1 โครงการ ส่งเสริมและจัดท าวารสารบัณฑิตศึกษา 
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กลยุทธ์ 2.3 พัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยสร้างชุมชนอุดมปัญญา 

2.3.1 โครงการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้โดยสร้างชุมชนอุดมปัญญา 
กิจกรรม 1 โครงการจัดการความรู้ KM บัณฑิตวิทยาลัย 

 
3. แผนงาน พัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์ 
ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์  และถ่ายทอด  เผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
กลยุทธ์ 3.1 การสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติจากภายในและภายนอกเพ่ือร่วมกันแก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถิ่นและเสริมพลังให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถด ารงอยู่

ได้อย่างยั่งยืน 
3.1.2  โครงการพัฒนาจิตอาสาให้กับนักศึกษาในการด าเนินการงานพันธกิจสัมพันธ์ 

กิจกรรม 1 โครงการบัณฑิตจิตอาสา 
กิจกรรม 2 โครงการแสดงความยินดีกับดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิต 

 
4. แผนงาน การส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม รณรงค์สร้างจิตส านึก 
ยุทธศาสตร์ที ่4 การส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม รณรงค์ สร้างจิตส านึกทางวัฒนธรรมการเรียนรู้ต่างวัฒนธรรม อนุรักษ์ฟ้ืนฟูและเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม  

พัฒนาระบบการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมที่น าไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
กลยุทธ์ 4.1 บริหารจัดการงานส่งเสริมศาสนา ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ทั้งการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟ ูสืบสานเผยแพร่วัฒนธรรมไทย 

4.1.1 โครงการบริหารจัดการงานส่งเสริมศาสนาท านุบ ารุงฯ 
กิจกรรม 1 โครงการท าบุญสืบสานประเพณีไทย 

 
5. แผนงาน การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
ยุทธศาสตร์ที ่5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศมีธรรมาภิบาล 
กลยุทธ์ 5.1 ดึงดูดบุคลากรที่มีความสามารถให้เข้าท างานในมหาวิทยาลัยพัฒนาขีดสมรรถนะของทรัพยากรบุคคลอย่างต่อเนื่องทันต่อความเปลี่ยนแปลง 
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5.1.1 โครงการพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรบุคคลสู่ความเป็นเลิศ 
กิจกรรม 1 โครงการพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรบุคคลสู่ความเป็นเลิศ 

กลยุทธ์ 5.2 ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ จัดการฝึกอบรมและพัฒนาที่มุ่งเน้นการปฏิบัติ การเสริมสร้าง ธรรมาภิบาลและเป็นมหาวิทยาลัยที่
รับผิดชอบต่อสังคม 

5.2.2 โครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาลและเป็นมหาวิทยาลัยที่รับผิดผิดชอบต่อสังคมมีการเบิกจ่ายให้เป็นไปด้วยความโปร่งใสต้องตามระเบียบ 
กิจกรรม 1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การทบทวนการปฏิบัติราชการประจ าปีและโครงการอบรมเชิงปฏิบัติ  การจัดท าแผนกลยุทธ์ทาง

การเงิน 
กิจกรรม 2 โครงการอบรมความเสี่ยง 
กิจกรรม 3 โครงการจัดหาวัสดุส านักงานและวัสดุการศึกษา (รายได)้ 
กิจกรรม 4 โครงการสาธารณูปโภค 

5.2.4 โครงการปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ จัดการฝึกอบรม และพัฒนาที่มุ่งเน้นการปฏิบัติการเสริมสร้างธรรรมภิบาล และมหาวิทยาลัยที่
รับผิดชอบต่อสังคมและได้มาตรฐานสากล 

กิจกรรม 1 โครงการจัดท าแผนและคู่มือประกันคุณภาพบัณฑิตวิทยาลัย 
กิจกรรม 2 โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
กิจกรรม 3 โครงการประกันคุณภาพระดับหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษา 

5.2.6 โครงการจัดประชุมเพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการโดยมีส่วนของทุกภาคส่วน 
กิจกรรม 1 โครงการจัดการประชุมค่าตอบแทนคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 
กิจกรรม 2 โครงการจัดประชุมค่ารับรองคณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัย 
กิจกรรม 3 โครงการประชุมสภาคณบดีบัณฑิตแห่งประเทศไทย 
กิจกรรม 4 โครงการค่าธรรมเนียมสมาชิกสภาคณบดีบัณฑิตแห่งประเทศไทย 

กลยุทธ์ 5.4 จัดหาและพัฒนาทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ สิ่งอ านวยความสะดวก และบริการขั้นพ้ืนฐานภายในมหาวิทยาลัย ให้พร้อมต่อ
การเป็นSemi residential University 

5.4.1 โครงการจัดหาและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทรัพยากรสนับสนุนการศึกษา การวิจัยฯ 
กิจกรรม 1 คู่มือบัณฑิตศึกษา 
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3  
ส่วนที่ 3 
รายละเอียดโครงการ กิจกรรมและงบประมาณ 
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ส่วนที่ 3 รายละเอียดโครงการ กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนปฏิบัติการของ บัณฑิตวิทยาลัย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงคข์องโครงการ ตัวชี้วดัของกิจกรรม 
แหล่งงบประมาณและ 
จ านวนงบประมาณ งบประมาณ

รวม 
รายละเอียดงบประมาณ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ
(ระบุชื่อ) 

แผ่นดิน รายได ้

แผนงาน การผลิตบัณฑิต (Productive Learning) 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑติโดยกระบวนการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning)  สร้างเครือข่ายความร่วมมือตามรปูแบบประชารัฐเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในการพัฒนาท้องถิ่น โดยยืดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

งานพัฒนาปรับปรุงหลักสตูร การจัดการเชิงผลติภาพ (Productive Learning) 

กลยุทธ ์1.1 พัฒนาปรับปรุงหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่การเรียนรูเ้ชิงผลิตภาพ (Productive Learning) 

1.1.1 โครงการ พัฒนาปรับปรุงหลักสตูรหรือพัฒนากระบวนการจัดการเชิงผลิตภาพ (Productive Learning) 

กิจกรรม 1 โครงการปรับปรุง
หลักสูตรบริหารการศึกษา 

1. เพื่อจัดท าร่างหลักสูตรปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิตและหลักสูตรครุศา
สตรบัณฑิตสาขาบริหาร
การศึกษา 

เชิงปรมิาณ: มีร่างหลักสูตร
ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตและ
ครุศาสตรมหาบัณฑิต จ านวน 
2 หลักสูตร                         
เชิงคุณภาพ : หลักสูตรครุศา
สตรดุษฎีบัณฑิต และหลักสูตร
มหาบัณฑิต จ านวน 2 
หลักสูตร 

 
60,000.00 60,000 ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนผูท้รงคณุวุฒิ 

5 คน รวม 2ครั้ง  (3,000 บาท*5คน*2
ครั้ง)  รวมเป็นเงิน 30,000 บาท     
ค่าใช้สอย ค่าอาหารและอาหารว่าง 
50 บ.*2มื้อ*15 =1,500 คน   
ค่าอาหารว่าง 20 บ.*8 มื้อ*15 คน=
2,400  
ค่าวัสด ุกระดาษ103 *20 รีม =2,060 
บาท   ค่าหมึก 2,900 *5 ตลับ=
14,500 ค่าจัดท ารูปเลม่15 เล่ม*
333.33 =5,000 บาท ค่าจ้างถ่าย
เอกสาร 303 บาท*15 เล่ม =4,540 
 
 

ไตรมาส 1 
(ธ.ค.60) 

อ.ดร.ศักดา 
สถาพรวจนา 
การบริหาร
การศึกษา 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงคข์องโครงการ ตัวชี้วดัของกิจกรรม 
แหล่งงบประมาณและ 
จ านวนงบประมาณ 

งบประมาณ
รวม 

รายละเอียดงบประมาณ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ
(ระบุชื่อ) 
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แผ่นดิน รายได ้

งานพัฒนาปรับปรุงหลักสตูร การจัดการเชิงผลติภาพ (Productive Learning) 

กลยุทธ ์1.1 พัฒนาปรับปรุงหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่การเรียนรูเ้ชิงผลิตภาพ (Productive Learning) 

1.1.2 โครงการบริหารจดัการงานวิชาการเพื่อการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ  (Productive Learning) 

กิจกรรม 1 โครงการบริหารจัดการ
งานวิชาการเพื่อจัดการเรียนรู้เชิงผลิต
ภาพ (Productive Learning) 

1. เพื่อบริหารจัดการงาน
วิชาการเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ร้อยละของการเบิกใช้
งบประมาณการบริหารจัดการ
งานวิชาการเพื่อจัดการเรียนรู้
เชิงผลิตภาพ 

 
6,599,728 6,599,728 ค่าตอบแทนสอน = 2,088,728                                                     

ค่าสอบเค้าโครง = 551,000                                                      
ค่าสอบปากเปลา่ =850,400                                                      
ค่าที่ปรึกษา =1,638,000                                                          
ค่าวิทยากร =386,000                                                             
ค่า ABSTRACT =84,500                                                         
ค่าน าเสนอผลงานวิจัย  =50,000                                                
ค่าเบี้ยประชุม=581,400                                                          
ค่าตรวจรูปเล่ม= 84,500                                                         
ค่าบริหารหลักสูตร=129,000                                                      
ค่าสัมภาษณ์นักศึกษา=59,900                                                  
ค่าสอบประมวลความรู้ =21,300                                                 
ค่าสอบวัดความรูพ้ื้นฐาน =1,200                                                 
ค่าเอกเทศ =29,500                                                                
ค่าสอบวัดคุณสมบัติ =34,000 

ธ.ค.60- ก.ย.61 รองคณบดี
บัณฑิต 

ฝ่ายบริหาร 

รวมงานพัฒนาปรบัปรุงหลักสูตร การจัดการเชิงผลิตภาพ (Productive Learning) 6,659,728 
   

 
 
 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงคข์องโครงการ ตัวชี้วดัของกิจกรรม 
แหล่งงบประมาณและ 
จ านวนงบประมาณ งบประมาณ

รวม 
รายละเอียดงบประมาณ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ
(ระบุชื่อ) 

แผ่นดิน รายได ้

งานเตรียมความพร้อมของนักศึกษา 
กลยุทธ์ 1.2 พัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning) เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีความพร้อมในการท างานสู่ประชาคมอาเซียน +3+1 
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงคข์องโครงการ ตัวชี้วดัของกิจกรรม 
แหล่งงบประมาณและ 
จ านวนงบประมาณ งบประมาณ

รวม 
รายละเอียดงบประมาณ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ
(ระบุชื่อ) 

แผ่นดิน รายได ้

1.2.1 โครงการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาก่อนเข้าศึกษา 

กิจกรรม 1 โครงการปฐมนิเทศ
นักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา 

1. เพื่อแนะน าการจัดการศึกษา
และหลักสูตรการเรียนการสอน
ระดับบัณฑิตศึกษา 
2. เพื่อแนะน าให้รู้จกัผู้บริหาร
ระดับมหาวิทยาลยั บัณฑิต
วิทยาลยั คณาจารย์ผู้สอน และ
บุคลากรที่เกี่ยวข้อง            
3. เพื่อให้นักศึกษาได้ทราบ
กฎระเบียบ ข้อบังคับ และแนว
ปฏิบัต ิเพื่อใช้ในการเรียนการ
สอน 
4. เพื่อให้ค าแนะน าเกี่ยวกับ
หน่วยงานที่เกีย่วข้องในการ
ติดต่อประสานงาน       
5. เพื่อสร้างความสัมพันธอ์ันดี
ระหว่างนักศึกษากบัคณาจารย์ 

เชิงปรมิาณ : จ านวนผู้เขา้ร่วม
ปฐมนิเทศ                           
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วม
ปฐมนิเทศได้รับความรู้ความ
เข้าใจการจัดการหลักสูตรการ
เรียนการสอนระดับ
บัณฑิตศึกษา 

 
38,127.00 38,127 ค่าใช้สอย   - อาหารวา่งส าหรับ

อาจารย์/บุคลากร/นักศกึษา (100 
คน* 20 บาท *1 มื้อ *3 ภาค
การศึกษา) = 6,000 บาท    
- อาหารกลางวันส าหรับอาจารย์/
บุคลากร (20 คน*50 บาท*1 
มื้อ*3 ภาคการศึกษา) = 3,000 
บาท                                                             
รวมค่าใช้สอย  9,000 บาท                                        
ค่าวัสด ุ- ค่าถ่ายเอกสาร
ประกอบการบรรยาย (100 ชุด*30 
บาท*3 ภาคการศึกษา)  = 9,000 
บาท  - ปากกา (100 ด้าม*15 
บาท* 3 ภาคการศึกษา) = 4,500 
บาท   - หมึกพิมพ์ (2,900 บาท*1 
กล่อง*3 ภาคการศึกษา) = 8,700 
บาท - กระดาษ A4 (103 บาท*3 
รีม*3 ภาคการศึกษา) = 927 บาท 
- แฟ้มซองใส่เอกสาร (20 
บาท*100 คน*3 ภาคการศึกษา) = 
6,000 บาท  รวมค่าวัสด ุ  
29,127  บาท 

ไตรมาส 2-4         
(มี.ค.,มิ.ย.,ก.ย.  

61) 

อ.ดร.ไอลดา 
อรุณศรี 
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงคข์องโครงการ ตัวชี้วดัของกิจกรรม 
แหล่งงบประมาณและ 
จ านวนงบประมาณ งบประมาณ

รวม 
รายละเอียดงบประมาณ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ
(ระบุชื่อ) 

แผ่นดิน รายได ้

กิจกรรม 2 โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ การเขียนโครงร่างและ
การจัดท ารูปแบบการเขียน
วิทยานพินธ ์และการค้นคว้าอิสระ 

1.เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติ
จัดท ารูปเล่มวิทยานิพนธ ์และ
การค้นคว้าอิสระ ระดับ
บัณฑิตศึกษาให้เป็นมาตรฐาน
เดียวกัน 

เชิงปริมาณ : ผู้เข้าร่วม
โครงการ 50 คนตัวชี้วัดเชิง
คุณภาพ : ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกวา่
ร้อยละ 80 

 
16,700.00 16,700 ค่าตอบแทน  

ค่าตอบแทนวิทยากร 1 คน*1,000 
บาท *6 ชม. = 6,000 บาท   
ค่าใช้สอย  
ค่าอาหารกลางวัน 30 คน*1 วัน*
50 บาท=1,500 บาท 
ค่าอาหารว่าง 30 คน* 2 มื้อ* 25 
บาท=1,500 บาท   
ค่าวัสด ุ  
ค่าท าเล่มคู่มือ 30 เล่ม*100 บาท 
=3,000 บาท 
ค่ากระดาษ A4  2 รีม = 250 บาท 
ค่าหมึก 1 กล่อง = 2,900 บาท 
ค่าแฟ้ม 30 อัน*25 บาท = 750 
บาท 
ค่าปากกา 30 ด้าม*10 บาท=300 
บาท 
ค่าถ่ายเอกสาร30 ชุด= 500 บาท 
รวมค่าวัสดุ 7,700 บาท 
 
 

ไตรมาส 2 
(มี.ค. 61) 

อ.ดร.ดนุชา 
สลีวงศ์ 

กิจกรรม 3  โครงการอบรมการใช้
โปรแกรมตรวจละเมิดลิขสิทธิ ์

1.โครงการอบรมการใช้โปรแกรม
ตรวจละเมิดลิขสิทธิ ์

เชิงปริมาณ :  ผู้เข้าร่วม
โครงการคิดเป็นร้อยละ 80                       
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 

 
1,050.00 1,050 ค่าใช้สอย                                                                   

ค่าอาหารว่าง 30 คน*20 บ.*1 
มื้อ= 600 
ค่าวัสด ุ                                                                     
30 ชุด ชุดละ 15  บ. = 450 

ไตรมาส 2  
(มี.ค.61) 

อ.ดร.ดนุชา 
สลีวงศ์ 
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงคข์องโครงการ ตัวชี้วดัของกิจกรรม 
แหล่งงบประมาณและ 
จ านวนงบประมาณ งบประมาณ

รวม 
รายละเอียดงบประมาณ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ
(ระบุชื่อ) 

แผ่นดิน รายได ้

กิจกรรม 4 พัฒนาการสอนการ
จัดการเทคโนโลย ี

จัดหาสิ่งสนับสนุนการสอนเพื่อ
ผลิตมหาบัณฑิตให้ตรงตาม
มาตรฐานคุณวุฒิ 
 
 

ร้อยละของการเบิกใช้
งบประมาณ 

 
30,000.00 30,000 ค่าตอบแทน                                                                     

วิทยากร (15,000) 
(วันที่ 1: ชม.ละ 1,000 * 8 ชม.)  
(วันที่ 2: ชม.ละ 1,000 * 7 ชม.) 
ค่าวัสด ุ(15,000) 
- กระดาษ A4  4,800 
- หมึกพิมพ์ส ี   4,000 
- หมึกพิมพ์ขาว-ด า 5,200 
- แฟ้มเอกสาร 1,000 
 
 

เดือน มค. 61 
- มิ.ย.61 

อ.ดร.นุชรัตน์ 
นุชประยูร 
การจัดการ
เทคโนโลยี 

กิจกรรม 5 อบรมโปรแกรม
วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติและการ
วิจัย 

พัฒนานักศึกษาให้สามารถใช้
โปรแกรมวิเคราะหข์้อมูลทาง
สถิติและการวิจัย 

ร้อยละของนักศึกษาที่เข้า
อบรม 

 3,000.00 3,000 ค่าตอบแทน                                                   
วิทยากร 1 คนคนละ2500 (6 ชม.*
ชม ละ416.17 บ.)             
ค่าวัสด ุ500 บ. 
 
 

มิ.ย.61 ผศ.ดร.อัณณภา             
เทคโนโลยีการ
จัดการเกษตร 

กิจกรรม 6 การจัดซ้ือวัสดุ
การศึกษา 

1. เพื่อจัดซื้อสารเคมีที่น ามาใช้
ในการสร้างนวัตกรรมทีมี
ประสิทธิภาพ สามารถน าไป
เผยแพร่ในระดับชาติ นานาชาติ
และใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็น
รูปธรรม 
 
 
 
 
 

จัดซื้อสารเคมีมาใช้ในการสร้าง
นวัตกรรมที่มีประสิทธภิาพ 
จ านวน 4 ชิ้น 

 65,000.00 65,000 ค่าวัสดุ 65,000 บาท                                                                  
อุปกรณ์และสารเคมี 65,000 บาท 

พ.ย.60 รศ.ดร.ศศมล 
และ ผศ.ดร.

สุธาสิน ี                   
สาขาวิทยา

ศาสตรศึกษา 
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงคข์องโครงการ ตัวชี้วดัของกิจกรรม 
แหล่งงบประมาณและ 
จ านวนงบประมาณ งบประมาณ

รวม 
รายละเอียดงบประมาณ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ
(ระบุชื่อ) 

แผ่นดิน รายได ้

กิจกรรม 7 การอบรมทกัษะการพูด
ภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษา
บัณฑิตศึกษา 

 นักศึกษาสามารถพูด
ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้
ในระดับดี 

 10,000.00 10,000 ค่าตอบแทน 7,500 บาท                                                                                    
ค่าวิทยากร  7,500 บาท                                                                                    
ค่าใช้สอย 2,500 บาท   
ค่าอาหารกลางวัน 100 บาท/มื้อ/
คน จ านวน 9 คน เป็นเงิน 900 
บาท อาหารว่าง 25 บาท/มื้อ/คน 
จ านวน 9 คน 3 มื้อ เป็นเงิน 675 
บาท  ค่าถ่ายเอกสาร 925 บาท 

มี.ค.61 ผศ.ดร.สุธาสนิ ี          
และ ผศ.ดร.สิตา       

สาขาวิทยา
ศาสตรศึกษา 

รวมงานเตรียมความพร้อมของนักศึกษา 163,877    

รวมยุทธศาสตร์ที ่1 6,823,605    

 
 
 
 
 
 
 
 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงคข์องโครงการ ตัวชี้วดัของกิจกรรม 

แหล่งงบประมาณและ 
จ านวนงบประมาณ งบประมาณ

รวม 
รายละเอียดงบประมาณ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ
(ระบุชื่อ) 

แผ่นดิน รายได ้

แผนงาน งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบสนองต่อการแก้ไขปญัหาของท้องถิน่ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัยและนวตักรรมเพื่อตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาท้องถิ่น 
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงคข์องโครงการ ตัวชี้วดัของกิจกรรม 
แหล่งงบประมาณและ 
จ านวนงบประมาณ งบประมาณ

รวม 
รายละเอียดงบประมาณ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ
(ระบุชื่อ) 

แผ่นดิน รายได ้

งานส่งเสริมงานวิจัยและงานสรา้งสรรค์ 

กลยุทธ์ 2.2 สร้างผลงานวิจัยที่เป็นองค์ความรู้ใหม่ทีต่อบโจทย์ระดับประเทศชาติ และท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประชารัฐ ลดความเหลื่อมล้ า  สร้างความมั่งคั่งและยั่งยืนของท้องถิ่นประเทศชาติ 

2.2.1 โครงการส่งเสริมงานวิจยัเพื่อเสริมสร้างความเขม้แข็งเพื่อการพัฒนา 

กิจกรรม 1 โครงการ ส่งเสริมและจัดท า
วารสารบัณฑิตศึกษา 

1. เป็นแหล่งเผยแพร่ผลงานวิจยัและ
ผลงานวิชาการ ของคณาจารย์ นักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งในและนอก
มหาวิทยาลัย และนกัวิชาการ                          
2. การพัฒนาองค์ความรู้ในสาขาวิชา
ต่างๆ และส่งเสริมงานวิจัย 

เชิงปรมิาณ : วารสาร
เผยแพร่ จ านวน 600 เล่ม                                
เชิงคุณภาพ : วารสารออก
ได้ตามเวลาที่ก าหนดเชิง
คุณภาพ วารสารอยู่ใน
มาตรฐาน TCI 

 
280,375.00 280,375 ค่าตอบแทน ผู้ทรงคุณวุฒิในการ

อ่าน  (225 คน*500 บาท)  
112,500 บาท  
ค่าใช้สอย  ค่าจ้างเหมาจัดท าเล่ม
วารสาร 600 เล่ม 120,000 บาท 
ค่าสาธารณูปโภค ค่าจัดส่ง
ไปรษณีย์ (600 เล่ม*25 บาท)  
=15,000 บาท  ค่าจัดส่งบทความ
ให้กับผู้ทรงอ่าน   (225คน*25 
บาท)= 5,625 บาท  ค่าแสตมป์ติด
ซองเปล่าให้ผู้ทรงฯ ส่งกลับ (225 
ซอง*แสตมป์ 10 บาท)= 2,250 
บาท    รวม 22,875 บาท 
ค่าวัสด ุ ค่าซองน้ าตาล25,000บาท 

ตลอดทั้งปี   
ไตรมาส 1-4   
ร้อยละของ
การเบิกจา่ย  
ไตรมาส 1 = 
30 %      
ไตรมาส 2 = 
20 %      
ไตรมาส 3 = 
30 %  และ 
ไตรมาส 4 = 
20 % 

อ.ดร.ดนุชา 
สลีวงศ์ 
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงคข์องโครงการ ตัวชี้วดัของกิจกรรม 
แหล่งงบประมาณและ 
จ านวนงบประมาณ งบประมาณ

รวม 
รายละเอียดงบประมาณ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ
(ระบุชื่อ) 

แผ่นดิน รายได ้

กิจกรรม 2 โครงการพัฒนานักศึกษาให้
มีสมรรถนะในการผลิตและเผยแพร่
ผลงานวิจัย 

1. เพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์นกัศึกษา
ในการเขียนบทความวิจยั และเทคนิค
การเผยแพร่ผลงานในวารสารวิชาการที่
อยู่ในฐานข้อมูลของ สกอ. และ สมศ 
 2. เพื่อเตรียมความพรอ้มอาจารย์ในการ
น าเสนอผลงานนักศึกษาวิจัยในรูปของ
การน าเสนอปากเปล่า และการน าเสนอ
แบบโปสเตอร ์
 3. นักศึกษาและอาจารย์มีวธิีการและ
ความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมเชิงรุก 
 4. นักศึกษาเขา้ใจและน าความรู้
เกี่ยวกบั ICT ไปใช้ในการท างานจริง 

1. เชิงปริมาณ 
 1) จ านวนอาจารยแ์ละ
นักศึกษา และผู้สนใจ ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 90  
2. เชิงคุณภาพ   
 1) จ านวนบทความที่มี
คุณภาพไปน าเสนอในที่
ประชุมทางวิชาการของ
นักศึกษาและอาจารย ์

 
14,700.00 14,700 ค่าตอบแทน                                                                

ค่าตอบแทนวิทยากร ชม.ละ 1,000 
x 8 ชม.  =  8,000  บาท                  
ค่าใช้สอย    3,600                                                      
- ค่าอาหารกลางวัน 40 คน * 50 
บาท *1 มื้อ  = 2,000 บาท                  
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  40 
คน* 20 บาท *2 มื้อ = 1,600 บาท   
ค่าวัสด ุ 3,100  บาท                                                                  
- ปากกา ด้ามละ  15 บาท * 40 
ด้าม = 600 บาท  - แฟ้มใส่เอกสาร 
แฟ้มละ  20 บาท * 40  
แฟ้ม =  800 บาท  -  สมุดบันทึก
เล่มละ  30 บาท * 40 เล่ม  =  
1,200  บาท  - ค่าถ่ายเอกสาร =  
500 บาท 

ไตรมาส 1 
(ธ.ค.60) 

อ.ดร.พิทักษ์ 
นิลนพคุณ      

หลักสูตรและ
การสอน 

รวมงานส่งเสรมิงานวิจยัและงานสร้างสรรค์ 295,075 
   

 
 
 
 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงคข์องโครงการ ตัวชี้วดัของกิจกรรม 
แหล่งงบประมาณและ 
จ านวนงบประมาณ งบประมาณ

รวม 
รายละเอียดงบประมาณ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ
(ระบุชื่อ) 

แผ่นดิน รายได ้

งานพัฒนาองค์กรแห่งการเรยีนรู้ 
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงคข์องโครงการ ตัวชี้วดัของกิจกรรม 
แหล่งงบประมาณและ 
จ านวนงบประมาณ งบประมาณ

รวม 
รายละเอียดงบประมาณ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ
(ระบุชื่อ) 

แผ่นดิน รายได ้

กลยุทธ์ 2.3 พัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยสร้างชุมชนอุดมปัญญา 

2.3.1 โครงการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้โดยสรา้งชมุชนอุดมปัญญา 

กิจกรรม 1 โครงการจัดการความรู้ KM 
บัณฑิตวิทยาลัย 

1.เพื่อให้บุคลากรของบัณฑิตวิทยาลัยได้
พัฒนาองค์ความรู้ และสามารถถา่ยทอด
องค์ความรู้ที่ได้รับให้กับบุคคลอื่นได้
อย่างถูกตอ้ง 

เชิงปรมิาณ                                
1. บุคลากรบัณฑิตวิทยาลยั
เข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 
100 
เชิงคุณภาพ                               
1.บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย
ได้รับองค์ความรู้เพิ่มขึ้น
และสามารถถา่ยทอดองค์
ความรู้ให้กับบุคคลอื่นได้ 

 
2,300.00 2,300 ค่าใช้สอย  1,350   บาท                                              

ค่าอาหารกลางวัน  1มื้อ * 15 คน * 
50 บาท =  750 บาท 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  2 มื้อ * 
15 คน* 20 บาท = 600 บาท 
ค่าวัสด ุ 950  บาท                                                          
ค่าของที่ระลึกวิทยากร  500 บาท                                              
ค่าถ่ายเอกสาร 15 ชุด ชุดละ 30 
บาท  = 450 บาท 

ไตรมาส 2  
(มี.ค.61) 

อ.ดร.ไอลดา 
อรุณศรี 

กิจกรรม 2 โครงการพัฒนาคุณภาพ
วิทยานพินธ์นกัศึกษาบรหิารการศึกษา 

1. เพื่อให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
สาขาบริหารการศึกษามีความรู้
ความสามารถในศาสตร์สาขาบริหาร
การศึกษาอย่างลึกซึ้งเพื่อน าไปใช้ในการ
ท าวิทยานิพนธ ์และการศึกษาค้นคว้า
อิสระ และการเขียนบทความวจิัย  
 2.เพื่อให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
สาขาบริหารการศึกษาสามารถพัฒนา
วิทยานพินธ ์การศึกษาค้นคว้าอิสระ ใหม้ี
คุณภาพ 

นักศึกษา อาจารย ์วิทยากร  
สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา จ านวน 30 คน 

 
114,880.00 114,880 ค่าตอบแทน  ค่าวิทยากร ( 8 

ชั่วโมง * 3 วัน* 5คน* วันละ 
333.33)  =40,000            
ค่าใช้สอย ค่าอาหารกลางวัน
อาจารย์และวิทยากร  (8คนx 3 มื้อ
x120)   =2,880 ค่าอาหารเย็น
อาจารย์และวิทยากร     (8 คนx 2 
มื้อx120บาท) =1,920 ค่าอาหาร
กลางวันนักศึกษา  (20 คน x 3 มื้อ 
x 100 บาท) (3 วัน) = 6,000  
ค่าอาหารว่าง(อาจารย ์วิทยากร 
นักศึกษา) (28 คน x 6 มื้อx 25
บาท) 3 วัน=4,200 ค่าที่พักอาจารย ์ 
(8 คนx 2 คืน x 600 บาท)  
=9,600 ค่าที่พักนักศึกษา    ( 20 

ไตรมาส 3 
มิ.ย.61 

อ.ศักดา 
สถาพรวจนา       

บริหาร
การศึกษา 
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงคข์องโครงการ ตัวชี้วดัของกิจกรรม 
แหล่งงบประมาณและ 
จ านวนงบประมาณ งบประมาณ

รวม 
รายละเอียดงบประมาณ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ
(ระบุชื่อ) 

แผ่นดิน รายได ้

คน x 2 คืน x 600 บาท)=24,000 
ค่ายานพาหนะ  15 ที่นั่ง ( 2 คัน x 
2วัน x ไม่เกิน 450 กิโลเมตร 5,000 
บาท)=20000 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ1,280                                                                                           
ค่าวัสด ุ   เอกสารประกอบการ
อบรม ( 20 คน x 20 ชุด x 200
บาท)4,000 ค่าป้ายไวล์นิล (2 แผ่น 
x 2.50 เมตร x 500)= 1,000 
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงคข์องโครงการ ตัวชี้วดัของกิจกรรม 
แหล่งงบประมาณและ 
จ านวนงบประมาณ งบประมาณ

รวม 
รายละเอียดงบประมาณ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ
(ระบุชื่อ) 

แผ่นดิน รายได ้

กิจกรรม 3 การสัมมนาทางวิชาการ
ทางการบริหารการศึกษาระดบั
บัณฑิตศึกษา 

1) เพื่อให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ได้
เพิ่มพูนความรู้ในศาสตร์สาขาจาก
วิทยากรทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 
และสร้างเป็นองค์ความรู้ทางศาสตร์การ
บริหารการศึกษารวมทั้งสามารถ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันทั้งภายในและ
ภายนอกสถาบัน 
 2) เพื่อให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
มีทักษะทางวิชาชีพทางการบริหาร
การศึกษาเพือ่น าไปสู่การประยุกต์ใช้ใน
การบริหารสถานศึกษาและองค์กรที่
ตนเองปฏิบัติงานอยู ่
 3) เพื่อให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
สาขาวิชาบริหารการศึกษาพัฒนาความ
เป็นผู้น าทางวิชาการทางศาสตร์บริหาร
การศึกษา 
 4) เพื่อสร้างความสัมพันธ์ภาพและสร้าง
เครือข่ายการเรียนรู้ระหว่างนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษาทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 

ตัวชี้วดัเชงิปริมาณ : ร้อย
ละของนักศึกษาที่ได้รับการ
พัฒนาภาวะผู้น าทาง
วิชาการ                           
ตัวชี้วดัเชงิคุณภาพ : 
บัณฑิตบริหารการศึกษาที่
เข้าร่วมสัมมนาสามารถ
สร้างองค์ความรู้ใหม่ 
(งานวิจัย บทความทาง
วิชาการ) มีทักษะวิชาชีพ
บริหารการศึกษา มภีาวะ
ผู้น าทางวิชาการ และมีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางการ
บริหารการศึกษาระหว่าง
สถาบัน 

 
121,750.00 121,750 ค่าตอบแทน  ค่าวิทยากร ( 8 

ชั่วโมง * 3 วัน* 10 คน* วันละ 
312.5)  =75,000  
ค่าใช้สอย ค่าอาหารกลางวัน
อาจารย์และวิทยากร  (8คนx 3 มื้อ
x120)   =2,880 ค่าอาหารเย็น
อาจารย์และวิทยากร     (8 คนx 2 
มื้อx120บาท) =1,920 ค่าอาหาร
กลางวันนักศึกษา  (20 คน x 3 มื้อ 
x 100 บาท) (3 วัน) = 6,000  
ค่าอาหารว่าง(อาจารย ์วิทยากร 
นักศึกษา) (28 คน x 6 มื้อx 25
บาท) 3 วัน=4,200 ค่าที่พักอาจารย ์ 
(8 คนx 2 คืน x 600 บาท)  
=24,000 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 2,750                                              
ค่าวัสดุเอกสารประกอบการอบรม  
( 20 คน x 20 ชุด x 200บาท)
4,000 ค่าป้ายไวล์นิล (2 แผ่น x 
2.50 เมตร x 500)= 1,000 

ไตรมาส 3 
มิ.ย.61 

ผศ.ดร.ช่อ
เพชร 

เบ้าเงิน 
การบริหาร
การศึกษา 
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงคข์องโครงการ ตัวชี้วดัของกิจกรรม 
แหล่งงบประมาณและ 
จ านวนงบประมาณ งบประมาณ

รวม 
รายละเอียดงบประมาณ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ
(ระบุชื่อ) 

แผ่นดิน รายได ้

กิจกรรม 4 โครงการบริการวิชาการเพื่อ
พัฒนากระบวนการเรียนรู้แบบ 
Productive Learning  โดยการพัฒนา
ชุมชนการเรียนรู้วิชาชพีครู 

1.เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการ
พัฒนากระบวนการเรียนรู้แบบ 
Productive Learning ร่วมกันระหว่าง
คณาจารย์และนกัศึกษาสาขาหลักสูตร
และการสอนกับครูประจ าการ   
2. เพื่อส่งเสริมพัฒนาชุมชนการเรียนรู้
วิชาชีพครูในบริบทจริงของโรงเรียน 

1. เชิงปริมาณ 
 1. อาจารย ์นักศึกษา
หลักสูตรและการสอน  
และครูประจ าการใน
ท้องถิ่น  เข้าร่วมโครงการ
ไม่น้อยกวา่ 35 คน   
  2. เชิงคุณภาพ   
 1.  สาขาวิชาหลักสูตรและ
การสอน ให้บรกิารวิชาการ 
แก่ครูประจ าการ ได้รับ
ความรู้ทักษะและเกิดความ
พึงพอใจระดับด ี

 
22,975.00 22,975 ค่าตอบแทน  10,800  บาท                                                                           

ค่าตอบแทนวิทยากร  ชม.ละ 1,000 
บาท * 6 ชม. * 1 คน = 6,000 
บาท                
ค่าเบี้ยเล้ียง  5 คน*  วันละ 240 
บาท * 4 วัน =  4,800  บาท                           
ค่าใช้สอย 9,400  บ. 
-ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อ ๆ ละ 50 
บาท * 35 คน  (จัดภายใน
มหาวิทยาลัย)  = 1,750  บาท 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  2 มื้อ 
ๆ ละ 20 บาท * 35 คน  (จัด
ภายในมหาวิทยาลยั)  = 1,400  
บาท 
- ค่าอาหารกลางวัน 4 มื้อ ๆ ละ 
100 บาท * 5 คน  (จัดภายนอก
มหาวิทยาลัย) = 2,000  บาท 
-ค่าอาหารวา่งและเครื่องดื่ม  10 
มื้อ ๆ ละ 25 บาท * 5 คน  (จัด
ภายนอกมหาวิทยาลยั)  = 1,250  
บาท 
- ค่าน้ ามันรถ   3,000   บาท                                                        
ค่าวัสด ุ 2,775  บาท  - ปากกา 
ด้ามละ  15 บาท * 35 ด้าม = 525 
บาท 
- แฟ้มใส่เอกสารแฟ้มละ  20 บาท 
* 35 แฟ้ม =  700 บาท 
-  สมุดบันทึกเล่มละ  30 บาท * 35 

ไตรมาส 1 -3
ธ.ค.60-มี.ค.

61 

ผศ.ดร.เรขา 
อรัญวงศ์       

หลักสูตรและ
การสอน 
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงคข์องโครงการ ตัวชี้วดัของกิจกรรม 
แหล่งงบประมาณและ 
จ านวนงบประมาณ งบประมาณ

รวม 
รายละเอียดงบประมาณ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ
(ระบุชื่อ) 

แผ่นดิน รายได ้

เล่ม  =  1,050  บาท 
- ค่าถ่ายเอกสาร =  500 บาท 

กิจกรรม 5  โครงการพัฒนาการเขียน
บทความวิชาการ 

1.เพื่อนักศึกษาระดับปริญญาโทและเอก
มีความรู้ความสามารถทักษะการ
วิเคราะห์บทความทางวิชาการได้ 

เชิงปริมาณ : จ านวน
อาจารย์ นักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาเข้าร่วม
โครงการ 20 คน เชิง
คุณภาพ : นักศึกษา
สามารถวิเคราะห ์

 
44,000.00 44,000 ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนวิทยากร 

(4 คน* 6 ชม.*100 บ.* 1วัน)= 
24,000 
ค่าใช้สอย ค่าอาหารกลางวัน 20 
คน*1 มื้อ*50 บ.=1,000 ค่าอาหาร
ว่าง 20 บ.*2 มื้อ*20 คน=800 
คู่มือ+เอกสาร ส าเนาชุดละ 80บ.*
20ชุด =1,600 
ค่าวัสด ุแฟ้ม 20บ.*2คน =400 
กระดาษ A4 103 บ.*5 รีม =515 
บ. ค่าหมึก 2900*5กล่อง =14,500 
บ.สติกเกอร์ 120 บ.*5รีม =600 
ปากกา 10 บ.*20 คน =200 บ. 
สมุดโน๊ต 15บ.*20 คน กระดาษสี 1
รีม 85 บาท 
 

ไตรมาส 1 
(ธ.ค.60) 

ผศ.ดร.
สุวรรณา         

โชติสุกานต ์                  
การบริหาร
การศึกษา 

กิจกรรม 6 โครงการบริการวิชาการ
ส าหรับบริหารสถานศึกษา 

1.เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการ
พัฒนาการเรียนการสอนร่วมกันระหวา่ง
คณาจารย์และนกัศึกษาสาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา                                 
2.เพื่อบริการวิชาการด้านการจัดการ
เรียนการสอนเชิงผลิตภาพแก่ครู
ประจ าการท้องถิ่น 

สถาบันการศึกษา 
หน่วยงานองค์กรภาครัฐ
และเอกชนหรือองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเข้า
ร่วมกิจกรรม 

 
33,430.00 33,430 ค่าตอบแทน  ค่าตอบแทนวิทยากร

2 คน *6 ชม.*1000 บ.=12,000 บ. 
ค่าใช้สอย ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง ไป - 
กลับ= 1,500 บ. ค่าเบี้ยเล้ียง240 
บ.*1 วัน*10 คน ค่า=2400 อาหาร 
100 บ.*1 มื้อ *10 คน   =1,000 
อาหารว่าง 20 บ.* 2มื้อ*10 คน=
400 บ. เอกสารประกอบ 60*10 
=600 บ. 
ค่าวัสด ุกระดาษ 103 *10 รีม 

ไตรมาส 3 
(มิ.ย.60) 

อ.ดร.ศักดา 
สถาพรวจนา   
การบริหาร
การศึกษา 
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงคข์องโครงการ ตัวชี้วดัของกิจกรรม 
แหล่งงบประมาณและ 
จ านวนงบประมาณ งบประมาณ

รวม 
รายละเอียดงบประมาณ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ
(ระบุชื่อ) 

แผ่นดิน รายได ้

=1,030 บ. หมึก 2,900 *5 ตลับ 
=14,500 

กิจกรรม 7 การพัฒนาตอ่ยอดภูมิปัญญา
ท้องถิ่นสู่นวัตกรรมที่มีประสิทธภิาพใน
เชิงพาณิชย์ 

1. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาสร้าง
นวัตกรรมจากการวิจัยพัฒนาต่อยอดภูมิ
ปัญญาท้อถิ่นให่มปีระสิทธภิาพ          
2. เพื่อส่งเสริมและเพิ่มมูลค่าภูมิปัญญา
ท้องถิ่นให้สามารถน าไปใช้ประโยชน์ใน
เชิงพาณิชย์ 

สร้างนวัตกรรมจ านวน 2 
ชิ้น 

 
30,000.00 30,000 ค่าใช้สอย 5,000 บาท                                                                

น้ ามันรถ  1,000 บาท อาหาร
กลางวันคนละ 100 บาท/มื้อ 
จ านวน 2 มื้อ 20 คน เป็นเงิน 
4,000 บาท อาหารว่าง 2 มื้อ มื้อละ 
25 บาท 20 คน เป็นเงิน 1,000 
บาท 
ค่าวัสด ุ25,000 บาท        
อุปกรณ์และสารเคมี   24,000 บาท 
 

มี.ค.61 รศ.ดร.ศศมล            
และ ผศ.ดร.
ปัณณ์รภัส 
สาขาวิทยา

ศาสตรศึกษา 

กิจกรรม 8 การเผยแพร่นวัตกรรมที่เป็น
ผลงานเชิงประจักษ์ของนักศึกษาใน
ระดับนานาชาต ิ

เพื่อเผยแพร่นวัตกรรมที่เป็นผลงานเชิง
ประจักษ์ของนักศึกษาในระดับนานาชาติ 

ผลงานที่เผยแพร่ไม่น้อย
กว่า 2 ผลงาน 

 
15,000.00 15,000 ค่าใช้สอย 15,000 บาท                                                                

น้ ามันรถ 5,000  บาท อาหาร
กลางวัน 100 บาท/มื้อ  2 มื้อ 
จ านวน 9 คน เป็นเงิน 920 บาท ที่
พัก 600 บาท/คืน จ านวน 11 คน 
เป็นเงิน 6,600 บาท  ที่พักพนกังาน
ขับรถ 1,200 บาท/คืน จ านวน 1 
คน  เบี้ยเล้ียง 240 บาท/วัน/คน 
จ านวน 3 คน เป็นเงิน 960 บาท    
เบี้ยเลียง 160 บาท/วัน/คน 2 คน 
เป็นเงิน 320 บาท 

ก.ค.61 รศ.ดร.ศศมล             
และ 

ผศ.ดร.
สุธาสิน ี        

สาขาวิทยา
ศาสตรศึกษา 
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงคข์องโครงการ ตัวชี้วดัของกิจกรรม 
แหล่งงบประมาณและ 
จ านวนงบประมาณ งบประมาณ

รวม 
รายละเอียดงบประมาณ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ
(ระบุชื่อ) 

แผ่นดิน รายได ้

กิจกรรม 9  การสร้างนวัตกรรมทาง
วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาคุณภาพชวีิต 
และแก้ไขปัญหาชุมชน ท้องถิ่น 

1.เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาสร้างนวัตกรรม
ทางวิทยาศาสตร์ที่มีประสิทธิภาพ 2. 
เพื่อน านวัตกรรมที่ได้ไปพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและแก้ไขปัญหาชุมชนทอ้งถิ่น 

สร้างนวัตกรรมจ านวน 3 
ชิ้น 

 
30,000.00 30,000 ค่าใช้สอย 5,000  บาท                                                                

น้ ามันรถ  1,000 บาท อาหาร
กลางวันคนละ 100 บาท/มื้อ 
จ านวน 2 มื้อ 20 คน เป็นเงิน 
4,000 บาท อาหารว่าง 2 มื้อ มื้อละ 
25 บาท 20 คน เป็นเงิน 1,000 
บาท    
ค่าวัสด ุ25,000 บาท   อุปกรณ์
และสารเคมี   25,000 บาท 

ธ.ค.60 รศ.ดร.ศศมล             
และ 

ผศ.ดร.ยุพดี             
สาขาวิทยา

ศาสตรศึกษา 

กิจกรรม 10  การบูรณาการถ่ายทอด
นวัตกรรมที่ได้จากการเรียนการสอนสู่
ชุมชน 

เพื่อถ่ายทอดความรู้ในการสร้าง
นวัตกรรมที่ได้จากการเรียนการสอน
ให้กับชุมชนน าไปใช้ในการพัฒนา
คุณภาพชีวิต และหรือแก้ไขปัญหาชุมชน
ท้องถิ่น 

ชุมชนมีความรู้ความเข้าใจ
และสามารถน านวัตกรรม
ไปใช้ประโยชน์ได้ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 

 
15,000.00 15,000 ค่าใช้สอย 5,000  บาท                                                                      

น้ ามันรถ 1,000 บาท  อาหาร
กลางวัน 3,000 บาท อาหารวา่ง 
1,000 บาท  
ค่าวัสด ุ10,000 บาท                                                                         
อุปกรณ์และสารเคมี 10,000 บาท 

มิ.ย.61 รศ.ดร.ศศมล             
และ 

ผศ.ดร.
สุธาสิน ี         

สาขาวิทยา
ศาสตรศึกษา 

รวมงานพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ 429,335 
   

รวมยุทธศาสตร์ที ่2 724,410 
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงคข์องโครงการ ตัวชี้วดัของกิจกรรม 

แหล่งงบประมาณและ 
จ านวนงบประมาณ 

งบ 
ประมาณ

รวม 
รายละเอียดงบประมาณ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ
(ระบุชื่อ) 

แผ่นดิน รายได ้

แผนงาน พัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์ 

ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์  และถ่ายทอด  เผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าร ิ

งาน  สร้างเครือข่ายชมุชนนักปฏบิัติ 

กลยุทธ์ 3.1 การสร้างเครือข่ายชมุชนนักปฏิบตัิจากภายในและภายนอกเพื่อร่วมกันแก้ไขปญัหาของชุมชนท้องถิ่นและเสริมพลังให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถด ารงอยู่ได้อยา่งยัง่ยืน 

3.1.1  โครงการสร้างเครือข่ายชมุชนนักปฏิบตัิ 

กิจกรรม 1 โครงการส่งเสริม
คุณลักษณะด้านเอกลักษณ์และ 
อัตลักษณ์ของบัณฑิต และสัมมนาทาง
การศึกษา/ภูมิพลังปัญญาของแผ่นดิน 

1. เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ ใน
สถานการณ์ปัจจุบันและแนวโน้ม
ทางการศึกษาและกระบวนทัศน ์เร่ือง
ภูมิปัญญาของแผ่นดิน 
 2. เพื่อให้สามารถประยกุต์แนวคิด 
ทฤษฎีอันเนื่องมาจากพระราชด าริ และ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการจัด
การศึกษา และเสริมสร้างพลังการเรียนรู้
ให้กับบุคคลที่เกี่ยวขอ้ง 
 3. เพื่อให้สามารถวิเคราะห์และ
สังเคราะห์ผลงานที่เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาทรัพยากรทางการศึกษาให้
สอดคล้องกับสังคมท้องถิ่น โดยการ
เสริมสร้างภูมิพลังปัญญาของแผ่นดิน 

  
19,130 19,130 ค่าตอบแทน  9,680  บาท     

- ค่าตอบแทนวิทยากร ชม.ละ 1,000 
x 4 ชม. * 2 คน = 8,000 บาท  
- ค่าเบี้ยเล้ียง คนละ  240 บาท * 7 
คน = 1,680  บาท         
ค่าใช้สอย  7,000  บาท - ค่าอาหาร
กลางวัน 100 บาท * 30 คน * 1 มื้อ 
= 3,000  บาท - ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม  25 บาท *30 คน * 2 มื้อ 
= 1,500 บาท - ค่าน้ ามัน 2,500   บาท      
ค่าวัสด ุ 2,450  บาท     -  ปากกา 
ด้ามละ  15 บาท * 30 ด้าม = 450 
บาท   - แฟ้มใส่เอกสาร แฟ้มละ  20 
บาท * 30 แฟ้ม =  600 บาท          
-  สมุดบันทึกเล่มละ   30 บาท * 30 
เล่ม  =  900  บาท  ค่าถ่ายเอกสาร 
500  บาท 
 
 
 

ไตรมาส 2 
(มี.ค.61) 

ผศ.ดร.
สุวรรณา  
จุ้ยทอง    

หลักสูตรและ
การสอน 
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงคข์องโครงการ ตัวชี้วดัของกิจกรรม 

แหล่งงบประมาณและ 
จ านวนงบประมาณ 

งบ 
ประมาณ

รวม 
รายละเอียดงบประมาณ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ
(ระบุชื่อ) 

แผ่นดิน รายได ้

กิจกรรม 2 โครงการส่งเสริม
คุณลักษณะด้านเอกลักษณ์และ 
อัตลักษณ์ของบัณฑิตและสัมมนาทาง
การศึกษา 

1. เพื่อน านักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมจิต
อาสาส าหรับนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา 
2.เพื่อให้นักศึกษาได้ศึกษา วิเคราะห์ 
ผลกระทบของการพัฒนาหลักสูตรและ
การจัดการเรียนการสอนในระบบ และ 
นอกระบบ 
3.เพื่อให้นักศึกษาได้ศึกษาวิเคราะห์
หลักสูตรในระบบ หลักสูตรนอกระบบ 
และหลักสูตรตามอธัยาศัยทึ่มีความ
แตกต่างกันและวิธกีารน าไปใช้มีความ
แตกต่างอยา่งไร 
4.เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกการเป็นจิตอาสา  
รู้จักช่วยเหลอืสังคมและบุคคลทั่วไป 

เชิงปริมาณ 
 1. จ านวนอาจารยแ์ละ
นักศึกษา และผู้สนใจ ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 90               
เชิงคุณภาพ                            
1.อาจารย ์และนกัศึกษา มี
ความพึงพอใจไม่น้อยกวา่
ร้อยละ 80 

 18,655 18,655 ค่าตอบ  9,680  บาท       
 - ค่าตอบแทนวิทยากรจ านวน 2 คน 
x 4 ชม. = 8,000 บาท           
- ค่าเบี้ยเล้ียง คนละ 240 บาท * 7 
คน  = 1,680 บาท                                
ค่าใช้สอย 7,000 บาท       
-  ค่าอาหาร 2 มื้อ มื้อละ 100 บาท 
* 15 คน = 3,000 บาท       
- ค่าอาหารว่าง  4  มื้อ มื้อละ 25 
บาท  x 15 คน   = 1,500 บาท                          
- ค่าน้ ามันรถ   2,500  บาท           
ค่าวัสด ุ 1,975  บาท          
- ปากกา ด้ามละ  15 บาท * 15 
ด้าม = 225 บาท - แฟ้มใส่เอกสาร 
แฟ้มละ  20 บาท * 15 แฟ้ม =  300 
บาท -  สมุดบันทึกเล่มละ   30 บาท 
* 15 เล่ม  =  450  บาท  ค่าของที่
ระลึก  500  บาท                                             
ค่าถ่ายส าเนาเอกสาร  500 บาท 
 

 อ.ดร.ศักดิ์  
สุวรรณฉาย     
หลักสูตรและ

การสอน 

กิจกรรม 3 โครงการบัณฑิตจิตอาสา 1. เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ ใน
สถานการณ์ปัจจุบันและแนวโน้ม
ทางการศึกษาและกระบวนทัศน ์เร่ือง
ภูมิปัญญาของแผ่นดิน 
 2. เพื่อให้สามารถประยกุต์แนวคิด 
ทฤษฎีอันเนื่องมาจากพระราชด าริ และ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการจัด
การศึกษา และเสริมสร้างพลังการเรียนรู้

  1,800.00 1,800 ค่าใช้สอย 1800 บาท                                                        
ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อ * 20คน* 
50 บาท = 1000 บาท                   
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 2มื้อ *20
คน*20 บาท =800 บาท 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.61-
มิ.ย.61) 

รองคณบดี
บัณฑิต     

ฝ่ายบริหาร 
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงคข์องโครงการ ตัวชี้วดัของกิจกรรม 

แหล่งงบประมาณและ 
จ านวนงบประมาณ 

งบ 
ประมาณ

รวม 
รายละเอียดงบประมาณ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ
(ระบุชื่อ) 

แผ่นดิน รายได ้

ให้กับบุคคลที่เกี่ยวขอ้ง 
 3. เพื่อให้สามารถวิเคราะห์และ
สังเคราะห์ผลงานที่เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาทรัพยากรทางการศึกษาให้
สอดคล้องกับสังคมท้องถิ่น โดยการ
เสริมสร้างภูมิพลังปัญญาของแผ่นดิน 

กิจกรรม 4 โครงการแสดงความยินดีกบั
ดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิต 

1.เพื่อร่วมแสดงความยินด ีมหาบัณฑิต
และดุษฎีบัณฑิตของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏวไลอลงกรณ์                       
2.เพื่อให้บัณฑิตมีส่วนร่วมในกิจกรรมใน
กิจกรรมของมหาวิทยาลัย 

  20,000 20,000 ค่าใช้สอย   
จ้างเหมาท าปา้ย 10,000 บาท                                            
ค่าวัสด ุ 10,000 บาท 

ไตรมาส 4 
(ส.ค.61) 

อ.ดร.ไอลดา 
อรุณศรี 

รวมงานสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏบิตัิ 59,585    

รวมยุทธศาสตร์ที ่3 59,585    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัตกิารบัณฑิตวทิยาลัย ประจ าปีงบประมาณ 2561 42 

 

 
 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงคข์องโครงการ ตัวชี้วดัของกิจกรรม แหล่งงบประมาณและ 
จ านวนงบประมาณ 

งบ 
ประมาณ

รวม 

รายละเอียดงบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ
(ระบุชื่อ) 

แผ่นดิน รายได ้

แผนงาน การส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม รณรงค์สร้างจติส านึก 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมศาสนา ศลิปวัฒนธรรม รณรงค ์สร้างจติส านึกทางวัฒนธรรม ทั้งการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน เผยแพร่วัฒนธรรมไทย 

งานสร้างผลงาน อนุรักษ์ ส่งเสริม เผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม 

กลยุทธ์ 4.1 บริหารจดัการงานส่งเสรมิศาสนา ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ทั้งการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสานเผยแพร่วัฒนธรรมไทย 

4.1.1 โครงการบริหารจดัการงานส่งเสริมศาสนาท านุบ ารุงฯ 

กิจกรรม 1 โครงการท าบุญสืบสาน
ประเพณีไทย 

1) เพื่อส่งเสริมและรักษาไว้ซ่ึงประเพณี
การท าบุญตกับาตรให้มีสืบต่อไป 
 2) เพื่อให้นักศึกษาใหม ่นักศึกษารุ่นพี่ 
คณาจารย์และบุคลากรในมหาวิทยาลัย
ได้ท าบุญร่วมกัน  
 3) เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรม
ด้านศิลปวัฒนธรรม 

เชิงปริมาณ : จ านวน
ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 ของ
กลุ่มเป้าหมาย                 
เชิงคุณภาพ : ระดับความพึง
พอใจของผู้เข้าร่วม อยู่ใน
ระดับมาก 

 
15,000 15,000 ค่าใช้สอย                                                             

ค่าอาหารกลางวันอาจารย์+ จนท 25 
คน*100 บาท=2,500 บาท 
ค่าอาหารกลางวัน นศ. 25 คน*50 
บาท =1,250 บาท 
ค่าวัสด ุ   11,250  บาท 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.61) 

รองคณบดี
บัณฑิต 

ฝ่ายบริหาร 

รวมงบประมาณ 15,000 
   

รวมงานสร้างผลงาน อนุรักษ์ ส่งเสรมิ เผยแพร ่ศิลปวัฒนธรรม 15,000 
   

รวมยุทธศาสตร์ที ่4 15,000 
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงคข์องโครงการ ตัวชี้วดัของกิจกรรม 

แหล่งงบประมาณและ 
จ านวนงบประมาณ งบประมาณ

รวม 
รายละเอียดงบประมาณ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ
(ระบุชื่อ) 

แผ่นดิน รายได ้

แผนงาน การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจดัการทีเ่ป็นเลิศมีธรรมาภิบาล 

งานพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรสู่ความเป็นเลิศ 

กลยุทธ์ 5.1 ดึงดูดบุคลากรทีม่ีความสามารถใหเ้ข้าท างานในมหาวิทยาลยัพัฒนาขีดสมรรถนะของทรัพยากรบุคคลอย่างต่อเนื่องทันต่อความเปลี่ยนแปลง 

5.1.1 โครงการพัฒนาระบบการจดัการทรัพยากรบุคคลสู่ความเป็นเลิศ 
 

กิจกรรม 1 โครงการพัฒนา
ระบบการจัดการทรัพยากร
บุคคลสู่ความเป็นเลิศ 

1.เพื่อบริหารจัดการค่าตอบแทน 
ล่วงเวลา ส-อ เจ้าหน้าที่ส านกังาน 

ระดับความส าเร็จของการ
จัดการทรัพยากรบุคคลากร
สู่ความเป็นเลิศ 

 
649,000 649,000 ค่าตอบแทน ส-อ 649,000 (350บ.*

11 คน*2 วัน*84วัน) 
ไตรมาส1-4 
(ต.ค.60-ก.ค.

61) 

รองคณบดี
บัณฑิต 

ฝ่ายบริหาร 

รวมงานพัฒนาระบบการจดัการทรัพยากรสู่ความเป็นเลิศ 649,000 
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงคข์องโครงการ ตัวชี้วดัของกิจกรรม 

แหล่งงบประมาณและ 
จ านวนงบประมาณ งบประมาณ

รวม 
รายละเอียดงบประมาณ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ
(ระบุชื่อ) 

แผ่นดิน รายได ้

งานเสริมสรา้งธรรมาภบิาล 

กลยุทธ์ 5.2 ปรับปรงุกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ จัดการฝึกอบรมและพัฒนาที่มุ่งเน้นการปฏบิัติ การเสรมิสร้าง ธรรมาภบิาลและเป็นมหาวทิยาลยัที่รบัผิดชอบต่อสังคม 

5.2.2 โครงการเสริมสร้างธรรมมาภบิาลและเป็นมหาวิทยาลยัที่รับผิดผิดชอบต่อสังคมมีการเบิกจา่ยให้เป็นไปดว้ยความโปร่งใสต้องตามระเบียบ 

กิจกรรม 1 โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ การทบทวนการปฏบิัติ
ราชการประจ าปีและโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการจัดท าแผนกลยุทธ์ทาง
การเงิน 

1. เพื่อทบทวนแผนกลยุทธแ์ละ
แผนปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2561 ให้
สอดคล้องกับสภาวการณ์ในปัจจบุัน 
2. เพื่อเป็นแนวทางในการก าหนดกรอบ
ทิศทางการด าเนินงานตามภารกิจ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562       ให้
สอดคล้องกับทิศทาง การพัฒนาของ
มหาวิทยาลัย 
3.เพื่อทบทวนแผนกลยุทธ์ทางการเงิน
ประจ าบัณฑิตวิทยาลัย ให้สอดคล้องกับ
สภาวการณ์ ในปัจจุบัน          
4.เพื่อก าหนดกรอบทิศทางการ
ด าเนินงานตามกลยุทธ์ทางการเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ให้สอดคล้อง
กับทิศทางการพัฒนาของมหาวิทยาลัย 

เชิงปริมาณ : ได้แผนกลยุทธ์ 
และปฏิบัติราชการ พ.ศ. 
2561 และแผนกลยุทธ์ทาง
การเงินประจ าปีงบประมาณ 
2561 ของบัณฑิตวิทยาลัย 
เชิงคุณภาพ : ปฏิบัติงาน 
ตามแผนได้ย่างมี
ประสิทธิภาพและทบทวน
บทบาท ภารกจิ และทิศ
ทางการด าเนินงานที่
สามารถน าไปใช้ปรับแผนกล
ยุทธ์ทางการเงินให้
สอดคล้องกับสภาวการณ์ 

 
100,000 100,000 ค่าตอบแทน  ค่าตอบแทนวิทยากร 

(6 ชม. X 1  คนX  1,000 บาท/ชม.x 
2 วัน)    รวมเป็นเงิน  12,000 บาท     
ค่าใช้สอย  60,000 บาท  ค่าเช่าที่
พักคณบดี และวิทยากร (1200 บาท
ต่อ คืน X 2 คืน X 2 คน) จ านวน  
4,800 บาท  ค่าเช่าที่พัก 3 วัน 2 คืน 
ส าหรับเจ้าหนา้ที ่ (วันละ 1500 บาท 
× 7 ห้อง  × 2 คืน) จ านวน  21,000 
บาท   (รวมค่าที่พัก 25,800 บาท)  
ค่าอาหาร วันที ่1  (14 คน× 1 วัน× 
500 บาท) =  7,000 บาท - วันที ่2 
500*14คน*1วัน =7000 - วันที่ 3 
700*14*1 วัน=9,800  ค่าน้ ามันรถ
ไปกลับ  3,000  ค่าเช่าห้องประชุม 
(2 วันX3,000 บาท)  6,000 บาท           
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 1,400  บาท 
ค่าวัสดุ 28,000  บาท 

ไตรมาส 3 
(มิ.ย.61) 

รองคณบดี
บัณฑิต 

ฝ่ายบริหาร 
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงคข์องโครงการ ตัวชี้วดัของกิจกรรม 

แหล่งงบประมาณและ 
จ านวนงบประมาณ งบประมาณ

รวม 
รายละเอียดงบประมาณ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ
(ระบุชื่อ) 

แผ่นดิน รายได ้

กิจกรรม 2 โครงการอบรมความเส่ียง 1.เพื่อให้บุคลากรสายสนับสนุนบัณฑิต
วิทยาลยั/พนักงานมหาวิทยาลัย สาย
สนับสนุนมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ ์มี
ความรู้ความเข้าใจทกัษะ การวิเคราะห์ 
และวิธกีารบริหารจัดการความเส่ียง                                                          
2. เพื่อให้บุคลากรสามารถน าความรู้ที่
ได้รับไปประยุคต์ใช้ในหน่วยงาน 

เชิงปริมาณ                                
1.บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย
เข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ100                           
เชิงคุณภาพ                              
1. บุคลากรบัณฑิตวิทยาลยั
ได้รับองค์ความรู้เพิ่มขึ้นและ
สามารถน าองค์ความรู้มา
ประยุกต์ใช้ในหน่อยงานได้ 

 
2,300 2,300 ค่าใช้สอย 1350 บาท                                                        

ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อ * 15คน* 
50 บาท = 750 บาท                     
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 2มื้อ *15
คน*20 บาท =600 บาท                         
ค่าวัสดุ 950 บาท                                                                   
ค่าของที่ระลึกวิทยากร 500 บาท                                                
ค่าถ่ายเอกสาร 15 ชุด ชุดละ 450 
บาท 

ไตรมาส 2 
(ก.พ.61) 

รองคณบดี
บัณฑิต 

ฝ่ายบริหาร 

กิจกรรม 3  โครงการจัดหาวัสดุ
ส านักงานและวัสดุการศึกษา (รายได้) 

1.เพื่ออ านวยความสะดวกในการด าเนิน
กิจกรรมด้านต่างๆ                          
2 .เพื่อให้ระบบการเงิน  และ
งบประมาณ  มีความแข็งแกร่ง  มี
ประสิทธิภาพ  และเอื้อประโยชน์ต่อการ
พัฒนามหาวิทยาลัย                                          
3.เพื่อสนับสนุนให้บุคคลมีคุณภาพชีวิตที่
ดีขึ้น                
4.เพื่อให้ระบบฐานข้อมูลมีความถูกต้อง  
ทันสมัย  น่าเช่ือถือและได้รับการยอมรบั  
5.เพื่อให้มีการยอมรับในการน าเสนอน
โยบาลและการบริหารจัดการที่ดีของ
มหาวิทยาลัย ตามหลักการธรรมาภบิาล                                                        
6.จัดหาอุปกรณ์ที่จ าเป็นเพื่อน ามาใช้ให้
เกิดประโยชน์สูงสุดและมีประสิทธิภาพ 
 
 
 

เชิงปริมาณ  : ร้อยละของ
ทรัพยากรที่จัดหาได้ทันเวลา
ตามแผนงานที่ก าหนด   เชิง
คุณภาพ : ร้อยละความพึง
พอใจของนักศึกษา อาจารย์
ต่อทรัพยากรสนับสนุนการ
เรียนการสอน  คุณภาพการ
บริการและการพัฒนาต่อ
มหาวิทยาลัย 

 700,000 700,000 ค่าวัสดุ เกา้อี้ 9 ตัว ปริ้นเตอร์ 5 
เครื่อง โทรศัพท์ 4 เครื่อง  เครื่องแส
กน 1 เครื่อง บันทึกเสียง 3 เครื่อง 
โน๊ตบุค 3 เครื่อง กล้องวงจรปิด 6 ตัว 
1 ชุด ค่าซ่อมบ ารุงรักษา  กระดาษ 
ปริ้น  หมึกส าหรับเครื่องปริ้น 

ไตรมาส 1-4             
(ต.ค.60 -    
ก.ย.61) 

ร้อยละของ
การเบิกจา่ย 
ไตรมาส 1 
= 30 % 

ไตรมาส 2 
= 20 % 

ไตรมาส 3 
= 30 %      

และ ไตรมาส 
4 = 20 % 

รองคณบดี
บัณฑิต 

ฝ่ายบริหาร 
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงคข์องโครงการ ตัวชี้วดัของกิจกรรม 

แหล่งงบประมาณและ 
จ านวนงบประมาณ งบประมาณ

รวม 
รายละเอียดงบประมาณ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ
(ระบุชื่อ) 

แผ่นดิน รายได ้

กิจกรรม 4  โครงการสาธารณูปโภค 1.เพื่ออ านวยความสะดวกในการด าเนิน
กิจกรรมด้านต่างๆ  
2.เพื่อให้ระบบการเงิน และงบประมาณ    
มีความแข็งแกร่ง  มีประสิทธิภาพ  และ
เอื้อประโยชน์ตอ่การพัฒนา
มหาวิทยาลัย    
3.เพื่อให้มีระบบหารบริหารจัดการที่ดี  
มีระบบฐานข้อมูลที่ถกูต้อง ทันสมัย  
น่าเช่ือถือและได้รับการยอมรับ 

เชิงปริมาณ : ร้อยละของ
ทรัพยากรที่จัดหาได้ทันเวลา
ตามแผนงานที่ก าหนด    
เชิงคุณภาพ  : ร้อยละความ
พึงพอใจของนักศึกษา 
อาจารย์ต่อทรัพยากร
สนับสนุนการเรียนการสอน  
คุณภาพการบรกิารและการ
พัฒนาต่อมหาวิทยาลัย 

 70,000 70,000 ค่าสาธารณูปโภค  
1. ค่าโทรศัพท์  50,000   
2. ค่าไปรษณีย์ 20,000 

ไตรมาส 1-4          
 (ต.ค.60- 
ก.ย.61)       

ร้อยละของ
การเบิกจา่ย 
ไตรมาส 1 = 

30 %      
ไตรมาส 2 = 

20 %      
ไตรมาส 3 = 
30 %  และ 
ไตรมาส 4 = 

20 % 

รองคณบดี
บัณฑิต 

ฝ่ายบริหาร 

รวมงานเสริมสร้างธรรมาภิบาล 872,300    
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงคข์องโครงการ ตัวชี้วดัของกิจกรรม 

แหล่งงบประมาณและ 
จ านวนงบประมาณ งบประมาณ

รวม 
รายละเอียดงบประมาณ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอ
บ(ระบุชื่อ) 

แผ่นดิน รายได ้

งานมาตรฐานการศึกษาสู่ความเป็นเลศิ 

กลยุทธ์ 5.2 ปรับปรงุกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ จัดการฝึกอบรมและพัฒนาที่มุ่งเน้นการปฏบิัติ การเสรมิสร้าง ธรรมาภบิาลและเป็นมหาวทิยาลยัที่รบัผิดชอบต่อสังคม 

5.2.4 ปรับปรุงกฎหมาย ระเบยีบข้อบงัคับ จัดการฝึกอบรม และพัฒนาที่มุ่งเน้นการปฏิบตัิการเสริมสร้างธรรมภิบาล และมหาวิทยาลยัที่รับผิดชอบต่อสังคมและได้มาตรฐานสากล 

กิจกรรม 1 โครงการจัดท าแผนและคู่มือ
ประกันคุณภาพบัณฑิตวิทยาลยั 

1. เพื่อทบทวนและจัดท าแผนและคู่มือ
ประกันคุณภาพบัณฑิตวิทยาลยั 
ประจ าปกีารศึกษา 2559  
2. เพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิด ทัศนคติ 
สร้างประสบการณ์และพัฒนาศักยภาพ
ให้บุคคล 

เชิงปริมาณ :   แผนและคู่มือ
ประกันคุณภาพบัณฑิตวิทยาลยั 
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สามารถ
น าไปสู่การปฏบิัติได้จริง 

 4,000.00 4,000 ค่าวัสดุ (ค่าเล่มคู่มือประกันคุณภาพ 
20 เล่ม * 100 บาท = 2,000 บาท) 
(ค่าเล่มแผนประกันคุณภาพ 20 เล่ม 
* 100 บาท = 2,000 บาท)          
รวม 4,000 บาท 

ไตรมาส 2 
(ก.พ. 61) 

อ.ดร.ดนุชา 
สลีวงศ์ 

กิจกรรม 2 โครงการตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน 

1. เพื่อรับการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน บัณฑิตวิทยาลัย 
ประจ าปกีารศึกษา 2559 
2. เพื่อน าผลการประเมินมาพัฒนาการ
ส่งเสริมคุณภาพการศึกษาในระดับ
บัณฑิตศึกษา                               
3. เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา และเผยแพร่
ข้อมูลด้านประกันคุณภาพการศึกษาแก่
บุคลากร                                          
4. เพื่อปรับปรุงการด าเนินงานด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 

เชิงปริมาณ                                
1. ผู้เข้าร่วมโครงการคิดเป็นร้อย
ละ 100                                       
2.แผนการควบคุม ติดตามและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา                   
เชิงคุณภาพ                               
1.ได้เครือข่ายแลกเปลีย่นการ
เรียนรู้สู่การประกันคุณภาพ
การศึกษาระหวา่งมหาวิทยาลยั/
สถานศึกษา         2.การ
เผยแพร่ข้อมูลด้านประกัน
คุณภาพการศึกษา 

5,800.00 3,500.00 9,300 ค่าตอบแทน  3,500 บาท                                                  
ค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพการศึกษา คนละ 1,000 * 3  
คน 
ค่าตอบแทนผู้ช่วยเลขานุการ 500 
บาท * 1 คน                                   
ค่าใช้สอย = 2,890 บาท                                                  
ค่าอาหารกลางวัน 120 บาท *17 คน 
*  1 มื้อ = 2,040  บาท 
ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม  25 
บาท *17 คน * 2 มื้อ = 850 บาท             
ค่าวัสดุ 2,910 บาท                                                           
ค่าถ่ายเอกสาร 910 บาท                                                          
จัดท าเล่มแผน 20เล่ม*100 บ. 
=2,000 บาท 

ไตรมาส 4    
( ส.ค. 61) 

อ.ดร.ดนุชา 
สลีวงศ์ 
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงคข์องโครงการ ตัวชี้วดัของกิจกรรม 

แหล่งงบประมาณและ 
จ านวนงบประมาณ 

งบประมาณ
รวม รายละเอียดงบประมาณ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอ
บ(ระบุชื่อ) 

แผ่นดิน รายได ้  

กิจกรรม 3 โครงการประกันคุณภาพ
ระดับหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษา 

1) เพื่อด าเนินการตรวจติดตามและ
ประเมินผลการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับหลักสูตร
บัณฑิตศึกษา  
2) เพื่อให้หลักสูตรได้ทราบ จุดแข็ง 
จุดอ่อน และน าผลการประเมินไป
ปรับปรุงแก้ไข ตามข้อเสนอแนะ และได้
แนวทางการพัฒนาต่อไป 

เชิงปริมาณ 
1) ผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในตามเกณฑ์ 
สกอ. มากกวา่ 3.51   
  เชิงคุณภาพ 
1) ผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในตามเกณฑ์ 
สกอ. อยู่ในระดับดี 

 68,240 68,240 ค่าตอบแทน    56,00 บาท                                                       
-ประธานกรรมการตรวจประกัน
คุณภาพ (3,000 บาท * 8 คน) = 
24,000 บาท                                                                                  
- กรรมการตรวจประกันคุณภาพจาก
ภายนอก (2,500 บาท * 8 คน)         
= 20,000 บาท                                                                       
- กรรมการตรวจประกันคุณภาพจาก
ภายใน (1,000 บาท * 8 คน  ) =  
8,000 บาท                                                                         
- ผู้ช่วยเลขานุการกรรมการตรวจ
ประกันคุณภาพ (500 บาท * 8คน) 
= 4,000 บาท                                                                          
ค่าใช้สอย   12,240  บาท                                               
ค่าอาหารกลางวัน (1 มื้อ * 120 บาท 
* 72 คน)  = 8,640   บาท    
ค่าอาหารว่าง (2 มื้อ * 25 บาท * 72 
คน)  =3,600  บาท 

ไตรมาส 4 
( ส.ค. 61) 

อ.ดร.ดนุชา 
สลีวงศ์ 

รวมงานมาตรฐานการศึกษาสู่ความเปน็เลิศ 953,840    
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงคข์องโครงการ ตัวชี้วดัของกิจกรรม 

แหล่งงบประมาณและ 
จ านวนงบประมาณ งบประมาณ

รวม 
รายละเอียดงบประมาณ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ
(ระบุชื่อ) 

แผ่นดิน รายได ้

งานการประชุม 

กลยุทธ์ 5.2 ปรับปรงุกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ จัดการฝึกอบรมและพัฒนาที่มุ่งเน้นการปฏบิัติ การเสรมิสร้าง ธรรมาภบิาลและเป็นมหาวทิยาลยัที่รบัผิดชอบต่อสังคม 

5.2.6 โครงการจัดประชมุเพื่อพัฒนาระบบบริหารจดัการโดยมีส่วนของทุกภาคส่วน 

กิจกรรม 1 โครงการจัดการประชุม
ค่าตอบแทนคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษา 

1.เพื่อเป็นคณะกรรมการบัณฑิต
วิทยาลยัได้ท าหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุน
การจัดการศึกษาด้านวิชาการ 
พัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ
ตามเกณฑ์มาตรฐาน และยกระดับสู่
ความเป็นเลิศ ได้อย่างสมบูรณ์ 

เชิงปริมาณ : คณะกรรมการ
ประจ าบัณฑิตวิทยาลัย                              
เชิงคุณภาพ   : 
คณะกรรมการบัณฑิต
วิทยาลยัได้ท าหน้าที่ส่งเสริม
สนับสนุนการจัดการศึกษา
ด้านวิชาการพัฒนาการจัด
การศึกษาให้มีคุณภาพตาม
เกณฑ์มาตรฐาน และ
ยกระดับสู่ความเป็นเลิศ ได้
อย่างสมบูรณ์ 

 
571,200 571,200 ค่าตอบแทน  

ค่าตอบแทนคณะกรรมการประจ า
บัณฑิต งบประมาณที่ 571,200 / 
การประชุม 15 ครั้ง   =33,600/ต่อ
เดือน 

ไตรมาส 1-4 รองคณบดี
บัณฑิต 

ฝ่ายบริหาร 

กิจกรรม 2  โครงการจัดประชุมค่า
รับรองคณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัย 

1.เพื่อเป็นขวัญและก าลังใจให้กับ
คณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลยัได้ท า
หน้าที่ส่งเสริมสนับสนุนการจัด
การศึกษาดา้นวิชาการ พัฒนาการจัด
การศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์
มาตรฐาน และยกระดับสู่ความเป็นเลิศ 
ได้อย่างสมบูรณ์ 

เชิงปริมาณ  : 
คณะกรรมการประจ า
บัณฑิตวิทยาลัย                             
 เชิงคุณภาพ :   
คณะกรรมการบัณฑิต
วิทยาลยัได้ท าหน้าที่ส่งเสริม
สนับสนุนการจัดการศึกษา
ด้านวิชาการพัฒนาการจัด
การศึกษาให้มีคุณภาพตาม
เกณฑ์มาตรฐาน และ
ยกระดับสู่ความเป็นเลิศ ได้
อย่างสมบูรณ์ 
 

 
231,200 231,200 ค่าใช้สอย  

ค่าอาหารกลางวัน อาหารวา่ง รับรอง 
ค่าพาหนะ  (13,600*17 ครั้ง) 

ไตรมาส 1-4 รองคณบดี
บัณฑิต 

ฝ่ายบริหาร 
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงคข์องโครงการ ตัวชี้วดัของกิจกรรม 

แหล่งงบประมาณและ 
จ านวนงบประมาณ งบประมาณ

รวม 
รายละเอียดงบประมาณ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ
(ระบุชื่อ) 

แผ่นดิน รายได ้

กิจกรรม 3 โครงการประชุมสภาคณบดี
บัณฑิตแห่งประเทศไทย 

1.เพื่อเป็นสร้างสัมพันธ์กันระหวา่ง
มหาวิทยาลัยในประเทศ  และมี
เสริมสร้างพัฒนาการศึกษา ให้มีความ
เข้มแข็งยิ่งขึ้น 

ชิงปริมาณ :  สมาชิกสภา
คณบดีบัณฑิต  เชิงคุณภาพ  
:  สมาชิกคณบดีบัณฑิต
วิทยาลยัได้ท าหน้าที่ส่งเสริม
สนับสนุนการจัดการศึกษา
ด้านวิชาการพัฒนาการจัด
การศึกษาให้มีคุณภาพตาม
เกณฑ์มาตรฐาน และ
ยกระดับสู่ความเป็นเลิศ ได้
อย่างสมบูรณ์ 
 
 

 
55,880 55,880 4 ครั้ง * 13,970 บาท ไตรมาส 1-4 รองคณบดี

บัณฑิต 
ฝ่ายบริหาร 

กิจกรรม 4 โครงการค่าธรรมเนียม
สมาชิกสภาคณบดีบัณฑิตแห่งประเทศ
ไทย 

เพื่อสมาชิกสภาคณบดี (สคบท.) ได้ท า
หน้าที่ส่งเสริมสนับสนุนการจัด
การศึกษาดา้นวิชาการ พัฒนาการจัด
การศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์
มาตรฐาน 

เชิงปริมาณ :  สมาชิกสภา
คณบดีบัณฑิต เชิงคุณภาพ :   
สมาชิกคณบดีบัณฑิต
วิทยาลยัได้ท าหน้าที่ส่งเสริม
สนับสนุนการจัดการศึกษา
ด้านวิชาการพัฒนาการจัด
การศึกษาให้มีคุณภาพตาม
เกณฑ์มาตรฐาน และ
ยกระดับสู่ความเป็นเลิศ ได้
อย่างสมบูรณ์ 

 10,000 10,000 ค่าลงทะเบียน  10,000 บาท ไตรมาส 1-4             
(ต.ค.60  - 
ก.ย.61) 

ร้อยละของ
การเบิกจา่ย 
ไตรมาส 1 
= 30 % 

ไตรมาส 2 
= 20 % 

ไตรมาส 3 = 
30 %  และ 
ไตรมาส 4 
= 20 % 

รองคณบดี
บัณฑิต 

ฝ่ายบริหาร 

รวมงานการประชมุ 868,280    
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงคข์องโครงการ ตัวชี้วดัของกิจกรรม 

แหล่งงบประมาณและ 
จ านวนงบประมาณ งบประมาณ

รวม 
รายละเอียดงบประมาณ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ
(ระบุชื่อ) 

แผ่นดิน รายได ้

งานจัดหาและพัฒนาทรัพยากรสนับสนุนการจัดการศึกษา วิจัย บริการ 
กลยุทธ์ 5.4 จัดหาและพัฒนาทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ สิ่งอ านวยความสะดวก และบรกิารขั้นพื้นฐานภายในมหาวิทยาลยั ให้พร้อมต่อการเป็นSemi residential University 

5.4.1 โครงการจัดหาและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทรัพยากรสนบัสนุนการศึกษา การวิจัยฯ 

กิจกรรม 1 คู่มือบัณฑิตศึกษา 1. เพื่อเป็นแหล่งเผยแพร่คู่มือ
บัณฑิตศึกษาส าหรับอาจารย์และ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา                    
2. เพื่อเป็นแนวปฏิบัติให้ถูกตอ้ง
เหมาะสมและเป็นคู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา
ในการให้ค าแนะน านักศึกษาตลอดจน
เป็นประโยชน์ในการศึกษา 
 

เชิงปริมาณ :  คู่มือ
บัณฑิตศึกษา จ านวน 200 
เล่ม                                           
เชิงคุณภาพ : เล่มคู่มือ 

 40,000 40,000 ค่าใช้สอย   ค่าท าเล่มคู่มือ
บัณฑิตศึกษา   
(1 ปีการศึกษา 200 เล่ม x 200 
บาท) = 40,000 บาท 

ไตรมาส 1-3              
 (ธ.ค.60 

มี.ค.61 และ  
มิ.ย. 61) 

อ.ดร.ไอลดา 
อรุณศรี 

กิจกรรม 2. บริหารจัดการครุภัณฑ์เพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอน 

จัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนเพื่อผลิต
มหาบัณฑิตบัณฑิตให้ตรงตามมาตรฐาน
คุณวุฒ ิ

ร้อยละของการเบิกจ่าย
งบประมาณตามแผน 

 70,000 70,000 ค่าครุภัณฑ ์(70,000) 
- เครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชั่น 53,900 
- ชุดโต๊ะประชุมพร้อมเก้าอี ้ 16,100 

เดือน ต.ค.60 
-มิ.ย.61 

อ.ดร.อนุพงศ์ 
พึ่งในธรรม  
การจัดการ
เทคโนโลยี 

กิจกรรม 3 สนับสนุนการเรียนการสอน 
3 ภาคเรียน 

การสนับสนับสนุนการเรียนการสอนใหม้ี
ประสิทธิภาพ 

ร้อยละของการเบิกใช้
งบประมาณการบริหาร
จัดการงานวิชาการ 

 35,700 35,700 ค่าตอบแทน 
ค่าตอบแทนเจ้าหนา้ที่ส านกังาน 51 
สัปดาห์ๆละ2 วันวันละ1 คนคนละ
350 =51 สัปดาห์*2 วัน*1คน*350 
บาท 

เดือน ต.ค.60 
-ก.ย..61 

อ.ดร.
คมกฤษณ์  
แสงเงิน 

เทคโนโลยี
การจัด

การเกษตร 
กิจกรรม 4 จัดหาวัสดุการเรียนการสอน 
3 ภาคเรียน 

การสนับสนับสนุนการเรียนการสอนใหม้ี
ประสิทธิภาพ 

ร้อยละของการเบิกใช้
งบประมาณการบริหาร
จัดการงานวิชาการ 

 40,000 40,000 ค่าวัสดุ วัสดกุารเรียนการสอน 20 
รายวิชา วิชาละ 2,000 บ. 

เดือน ต.ค.60 
-ก.ย..61 

อ.ดร.
คมกฤษณ ์ 
แสงเงิน 

เทคโนโลยีการ
จัดการเกษตร 
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงคข์องโครงการ ตัวชี้วดัของกิจกรรม 

แหล่งงบประมาณและ 
จ านวนงบประมาณ งบประมาณ

รวม 
รายละเอียดงบประมาณ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ
(ระบุชื่อ) 

แผ่นดิน รายได ้

กิจกรรม 5 โครงการยกระดับและ
ส่งเสริมการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา 

1. เพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์การ
ประเมินคุณภาพการศึกษาระดับ
หลักสูตร 
 2. อาจารย์ประจ าหลกัสูตรมีแนว
ทางการเขียน SAR ที่ถูกต้องตามเกณฑ ์ 
สกอ.และสมศ 

เชิงปริมาณ                                  
1. ทวนสอบไม่น้อยร้อยละ 
25 ของจ านวนรายวิชาที่
เปิดสอน 

 12,600 12,600 ค่าตอบแทน   6,000  บาท                                                 
ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ  2 คน* 3 
ชม * 1,000  = 6,000  บาท 
ค่าใช้สอย    5,100 บาท                                                
- ค่าอาหารกลางวัน  120 บาท * 3  
มื้อ * 10 คน = 3,600  บาท                
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  25* 6 
มื้อ *10 คน = 1,500  บาท 
ค่าวัสด ุ 1,500  บาท                                                           
-  ค่าถ่ายเอกสาร  1,500 บาท 

ไตรมาส 4 
ก.ค. 2561 

ผศ.ดร.
สุวรรณา 
จุ้ยทอง   

หลักสูตรและ
การสอน 

 

กิจกรรม 6 การจัดหาวัสดุการเรียนการ
สอน 

1) เพื่อจัดหาวัสดุอุปกรณ์และสิ่งอ านวย
ความสะดวกตลอดจนทรัพยากรอื่น ๆ 
เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดการ
เรียนการสอนของสาขาวิชาให้ด าเนินไป
อย่างมีคุณภาพ 
 2) เพื่อสนับสนุนการจัดหาบุคลากรที่มี
คุณภาพทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
มาสอนในสาขาวิชาหลกัสูตร 

เชิงปริมาณ                             
1.จ านวนวัสดุอปุกรณ์และสิ่ง
อ านวยความสะดวกเพยีงพอ
กับความต้องการของ
อาจารย์ผู้สอนและนกัศึกษา 
2.อาจารยแ์ละนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา สาขา
หลักสูตรฯ ร้อยละ 90 มี
ความพึงพอใจในความพร้อม
ของสิ่งอ านวยความสะดวก
ในการจัดการเรียนการสอน                             
เชิงคุณภาพ   
 1.การจัดการเรียนการสอน
ของสาขาวิชาฯ มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์
ประกันคุณภาพของ สมศ.
และ สกอ.  อยู่ในระดับด ี

 71,940.00 71,940 ค่าวัสด ุ                                                                    
หนังสือ   กระดาษ  A4   80 รีม  *  , 
หมึกเครื่องพิมพ์ ,  แฟ้ม วัสดุ
ส านักงาน  ฯลฯ 

เดือน ต.ค.60 
-มิ.ย.61 

ผศ.ดร.ฐิติพร  
พิชญกุล     

หลักสูตรและ
การสอน 
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงคข์องโครงการ ตัวชี้วดัของกิจกรรม 

แหล่งงบประมาณและ 
จ านวนงบประมาณ งบประมาณ

รวม 
รายละเอียดงบประมาณ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ
(ระบุชื่อ) 

แผ่นดิน รายได ้

กิจกรรม 7 พัฒนาระบบการจัดการ
ทรัพยากรสู่ความเป็นเลิศ 

1.เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการหลักสูตร
มีประสิทธิภาพ 

ร้อยละ90 ของการเบิกจ่าย
งบประมาณตามแผน 

 100,000 100,000.00 ค่าใช้สอย 40,000 *5 คน ไตรมาส 3 
มิ.ย.61 

ผศ.ดร.ชอ่
เพชร เบ้าเงิน    
การบริหาร
การศกึษา 

กิจกรรม 8 จัดหาวัสดุส่ิงสนับสนุนการ
เรียนการสอน 

1.เพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปอยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

ร้อยละ 90 ของการเบิกจา่ย
งบประมาณตามแผน 

 65,940 65,940.00 ค่าวัสดุ 65,940 ไตรมาส 1-4 
ต.ค.60-ก.ย.

61 

ผศ.ดร.ช่อ
เพชร เบ้าเงิน    
การบริหาร
การศึกษา 

รวมงานจัดหาและพัฒนาทรัพยากรสนับสนุนการจัดการศึกษา  วิจัย  บริหาร 2,258,300    

รวมยุทธศาสตร์ที ่5 2,258,300    
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ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทมุธานี 
ที่ ๑๘๓๗/๒๕๖๐ 

เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน โครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิาร การทบทวนแผนปฏิบัติราชการ  
และการจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงินของบัณฑิตวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 
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