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ส่วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ไป 

 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทมุธาน ี

 

ความเป�นมา 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ตั้งอยู่ เลขท่ี 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน กิโลเมตรท่ี 48 ตำบลคลองหนึ่ง 

อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี รหัสไปรษณีย ์ 13180 หมายเลขโทรศัพท์ 02-5291638 ต่อ 401-403 โทรสาร  02-5291638, ต่อ 406  เว ็บไซต์ 

http://grad.vru.ac.th 

บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ เริ่มจัดตั้งและมีการดำเนินการจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาตั้งแต่ป�การศึกษา 

2541 เป�นต้นมา และในป�การศึกษา 2548 ได้ยุบบัณฑิตวิทยาลัยและมีการจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาโดยคณะวิชา   แต่ในป�การศึกษา 2550 มีการจัดตั้งบัณฑิต

วิทยาลัยอีกครั้งและดูแลการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทั้งหมด และในป�การศึกษา 2552 บัณฑิตวิทยาลัยมีการดำเนินงานโดยเป�นหน่วยประสานงานระดับ

บัณฑิตศึกษา 
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การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

พ.ศ. 2540   มหาวิทยาลัยทำความร่วมมือกับ University of Northumbria at Newcastle (UNN) ประเทศอังกฤษ เป�ดสอนระดับปริญญาโท หลักสูตร

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 

พ.ศ. 2541   เป�ดสอนระดับปริญญาโท หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) สาขาวิชาการบริหารการศึกษา และร่วมมือกับ UNN เป�ดสอนระดับปริญญาเอก

หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา Human Resource Development  ให้กับอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏท่ัวประเทศ 

พ.ศ. 2543   เป�ดสอนระดับปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา 

พ.ศ. 2544   เป�ดสอนระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) 

สาขาวิชาหลักสูตรและการสอนท่ีมหาวิทยาลัยและศูนย์สระแก้ว หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (ป.บัณฑิต) และดำเนินการจัดโครงการประกาศนียบตัรบัณฑิต

กองทุนหมู่บ้านตามนโยบายรัฐบาลโดยรับผิดชอบเขตพ้ืนท่ีจังหวัดปทุมธานี จังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดสระแก้ว 

พ.ศ. 2545  เป�ดสอนระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) สาขาวิชาการจัดการท่ัวไปและสาขาวิชาการตลาด 

พ.ศ. 2548  เป�ดสอนระดับปริญญาโท หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ 

พ.ศ. 2549   เป�ดสอนระดับปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) สาขาวิชาการจัดการความขัดแย้งแบบบูรณาการ หลักสูตรรัฐ

ประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.) สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ และเป�ดสอนระดับปริญญาเอก หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต (รป.ด.) สาขาวิชารัฐ

ประศาสนศาสตร์ หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ค.ด.) สาขาวิชาการบริหารการศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 

พ.ศ. 2550   เป�ดสอนระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาวิชาเทคโนโลยีพอลิเมอร์ (วท.ม.) สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัด

การเกษตร (วท.ม.) และมหาวิทยาลัยได้ทำความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินพัฒนาบุคลากรระดับปริญญาโทหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.) 

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ และหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 

พ.ศ. 2551   เป�ดสอนระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) สำหรับผู้บริหาร (Executive MBA) 

พ.ศ. 2552   มหาวิทยาลัยทำความร่วมมือกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ในการผลิตบัณฑิตศึกษาระดับปริญญาโทและ

ปริญญาเอก สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

พ.ศ. 2553   มหาวิทยาลัยทำความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว แลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษา ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก 
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พ.ศ. 2560 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อม 

พ.ศ. 2561 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี และหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (ส.ม.) สาขาวิชาการ

จัดการระบบสุขภาพ 

พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยทำความร่วมมือกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ในการผลิตบัณฑิตศึกษาระดับปริญญาโทและ

ปริญญาเอก สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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บัณฑิตวิทยาลัย 

 
ปรัชญา (Philosophy) 

“คุณธรรมเด่น เน้นวิชาการ สร้างงานวิจัย เพ่ือองค์ความรู้ใหม่ นำไปใช้พัฒนาท้องถ่ิน” 

 

วิสัยทัศน์ (Vision) : 

“บัณฑิตวิทยาลัยเป�นหน่วยงานส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ให้เกิดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพและสร้างสรรค์งานวิจัยท่ีเป�นองค์ความรู้ใหม่ เพ่ือ

พัฒนาท้องถ่ินและประเทศชาติสู่มาตรฐานสากล” 

 

พันธกิจ (Mission) : 

 1. ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้เกิดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ 

 2. ส่งเสริมและสร้างสรรค์งานวิจัยท่ีเป�นองค์ความรู้ใหม่เพ่ือพัฒนาท้องถ่ิน และประเทศชาติ 

 3. ส่งเสริมและกำกับคุณภาพการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้เป�นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน  ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา 

4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการบัณฑิตวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย 

 

นโยบาย 

 1. เป�นศูนย์กลางการประสาน และกำกับการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

2. กำกับดูแลมาตรฐานการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ให้มีความเป�นเลิศทางวิชาการและความเป�นสากล 
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3. ส่งเสริมและสนับสนุนการทำวิจัยท่ีมีคุณภาพในระดับบัณฑิตศึกษาและการบริการวิชาการ 

4. มีระบบฐานข้อมูลด้านต่างๆ เพ่ือการบริหารจัดการ 

 

นโยบายด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 

นโยบายด้านการประกันคุณภาพการศึกษา  เพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย 

  1. พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีสามารถสร้างคุณภาพการศึกษาได้อย่างแท้จริง 

2. พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา โดยบูรณาการให้อยู่ในกระบวนการทำงาน 
 

เป้าประสงค์ (Goals) : 

 1. พัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive learning) เพ่ือพัฒนานักศึกษาให้มีความพร้อมในการทำงานสู่ประชาคมอาเซียน 

2. ประสานงานให้ผลิตผลงานวิจัยท่ีเป�นองค์ความรู้ใหม่ท่ีแก้ป�ญหาท้องถ่ิน 

  3. เป�นองค์กรท่ีมีธรรมาภิบาลในการบริหารงาน ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเป�นองค์การแห่งการเรียนรู้ 
 

อัตลักษณ์  :   บัณฑิตจิตอาสา พัฒนาท้องถ่ิน 

 

เอกลักษณ์   :  เป�นสถาบันท่ีน้อมนำแนวทางการดำเนินชีวิต ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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ค่านิยม (Core Values) 

“ VALAYA ” 

V  : Visionary     =  เป�นผู้รอบรู้ และมีวิสัยทัศน์ 

A  :  Activeness    =   ทำงานเชิงรุก ริเริ่มสร้างสรรค์ 

L  :  Like to learn     = สนใจใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 

A  :  Adaptive     =  ปรับตัวได้ดี พร้อมนำการเปลี่ยนแปลง 

Y  :  Yields      =  ผลงานเป�นท่ีประจักษ์ 

 A  :  Acceptance and   Friendliness          =  เป�นท่ียอมรับในการเป�นกัลยาณมิตร 
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คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
รองคณบดีฝ่ายงานวิจัย  

ประกันคุณภาพ และวารสารบัณฑิตวิทยาลัย 

สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย 

คณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย

 

งานบริหารท่ัวไป งานวิชาการ 
งานวิจัย ประกันคุณภาพและวารสารบัณฑิตวิทยาลัย 

-งานวางแผน งบประมาณ 

-งานธุรการและสารบรรณ 

-งานพัสดแุละการเงิน 

-งานการประชุม 

-งานบริหารงานทรัพยากรบุคคล 

-งานอาคารและสถานที ่

-งานบริการและสวสัดิการ 

-งานปรบัปรงุแก้ไขข้อบังคับ 

-งานต้อนรับ 

-งานรับสมัครนักศึกษา 

-งานหลักสูตรและแผนการเรียน 

-งานทะเบียนและประเมินผล 

-งานมาตรฐานการศึกษา 

-งานสอบประมวลความรู้และสอบวดัคุณสมบัต ิ

-งานบริการวชิาการ 

-งานคู่มือบัณฑิตศึกษา 

-งานระบบสารสนเทศ 

-งานอ่ืนๆ ที่ได้รบัมอบหมาย 

มหาวิทยาลัย 

โครงสร้างองค์กร บัณฑิตวิทยาลัย 

 

- งานวิจยั  

- งานคู่มือวิทยานิพนธ์ 

- งานบทความ 

- งานฐานข้อมูลวิทยานิพนธ ์

- งานวารสารบัณฑิตศึกษา 

- งานห้องสมดุ 

- งานติดตามและรายงานผล การประเมินคุณภาพ 

   ภายในและภายนอก 

- งานประชาสัมพันธ์เว็บไซต์        

-  งานรูปแบบวิทยานิพนธ ์
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เป้าประสงค์

พฒันาสมรรถนะการจดัการ

เรียนรู้เชิงผลติภาพ 

(Productive learning) เพ่ือ

พฒันานักศึกษาให้มคีวาม

พร้อมในการทาํงานสู่

ประชาคมอาเซียน

ประสานงานให้ผลติ

ผลงานวจิัยทีเ่ป็นองค์

ความรู้ใหม่ทีแ่ก้ปัญหา

ท้องถิ่น

เป็นองค์กรทีม่ีธรรมาภิบาล

ในการบริหารงาน ยดึหลกั

ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง 

และเป็นองค์การแห่งการ

เรียนรู้
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แผนผังการเช่ือมโยงของแผนปฏิบัตกิาร ประจำป�งบประมาณ พ.ศ. 2562 

นโยบายมหาวิทยาลัย 

1 2 3 4 5 6 7 

ยกระดับคุณภาพมาตรฐาน

การศึกษาในระดับชาต ิ

พัฒนาและเพ่ิมบทบาทใน

การเป�นสถาบันอุดมศึกษา

เพ่ือพัฒนาท้องถ่ิน 

พัฒนาคุณภาพมาตรฐาน

การศึกษาในระดับชาต ิ

ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ

เป�นที่ยอมรับ 

พัฒนาวิจัยและการบริการวชิาการ

เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตในท้องถ่ิน 

และแสวงหาความรู้ใหม่ให้เป�นที่

ยอมรับระดบัชาต ิและนานาชาต ิ

มหาวิทยาลัยมีขนาดกลาง

ที่มีนักศึกษาภาคปกต ิ 

12,000 คน 

พัฒนาการบริหารจดัการใน

มหาวิทยาลัย 

ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนงานมหาวิทยาลัย 

 

1. แผนงานการผลิตบัณฑิต 2. แผนงานการวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือ

ตอบสนองต่อการแก้ไขป�ญหาของ

ท้องถ่ิน 

3. แผนงานพัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์ 4. แผนงานส่งเสริมศาสนา 

ศิลปวัฒนธรรม รณรงค์สร้างจิตสำนึก 

5. แผนงานการพัฒนาระบบการ

บริหารจดัการ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย  ประจำป�งบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 

 

1. การพัฒนาการจัดการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษาใหเ้กิดการเรยีนรู้เชิงผลิตภาพ 

2. การวิจัยท่ีเป�นองค์ความรู้ใหม่ เพ่ือพัฒนา

ท้องถ่ิน และประเทศชาต ิ

3. การพัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์ และการส่งเสริม

ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 

4. การพัฒนาระบบบรหิารจดัการบัณฑิต

วิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้อง

กับนโยบายของมหาวิทยาลัย 

แผนกลยุทธ์ 5 ป� บัณฑิตวิทยาลัย   ประจำป� พ.ศ. 2560-2564 

 

1. แผนงานการพัฒนาการเรียนการ

สอน และคณุภาพบัณฑติ 

2. แผนงานการวิจัย และสะสมองค์

ความรู้เพ่ือพัฒนาท้องถ่ิน 

3. แผนงานการบริการวิชาการเพ่ือ

การพัฒนาท้องถ่ิน 

4. แผนงานการทำนุบำรุง สืบสาน

ศิลปวัฒนธรรมท้องถ่ิน 

5. แผนงานการบริหารการพัฒนา 
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ความสัมพันธ์ระหว่างประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยและประเด็นยุทธศาสตร์ของบัณฑิตวิทยาลัย  ที่สอดคล้องกับตวับ่งช้ี/ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

 

ลำดับท่ี ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนงานมหาวิทยาลัย 

ประเด็นยุทธศาสตร์และแผนกลยุทธ์ของ

บัณฑิตวิทยาลัยท่ีสอดคล้องกับ

มหาวิทยาลัย 

กิจกรรมของบัณฑิตวิทยาลัยท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

1 

 

 

 

แผนงานการผลิตบัณฑิต 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 1 การผลิตบัณฑิต

โดยกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงผลิต

ภาพ (Productive Learning) สร้าง

เครือข่ายความรว่มมือตามรูปแบบประชา

รัฐเพ่ือพัฒนาท้องถ่ินในการพัฒนาท้องถ่ิน 

โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 

1.1.1 พัฒนาปรับปรุงหลักสูตร

กระบวนการจัดการเรียนรู้ท่ีการเรียนรู้

เชิงผลิตภาพ (Productive  learning)  

ท่ีได้มาตรฐานสากล 

กิจกรรม 1. โครงการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสตูร ระดับบัณฑติศึกษา 

 

1.1.2 โครงการบริหารจดัการ

งบประมาณการดำเนินงานวิชาการ 

 

กิจกรรม 1. บริหารจดัการงบประมาณการดำเนินงานวิชาการ (บัณฑิตวิทยาลยั) 

กิจกรรม 2. โครงการค่าตอบแทนการสอน หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑติ สาขาวิชาชีพครู

กิจกรรม 3. โครงการนิเทศนักศึกษาหลักสตูรประกาศนียบัตรบัณฑติ สาขาวิชาชีพครู 

(Practicum) 

กิจกรรม 4. โครงการนิเทศนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู (Intern 1) 

กิจกรรม 5. โครงการนิเทศนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู (Intern 2) 

1.2.1 โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้

เชิงผลิตภาพ  (Productive Learning) 

กิจกรรม 1 โครงการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาก่อนเข้าเรียน (รปม., รปด.) 

กิจกรรม 2. การเผยแพร่นวัตกรรมท่ีเป�นผลงานเชิงประจักษ์ในการประชุมวิชาการใน

ระดับชาตหิรือนานาชาต ิ

กิจกรรม 3. การจดัซื้อวัสดุการศึกษา วัสดุทางวิทยาศาสตร์ (วิทยาศาสตรศ์ึกษา) 

กิจกรรม 4. โครงการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานของนักศึกษาระดบับัณฑิตศึกษา 

กิจกรรม 5. คู่มือบัณฑิตศึกษา 

กิจกรรม 6. โครงการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพ

ครู ป�การศึกษา 2562 
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ลำดับท่ี ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนงานมหาวิทยาลัย 

ประเด็นยุทธศาสตร์และแผนกลยุทธ์ของ

บัณฑิตวิทยาลัยท่ีสอดคล้องกับ

มหาวิทยาลัย 

กิจกรรมของบัณฑิตวิทยาลัยท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

กิจกรรม 7. โครงการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมนักศึกษาหลกัสูตรประกาศนียบัตร

บัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ป�การศึกษา 2562 

  1.2.2  โครงการพัฒนาทักษะของ

นักศึกษาท่ีจำเป�นต่อการดำเนินชวิีตใน

ศตวรรษท่ี 21 

กิจกรรม 1. โครงการอบรมการใช้โปรแกรมตรวจละเมิดลิขสิทธ์ิ 

กิจกรรม 2. กิจกรรมการเรยีนรู้และศึกษาดูงานนอกสถานท่ี 

กิจกรรม 3. การเข้าใช้ห้องปฏิบัตกิารเฉพาะทางด้านสิ่งแวดล้อม 

กิจกรรม 4. โครงการสบืสานงานโครงการพระราชดำริด้านสิ่งแวดลอ้มเพ่ือพัฒนาระบบ

สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 

กิจกรรม 5. โครงการเพ่ิมทักษะการจัดการสิ่งแวดล้อมสากล 

กิจกรรม 6. โครงการอบรมเชิงปฏบัิติการเพ่ือพัฒนาหัวข้อวิจัยทางธุรกิจ (MBA, DBA) 

กิจกรรม 7. โครงการอบรมเชิงปฎบัิติการ (คลินิกวิจยั) สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ์

กิจกรรม 8. โครงการ ส่งเสรมิคุณลักษณะด้านเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของบัณฑิต และ

สัมมนาทางการศึกษา/ภูมิพลังป�ญญาของแผ่นดิน 

กิจกรรม 9. โครงการยกระดับและส่งเสริมการเรยีนรูต้ามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา 

กิจกรรม 10. โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ (คลินิกวิจัย) สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ

กิจกรรม 11. อบรมโปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ 

กิจกรรม 12. อบรมโปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติและการวิจยั สาขาวิชา

เทคโนโลยีการเกษตร 

กิจกรรม 13 โครงการเสริมทักษะการเขียนบทความและสร้างสื่อประกอบการนำเสนอ

ทางด้านสิ่งแวดล้อม 

กิจกรรม 14. โครงการศึกษาดูและทัศนศึกษา (MBA, DBA) 
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ลำดับท่ี ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนงานมหาวิทยาลัย 

ประเด็นยุทธศาสตร์และแผนกลยุทธ์ของ

บัณฑิตวิทยาลัยท่ีสอดคล้องกับ

มหาวิทยาลัย 

กิจกรรมของบัณฑิตวิทยาลัยท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

กิจกรรม 15. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ระเบียบข้ันตอนการสำเร็จการศึกษา และการ

ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ ระดับบัณฑิตศกึษา 

กิจกรรม 16. การปฐมนิเทศนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา 

กิจกรรม 17. โครงการส่งเสรมิคุณลักษณะด้านเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของบัณฑิตและ

สัมมนาทางการศึกษา 

กิจกรรม 18. โครงการพัฒนาคุณภาพวิทยานิพนธ์นักศึกษาบริหารการศึกษา 

กิจกรรม 19. แสดงความยินดีกับดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑติ 

กิจกรรม 20. โครงการพัฒนาจิตสำหรับครู สำหรบันักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต 

สาขาวิชาชีพครู ป�การศึกษา  2562 

กิจกรรม 21. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ จติตป�ญญาศึกษา สำหรบันักศึกษาหลักสตูร

ประกาศนียบัตรบัณฑติ สาขาวิชาชีพครู ป�การศึกษา 2562 

กิจกรรม 22. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนากระบวนการคิดข้ันสูง สำหรับนักศึกษา

หลักสตูรประกาศนียบัตรบัณฑติ สาขาวิชาชีพครู ป�การศึกษา 2562 

กิจกรรม 23. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเรยีนรู้ในศตวรรษท่ี 21: เทคโนโลยีท่ีใช้ในการ

จัดการเรียนการสอน สำหรับนักศกึษาหลักสตูรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพคร ู

ป�การศึกษา 2562 

กิจกรรม 24. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับ

การศึกษาและจิตอาสาเพ่ือพัฒนาผู้นำ สำหรับนักศึกษาหลักสตูรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขา

วิชาชีพครู ป�การศึกษา 2562 

กิจกรรม 25. โครงการป�จฉิมนิเทศสำหรบันักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑติ สาขา

วิชาชีพครู ป�การศึกษา 2562 
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ลำดับท่ี ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนงานมหาวิทยาลัย 

ประเด็นยุทธศาสตร์และแผนกลยุทธ์ของ

บัณฑิตวิทยาลัยท่ีสอดคล้องกับ

มหาวิทยาลัย 

กิจกรรมของบัณฑิตวิทยาลัยท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

กิจกรรม 26. โครงการจัดทำคูม่ือฝ�กประสบการณ์วิชาชีพ 

  1.2.3 โครงการพัฒนากิจกรรม

กระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบัติผ่าน

การทำงานร่วมกับชุมชน 

กิจกรรม 1. โครงการบริการวิชาการเพ่ือพัฒนากระบวนการเรยีนรู้แบบ Productive 

Learning  โดยการพัฒนาชุมชนการเรยีนรู้วิชาชีพคร ู

กิจกรรม 2. การสร้างนวัตกรรมจากการพัฒนาต่อยอดภูมิป�ญญาท้องถ่ินสู่มาตรฐานในเชิง

พาณิชย ์

กิจกรรม 3. การสร้างนวัตกรรมเพ่ือแก้ป�ญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนท้องถ่ิน 

กิจกรรม 4. การถ่ายทอดนวัตกรรมท่ีมีประสิทธิภาพสู่ชุมชน 

กิจกรรม 5. โครงการสร้างเครือข่ายนักสิ่งแวดล้อมศึกษา 

2 แผนงานวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือ

ตอบสนองต่อการแก้ไขป�ญหาของ

ท้องถิ่น  

ประเด็นยุทธศาสตร์ 2 การวิจัยและ

นวัตกรรมเพ่ือตอบสนองต่อการแก้ไข

ป�ญหาท้องถ่ิน 

2.2.1 โครงการส่งเสริมงานวิจัยและงาน

สร้างสรรค์เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็ง

เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 

กิจกรรม 1. โครงการพัฒนานักศึกษาให้มีสมรรถนะในการผลิตและเผยแพรผ่ลงานวิจัย 

กิจกรรม 2. โครงการส่งเสรมิและจัดทำวารสาร (วารสารบัณฑติศึกษา) 

กิจกรรม 3. การอบรมเชิงปฏิบัติการอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ 

ระดับบัณฑติศึกษา 

กิจกรรม 4. โครงการอบรมเชิงปฏบัิติการการวิเคราะห์ข้อมลูการใช้โปรแกรม LISREL 

กิจกรรม 5. โครงการอบรมเชิงปฏบัิติการจริยธรรมการวิจัยในมนุษ 

กิจกรรม 6. สร้างกิจกรรมการเรียนรู้ในด้านการจดัการสิ่งแวดล้อมรว่มกับเกษตรกร ในจังหวัด

สระแก้ว 

กิจกรรม 7. ถ่ายทอดนวัตกรรมการจดัการสิ่งแวดล้อมสู่ชุมชนท้องถ่ิน จังหวัดสระแก้ว 

กิจกรรม 8. การเผยแพร่นวัตกรรมท่ีเป�นผลงานเชิงประจักษ์ในการประชุมวิชาการใน

ระดับชาตหิรือนานาชาต ิ

กิจกรรม 9. การพัฒนาการเขียนบทความทางวิชาการ 
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ลำดับท่ี ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนงานมหาวิทยาลัย 

ประเด็นยุทธศาสตร์และแผนกลยุทธ์ของ
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กิจกรรม 10. การนำเสนอผลงานของนักศึกษาในเวทีประชุมวิชาการ (สาขาวิชาการจดัการ

เทคโนโลยี) 

4 แผนงาน การส่งเสริมศาสนา 

ศิลปวัฒนธรรม รณรงค์สร้างจิตสำนึก 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4 การส่งเสริม

ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม รณรงค์ สร้าง

จิตสำนึกทางวัฒนธรรมและการเรียนรู้ต่าง

วัฒนธรรม อนุรักษ์ฟ��นฟูและเผยแพร่

มรดกทางวัฒนธรรม พัฒนาระบบการ

บริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมท่ีนำไปต่อ

ยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

 

4.1.1 โครงการบริหารจดัการงาน

ส่งเสริมศาสนาทำนุบำรุงศิลปะและ

วัฒนธรรมและภูมิป�ญญาท้องถิน่ 

กิจกรรม 1. ทำบุญสืบสานประเพณีไทย  

กิจกรรม 2. สร้างกิจกรรมด้านการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและวัฒนธรรมอาหารท้องถ่ิน จังหวัด

สระแก้ว  

5 แผนงาน การพัฒนาระบบการบริหาร

จัดการ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาระบบ

การบริหารจัดการท่ีเป�นเลิศมีธรรมาภิบาล 

5.1.1 พัฒนาระบบการจัดการทรัพยากร

บุคคลสู่ความเป�นเลิศ 

กิจกรรม 1. สนันสนุนการเรียนการสอนภาคการศึกษาท่ี 1-3 สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

(เจ้าหน้าท่ีคณะเกษตร)  

กิจกรรม 2. พัฒนาระบบการจดัการทรัพยากรบุคคลสู่ความเป�นเลิศ 

กิจกรรม 3. โครงการค่าตอบแทนเจ้าหน้าท่ีหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพคร ู

5.2.3 โครงการพัฒนาองค์กรแห่งการ

เรียนรู้โดยสร้างชุมชนอุดมป�ญญา 

กิจกรรม 1. โครงการการจัดการความรู้ KM บัณฑิตวิทยาลัย 
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ลำดับท่ี ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนงานมหาวิทยาลัย 

ประเด็นยุทธศาสตร์และแผนกลยุทธ์ของ
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5.3.1 โครงการจัดการมาตรฐาน

การศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่

ความเป�นเลิศ 

กิจกรรม 1. การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน บัณฑติวิทยาลัย 

กิจกรรม 2. โครงการตรวจประกันคุณภาพหลักสตูรประกาศนียบัตร สาขาวิชาชีพคร ู

ป�การศึกษา 2562 

กิจกรรม 3. โครงการทวนสอบคณุภาพหลักสูตรประกาศนียบัตร สาขาวิชาชีพครู 

ป�การศึกษา 2562 

5.4.1 โครงการพัฒนาประสิทธผิลการ

บริหารสำนักงาน 

กิจกรรม 1. จัดหาวัสดสุิ่งสนับสนุนการเรยีนการสอน (การบริหารการศึกษา) 

กิจกรรม 2. จัดหาวัสดุการเรียนการสอนภาคการศึกษาท่ี 1-3 (สาขาวิชาเทคโนโลยีการจดั

การเกษตร) 

กิจกรรม 3.  จัดหาวัสดุ ครุภณัฑ์สำนักงาน และวัสดุการศึกษา 

กิจกรรม 4. ค่าสาธารณูปโภค 

กิจกรรม 5. โครงการจัดซื้อวัสดคุรภุัณฑ์และอุปกรณส์ำนักงาน (DBA) 

กิจกรรม 6. จัดหาวัสดุการเรียนการสอน (หลักสูตร รปม., รปด.) 

กิจกรรม 7. โครงการจัดหาวัสดุการเรียนการสอน (หลักสตูรและการสอน) 

กิจกรรม 8. บริหารจดัการหลักสตูร (นวัตกรรมการจดัการสิ่งแวดล้อม) ป.โท 

กิจกรรม 9. โครงการบรหิารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา 

กิจกรรม 10. การจดัการความเสี่ยง บัณฑิตวิทยาลยั 

กิจกรรม 11. โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการบัณฑิตวิทยาลัย 

กิจกรรม 12. โครงการจัดซื้อวัสดคุรุภณัฑ์และอุปกรณ์สำนักงาน (MPH) 

กิจกรรม 13. โครงการศึกษาดูงาน และประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการสาขาวิชา

หลักสตูรและการสอน 
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กิจกรรม 14. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การทบทวนแผนปฏิบัติราชการ และการจัดทำ

แผนกลยุทธ์ทางการเงินของบัณฑติวิทยาลัย ประจำป�งบประมาณ 2563 

กิจกรรม 15. โครงการบริหารจัดการวัสดุการเรียนการสอน สำหรับนักศึกษาหลักสตูร

ประกาศนียบัตรบัณฑติ สาขาวิชาชีพครู  ป�การศึกษา 2562 

กิจกรรม 16. บริหารจัดการหลักสตูรการจัดการเทคโนโลย ี

  5.4.2 โครงการสื่อสารองค์กรและ

การตลาดแบบบูรณาการ (IMC) 

กิจกรรม 1. ประชาสัมพันธ์หลักสตูรระดับบัณฑิตศึกษา 

กิจกรรม 2. การประชาสมัพันธ์หลกัสูตร (สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อม) ป.โท 

กิจกรรม 3. การประชาสมัพันธ์หลกัสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ

ระบบสุขภาพ แบบเตม็เวลา 

5.4.3 โครงการจัดประชุมเพ่ือพัฒนา

ระบบบริหารจัดการโดยมีส่วนร่วมของ

ทุกภาคส่วน 

กิจกรรม 1. ค่าตอบแทนการประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตศกึษา 

กิจกรรม 2. ค่ารบัรองการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัย 

กิจกรรมท่ี 3. ประชุมสภาคณบดีบัณฑิตแห่งประเทศไทย 

กิจกรรม 4. ค่าธรรมเนียมสมาชิกสภาคณบดีบัณฑติแห่งประเทศไทย 

กิจกรรม 5. โครงการประชุมคณะกรรมการหลักสูตรเพ่ือบริหารจดัการหลักสูตร

ประกาศนียบัตรบัณฑติ สาขาวิชาชีพครู  ป�การศึกษา 2562 

กิจกรรม 6. บริหารหลักสตูรการจดัการระบบสุขภาพ 
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การวิเคราะห์ SWOT เพ่ือจัดทำกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการบัณฑิตวิทยาลัย 

ประจำป�งบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

การวิเคราะห์สถานการณ์ภายใน (INTERNAL FACTORS) 

จุดแข็ง (STRENGTHS) (+) จุดอ่อน (WEAKNESSES) (-) 

- มีการบริหารจัดการเป�นไปตามเกณฑ์ว่าด้วยการจัดการระดับบัณฑิตศึกษา 

- หลักสูตรมีการจัดการศึกษาท่ีตอบสนอง/สอดคล้องกับการศึกษาไทย 4.0  

- วารสารบัณฑิตวิทยาลัยจัดอยู่ในฐานข้อมูล TCI 1 

- การส่งเสริมวิทยานิพนธ์ไปใช้ประโยชน์ยังไม่เพียงพอ 

- การประชาสัมพันธ์ด้านการตลาด เพ่ือเพ่ิมจำนวนผู้สมัคร และนกัศึกษาให้มาก

ขึ้นยังมีไม่เพียงพอ 

- การตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ์โดยนำอิเล็กทรอนิกส์มาใช ้

- หลักสูตรท่ีเกี่ยวข้องมกีารดำเนินงานด้านงบประมาณล่าช้าส่งผลต่อการเบิกจ่าย

งบประมาณไม่เป�นไปตามแผนท่ีกำหนดไว้ 

การวิเคราะห์สถานการณ์ภายนอก (EXTERNAL FACTORS) 

โอกาส (OPPORTUNITIES) (+) อุปสรรค (THREATS) (-) 

- การก้าวสู่การเป�นประชาคมอาเซียน ทำให้บัณฑิตวิทยาลัยมีโอกาสท่ีจะได้

นักศึกษานานาชาติ มากขึ้น 

- มีเครือข่ายความร่วมมือระหว่างไทยและต่างประเทศ 

- ตลาดแรงงานต้องการผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามากขึน้ 

 

- สภาพการแข่งขนัของสถาบันการศึกษาท่ีมีจำนวนมากขึน้ 

- ภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจส่งผลต่อจำนวนผู้สนใจสมัครเข้าศึกษาต่อ 
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แผนที่ยุทธศาสตร์  Strategy Map 

บัณฑิตวิทยาลัย 
 

วิสัยทัศน์ 
บัณฑิตวิทยาลัยเป�นหน่วยงานส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ให้เกิดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพและสร้างสรรค์งานวิจัยท่ี

เป�นองค์ความรู้ใหม่ เพ่ือพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติสู่มาตรฐานสากล 

มิติผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
สนับสนุนการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร 

เตรียมความพร้อมด้านนักศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา 
สร้างเครือข่ายพัฒนาคุณภาพบัณฑิต 

พัฒนาสมรรถนะด้านการผลิตและเผยแพร่งานวิจัย 

มิติกระบวนการ 
พัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ 

พัฒนางานวิจัยท่ีเป�นองค์ความรู้ใหม่ เพ่ือ

พัฒนาท้องถิ่น 

สนับสนุนส่ิงอำนวยความสะดวกและ

พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ด้านการเรียนรู้ และการวิจัย 

พัฒนาปรับปรุงระเบียบ ข้อบังคับให้เอ้ืออำนวย และพัฒนาเป�นองค์การท่ีมีธรรมาภิบาลท่ีมีสมรรถนะสูง 

มิติคนและความรู้ 

ยกระดับ พัฒนาความรู้ ความเช่ียวชาญ 

สมรรถนะให้บุคลากรอย่างต่อเนื่อง 
พัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู ้

จัดทำวารสารเผยแพร่งานวิจัยของ

อาจารย์ และนักศึกษาบัณฑิตศึกษา 

ส่งเสริมและสร้างสรรค์งานวิจัยท่ีเป�นองค์ความรู้ใหม่เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น และประเทศชาติ 

มิติการเงิน จัดหางบประมาณสนับสนุน บริหาร จัดการงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ 
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เป้าประสงค์และตัวช้ีวัดความสำเร็จของแผนปฎิบัติการ  บัณฑิตวิทยาลัย 

ประจำป�งบประมาณ พ.ศ. 2563 
เป้าประสงค์และตัวช้ีวัดความสำเร็จ ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

1. พัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive learning) เพ่ือพัฒนานักศึกษาให้มีความพร้อมในการทำงานสู่ประชาคมอาเซียน 

KPI 1.1 ร้อยละของนักศึกษาท่ีเข้าร่วมปฐมนิเทศ ร้อยละ 80 งานวิชาการ 

KPI 1.2 ร้อยละของนักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาการเขียนบทความทาง

วิชาการ 

ร้อยละ 80 งานวิจัย 

KPI 1.3 ร้อยละของนักศึกษาท่ีเข้าร่วมอบรมการใช้โปรแกรมตรวจละเมิดลิขสิทธิ์ ร้อยละ 80 งานวิจัย 

KPI 1.4 ร้อยละของนักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับ

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

ร้อยละ 80 งานวิจัย 

2. ประสานงานให้ผลิตผลงานวิจัยท่ีเป�นองค์ความรู้ใหม่ท่ีแก้ป�ญหาท้องถิ่น 

KPI 2.1 จำนวนวารสารท่ีเผยแพร่ 600 เล่ม งานวิจัย 

KPI 2.2 ร้อยละของผู้ท่ีเข้ารว่มอบรมเชิงปฏิบัติการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 1 ครั้ง งานวิจัย 

3. เป�นองค์กรท่ีส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม รณรงค์สร้างจิตสำนึก 

KPI 3.1 ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการทำบุญสืบสานประเพณีไทย ร้อยละ 80 งานบริหาร 

4. เป�นองค์กรท่ีพัฒนาระบบการบริหารจัดการ   

KPI 4.1 ระดับความสำเร็จของการจัดการความรู้ ระดับ 3 งานวิชาการ 

KPI 4.2 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ร้อยละ 90 งานบริหาร 

KPI 4.3 ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการอบรมความเสี่ยง ร้อยละ 80 งานบริหาร 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย 

ประจำป�งบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

บัณฑิตวิทยาลัย ได้กำหนดแผนงานเพ่ือสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนงานมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 การผลิตบัณฑิตโดยกระบวนการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning) สร้างเครือข่ายความร่วมมือตามรูปแบบประชารัฐเพ่ือพัฒนา

ท้องถ่ินในการพัฒนาท้องถ่ิน โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือตอบสนองต่อการแก้ไขป�ญหาท้องถ่ิน 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3  การพัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์ และถ่ายทอด เผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4 การส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม รณรงค์ สร้างจิตสำนึกทางวัฒนธรรมการเรียนรู้ต่างวัฒนธรรม อนุรักษ์ฟ��นฟูและเผยแพร่มรดก  

ทางวัฒนธรรม  พัฒนาระบบการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมท่ีนำไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 5  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการท่ีเป�นเลิศมีธรรมาภิบาล 
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กลยุทธ์ บัณฑิตวิทยาลัย 

ประจำป�งบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ ์

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 การผลิตบัณฑิตโดยกระบวนการเรียนรู้เชิงผลติภาพ (Productive Learning) สร้างเครือข่ายความร่วมมือตามรูปแบบประชารัฐเพ่ือพัฒนาท้องถ่ินในการพัฒนา

ท้องถ่ิน โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

กลยุทธ ์

1.1 พัฒนาปรับปรุงหลักสูตร กระบวนการจัดการเรยีนรู้ท่ีมีการเรยีนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning) 

1.2 พัฒนาสมรรถนะการจัดการเรยีนรูเ้ชิงผลิตภาพ (Productive Learning) เพ่ือพัฒนานักศึกษาให้มีความพร้อมในการทำงานสู่ประชาคมอาเซียน+3+I 

1.3 ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาสมรรถนะทักษะด้านภาษาสากล 

1.4 สร้างเครือข่ายในรูปแบบประชารฐัเพ่ือพัฒนาคุณภาพบัณฑิต 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือตอบสนองต่อการแก้ไขป�ญหาท้องถ่ิน 

กลยุทธ ์

2.1 จัดหาสนับสนุนงบประมาณทุนวิจยั 

2.2 สร้างผลงานวิจัยท่ีเป�นองค์ความรู้ใหม่ท่ีตอบโจทย์ระดับประเทศชาติ และท้องถ่ินเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาประชารัฐ ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความมั่งคั่ง และยั่งยืนของ

ท้องถ่ินประเทศชาต ิ

2.3 พัฒนาการผลิตผลการวิจัยของอาจารย์ดา้นการผลติหรือพัฒนาคร ู

2.4 พัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้โดยสร้างชุมชนอุดมป�ญญา 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4 การส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม รณรงค์ สร้างจิตสำนึกทางวัฒนธรรมการเรียนรู้ตา่งวัฒนธรรม อนุรักษ์ฟ��นฟูและเผยแพรม่รดกทางวัฒนธรรม  พัฒนา

ระบบการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมท่ีนำไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสรา้งสรรค ์

กลยุทธ ์

4.1 บริหารจดัการงานส่งเสริมศาสนา ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ท้ังการอนุรักษ์  ฟ��นฟู สืบสาน เผยแพร่วัฒนธรรมไทย 

4.2  สร้างเครือข่ายหรือแลกเปลี่ยน ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิป�ญญาท้องถ่ินในระดับท้องถ่ินและระดับนานาชาติ 
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4.3  พัฒนาระบบกลไกการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมท่ีนำไปต่อยอดสูเ่ศรษฐกิจสร้างสรรค ์

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 5  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการท่ีเป�นเลิศมีธรรมาภิบาล 

กลยุทธ ์

5.1  ดึงดูดบุคลากรท่ีมีความสามารถใหเ้ข้าทำงานในมหาวิทยาลัย พัฒนาขีดสมรรถนะของทรัพยากรบุคคลอย่างต่อเน่ืองทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

5.2  ปรับปรุง กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ จัดการฝ�กอบรมและพัฒนาท่ีมุ่งเน้นการปฏิบัติการเสริมสร้างธรรมาภิบาลและเป�นมหาวิทยาลัยท่ีรับผิดชอบต่อสังคมและได้

มาตรฐานสากล 

5.3  พัฒนามหาวิทยาลัยใหเ้ป�นมหาวิทยาลัยสีเขียวท่ีมสีุนทรียะ การอนามัยสุขาภิบาล และการจัดการสิ่งแวดล้อมท่ีดี และมีความพร้อมด้านอาคารสถานท่ี 

5.4 จัดหาและพัฒนาทรัพยากรสนับสนุนการเรยีนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ สิ่งอำนวยความสะดวก และบรกิารข้ันพ้ืนฐานภายในมหาวิทยาลยัให้พร้อมต่อการเป�น Semi 

residential University 

5.5 การบริหารจัดการรายได้จากสินทรัพย ์

5.6  บริหารจดัการโรงเรียนสาธิตเพ่ือให้ได้มาตรฐานสากล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2  
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ส่วนที่ 2 
แผนงาน/โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์ 
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ส่วนที่ 2 แผนงาน/โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์ 

โครงการตามแผนปฏิบัติการของบัณฑิตวิทยาลัย 

ประจำป�งบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนงานมหาวิทยาลัย 

1. แผนงาน การการผลิตบัณฑิต (Productive  learning) 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การผลิตบัณฑิตโดยกระบวนการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning)  สร้างเครือข่ายความร่วมมือตามรูปแบบประชารัฐเพ่ือ

พัฒนาท้องถิ่นในการพัฒนาท้องถิ่น โดยยืดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ระดับสากล 

กลยุทธ์ท่ี 1.1 พัฒนาปรับปรุงหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้ท่ีมีการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning) 

1.1.1 โครงการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ  (Productive Learning) 

กิจกรรม 1. โครงการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา 

1.1.2 โครงการบริหารจัดการงบประมาณการดำเนินงานวิชาการ 

กิจกรรม 1. บริหารจัดการงบประมาณการดำเนินงานวิชาการ (บัณฑิตวิทยาลัย) 

กิจกรรม 2. โครงการค่าตอบแทนการสอน หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู 

กิจกรรม 3. โครงการนิเทศนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู (Practicum) 

กิจกรรม 4. โครงการนิเทศนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู (Intern 1) 

กิจกรรม 5. โครงการนิเทศนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู (Intern 2) 

กลยุทธ์ท่ี 1.2  พัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning)เพ่ือพัฒนานักศึกษาให้มีความพร้อมต่อการทำงาน 

1.2.1   โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ  (Productive Learning) 

กิจกรรม 1 โครงการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาก่อนเข้าเรียน (รปม., รปด.) 
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กิจกรรม 2. การเผยแพร่นวัตกรรมท่ีเป�นผลงานเชิงประจักษ์ในการประชุมวิชาการในระดับชาติหรือนานาชาติ 

กิจกรรม 3. การจัดซ้ือวัสดุการศึกษา วัสดุทางวิทยาศาสตร์ (วิทยาศาสตร์ศึกษา) 

กิจกรรม 4. โครงการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

กิจกรรม 5. คู่มือบัณฑิตศึกษา 

กิจกรรม 6. โครงการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ป�การศึกษา 2562 

กิจกรรม 7. โครงการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ป�การศึกษา 2562 

1.2.2 โครงการพัฒนาทักษะของนักศึกษาท่ีจำเป�นต่อการดำเนินชีวิตในศตวรรษท่ี 21 

  กิจกรรม 1. โครงการอบรมการใชโ้ปรแกรมตรวจละเมิดลิขสิทธิ์ 

  กิจกรรม 2. กิจกรรมการเรียนรู้และศึกษาดูงานนอกสถานท่ี 

  กิจกรรม 3. การเข้าใช้ห้องปฏิบัติการเฉพาะทางด้านสิ่งแวดล้อม 

  กิจกรรม 4. โครงการสืบสานงานโครงการพระราชดำริด้านสิ่งแวดล้อมเพ่ือพัฒนาระบบสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 

  กิจกรรม 5. โครงการเพ่ิมทักษะการจัดการสิ่งแวดล้อมสากล 

  กิจกรรม 6. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาหัวข้อวิจัยทางธุรกิจ (MBA, DBA) 

  กิจกรรม 7. โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ (คลินิกวิจัย) สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 

  กิจกรรม 8. โครงการ ส่งเสริมคุณลักษณะด้านเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของบัณฑิต และสัมมนาทางการศึกษา/ภูมิพลังป�ญญาของแผ่นดิน 

  กิจกรรม 9. โครงการยกระดับและส่งเสริมการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

  กิจกรรม 10. โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ (คลินิกวิจัย) สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ 

  กิจกรรม 11. อบรมโปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ 

  กิจกรรม 12. อบรมโปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติและการวิจัย สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 

  กิจกรรม 13 โครงการเสริมทักษะการเขียนบทความและสร้างสื่อประกอบการนำเสนอทางด้านสิ่งแวดล้อม 

  กิจกรรม 14. โครงการศึกษาดูและทัศนศึกษา (MBA, DBA) 
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  กิจกรรม 15. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ระเบียบข้ันตอนการสำเร็จการศึกษา และการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ 

ระดับบัณฑิตศึกษา 

  กิจกรรม 16. การปฐมนิเทศนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา 

  กิจกรรม 17. โครงการส่งเสริมคุณลักษณะด้านเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของบัณฑิตและสัมมนาทางการศึกษา 

  กิจกรรม 18. โครงการพัฒนาคุณภาพวิทยานิพนธ์นักศึกษาบริหารการศึกษา 

  กิจกรรม 19. แสดงความยินดีกับดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิต 

  กิจกรรม 20. โครงการพัฒนาจิตสำหรับครู สำหรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ป�การศึกษา  2562 

  กิจกรรม 21. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ จิตตป�ญญาศึกษา สำหรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู 

ป�การศึกษา 2562 

  กิจกรรม 22. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนากระบวนการคิดข้ันสูง สำหรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู 

ป�การศึกษา 2562 

กิจกรรม 23. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21: เทคโนโลยีท่ีใช้ในการจัดการเรียนการสอน สำหรับนักศึกษาหลักสูตร

ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ป�การศึกษา 2562 

กิจกรรม 24. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการศึกษาและจิตอาสาเพ่ือพัฒนาผู้นำ สำหรับ

นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ป�การศึกษา 2562 

  กิจกรรม 25. โครงการป�จฉิมนิเทศสำหรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู 

ป�การศึกษา 2562 

  กิจกรรม 26. โครงการจัดทำคู่มือฝ�กประสบการณ์วิชาชีพ 
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 1.2.3 โครงการพัฒนากิจกรรมกระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบัติผ่านการทำงานร่วมกับชุมชน 

  กิจกรรม 1. โครงการบริการวิชาการเพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนรู้แบบ Productive Learning  โดยการพัฒนาชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครู 

  กิจกรรม 2. การสร้างนวัตกรรมจากการพัฒนาต่อยอดภูมิป�ญญาท้องถ่ินสู่มาตรฐานในเชิงพาณิชย์ 

  กิจกรรม 3. การสร้างนวัตกรรมเพ่ือแก้ป�ญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนท้องถ่ิน 

  กิจกรรม 4. การถ่ายทอดนวัตกรรมท่ีมีประสิทธิภาพสู่ชุมชน 

  กิจกรรม 5. โครงการสร้างเครือข่ายนักสิ่งแวดล้อมศึกษา 

กลยุทธ์ท่ี 1.3 ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาสมรรถนะทักษะด้านภาษาสากล 

 1.3.1 โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาสากล 

  กิจกรรม 1. การส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษด้านการเขียนบทความวิจัยและการสื่อสาร 

  กิจกรรม 2. โครงการเสริมความรู้การจัดการระบบสุขภาพให้นักศึกษา 

  กิจกรรม 3. การอบรมภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

 

2. แผนงาน งานวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือตอบสนองต่อการแก้ไขป�ญหาของท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือตอบสนองต่อการแก้ไขป�ญหาท้องถิ่น 

กลยุทธ์ท่ี 2.2 สร้างผลงานวิจัยท่ีเป�นองค์ความรู้ใหม่ท่ีตอบโจทย์ระดับประเทศชาติ และท้องถิ่นเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาประชารัฐ ลดความเหล่ือมล้ำ  สร้าง

ความม่ังคั่งและย่ังยืนของท้องถิ่นประเทศชาติ 

2.2.1 โครงการส่งเสริมงานวิจัยเพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งเพ่ือการพัฒนา 

กิจกรรม 1. โครงการพัฒนานักศึกษาให้มีสมรรถนะในการผลิตและเผยแพร่ผลงานวิจัย  

กิจกรรม 2. โครงการส่งเสริมและจัดทำวารสาร (วารสารบัณฑิตศึกษา) 

กิจกรรม 3. การอบรมเชิงปฏิบัติการอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ ระดับบัณฑิตศึกษา 

กิจกรรมท่ี 4. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์ข้อมูลการใช้โปรแกรม LISREL 
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กิจกรรม 5. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจริยธรรมการวิจยัในมนุษย์ 

กิจกรรม 6. สร้างกิจกรรมการเรียนรู้ในด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมร่วมกับเกษตรกร ในจังหวัดสระแก้ว 

กิจกรรม 7. ถ่ายทอดนวัตกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อมสู่ชุมชนท้องถ่ิน จังหวัดสระแก้ว 

กิจกรรม 8. การเผยแพร่นวัตกรรมท่ีเป�นผลงานเชิงประจักษ์ในการประชุมวิชาการในระดับชาติหรือนานาชาติ 

กิจกรรม 9. การพัฒนาการเขียนบทความทางวิชาการ 

กิจกรรม 10. การนำเสนอผลงานของนักศึกษาในเวทีประชุมวิชาการ (สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี) 

 

4. แผนงาน การส่งเสริมศาสนา ศลิปวัฒนธรรม รณรงค์สร้างจิตสำนึก 

ยุทธศาสตรท่ี์ 4 การส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม รณรงค์ สร้างจิตสำนึกทางวัฒนธรรมการเรียนรู้ต่างวัฒนธรรม อนุรักษ์ฟ��นฟูและเผยแพร่มรดกทาง

วัฒนธรรม  พัฒนาระบบการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมท่ีนำไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

กลยุทธ์ 4.1 บริหารจัดการงานส่งเสริมศาสนา ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ท้ังการอนุรักษ์ ฟ��นฟู สืบสานเผยแพร่วัฒนธรรมไทย 

4.1.1 โครงการบริหารจัดการงานส่งเสริมศาสนาทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมและภูมิป�ญญาท้องถิ่น 

กิจกรรม 1. ทำบุญสืบสานประเพณีไทย 

กิจกรรม 2. สร้างกิจกรรมด้านการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและวัฒนธรรมอาหารท้องถ่ิน จังหวัดสระแก้ว 

 

5. แผนงาน การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการท่ีเป�นเลิศมีธรรมาภิบาล 

กลยุทธ์ 5.1 ดึงดูดบุคลากรท่ีมีความสามารถให้เข้าทำงานในมหาวิทยาลัยพัฒนาขีดสมรรถนะของทรัพยากรบุคคลอย่างต่อเนื่องทันต่อความเปล่ียนแปลง 

5.1.1 โครงการพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรบุคคลสู่ความเป�นเลิศ 

กิจกรรม 1. สนันสนุนการเรียนการสอนภาคการศึกษาท่ี 1-3 สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร(เจ้าหน้าท่ีคณะเกษตร) 

กิจกรรม 2. พัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรบุคคลสู่ความเป�นเลิศ 
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กิจกรรม 3. โครงการค่าตอบแทนเจ้าหน้าท่ีหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู 

กลยุทธ์ 5.2 พัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้โดยสร้างชุมชนอุดมป�ญญา 

  5.2.3 โครงการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้โดยสร้างชุมชนอุดมป�ญญา 

   กิจกรรม 1. การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน บัณฑิตวิทยาลัย 

กลยุทธ์ 5.3 พัฒนามาตรฐานการศึกษาสู่ความเป�นเลิศ 

5.3.1 โครงการจัดการมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป�นเลิศ 

กิจกรรม 1 โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

กิจกรรม 2. โครงการตรวจประกันคุณภาพหลักสูตรประกาศนียบัตร สาขาวิชาชีพครู  ป�การศึกษา 2562 

กิจกรรม 3. โครงการทวนสอบคุณภาพหลักสูตรประกาศนียบัตร สาขาวิชาชีพครู ป�การศึกษา 2562 

 กลยุทธ์ 5.4 พัฒนาประสิทธิผลการบริหารสำนักงาน 

  5.4.1 โครงการพัฒนาประสิทธิผลการบริหารสำนักงาน 

กิจกรรม 1. จัดหาวัสดุสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน (การบริหารการศึกษา)  

กิจกรรม 2. จัดหาวัสดุการเรียนการสอนภาคการศึกษาท่ี 1-3 (สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการเกษตร)  

กิจกรรม 3.  จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์สำนักงาน และวัสดุการศึกษา 

   กิจกรรม 4. ค่าสาธารณูปโภค 

   กิจกรรม 5. โครงการจัดซ้ือวัสดุครุภัณฑ์และอุปกรณ์สำนักงาน (DBA) 

   กิจกรรม 6. จัดหาวัสดุการเรียนการสอน (หลักสูตร รปม., รปด.) 

   กิจกรรม 7. โครงการจัดหาวัสดุการเรียนการสอน (หลักสูตรและการสอน) 

   กิจกรรม 8. บริหารจัดการหลักสูตร (นวัตกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อม) ป.โท 

   กิจกรรม 9. โครงการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา 

   กิจกรรม 10. การจัดการความเสี่ยง บัณฑิตวิทยาลัย 
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   กิจกรรม 11. โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการบัณฑิตวิทยาลัย 

   กิจกรรม 12. โครงการจัดซ้ือวัสดุครุภัณฑ์และอุปกรณ์สำนักงาน (MPH) 

   กิจกรรม 13. โครงการศึกษาดูงาน และประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 

  กิจกรรม 14. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การทบทวนแผนปฏิบัติราชการ และการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงินของบัณฑิตวิทยาลัย ประจำป�

งบประมาณ 2563 

   กิจกรรม 15. โครงการบริหารจัดการวัสดุการเรียนการสอน สำหรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู   

ป�การศึกษา 2562 

  กิจกรรม 16. บริหารจัดการหลักสูตรการจัดการเทคโนโลยี 

  5.4.2 โครงการส่ือสารองค์กรและการตลาดแบบบูรณาการ (IMC) 

กิจกรรม 1. ประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 

กิจกรรม 2. การประชาสัมพันธ์หลักสูตร (สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อม) ป.โท 

กิจกรรม 3. การประชาสัมพันธ์หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ แบบเต็มเวลา 

  5.4.3 โครงการจัดประชุมเพ่ือพัฒนาระบบบริหารจัดการโดยมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

   กิจกรรม 1. ค่าตอบแทนการประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตศึกษา 

   กิจกรรม 2 ค่ารับรองการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัย 

   กิจกรรม 3 ประชุมสภาคณบดีบัณฑิตแห่งประเทศไทย 

   กิจกรรม 4 ค่าธรรมเนียมสมาชิกสภาคณบดีบัณฑิตแห่งประเทศไทย 

   กิจกรรม 5. โครงการประชุมคณะกรรมการหลักสูตรเพ่ือบริหารจัดการหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู   

ป�การศึกษา 2562 

   กิจกรรม 6. บริหารหลักสูตรการจัดการระบบสุขภาพ 
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3  
ส่วนที่ 3 

รายละเอียดโครงการ กิจกรรมและงบประมาณ 
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ส่วนที่ 3 รายละเอียดโครงการ กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนปฏิบัตกิารของ บัณฑิตวิทยาลัย 

ประจำป�งบประมาณ พ.ศ. 2562 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ของโครงการ ตัวชี้วดัของกิจกรรม 

แหล่งงบประมาณและ 

จำนวนงบประมาณ 
งบประมาณ

รวม 
รายละเอียดงบประมาณ 

ระยะเวลา

ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

(ระบุชื่อ) 
แผ่นดิน รายได ้

แผนงาน การผลิตบัณฑิต (Productive Learning) 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตโดยกระบวนการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning)  สร้างเครือข่ายความร่วมมือตามรปูแบบประชารัฐเพ่ือพัฒนาท้องถ่ินในการพัฒนาท้องถ่ิน โดยยืดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

งานพัฒนาปรับปรุงหลักสตูร การจัดการเชิงผลติภาพ (Productive Learning) 

กลยุทธ์ 1.1 พัฒนาปรบัปรงุหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่การเรียนรูเ้ชิงผลิตภาพ (Productive Learning) 

1.1.1 โครงการพัฒนาหรือปรบัปรุงหลกัสูตรจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ  (Productive Learning) 

กิจกรรม 1. โครงการพัฒนา/

ปรับปรุงหลักสูตร ระดับ

บัณฑิตศึกษา 

1. เพื่อให้หลักสูตรมีความทันสมยั

ต่อสภาวะการของประเทศและ

ต่างประเทศ  

2. เพื่อให้เป�นไปตามมาตรฐาน สภา

อาจารย ์

3. เพื่อให้สอดคล้องกับความ

ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 

4. เพื่อให้การบริหารจัดการ

หลักสูตรมีประสิทธิภาพ 

1. ได้หลักสูตรที่พัฒนา/ปรับปรุง

หลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 4 

หลักสูตร 

2. หลักสูตรได้รับอนุมัติจากสภา

มหาวิทยาลัยในป�งบประมาณ 2562 

ผลประเมินความพึงพอใจต่อหลักสูตร

ไม่น้อยกวา่ ร้อยละ 80 ความพึงพอใจ

ของอาจารย์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

  

110,000 110,000 ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ =74,000 บาท 

3คน *3,000 บาท*2คร้ัง* 4 หลักสูตร =72,000 

บาท ค่าตรวจบทคัดย่อ 4 หลักสูตร*500 บ.=

2,000 บาท      

ค่าใช้สอย 13,600 บาท 

อาหารกลางวนั 2 มื้อ*มื้อละ 120*40คน=

96,000 บาท อาหารว่าง 4 มื้อ*มือ้ละ 25*40

คน=4,000  บาท 

ค่าวัสด ุ=22,400 บาท 

ค่าเข้าเล่ม 4 หลักสูตร*20 เล่ม*2 คร้ัง*100 

บาท= 16,000 บาท ปากกา 40 ด้าม*15 บาท=

600 บาท กระดาษ A4 10รีม*103 บาท=1,030 

บาท วัสดุอืน่  ๆ4,770 บาท 

 ไตรมาส 1 

ต.ค. 62-

ธ.ค. 62  

ผศ.ดร.ธีร์ธนิกษ์ 

ศิริโวหาร 

ผศ.ดร.กันต์ฤทัย 

คลังพหล 

อ.ดร.ดนุชา  

สลีวงศ์ 

รวมงานพัฒนาปรบัปรุงหลักสูตร การจัดการเชิงผลิตภาพ (Productive Learning) 110,000    
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ของโครงการ ตัวชี้วดัของกิจกรรม 

แหล่งงบประมาณและ 

จำนวนงบประมาณ 
งบประมาณ

รวม 
รายละเอียดงบประมาณ 

ระยะเวลา

ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

(ระบุชื่อ) 
แผ่นดิน รายได ้

งานพัฒนาปรับปรุงหลักสตูร การจัดการเชิงผลติภาพ (Productive Learning) 

กลยุทธ์ 1.1 พัฒนาปรบัปรงุหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่การเรียนรูเ้ชิงผลิตภาพ (Productive Learning) 

1.1.2 โครงการบรหิารจดัการงานวิชาการเพ่ือจัดการเรยีนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive learning) 

กิจกรรม 1. บริหารจัดการ

งบประมาณการดำเนินงาน

วิชาการ (บัณฑิตวิทยาลัย) 

1. เพื่อบริหารจัดการงานวิชาการ

เป�นไปอย่างมีประสิทธภิาพ 

1. ร้อยละ 100 ของการเบิกใช้

งบประมาณการดำเนินงานวิชาการ 

2. การบริหารจัดการงบประมาณเกิด

ประสิทธิภาพ 

        

3,500,000  

       

3,500,000  

ค่าตอบแทน 16 หลักสูตร ค่าตอบแทน

การสอน = 2,500,000  ค่าสอบเค้าโครง 

= 150,000  ค่าสอบปากเปล่า 

=155,000   ค่าที่ปรึกษา 

=150,000    ค่า ABSTRACT 

=80,000  ค่าเบี้ยประชุม=150,000   ค่า

ตรวจรูปเล่ม= 80,000  ค่าบริหาร

หลักสูตร=150,000 ค่าสัมภาษณ์

นักศึกษา=20,000 ค่าสอบประมวลความรู้ 

=25,000  ค่าสอบวัดความรู้พื้นฐาน 

=5,000 ค่าสอบวัดคุณสมบัติ =35,000 

 ไตรมาส 

1-4 

ร้อยละของ

การ

เบิกจ่าย  

ไตรมาส 1 

=32  % 

(1,120,00

0 บาท) 

ไตรมาส 2 

= 22 %  

(770,000 

บาท) 

ไตรมาส 3 

= 23 %  

(805,000 

บาท)  

ไตรมาส 4 

= 23 % 

(805,000 

บาท)   

ผศ.ดร.กันต์ฤทัย 

คลังพหล 
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ของโครงการ ตัวชี้วดัของกิจกรรม 

แหล่งงบประมาณและ 

จำนวนงบประมาณ 
งบประมาณ

รวม 
รายละเอียดงบประมาณ 

ระยะเวลา

ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

(ระบุชื่อ) 
แผ่นดิน รายได ้

กิจกรรม 2. โครงการ

ค่าตอบแทนการสอน หลักสูตร

ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขา

วิชาชีพครู 

 

เพื่อใช้เป�นค่าตอบแทนการสอน 1. ร้อยละ 100 ของการเบิกใช้

งบประมาณการบริหารจัดการงาน

วิชาการเพื่อจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ 

2. การบริหารจัดการงบประมาณเกิด

ประสิทธิภาพ 

 

 

  1,385,183 

 

 

 

 

 

1,385,183 

 

 

 

 

 

ค่าตอบแทนการสอน 1,394,363 บาท 

จำนวน 6 ห้องเรียน(ภาคเรียนที่ 1=4 วชิา 

(ภาคเรียนที่ 2=4 วิชา  

 ไตรมาส 1-

4 ร้อยละ

ของการ

เบิกจา่ย 

ไตรมาส 1 = 

32 % 

(443,252.1

6 บาท) ไตร

มาส 2=22 

% 

(304,735.8

6 บาท) ไตร

มาส 3 = 23 

%  

(318,587.4

9 บาท) ไตร

มาส 4 = 23 

%(318,587.

49 บาท)   

ผศ.ดร.อังคนา 

กรัณยาธกิุล 

กิจกรรม 3. โครงการนิเทศ

นักศึกษาหลักสูตร

ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขา

วิชาชีพครู (Practicum)  

เพื่อใช้เป�นค่าตอบแทนการนิเทศ 1. ร้อยละ 100 ของการเบิกใช้

งบประมาณการบริหารจัดการงาน

วิชาการเพื่อจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ  

2. การบริหารจัดการงบประมาณเกิด

ประสิทธิภาพ 

  180,000 180,000 ค่าตอบแทนอาจารย ์=180,000 บาท 

(นิเทศนักศึกษา 180 คน * 500 บาท * 2 

คร้ัง เป�นเงิน 180,000 บาท) 

ไตรมาส 2  

มกราคม 

63 

ผศ.ดร.อังคนา 

กรัณยาธกิุล 
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ของโครงการ ตัวชี้วดัของกิจกรรม 

แหล่งงบประมาณและ 

จำนวนงบประมาณ งบประมาณ

รวม 
รายละเอียดงบประมาณ 

ระยะเวลา

ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ

(ระบุชื่อ) 
แผ่นดิน รายได ้

กิจกรรม 4. โครงการนิเทศ

นักศึกษาหลักสูตร

ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขา

วิชาชีพครู (Intern 1)  

เพื่อใช้เป�นค่าตอบแทนการนิเทศ 1. ร้อยละ 100 ของการเบิกใช้

งบประมาณการบริหารจัดการงาน

วิชาการเพื่อจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ  

2. การบริหารจัดการงบประมาณเกิด

ประสิทธิภาพ 

  180,000 180,000 ค่าตอบแทนอาจารย์ 180,000 บาท 

(นิเทศนักศึกษา 180 คน * 500 บาท * 2 

คร้ัง เป�นเงิน 180,000 บาท) 
ไตรมาส 3  

มิถุนายน 

63 

ผศ.ดร.อังคนา 

กรัณยาธกิุล 

กิจกรรม 5. โครงการนิเทศ

นักศึกษาหลักสูตร

ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขา

วิชาชีพครู (Intern 2)  

เพื่อใช้เป�นค่าตอบแทนการนิเทศ 1. ร้อยละ 100 ของการเบิกใช้

งบประมาณการบริหารจัดการงาน

วิชาการเพื่อจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ  

2. การบริหารจัดการงบประมาณเกิด

ประสิทธิภาพ 

  180,000 180,000 ค่าตอบแทนอาจารย์ 180,000 บาท 

(นิเทศนักศึกษา 180 คน * 500 บาท * 2 

คร้ัง เป�นเงิน 180,000 บาท) 
ไตรมาส 4  

กันยายน 

63 

ผศ.ดร.อังคนา 

กรัณยาธกิุล 

รวมงานบรหิารจดัการงานวิชาการ จดัการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ 5,425,183 
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ของโครงการ ตัวชี้วดัของกิจกรรม 

แหล่งงบประมาณและ 

จำนวนงบประมาณ 
งบประมาณ

รวม 
รายละเอียดงบประมาณ 

ระยะเวลา

ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ

(ระบุชื่อ) 
แผ่นดิน รายได ้

งานส่งเสริมการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ 

กลยุทธ์ 1.2 พัฒนาสมรรถนะการจดัการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning) เพ่ือพัฒนานักศึกษาให้มีความพร้อมในการทำงานสู่ประชาคมอาเซียน +3+1 

1.2.1 โครงการส่งเสรมิการจดัการเรยีนรู้เชิงผลิตภาพ  (Productive Learning) 

กิจกรรม 1 โครงการเตรียมความ

พร้อมของนักศึกษาก่อนเขา้เรียน 

(รปม., รปด.) 

1. เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้

ความเข้าใจระบบการเรียนการ

สอนในหลักสูตร 

2. เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์

อันดีระหว่างอาจารย์กับ

นักศึกษา 

3. เพื่อเป�นการแลกเปล่ียน

ประสบการณ์ระหว่างนักศึกษา

เก่าและนักศึกษาใหม ่

เชิงปริมาณ 

 -นักศึกษาและอาจารย์เข้าร่วม

กิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

เชิงคุณภาพ 

 - ผู้เข้ารับการอบรมมพีึงพอใจ

ไม่น้อยละ 80 

              

9,400  

             

9,400  

ค่าตอบแทนวิทยากร = 6,000 บาท 

วิทยากร 1 คน*ชัว่โมงละ 1,000 บาท*  

6 ชั่วโมง = 6,000 บาท 

ค่าใช้สอย = 2,300 บาท 

อาหารว่าง 2 มือ้ มื้อละ 35*20คน=700 

บาท  

อาหารกลาวงวัน 1 มื้อ มื้อละ 

80*20=1,600  

ค่าวัสดุ = 1,100 บาท 

สมุดโน๊ต แฟ้ม ดินสอ ปากกา                                      

  ไตรมาส 1-2  

ต.ค.-ธ.ค. 62 

  

อ.ดร.ชมัยภรณ์ 

ถนอมศรีเดชชัย     

อ.ดร.นภาพร 

สิงห์นวล 

อ.ดร.พรนภา เตีย

สุทธิกุล         

          

กิจกรรม 2. การเผยแพร่นวัตกรรม

ที่เป�นผลงานเชิงประจักษ์ในการ

ประชุมวิชาการในระดับชาติหรือ

นานาชาติ 

เพื่อเผยแพร่นัตกรรมที่เป�น

ผลงานเชิงประจักษ์ของนักศึกษา

ในระดับชาติหรือนานาชาติ 

   ผลงานที่เผยแพร่ไม่น้อยกว่า 

2 เร่ือง  คิดเป�นร้อยละ 100                          

  20,000 20,000 ค่าใช้สอย   = 15,040 บาท                                              

ค่าที่พัก คนละ 600 บาท *2 คืน * 8 

คน =9,600 บาท 

ค่าอาหารมือ้ละ 100 บาท *6 มื้อ * 8 

คน = 4,800 บาท  

ค่าอาหารว่าง มื้อละ 20 บาท * 4 มื้อ 

*8 คน =640 บาท  

ค่าวัสดุ = 4,960 บาท         

ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง  4,960 บาท                   

 ไตรมาส 4 

ก.ค.63  

รศ.ดร.ศศมล  

ผาสุข 

ผศ.ดร.สิตา ทิศา

ดลดิลก 
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ของโครงการ ตัวชี้วดัของกิจกรรม 

แหล่งงบประมาณและ 

จำนวนงบประมาณ 
งบประมาณ

รวม 
รายละเอียดงบประมาณ 

ระยะเวลา

ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ

(ระบุชื่อ) 
แผ่นดิน รายได ้

กิจกรรม 3. การจัดซ้ือวัสดุ

การศึกษา วัสดุทางวิทยาศาสตร์ 

(วิทยาศาสตร์ศึกษา) 

เพื่อจัดซ้ือสารเคม ีวัสดุ อุปกรณ์

ที่นำมาสร้างนวัตกรรมที่มี

ประสิทธิภาพ สามารถนำไป

เผยแพร่ในระดับชาติหรือ

นานาชาติและใช้ประโยชน์ได้

อย่างเป�นรูปธรรม 

จัดซ้ือสารเคม ีวัสดุ อุปกรณ์ใน

การสร้างนวัตกรรมที่มี

ประสิทธิภาพไม่น้อยกวา่ 6 ชิ้น 

  50,000 50,000 โฟลินซิโอเคตุส (100 มิลลิลิตร) 1 ขวด 

*3,480 บาท =3,480 

เบต้าแคโรทีน (5 กรัม) 1 ขวด=3,600 

บาท 

โพแทสเซียม เปอร์ซัลเฟต  (500 กรัม)  

1 ขวด=575 บาท 

เอบีทีเอส (ขวดละ 1 กรัม) 2 ขวด* 

4,000 บาท=8,000 บาท 

โทล็อกซ์ (ขวดละ 1 กรัม)  2 ขวด * 

3,120 บาท=6,240 บาท 

อะซิโตนไนตราย (4 L) 1 ขวด = 2,000 

บาท 

ฟอร์มิก แอซิด ( 2.5 L)  1 ขวด= 2,300 

บาท 

ไตรไฟรีดิว สเตียราไซด์ ( 1 กรัม) 2 

ขวด*2,940 บาท= 5,480 บาท 

โพแทสเซียม คลอไรด์ ( 1 กิโลกรัม)* 1 

ขวด = 400 บาท 

โซเดียมซิเตรท (500 กรัม)* 2 ขวด * 

330 บาท= 660 บาท 

ไอร์รอน (III) คลอไรด์ (500 กรัม) * 1 

ขวด = 900 บาท 

อะซิติก แอซิด (2.5 L) * 1 ขวด=400 

บาท 

กระดาษกรองเบอร์ 42 ขนาด 11 ซม. * 

 ไตรมาส 1 

 พ.ย 62  

รศ.ดร.ศศมล 

ผาสุข 
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ของโครงการ ตัวชี้วดัของกิจกรรม 

แหล่งงบประมาณและ 

จำนวนงบประมาณ 
งบประมาณ

รวม 
รายละเอียดงบประมาณ 

ระยะเวลา

ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ

(ระบุชื่อ) 
แผ่นดิน รายได ้

4 กล่อง *290=1,160 บาท 

น้ำมันตะไคร้หอม 1 ขวด=450 บาท 

ไทโรซิเนส 25 เคยู  1 ขวด =6,420 

บาท 

เฟอร์ริกซัลเฟต (500 กรัม)* 2 ขวด*

480 บาท =960 บาท 

โหลแกว้ ขนาด 9 นิว้*5 ใบ* 450 

บาท=2,250 

วัสดุอื่นๆ 4,725 บาท 

กิจกรรม 4. โครงการสนับสนุนการ

เผยแพร่ผลงานของนักศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา  

1. เพื่อสนับสนุนการตีพิมพ์

เผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธข์อง

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

ร้อยละ 95 ของการเบิกจา่ย

งบประมาณสนับสนุนการ

เผยแพร่ผลงานของนักศึกษา 

           

100,000  

         

100,000  

 ค่าตอบแทนสนับสนุนการเผยแพร่

ผลงานของนักศึกษา ระดับ

บัณฑิตศึกษา =100,000 บาท 

วารสารระดับนานาชาติ บทความละ 

8,000 บาท*3 คน=24,000บาท 

วารสาร TCI กลุ่ม 1 บทความละ 3,000 

บาท *10 คน=30,000 บาท 

วารสาร TCI กลุ่ม 2 บทความละ 2,500 

บาท*20 บาท=50,000 บาท 

 ไตรมาส 1-4 

ร้อยละของการ

เบิกจ่าย  

ไตรมาส 1 =32  % 

(32,000 บาท) 

ไตรมาส 2 = 22 %  

(22,000 บาท) 

ไตรมาส 3 = 23 %  

(23,000 บาท)  

ไตรมาส 4 = 23 % 

(23,000 บาท)   

อ.ดร.ดนุชา  สลี

วงศ์ 

นางสาวธิดา  

โยธากุล 

กิจกรรม 5. คู่มือบัณฑิตศึกษา 1. เพื่อรวบรวมระเบยีบ 

ข้อบังคับ ประกาศ และแนว

ปฏิบัติต่างๆ ที่เกีย่วขอ้งกับการ

จัดการศึกษาในระดับ

บัณฑิตศึกษา   

 เชิงปริมาณ  - จัดทำคู่มือ

บัณฑิตศึกษา จำนวน 200 เล่ม  

 เชิงคุณภาพ                             

 - นกัศึกษาได้ทราบและปฏบิัติ

เกี่ยวกบัระเบียบ ข้อบังคับ 

            

40,000  

           

40,000  

 ค่าวัสดุ 40,000 บาท 

(ค่าถ่ายเอกสาร 200 เล่ม*150 บาท*ค่า

เข้าเล่ม 50 บาท = 40,000 บาท)  

 ไตรมาส 3 

เม.ย.63-มิ.ย. 63  

ผศ.ดร.ธีร์ธนิกษ์ 

ศิริโวหาร 

น.ส.ธิดา  โยธา

กุล 
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ของโครงการ ตัวชี้วดัของกิจกรรม 

แหล่งงบประมาณและ 

จำนวนงบประมาณ 
งบประมาณ

รวม 
รายละเอียดงบประมาณ 

ระยะเวลา

ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ

(ระบุชื่อ) 
แผ่นดิน รายได ้

2. เพื่อให้นักศึกษาทีจ่ะเข้าศึกษา

ได้เตรียมความพร้อม และ

สามารถประพฤติปฏิบัติตามกฎ 

ระเบียบ ขอ้บังคับ และแนว

ปฏิบัติของมหาวิทยาลัยและ

หลักสูตรได้อย่างถูกต้องครบถ้วน  

 3. เพื่อเป�นคู่มือของอาจารย์ที่

ปรึกษา และเจ้าหน้าที่ที่

ปฏิบัติงานด้านบัณฑิตศึกษา ใน

การให้คำแนะนำแก่นกัศึกษา 

และแนวปฏิบัติต่างๆ ที่

เกี่ยวขอ้ง กับการจัดการศึกษา

ในระดับบัณฑิตศึกษาได้อย่าง

ถูกต้องครบถ้วน  

- อาจารย์ทีป่รึกษา และ

เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้าน

บัณฑิตศึกษา ใช้เป�นคู่มือใน

การให้คำแนะนำแก่นกัศึกษาได้

อย่างถูกต้องครบถ้วน 

กิจกรรม 6. โครงการสอบคัดเลือก

เข้าศึกษาต่อหลักสูตร

ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขา

วิชาชีพครู ป�การศึกษา 2562 

1. เพื่อจัดทำข้อสอบในการ

คัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ  

2. เพื่อดำเนินการสอบคัดเลือก

นักศึกษาเข้าศึกษาต่อ  

ร้อยละ 95 ของผู้ผ่านการ

คัดเลือก 

ร้อยละ 95 พึงพอใจขั้นตอน

และกระบวนการคัดเลือกเข้า

ศึกษาต่อ 

              

6,200  

             

6,200  

ค่าตอบแทนกรรมการ 4,200 บาท 

(ผู้คุมสอบ 12 คน  *350 บาท เป�นเงิน 

4,200 บาท) 

ค่าวัสดุ 2,000 บาท 

ค่าถ่ายเอกสาร กระดาษและอื่นๆ เป�น

เงิน 2,000 บาท 

 ไตรมาส 4  

(เดือนกรกฎาคม 

63 ) 

  

ผศ.ดร.อังคนา 

กรัณยาธกิุล 

กิจกรรม 7. โครงการปฐมนิเทศ

และเตรียมความพร้อมนกัศึกษา

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต 

สาขาวิชาชีพครู ป�การศึกษา 2562 

เพื่อชี้แจงรายละเอยีดขั้นตอน

การจัดการเรียนการสอนของ

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต

สาขาวิชาชีพครู 

ร้อยละ 95 ของผู้เข้าร่วม

โครงการ 

ร้อยละ 95 พีงพอใจและเขา้ใจ

ในระเบียบข้อบังคับ 

            

26,650  

           

26,650  

ค่าใช้สอย 24,650 บาท 

(ค่าอาหารว่าง 1 มือ้ๆละ 35 บาท  

จำนวน 190 คน รวมเงิน 6,650 บาท) 

(ค่าจ้างเหมาทำคู่มือนกัศึกษา จำนวน 

180 เล่ม * 100 บาท เป�นเงิน 18,000 

บาท) 

ค่าวัสดุ 2,000 บาท 

 ปากกา กระดาษและอื่นๆ เป�นเงิน 

2,000 บาท 

 ไตรมาส 4  

(เดือนสิงหาคม 

62 ) 

  

ดร.เลอลักษณ์ 

โอทกานนท ์
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ของโครงการ ตัวชี้วดัของกิจกรรม 

แหล่งงบประมาณและ 

จำนวนงบประมาณ 
งบประมาณ

รวม 
รายละเอียดงบประมาณ 

ระยะเวลา

ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ

(ระบุชื่อ) 
แผ่นดิน รายได ้

รวมงานส่งเสรมิการเรยีนรูเ้ชงิคุณภาพ  252,250    

1.2.2  โครงการพัฒนาทักษะของนักศึกษาที่จำเป�นต่อการดำเนินชีวิตในศตวรรษที่ 21 

กิจกรรม 1. โครงการอบรมการใช้

โปรแกรมตรวจละเมิดลิขสิทธิ ์

1. เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้

โปรแกรมตรวจละเมิดลิขสิทธิ์แก่

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

ชิงปริมาณ :  จำนวนผู้เข้าร่วม

โครงการคิดเป�นร้อยละ 95 

เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ

ของผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อย

กว่าร้อยละ 95 

  1,050 1,050  ค่าใช้สอย 1,050 บาท 

-  ค่าอาหารว่าง 30 คน*35 บ.*1  มื้อ 

= 1,050 บาท 

  

 ไตรมาส 2 

มี.ค.63  

อ.ดร.ดนุชา  สลี

วงศ์ 

กิจกรรม 2. กจิกรรมการเรียนรู้

และศึกษาดูงานนอกสถานที ่

1.เพื่อให้นักศึกษาเรียนรู้การ

จัดการส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

2. เพื่อให้นักศึกษาได้แนวทางการ

เรียนรู้ด้านส่ิงแวดล้อม และ

สามารถนำไปต่อยอดความรู้ใน

งานวิจัยของตนเองได้ 

1.ร้อยละ 90 ของนักศึกษา ได้

ความรู้ด้านการจัดการ

ส่ิงแวดล้อมอยา่งยั่งยืน 

2. ร้อยละ 80 ของนักศึกษา

สามารถนำความรู้ไปต่อยอด

ในงานวิจัยของตนเองได้ 

            

13,000  

           

13,000  

ค่าใช้สอย 6,020 บาท 

(คร้ังที่ 1) ค่าอาหาร 12* คน 120 บาท*

1 มื้อ=1,440 บาท 

ค่าอาหารว่าง 12* คน 35 บาท*2 มื้อ = 

840 บาทค่าไวนิล =250 บาท (คร้ังที่ 2) 

ค่าอาหาร 12* คน 120 บาท*1 มือ้=

1,440 บาท 

ค่าอาหารว่าง 12* คน 35 บาท*2 มื้อ = 

840 บาท ค่าไวนิล =250 บาท ค่าเบี้ย

เล้ียงอาจารย ์160 บาท*3 คน=480 

บาท 

ค่าวัสดุ 6,980 บาท 

คร้ังที่ 1. ค่าวัสดุ 3,610 บาท  

ค่าวัสดุประกอบการจัดโครงการ 12 คน 

= 870 บาท  

ค่าของที่ระลึกวิทยากรกรอบรูปเจ้าฟ้า 

ไตรมาส 2 

ม.ค. 63-มี.ค.63 

อ.ดร.วนัสพรรัศม ์

สวัสดี, 

อ.ดร.สุนทรี จีน

ธรรม 
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ของโครงการ ตัวชี้วดัของกิจกรรม 

แหล่งงบประมาณและ 

จำนวนงบประมาณ 
งบประมาณ

รวม 
รายละเอียดงบประมาณ 

ระยะเวลา

ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ

(ระบุชื่อ) 
แผ่นดิน รายได ้

2*250 = 500) 

ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง กิโลเมตรละ 4 บาท 

เดินทางไปกลับ 186.67 กิโลเมตร 

186.67*4 = 746.67 รถยนต์ส่วนตัว

จำนวน 3 คัน 746.67*3 = 2,240 บาท 

คร้ังที่ 2) ค่าวัสดุ 3,610 บาท  

ค่าวัสดุประกอบการจัดโครงการ 12 คน 

= 870 บาท  

ค่าของที่ระลึกวิทยากรกรอบรูปเจ้าฟ้า 

2*250 = 500) 

ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง กิโลเมตรละ 4 บาท 

เดินทางไปกลับ 186.67 กิโลเมตร 

186.67*4 = 746.67 รถยนต์ส่วนตัว

จำนวน 3 คัน 746.67*3 = 2,240 บาท 

     กจิกรรม 3. การเข้าใช้

ห้องปฏิบัติการเฉพาะทางด้าน

ส่ิงแวดล้อม 

1. เพื่อให้นักศึกษาเรียนรู้

เคร่ืองมือในห้องปฏิบัติการ 

2. เพื่อให้นักศึกษามีทกัษะในการ

ใช้เคร่ืองมือในห้องปฏิบัติการทาง

ส่ิงแวดล้อม 

ร้อยละ 80 ของนักศึกษาเขา้

ร่วมโครงการ 

ร้อยละ 80 ของนักศึกษา ได้

ความรู้ด้านการใช้เคร่ืองมือใน

ห้องปฏิบัติการเฉพาะทางด้าน

ส่ิงแวดล้อม  

            

10,000  

           

10,000  

1. ค่าใช้สอย 3,970 บาท 

(คร้ังที่ 1) ค่าอาหาร 120 บาท* 12 คน 

=1,440 บาท 

ค่าอาหารว่าง 35 บาท*12 คน *1 มื้อ  

= 420 บาท 

ค่าไวนิล 250=250 บาท 

(คร้ังที่ 2) ค่าอาหาร 120 บาท* 12 คน 

=1,440 บาท 

 ค่าอาหารวา่ง 35 บาท*12 คน *1 มือ้  

= 420 บาท 

2. ค่าวัสด ุ6,030 บาท 

ไตรมาส 2 

ม.ค. 63-มิ.ย. 

63 

อ.ดร.วนัสพรรัศม ์

สวัสดี 
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ของโครงการ ตัวชี้วดัของกิจกรรม 

แหล่งงบประมาณและ 

จำนวนงบประมาณ 
งบประมาณ

รวม 
รายละเอียดงบประมาณ 

ระยะเวลา

ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ

(ระบุชื่อ) 
แผ่นดิน รายได ้

คร้ังที่ 1. ค่าวัสดุ 2,180 บาท 

กระเป๋าผ้า 12 ใบ*70 บาท=840 บาท  

ค่าวัสดุจัดโครงการ 12 คน* 150 บาท 

= 1,800 บาท  

ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง กิโลเมตรละ 4 บาท 

เดินทางไปกลับ 50.42 กิโลเมตร 

50.42*4 = 201.67 บาท รถยนต์

ส่วนตัวจำนวน 3 คัน 201.67 * 3 = 

605.01 เดินทาง 2 คร้ัง = 1,210 บาท  

 กิจกรรม 4. โครงการสืบสานงาน

โครงการพระราชดำริด้าน

ส่ิงแวดล้อมเพื่อพัฒนาระบบ

ส่ิงแวดล้อมและ

ทรัพยากรธรรมชาติ 

เพื่อให้นักศึกษาได้เพิ่มพูนความรู้ 

ความเข้าใจเกีย่วกบักลยุทธ์และ

การบูรณาการตามแนว

พระราชดำริพระบาทสมเด็จพระ

เจ้าอยู่หวัรัชกาลที่ 9 ในการ

อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมและ

ทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อพัฒนา

ระบบส่ิงแวดล้อมและ

ทรัพยากรธรรมชาติอยา่งยั่งยืน 

เชิงปรมิาณ : จำนวนนกัศึกษา

และอาจารย์ประจำหลักสูตร

เข้าร่วมโครงการ 15  คน 

เชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วม

โครงการมีระดับความพึงพอใจ

และการนำไปใช้ประโยชน์

มากกว่า 3.51 

  49,980 49,980 ค่าตอบแทน = 12,000 บาท  

ค่าตอบแทนวิทยากร (1,000 บาท * 6 

ชั่วโมง* 2 วัน)  = 12,000 บาท  

ค่าใช้สอย 34,180 บาท 

ค่าเบี้ยเล้ียงอาจารย์ (3 คน*  240 บาท 

* 3 วัน) = 2,160 บาท 

ค่าอาหารกลางวันผู้เข้าร่วมโครงการ 

(15 คน*120 บาท*2 มือ้ =3,600 บาท 

ค่าอาหารว่าง (15 คน*  35 บาท*  2 

มื้อ*  2 วัน)  = 2,100 บาทค่าทีพ่ัก 

(800 บาท* 15 คน*  2 คืน) =  24,000  

บาท  

ค่าเบี้ยเล้ียงพนักงานขับรถ (1 คน * 

240 บาท *3 วัน)  = 720 บาทค่าที่พัก

พนักงานขับรถ (800 บาท *  2 คืน) =  

1,600 บาท  

ไตรมาส 2 

มีนาคม 2563 

ผศ.ดร.สุวารีย ์ศรี

ปูณะ 
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ของโครงการ ตัวชี้วดัของกิจกรรม 

แหล่งงบประมาณและ 

จำนวนงบประมาณ 
งบประมาณ

รวม 
รายละเอียดงบประมาณ 

ระยะเวลา

ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ

(ระบุชื่อ) 
แผ่นดิน รายได ้

ค่าวัสดุ = 3,800 บาท  

ค่าป้ายไวนิล= 200 บาท   

ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง (450 กิโลเมตร *  4 

บาท*  2 วัน) = 3,600 บาท     

กิจกรรม 5. โครงการเพิ่มทักษะ

การจัดการส่ิงแวดล้อมสากล 

เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ระบบ

การจัดการส่ิงแวดล้อมที่ประสบ

ความสำเร็จในต่างประเทศ และ

นำมาประยุกต์ใช้ในประเทศไทย 

เชิงปรมิาณ 

ร้อยละ 80 ของนักศึกษาเขา้

ร่วมโครงการและพัฒนาทกัษะ

การจัดการส่ิงแวดล้อมสากล 

เชิงคุณภาพ  

ผู้เข้าร่วมโครงการมีระดับ

ความพึงพอใจและการนำไปใช้

ประโยชน์มากกว่า 3.51 

  40,000 40,000 ค่าใช้สอย  = 36,480 บาท 

ค่าที่พัก (800 บาท * 14 คน *3 คืน)  = 

33,600 บาท 

ค่าเบี้ยเล้ียงอาจารย์ (240 บาท*3 คน * 

4 วัน)  = 2,880 บาท    

ค่าวัสดุ = 3,520 บาท 

ค่าป้ายไวนิล  = 320 บาท 

ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง (400 กิโลเมตร*4 

บาท *2 วัน)  = 3,200 บาท 

ไตรมาส 3 

มิถุนายน 2563 

อ.ดร.อนัญญา 

โพธิ์ประดิษฐ์ 

 กิจกรรม 6. โครงการอบรมเชิง

ปฏิบัติการเพื่อพัฒนาหวัข้อวิจยั

ทางธุรกิจ (MBA, DBA) 

1. เพื่อให้นักศึกษาสามารถ

กำหนดประเด็นป�ญหาสำคัญที่มี

คุณค่าควรต่อการดำเนินการวจิัย 

2. เพื่อให้นักศึกษาสามารถ

ออกแบบวธิีการวิจยัที่ถูกต้อง 

3. เพื่อให้นักศึกษาสามารถ

นำเสนอเค้าโครงการวิจัยได้ 

 จำนวนอาจารยแ์ละนักศึกษา

ที่เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 80  ของที่ต้ังไว้ 25 

คน                  

ผลการประเมินนักศึกษาจาก

ความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วม

ไม่น้อยกวา่   

ร้อยละ 80 

  20,000 20,000 ค่าตอบแทน =12,000 บาท  

วิทยากร 2 คน ชัว่โมงละ 1,000 *6 ชัว่โมง * 

2 วนั  =12,000 บาท  

ค่าใชส้อย = 3,750 บาท  

อาหารวา่ง 2 มื้อ มือ้ละ 35 *25 คน 

=1,750 บาท 

อาหารกลางวัน 1 มือ้ มือ้ละ 80 * 25 คน= 

2,000 บาท 

ค่าวัสด ุ= 4,250 บาท 

สมุดโน๊ต เล่มละ 25 บาท*25 เล่ม = 500 

บาท 

 ไตรมาสที่ 2 

ม.ค. 63-มี.ค.63  

 

อ.ดร.ภัทรพล  

ชุ่มมี 
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ของโครงการ ตัวชี้วดัของกิจกรรม 

แหล่งงบประมาณและ 

จำนวนงบประมาณ 
งบประมาณ

รวม 
รายละเอียดงบประมาณ 

ระยะเวลา

ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ

(ระบุชื่อ) 
แผ่นดิน รายได ้

แฟ้ม อนัละ 25 บาท*25 อัน  = 625 บาท    

ค่าถ่ายเอกสาร 3,125 บาท 

กิจกรรม 7. โครงการอบรมเชิง

ปฎิบัติการ (คลินิกวจิัย) สาขาวิชา

รัฐประศาสนศาสตร์ 

1) เพื่อกำกับ ติดตาม 

ควบคุมดูแลให้คำปรึกษา

วิทยานพินธ์แก่นักศึกษาใน

หลักสูตร 

 2) เพื่อติดตามความก้าวหนา้และ

พัฒนาหัวขอ้ในการดำเนินการทำ

วิทยานพินธ์ของนักศึกษาใน

หลักสูตร 

 3) เพื่อผลักดันให้นักศึกษา

ดำเนินการทำวิทยานพินธ์ให้

สำเร็จตามแผนการเรียน 

เชิงปรมิาณ    

-  จำนวนอาจารย์และ

นักศึกษาเข้าร่วมโครงการไม่

น้อยกว่า ร้อยละ 80  ของที่ต้ัง

ไว้ 10 คน 

 เชิงคุณภาพ   

- ผลการประเมินนกัศึกษาจาก

ความรู้ที่ได้รับจาการเข้าร่วม

ไม่น้อยกวา่  

ร้อยละ 80  

  17,250 17,250 ค่าตอบแทน 12,000 บาท 

วิทยากร 1 คน ชัว่โมงละ 1,000 บาท*6 

ชั่วโมง*2 วัน=12,000 บาท 

ค่าใช้สอย   4,500 บาท  

อาหารว่าง 4 มือ้ มื้อละ 35 *15 คน 

=2,100 บาท 

อาหารกลางวัน 2 มื้อ มือ้ละ 80 * 15 

คน= 2,400 บาท 

ค่าวัสดุ 750 บาท 

สมุดโน๊ต เล่มละ15บาท*15 เล่ม=225 

บาท 

ดินสอ แท่งละ10บาท*15เล่ม =150 

บาท 

แฟ้มอันละ 25 บาท *15 แฟ้ม =375 

บาท 

 ไตรมาส 2 

ม.ค.-มี.ค. 63  

อ.ดร.พรนภา 

อ.ดร.ชมัยภรณ์ 

อ.ดร.นภาพร 

กิจกรรม 8. โครงการ ส่งเสริม

คุณลักษณะด้านเอกลักษณ์และอัต

ลักษณ์ของบัณฑิต และสัมมนาทาง

การศึกษา/ภูมิพลังป�ญญาของ

แผ่นดิน    

1. เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ ใน

สถานการณ์ป�จจุบันและแนวโน้ม

ทางการศึกษาและกระบวนทัศน ์

เร่ืองภูมิป�ญญาของแผ่นดิน 

 2. เพื่อให้สามารถประยกุต์

แนวคิด ทฤษฎีอันเนื่องมาจาก

พระราชดำริ และปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงในการจัด

1.เชิงปริมาณ 

 1) อาจารยแ์ละนักศึกษา เขา้

ร่วมสัมมนา/ศึกษาดูงาน

โครงการตามแนวพระราชดำริ

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 2 

คร้ัง  

2 .เชิงคุณภาพ   

 1) อาจารย ์และนกัศึกษา

  15,000 15,000 ค่าตอบแทน  = 6,000 บาท                                            

ค่าตอบแทนวิทยากร 1 คน*6 ชม. ชม.

ละ 1,000 บาท 

ค่าใช้สอย = 5,700 บาท                                                

ค่าอาหาร  2 มือ้ มื้อละ 120 บาท * 30 

คน =  3,600 บาท        ค่าอาหารว่าง 

2 มื้อ มื้อละ 35 บาท * 30 คน  = 

2,100 บาท  

 ไตรมาส 3  

เม.ย. 62-มิ.ย. 

62  

ผศ.ดร.สุวรรณา   

จุ้ยทอง และรศ.

ดร.สมบัติ คช

สิทธิ์ 
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ของโครงการ ตัวชี้วดัของกิจกรรม 

แหล่งงบประมาณและ 

จำนวนงบประมาณ 
งบประมาณ

รวม 
รายละเอียดงบประมาณ 

ระยะเวลา

ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ

(ระบุชื่อ) 
แผ่นดิน รายได ้

การศึกษา และเสริมสร้างพลังการ

เรียนรู้ให้กับบุคคลที่เกี่ยวขอ้ง 

 3. เพื่อให้สามารถวิเคราะห์และ

สังเคราะห์ผลงานที่เกี่ยวข้องกับ

การพัฒนาทรัพยากรทาง

การศึกษาให้สอดคล้องกับสังคม

ท้องถิ่น โดยการเสริมสร้างภูมิ

พลังป�ญญาของแผ่นดิน 

ระดับปริญญาเอกมีความรู้

ความเข้าใจเกีย่วกบัการนำ

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา

ใช้ในการเรียนการสอนและ

การดำเนินชีวิตได้ (ร้อยละ 

75) 

 ค่าวัสด ุ = 3,300 บาท  

ปากกาด้ามละ 15 บาท*30 ด้าม = 450 

บาท 

แฟ้มใส่เอกสาร แฟ้มละ 20 บาท*30 

แฟ้ม  = 600 บาท 

สมุดบันทึกเล่มละ 30 บาท* 30 เล่ม = 

900 บาท 

ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง (ไป-กลับ) 1,350 

บาท) 

กิจกรรม 9. โครงการยกระดับและ

ส่งเสริมการเรียนรู้ตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา   

 1. เพื่อให้นักศึกษา ศึกษา

วิเคราะห์หลักสูตรต่างๆ ทีอ่ยู่ใน

สถานศึกษา  

 2. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้  

ความเข้าใจเกีย่วกบักลยุทธ์ในทาง

พัฒนา หลักสูตรทั้งระยะส้ัน และ

ระยะยาวที่ตอบสนองความ

ต้องการของท้องถิ่น     

3. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความ

เข้าใจ เกี่ยวกับกระบวนการนำ

หลักสูตรไปใช้ของสถานศึกษา 

 เชิงปริมาณ 

- ผู้เข้าร่วมโครงการคิดเป�น 

ร้อยละ 90 ของเป้าหมายต้ังไว้  

เชิงคุณภาพ 

- ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้

ความเข้าใจ ในการพัฒนา

หลักสูตรระดับสถานศึกษา 

-ผู้เข้าร่วมโครงการ มีความรู้

ความเข้าใจ ในการนำ

หลักสูตรไปใช้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

            

15,000  

           

15,000  

ค่าตอบแทน = 6,000 บาท                                              

ค่าตอบแทนวิทยากร 1 คน * 6 ชม.  = 

6,000 บาท 

ค่าใช้สอย = 5,700 บาท                                               

ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อ* 120 บาท * 

30 คน = 3,6000 บาทค่าอาหารว่าง 2 

มื้อ *35 บาท * 30 คน = 2,100 บาท                

ค่าวัสดุ = 3,300  บาท   

ปากกา ด้ามละ  15 บาท * 30 ด้าม 

=450 บาท   

แฟ้มใส่เอกสารแฟ้มละ  20 บาท * 30 

แฟ้ม =  600 บาท         สมุดบันทึก

เล่มละ   30 บาท * 30 เล่ม  =  900  

บาท  ค่านำ้มันรถ   1,350 บาท                      

 ไตรมาส 2 

ม.ค. 62-มี.ค. 

62  

ผศ.ดร.สุวรรณา   

จุ้ยทอง 
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ของโครงการ ตัวชี้วดัของกิจกรรม 

แหล่งงบประมาณและ 

จำนวนงบประมาณ 
งบประมาณ

รวม 
รายละเอียดงบประมาณ 

ระยะเวลา

ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ

(ระบุชื่อ) 
แผ่นดิน รายได ้

กิจกรรม 10. โครงการอบรมเชิง

ปฎิบัติการ (คลินิกวจิัย) สาขาวิชา

การจัดการระบบสุขภาพ 

1.เพื่อกำกับ ติดตาม ควบคุมดูแล

ให้คำปรึกษาวิทยานิพนธแ์ก่

นักศึกษาในหลักสูตร  

2.เพื่อติดตามความก้าวหนา้และ

พัฒนาหัวขอ้ในการดำเนินการทำ

วิทยานพินธ์ของนักศึกษาใน

หลักสูตร 

3.เพื่อผลักดันให้นักศึกษา

ดำเนินการทำวิทยานพินธ์ให้

สำเร็จตามแผนการเรียน 

เชิงปรมิาณ    

-  จำนวนนกัศึกษาเขา้ร่วม

โครงการ ร้อยละ 100   

 เชิงคุณภาพ   

- ระดับความสำเร็จการทำ

วิทยานพินธ์ตามผังควบคุม

กำกับ 

  35,040 35,040 ค่าตอบแทน  28,000 บาท 

(ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอก 1 คน x 

4 คร้ัง x7 ชั่วโมง x1,000บาท=28,000)  

ค่าใช้สอย 5,400 บาท 

อาหารกลางวัน 4มื้อๆละ 80บาท x9

คน=2,880บาท,  

อาหารว่าง 8มื้อๆละ 35บาท x9คน=

2,520บาท)  

ค่าวัสดุ 1,640 

(ค่าถ่ายเอกสาร=1,640บาท) 

 ไตรมาส 1-4 

ร้อยละของการ

เบิกจ่าย  

ไตรมาส 1 =32  

% (22,400 บาท) 

ไตรมาส 2=22 %  

(15,400 บาท) 

ไตรมาส 3=23 %  

(16,100 บาท)  

ไตรมาส 4=23 % 

(16,100 บาท)  

อ.ดร.รัฐพล  

ศิลปรัศมี 

 กิจกรรม 11. อบรมโปรแกรม

วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ สาขาวิชา

การจัดการระบบสุขภาพ 

1.พัฒนานักศึกษาให้สามารถใช้

โปรแกรมวิเคราะหข์้อมูลทางสถิติ 

เพื่อหาค่าความเชื่อมั่น 

2.พัฒนานักศึกษาให้สามารถใช้

โปรแกรมวิเคราะหข์้อมูลทางสถิติ

เชิงอ้างอิง 

นักศึกษาเข้าร่วมโครงการไม่

น้อยกว่า ร้อยละ 100 

นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการมี

ความพึงพอใจ ร้อยละ 100 

และสามารถใช้โปรแรม

วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเชิง

อ้างอิงได้ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 

100 

  10,000 10,000 ค่าตอบแทน 6,000 บาท  

วิทยากร 1 คน x 3 ชั่วโมง*1,000บาท*

2 คร้ัง =3,000 บาท 

ค่าใช้สอย 1,500 บาท 

อาหารว่าง 15 คน *2 มื้อ*35 บาท 

=1,050 บาท 

ค่าวัสดุ 2,500 บาท 

(ค่าถ่ายเอกสาร,กระดาษ) =2,950 บาท  

 ไตรมาส 1  

ต.ค.-ธ.ค. 62 

  

รศ.ดร.ภูษิตา 

อินทรประสงค์ 

 กิจกรรม 12. อบรมโปรแกรม

วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติและการ

วิจัย สาขาวิชา

เทคโนโลยีการเกษตร 

พัฒนานักศึกษาให้สามารถใช้

โปรแกรมวิเคราะหข์้อมูลทางสถิติ

และการวิจยั 

นักศึกษาเข้าร่วมโครงการไม่

น้อยกว่า ร้อยละ 80  

ร้อยละ 80 ของนักศึกษาที่เขา้

อบรม สามารใช้โปรแกรม

วิเคราะห์ข้อมูบทางสถิติและ

  3,000 3,000  ค่าตอบแทน  =2,500            

(วิทยากร 1 xวัน 1 คนx10 ชม.) = 

2,500 บาท 

ค่าวัสดุ  500                                         

ดินสอ 5 บาทx 10 แท่ง =50 สมุด

 ไตรมาส 2 

ม.ค.-มี.ค. 63  

ผศ.ดร.อัณนภา 
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ของโครงการ ตัวชี้วดัของกิจกรรม 

แหล่งงบประมาณและ 

จำนวนงบประมาณ 
งบประมาณ

รวม 
รายละเอียดงบประมาณ 

ระยะเวลา

ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ

(ระบุชื่อ) 
แผ่นดิน รายได ้

การวิจยัได้ถูกต้องและ

เหมาะสม 

บันทึก 10 เล่ม x20=200 บาทปา้ยไว

นิล(250 บาท X 1 ผืน = 250 บาท)  

กิจกรรม 13 โครงการเสริมทักษะ

การเขียนบทความและสร้างส่ือ

ประกอบการนำเสนอทางด้าน

ส่ิงแวดล้อม 

เพื่อส่งเสริมทักษะทางวิชาการ

โดยเพิ่มพูนประสบการณ์ในการ

นำเสนอผลงานทางวิชาการในเวที

ประชุมวิชาการระดับชาติหรือ

ระดับนานาชาติ 

เชิงปรมิาณ  

นักศึกษาเข้าร่วมโครงการไม่

น้อยกว่า ร้อยละ 80  

เชิงคุณภาพ     

ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถ

เขียนบทความวิจัยและ

เผยแพร่ในการประชุมทาง

วิชาการได้ ไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 80 

  25,000 25,000 ค่าตอบแทน 14,000 บาท 

-ค่าตอบแทนวิทยากร (1,000 บาท *7 

ชั่วโมง *2 วัน)=14,000 บาท 

ค่าใช้สอย 4,800 บาท 

- ค่าอาหาร (80 บาท X 16 คน*1 มือ้*

2 วัน)  = 2,560 บาท 

- ค่าอาหารว่าง (35 บาท *16 คน * 2 

มื้อ*2 วัน)  = 2,240  บาทค่าวัสดุ 

6,200 บาท 

ค่าวัสดุ (สมุด เคร่ืองเขียน กระดาษถ่าย

เอกสาร ฯลฯ) = 6,200  บาท 

ไตรมาส 3 

พฤษภาคม 

2563 

ผศ.ดร.สุวารีย์ ศรี

ปูณะ 

กิจกรรม 14. โครงการศึกษาดูและ

ทัศนศึกษา (MBA, DBA) 

1. เพื่อศึกษาดูงานในบริบททาง

ธุรกิจในประเทศ 

2. เพื่อศึกษาถึงการรับมือกับ

สภาวะเศรษฐกิจป�จจุบัน   

3. เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้

บรรยากาศการเรียนการสอนใน

ด้านธุรกิจ  

4. เพื่อนำความรู้และ

ประสบการณ์ที่ได้รับจาก

การศึกษาดูงานมาประยกุต์ใช้ให้

เกิดประโยชน์ในด้านการศึกษา

และการทำงาน  

เชิงปรมิาณ   

อาจารย์และนกัศึกษาเขา้ร่วม

ศึกษา 

ดูงานร้อยละ 80            

เชิงคุณภาพ  

- อาจารยแ์ละนักศึกษามี

ความรู้และความเขา้ใจอันดีใน

การศึกษาดูงาน  

ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 80   

- นักศึกษาสามารถนำความรู้

และประสมการณ์ที่ได้รับจาก

การศึกษาดูงานมาประยกุต์ใช้

  60,000 60,000 ค่าตอบแทน 12,000 บาท 

ค่าตอบแทนวิทยากรชั่วโมงละ 1,000*6

ชั่วโมง* 2 คน 2 วัน =12,000 

ค่าใช้สอย 44,260 บาท 

ค่าที่พัก คืนละ 800*2 คืน * 20 คน 

=32,000 บาท     

ค่าอาหารกลางวันมื้อละ 100 บาท 4 

มื้อ *20 คน =8,000 บาทค่าอาหารว่าง

มื้อละ 35 บาท 4 มื้อ*22 คน=2,800 

บาท  

ค่าทางด่วน 500 บาท 

ค่าเบี้ยเล้ียงคนขับรถ2คน*2วัน=960 

 ไตรมาส 1 

ต.ค. -ธ.ค. 62  

อ.ดร.ภัทรพล ชุ่ม

มี 
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ของโครงการ ตัวชี้วดัของกิจกรรม 

แหล่งงบประมาณและ 

จำนวนงบประมาณ 
งบประมาณ

รวม 
รายละเอียดงบประมาณ 

ระยะเวลา

ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ

(ระบุชื่อ) 
แผ่นดิน รายได ้

ให้เกิดประโยชน์ในด้าน

การศึกษาและการทำงาน 

3. นักศึกษา หรืออาจารย์ 

สามารถเข้าร่วมนำเสนอ

ผลงานในระดับนานาชาติ ไม่

น้อยกว่า ร้อยละ 50 

บาท 

ค่าวัสดุ 3,740 บาท 

ค่าน้ำมัน 3,740 บาท 

กิจกรรม 15. โครงการอบรมเชิง

ปฏิบัติการ ระเบียบขั้นตอนการ

สำเร็จการศึกษา และการตีพิมพ์

เผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ ์การ

ค้นคว้าอิสระ ระดับบัณฑิตศึกษา 

1. เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับ ระเบียบ

ขั้นตอนการสำเร็จการศึกษา                                                 

2. หลักเกณฑ์การตีพิมพ์เผยแพร่

ผลงานวิทยานิพนธ์ การค้นคว้า

อิสระ ระดับบัณฑิตศึกษา 

เชิงปริมาณ 

ผู้เช้าร่วมโครงการคิดเป�นร้อย

ละ 95 

เชิงคุณภาพ 

ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม

โครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 95 

            

20,712  

           

20,712  

ค่าใช้สอย  7,200 บาท 

- ค่าอาหารว่าง (80 คน * 2 มื้อ * 20 

บาท = 3,200)    

- ค่าอาหารกลางวัน (80 คน * 1 มือ้ * 

50 บาท = 4,000)     

ค่าวัสดุ 13,512 บาท 

- กระดาษ A4 ชนิด 80 แกรม (4 รีม 

*103 บาท = 412 บาท)   

- ค่าหมกึ (2 กล่อง * 2,950 บาท = 

5,900)          

- ค่าแฟ้ม (80 อัน * 25 บาท = 2,000) 

-  ค่าสมุด (80 เล่ม * 15 บาท = 1,200 

บาท)     

- ค่าถ่ายเอกสาร (80 ชุด * 50 บาท = 

4,000 บาท)    

ไตรมาส 3  

มิ.ย. 63 

อ.ดร.ดนุชา สลี

วงศ์ 

น.ส.อัจฉรา ศรีอา

ภัย 

กิจกรรม 16. การปฐมนิเทศ

นักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา 

1. เพื่อแนะนำการจัดการศึกษา

และหลักสูตรการเรียนการสอน

ระดับบัณฑิตศึกษา                      

2. เพื่อแนะนำให้รู้จกัผู้บริหาร

เชิงปรมิาณ  จำนวนผู้เข้าร่วม

ปฐมนิเทศจำนวน 140 คน        

เชิงคุณภาพ ผู้เข้าร่วม

ปฐมนิเทศได้รับความรู้ ความ

  20,000 

           

20,000 

            

ค่าใช้สอย  6,700 บาท  

- ค่าอาหารว่างสำหรับอาจารย/์

บุคลากร/นักศึกษา (50 คน x 35บาท x 

1 มื้อ x 2 ภาคการศึกษา) = 3,500 

 ไตรมาส 1 

ต.ค.- ธ.ค. 62 

ไตรมาส 3 

เม.ย. - มิ.ย. 63  

ผศ.ดร.ธีร์ธนิกษ์  

ศิริโวหาร 

น.ส.สมลักษณ์  

เทินสระเกษ 
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ของโครงการ ตัวชี้วดัของกิจกรรม 

แหล่งงบประมาณและ 

จำนวนงบประมาณ 
งบประมาณ

รวม 
รายละเอียดงบประมาณ 

ระยะเวลา

ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ

(ระบุชื่อ) 
แผ่นดิน รายได ้

ระดับมหาวิทยาลัย บัณฑิต

วิทยาลัย อาจารย์ผู้สอน และ

บุคลากรที่เกี่ยวข้อง   3. เพื่อให้

นักศึกษาได้ทราบกฎ ระเบยีบ 

ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติ เพื่อใช้

ในการเรียนการสอน        

4. เพื่อให้คำแนะนำเกี่ยวกับ

หน่วยงานที่เกีย่วข้องในการติดต่อ

ประสานงาน                            

5. เพื่อสร้างความสัมพันธอ์ันดี

ระหว่างนักศึกษากบัอาจารย ์

เข้าใจการจัดการหลักสูตรการ

เรียนการสอนระดับ

บัณฑิตศึกษา   

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 95 

 

 

 

 

 

 

 

 

บาท  

- ค่าอาหารกลางวันสำหรับอาจารย์/

บุคลากร (20 คน x 80 บาท x 1 มือ้ x 

2 ภาคการศึกษา) = 3,200 บาท 

ค่าวัสดุ 13,300 บาท  

- ค่าถ่ายเอกสาร 100 บาท*60 ชุด = 

6,000 บาท 

- ค่าปากกา 15 บาท*60 ด้าม = 900 

บาท 

- ค่าสมุดบันทึก 35 บาท*60 ด้าม = 

2,100 บาท 

- ค่าแฟ้ม 25 บาท*60 แฟ้ม= 1,500 

บาท 

- วัสดุอื่น 2,800 บาท                                                                                                             

  

กิจกรรม 17. โครงการส่งเสริม

คุณลักษณะด้านเอกลักษณ์และอัต

ลักษณ์ของบัณฑิตและสัมมนาทาง

การศึกษา 

1) เพื่อนำนักศึกษาเข้าร่วม

กิจกรรมจิตอาสาสำหรับนกัศึกษา

ระดับบัณฑิตศึกษา 

2) เพื่อให้นักศึกษาได้ศึกษา 

วิเคราะห์ ผลกระทบของการ

พัฒนาหลักสูตรและการจัดการ

เรียนการสอนในระบบ   นอก

ระบบ และอัธยาศัย 

3) เพื่อให้นักศึกษาได้ศึกษา

วิเคราะห์หลักสูตรในระบบ 

หลักสูตรนอกระบบ และหลักสูตร

1. เชิงปริมาณ 

 1) จำนวนวัสดุอปุกรณ์และส่ิง

อำนวยความสะดวกเพยีงพอ

กับความต้องการของอาจารย์

ผู้สอนและนักศึกษา 

2) อาจารย์และนกัศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา สาขาหลักสูตรฯ 

ร้อยละ 90 มีความพึงพอใจใน

ความพร้อมของส่ิงอำนวย

ความสะดวกในการจัดการ

เรียนการสอน 

  15,000 15,000 หมวดค่าตอบแทน  6,000 บาท 

ค่าตอบแทนวิทยากร 1 คน ชม.ละ 

1,000 บาท*6 ชม.=6,000 บาทหมวด

ค่าใช้สอย 5,700 บาท  

ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อ ๆ ละ 120 

บาท * 30 คน *120 บาท  =3,600 

บาท  

- ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม  2 มื้อ ๆ 

ละ 35 บาท * 30 คน    =2,100 บาท 

 หมวดวค่าวัสดุ 3,300 บาท  

- ปากกา ด้ามละ  15 บาท * 30 ด้าม 

ไตรมาส 3  

เม.ย.-มิ.ย. 63 

อ.ดร.ศักด์ิ   

สุวรรณฉาย 
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ของโครงการ ตัวชี้วดัของกิจกรรม 

แหล่งงบประมาณและ 

จำนวนงบประมาณ 
งบประมาณ

รวม 
รายละเอียดงบประมาณ 

ระยะเวลา

ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ

(ระบุชื่อ) 
แผ่นดิน รายได ้

ตามอัธยาศัยทึ่มีความแตกต่างกัน

และวิธกีารนำไปใช้มีความ

แตกต่างอยา่งไร 

4) เพื่อให้นักศึกษาได้ฝ�กการเป�น

จิตอาสา  รู้จักชว่ยเหลือสังคม

และบุคคลทั่วไป 

 2. เชิงคุณภาพ 

1) การจัดการเรียนการสอน

ของสาขาวิชาฯ มี

ประสิทธิภาพตามเกณฑ์

ประกันคุณภาพ อยู่ในระดับดี         

=450 บาท   

- แฟ้มใส่เอกสารแฟ้มละ  20 บาท * 30 

แฟ้ม =  600 บาท  

-  สมุดบันทกึเล่มละ   30 บาท * 30 

เล่ม  =  900  บาท  

- ค่าน้ำมัน 1,350 บาท       

 กิจกรรม 18. โครงการพัฒนา

คุณภาพวิทยานิพนธ์นักศึกษา

บริหารการศึกษา 

1. เพื่อให้นักศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษาสาขาบริหาร

การศึกษามีความรู้ความสามารถ

ในศาสตร์สาขาบริหารการศึกษา

อย่างลึกซ้ึงเพื่อนำไปใช้ในการทำ

วิทยานพินธ ์และการศึกษา

ค้นคว้าอิสระ และการเขียน

บทความวจิัย  

2.เพื่อให้นักศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษาสาขาบริหาร

การศึกษาสามารถพัฒนา

วิทยานพินธ ์การศึกษาค้นคว้า

อิสระ ให้มีคุณภาพ 

  

ร้อยละ 80 ของนักศึกษา 

(จำนวน 30 คน) ที่ได้รับการ

ส่งเสริม เพื่อผลิตผลงานวิจัย 

ด้านการผลิตหรือพัฒนาครู

เพื่อให้ได้รับการตีพิมพ์ 

เผยแพร่ทั้งในระดับชาติและ

นานาชาติ หรือนำไปใช้ให้เกิด

ประโยชน์ต่อการผลิตหรือการ

พัฒนาครู 

            

50,000  

           

50,000  

ค่าตอบแทน = 14,000 บาท 

(ค่าวิทยากร 2 คน x 7 ชม.* ชม. ละ 

1,000 บ.)  14,000 บาท 

ค่าใช้สอย = 27,320 บาท                    

ค่าอาหารกลางวัน  (34 คน*2 มือ้*120 

บาท)   =8,160 บาท 

ค่าอาหารว่าง  4 มื้อ* 35 บาท * 34 คน    

=4,760 บาท  

ค่าที่พัก (18 หอ้ง * 1 คืน * 800 บาท)  

=14,400 บาท     

ค่าวัสดุ  8,680 

ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงไป-กลับ 4,000 บาท 

ค่าถ่ายเอกสารเข้าเล่ม 4,180 บาท 

ค่าป้ายไวนิล 500 บาท               

 ไตรมาส 2 

ม.ค. 63-มี.ค. 

63  

อ.ดร.ศักดา  

สถาพรวจนา 

และ ผศ.ดร.ช่อ

เพชร เบ้าเงิน 

 กิจกรรม 19. แสดงความยินดีกบั

ดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิต 

1. เพื่อร่วมแสดงความยินดีกับ

ดุษฎีบัณฑิต และมหาบัณฑิต ของ

มหาวิทยาลัยราชภฏัวไลย

อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ ์ 

2. เพื่อให้นักศึกษาระดับ

เชิงปรมิาณ  จำนวนดุษฎี

บัณฑิต และมหาบัณฑิต เขา้

ร่วมพิธีซ้อม  คิดเป�นร้อยละ 

95 

เชิงคุณภาพ ผู้เข้าร่วมมีส่วน

            

15,000  

           

15,000  

ค่าวัสดุ  15,000 บาท                                                     

- ดอกไม้สด/ดอกไม้ปลอม 5,000 บาท 

- ต้นไม้กระถาง 2,000 บาท 

- ไม้ระแนง 1,000 บาท 

- หญา้เทียม  1,000 บาท 

 ไตรมาส 4 

ก.ค.-ส.ค. 63  

ผศ.ดร.กันต์ฤทัย 

คลังพหล 

น.ส.นภาวรรณ  

คำมุงคุณ 
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ของโครงการ ตัวชี้วดัของกิจกรรม 

แหล่งงบประมาณและ 

จำนวนงบประมาณ 
งบประมาณ

รวม 
รายละเอียดงบประมาณ 

ระยะเวลา

ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ

(ระบุชื่อ) 
แผ่นดิน รายได ้

บัณฑิตศึกษามีส่วนร่วมใน

กิจกรรมของมหาวิทยาลัย                  

ร่วมในกิจกรรมของ

มหาวิทยาลัย คิดเป�น 

ร้อยละ 95 

- ร้ัวพลาสติก 1,000 บาท 

- โฟมพานพุ่ม/โฟมแผ่นแบบหนา 500 

บาท 

- ตุ๊กตาแต่งสวน 3,000 บาท 

- สมอเหล็ก 200 บาท 

- ลวด 100 บาท 

- โอเอซิส 200 บาท 

- อื่น ๆ 1,000 บาท 

กิจกรรม 20. โครงการพัฒนาจิต

สำหรับครู สำหรับนักศึกษา

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต 

สาขาวิชาชีพครู ป�การศึกษา  2562 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. เพื่อให้นักศึกษามแีนวทางใน

การพัฒนาจิตของตนเอง 

2. เพื่อให้นักศึกษาอธิบายแนว

ทางการนำหลักธรรมที่ตนยึด

เหนี่ยวมาเพือ่การพัฒนาตนเองได้ 

3. เพื่อให้นักศึกษาอธิบาย

หลักธรรมทางศาสนาที่ตนนับถอื

ซ่ึงเกี่ยวข้องกับการพัฒนาวิชาชีพ

ครูได้ 

4. เพื่อให้นักศึกษาอธิบายแนว

ทางการนำหลักธรรมที่ตนยึด

เหนี่ยวมาเพือ่การพัฒนาวิชาชีพ

ครูได้ 

 

ร้อยละ 80 ของนักศึกษา

หลักสูตรประกาศนียบัตร

บัณฑิต สาขาวิชาชีพครูที่เข้า

ร่วมโครงการ 

 

  

  

41,500 41,500 

 

ค่าตอบแทนวิทยากร 12,000 บาท 

(พระ จำนวน 2 รูป * 6 ชม. * 1,000 

บาท เป�นเงิน 12,000 บาท) 

ค่าใช้สอย 28,500 บาท 

(ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อๆละ 80 บาท 

จำนวน 190 คน รวมเงิน 15,200 บาท)

(ค่าอาหารว่าง 2 มือ้*35 บาท*จำนวน 

190 คน รวมเงิน 13,300 บาท) 

ค่าวัสดุ 1,000 บาท 

กระดาษโปสเตอร์ออ่น แข็ง สีเทียน 

กระดาษและอื่นๆ เป�นเงิน 

1,000 บาท 

 ไตรมาส 4  

(เดือนสิงหาคม 

63) 

  

ดร.ป�ยะวรรณ 

ขุนทอง 

กิจกรรม 21. โครงการอบรมเชิง

ปฏิบัติการ จิตตป�ญญาศึกษา 

สำหรับนักศึกษาหลักสูตร

1. เพื่อให้นักศึกษามแีนวทางใน

การพัฒนาจิตตป�ญญาของตนเอง 

ร้อยละ 80 ของนักศึกษา

หลักสูตรประกาศนียบัตร

 41,500 41,500 ค่าตอบแทนวิทยากร 12,000 บาท 

(จำนวน 2 คน * 6 ชม. * 1,000 บาท 

เป�นเงิน 12,000 บาท) 

 ไตรมาส 2  

(เดือนมีนาคม 

63) 

ดร.ป�ยะวรรณ 

ขุนทอง 
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ของโครงการ ตัวชี้วดัของกิจกรรม 

แหล่งงบประมาณและ 

จำนวนงบประมาณ 
งบประมาณ

รวม 
รายละเอียดงบประมาณ 

ระยะเวลา

ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ

(ระบุชื่อ) 
แผ่นดิน รายได ้

ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขา 

วิชาชีพครู 

ป�การศึกษา 2562 

บัณฑิต สาขาวิชาชีพครูที่เข้า

ร่วมโครงการ 

ค่าใช้สอย 28,500 บาท 

(ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อๆละ 80 บาท 

จำนวน 190 คน รวมเงิน 15,200 บาท)

(ค่าอาหารว่าง 2 มือ้*35 บาท*จำนวน 

190 คน รวมเงิน 13,300 บาท) 

ค่าวัสดุ 1,000 บาท 

กระดาษโปสเตอร์ออ่น แข็ง สีเทียน 

กระดาษและอื่นๆ เป�นเงิน 

1,000 บาท 

  

กิจกรรม 22. โครงการอบรมเชิง

ปฏิบัติการ การพัฒนากระบวนการ

คิดขั้นสูง สำหรับนักศึกษาหลักสูตร

ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขา

วิชาชีพครู 

ป�การศึกษา 2562 

1. เพื่อให้นักศึกษามแีนวทางใน

การพัฒนากระบวนการคิดขั้นสูง

ของตนเอง 

2. เพื่อให้นักศึกษาอธิบาย

กระบวนการคิดขั้นสูงที่จะ

สามารถนำมาพัฒนาตนเองได้ 

3. เพื่อให้นักศึกษาสามารถนำ

กระบวนการคิดขั้นสูงไปเป�น

แนวทางในการพัฒนาวิชาชีพครู

และพัฒนาผู้เรียนได้ 

ร้อยละ 80 ของนักศึกษา

หลักสูตรประกาศนียบัตร

บัณฑิต สาขาวิชาชีพครูที่เข้า

ร่วมโครงการ 

  41,500 41,500 ค่าตอบแทนวิทยากร 12,000 บาท 

(จำนวน 2 คน * 6 ชม. * 1,000 บาท 

เป�นเงิน 12,000 บาท) 

ค่าใช้สอย 28,500 บาท 

(ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อๆละ 80 บาท 

จำนวน 190 คน รวมเงิน 15,200 บาท)

(ค่าอาหารว่าง 2 มือ้*35 บาท*จำนวน 

190 คน รวมเงิน 13,300 บาท) 

ค่าวัสดุ 1,000 บาท 

กระดาษโปสเตอร์ออ่น แข็ง สีเทียน 

กระดาษและอื่นๆ เป�นเงิน 

1,000 บาท 

 ไตรมาส 2  

(เดือนมีนาคม 

63) 

  

ดร.ดนุชา  สลี

วงศ์ 

กิจกรรม 23. โครงการอบรมเชิง

ปฏิบัติการ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 

21: เทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการ

เรียนการสอน สำหรับนักศึกษา

1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ 

ความสามารถทางด้านการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ และ

สามารถนำความรู้ที่ได้มาบูรณา

ร้อยละ 80 ของนักศึกษา

หลักสูตรประกาศนียบัตร

บัณฑิต สาขาวิชาชีพครูที่เข้า

ร่วมโครงการ 

  41,500 41,500 ค่าตอบแทนวิทยากร 12,000 บาท 

(จำนวน 2 คน * 6 ชม. * 1,000 บาท 

เป�นเงิน 12,000 บาท) 

ค่าใช้สอย 28,500 บาท 

 ไตรมาส 2  

(เดือนมีนาคม 

63) 

  

ดร.ดนุชา  สลี

วงศ์ 
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ของโครงการ ตัวชี้วดัของกิจกรรม 

แหล่งงบประมาณและ 

จำนวนงบประมาณ 
งบประมาณ

รวม 
รายละเอียดงบประมาณ 

ระยะเวลา

ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ

(ระบุชื่อ) 
แผ่นดิน รายได ้

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต 

สาขาวิชาชีพครู 

ป�การศึกษา 2562 

การในการจัดการเรียนการสอน 

ให้เกิดรูปแบบและวิธกีารจัดการ

เรียนรู้ที่หลากหลาย 

2. เพื่อให้นักศึกษานำเทคโนโลยี

สารสนเทศมาใช้ในกระบวนการ

เรียนการสอนอย่างเหมาะสม 

(ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อๆละ 80 บาท 

จำนวน 190 คน รวมเงิน 15,200 บาท)

(ค่าอาหารว่าง 2 มือ้*35 บาท*จำนวน 

190 คน รวมเงิน 13,300 บาท) 

ค่าวัสดุ 1,000 บาท 

กระดาษโปสเตอร์ออ่น แข็ง สีเทียน 

กระดาษและอื่นๆ เป�นเงิน 

1,000 บาท 

กิจกรรม 24. โครงการอบรมเชิง

ปฏิบัติการและศึกษาดูงานด้าน

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกบั

การศึกษาและจิตอาสาเพื่อพัฒนา

ผู้นำ สำหรับนกัศึกษาหลักสูตร

ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขา

วิชาชีพครู ป�การศึกษา 2562 

1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ และ

สามารถสรุปประเด็นหรือ

สาระสำคัญของเศรษฐกิจพอเพียง

กับการศึกษา 

2. เพื่อให้นักศึกษานำแนวทาง

เศรษฐกิจพอเพียงกับการศึกษาไป

ประยุกต์ใช้ได้ 

3. เพื่อให้นักศึกษาเห็นคุณค่าและ

ทำงานอาสาสมัครเพื่อพัฒนา

ตนเองและสังคมให้มากขึ้นได้ 

4. เพื่อให้นักศึกษามแีนวทางใน

การพัฒนาภาวะผู้นำในตนเอง

มากขึ้น 

ร้อยละ 80 ของนักศึกษา

หลักสูตรประกาศนียบัตร

บัณฑิต สาขาวิชาชีพครูที่เข้า

ร่วมโครงการ 

  349,600 349,600 ค่าตอบแทนวิทยากร  36,000 บาท 

(จำนวน 3 คน*6 ชม.*2วัน*1,000 บาท 

= 36,000 บาท)  

-ค่าใช้สอย 307,600 บาท 

(ค่าที่พัก อ. คนละ 800 *1 คืน* 12 คน 

=9,600 บาท) (ค่าที่พัก นศ. คนละ 800 

* 1 คืน *180 คน = 144,000 บาท) 

(ค่าอาหาร 4 มื้อๆละ 120 บาท* 192 

คน = 92,160 บาท) (ค่าอาหารวา่ง 4 

มื้อๆละ 35 บาท * 192 คน= 26,880 

บาท) (ค่าเช่ารถบัส 2 คัน 34,000 บาท 

= 17,000 บาท)  เบี้ยเล้ียงคนขับ (240 

บาท*2 คน *2 วัน =  960 บาท) 

-ค่าวัสด ุ6,000 บาท 

กระดาษโปสเตอร์ออ่น แข็ง สีเทียน 

กระดาษและอื่นๆ  1,000 บาท 

ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงรถตู้ 5,000 บาท  

 ไตรมาส 2  

(เดือน

กุมภาพันธ์ 63) 

  

ดร.อังคนา กรัณ

ยาธกิุล 
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ของโครงการ ตัวชี้วดัของกิจกรรม 

แหล่งงบประมาณและ 

จำนวนงบประมาณ 
งบประมาณ

รวม 
รายละเอียดงบประมาณ 

ระยะเวลา

ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ

(ระบุชื่อ) 
แผ่นดิน รายได ้

กิจกรรม 25. โครงการป�จฉิมนิเทศ

สำหรับนักศึกษาหลักสูตร

ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขา

วิชาชีพครู 

ป�การศึกษา 2562 

1. เพื่อเตรียมความพร้อมใหก้ับ

นักศึกษาในการก้าวสู่ครูมืออาชีพ 

2. เพื่อกระตุ้นให้นักศึกษามี

จิตสำนึกที่ดีต่อการประกอบ

อาชีพครูอยา่งมีจรรยาบรรณและ

พร้อมที่จะรับใช้สังคมต่อไป 

3. เพื่อให้นักศึกษาได้แลกเปล่ียน

เรียนรู้ประสบการณ์จาก

การศึกษา สังเกต การปฏิบติัการ

สอน และร่วมกันเสนอแนะแนว

ทางการแก้ไขป�ญหาที่เกิดขึ้นได้

อย่างมีประสิทธภิาพ 

ร้อยละ 80 ของนักศึกษา

หลักสูตรประกาศนียบัตร

บัณฑิต สาขาวิชาชีพครูที่เข้า

ร่วมโครงการ 

  70,500 70,500 ค่าตอบแทนวิทยากร 6,000 บาท 

(จำนวน 1 คน * 6 ชม. * 1,000 บาท 

เป�นเงิน 6,000 บาท) 

-ค่าใช้สอย 28,500 บาท 

(ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อๆละ 80 * 190 

คน = 15,200 บาท) 

(ค่าอาหารว่าง 2 มือ้ๆละ 35 บาท* 190 

คน =13,300 บาท) 

-ค่าวัสด ุ36,000 บาท 

(ค่าของที่ระลึก ชิ้นละ 200 บาท*180 

คน เป�นเงิน 36,000 บาท) 

 ไตรมาส 4  

(เดือนสิงหาคม 

63) 

  

ผศ.ดร.อังคนา 

กรัณยาธกิุล 

กิจกรรม 26. โครงการจัดทำคู่มือ

ฝ�กประสบการณ์วิชาชีพ 

1. เพื่อจัดทำคู่มือฝ�ก

ประสบการณ์วิชาชีพครู 

จำนวนคู่มือฝ�กประสบการณ์

วิชาชีพครู (540 เล่ม) 

  54,000 54,000 ค่าใช้สอย 54,000 บาท 

(ค่าจ้างเหมาทำคู่มือ Particum 180 

เล่ม * 100 บาท รวมเงิน 18,000 บาท) 

(ค่าจ้างเหมาทำคู่มือ Intern 1  180 

เล่ม * 100 บาท รวมเงิน 18000 บาท) 

(ค่าจ้างเหมาทำคู่มือ Intern 2 180 เล่ม 

* 100 บาท รวมเงิน 18,000 บาท) 

 ไตรมาส 1  

(เดือน

พฤศจิกายน 62) 

  

ดร.เลอลักษณ์ 

โอทกานนท ์

รวมงานพัฒนาทักษะที่จำเป�นในศตวรรษที่ 21 1,075,152    

1.2.3 โครงการพัฒนากิจกรรมกระบวนการเรียนรู้จากการปฏบิัติผ่านการทำงานร่วมกับชุมชน 

กิจกรรม 1. โครงการบริการ

วิชาการเพื่อพัฒนากระบวนการ

เรียนรู้แบบ Productive 

1. เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมอื

ในการพัฒนากระบวนการเรียนรู้

แบบ Productive Learning 

1. เชิงปริมาณ 

 1. อาจารย์ นกัศึกษา

หลักสูตรและการสอน  และ

  20,000 20,000 ค่าตอบแทน  = 8,000  บาท                                    

- ค่าตอบแทนวิทยากร  ชม.ละ 1,000 

บาท *  8 ชม.  = 8,000 บาท 

 ไตรมาส 3 

เม.ย. -มิ.ย. 63  

ผศ.ดร.เรขา   

อรัญวงศ์ 
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ของโครงการ ตัวชี้วดัของกิจกรรม 

แหล่งงบประมาณและ 

จำนวนงบประมาณ 
งบประมาณ

รวม 
รายละเอียดงบประมาณ 

ระยะเวลา

ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ

(ระบุชื่อ) 
แผ่นดิน รายได ้

Learning  โดยการพัฒนาชุมชน

การเรียนรู้วิชาชพีครู 

ร่วมกันระหว่างคณาจารยแ์ละ

นักศึกษาสาขาหลักสูตรและการ

สอนกับครูประจำการ   

2. เพื่อส่งเสริมพัฒนาชุมชนการ

เรียนรู้วิชาชีพครูในบริบทจริงของ

โรงเรียน  

ครูประจำการในท้องถิ่น  เข้า

ร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 35 

คน คิดเป�นร้อยละไม่น้อยกว่า 

95 

  2. เชิงคุณภาพ   

 1.  สาขาวิชาหลักสูตรและ

การสอน ให้บริการวิชาการ 

แก่ครูประจำการ ได้รับความรู้

ทักษะและเกิดความ 

พึงพอใจระดับดี 

ค่าใช้สอย = 7,600 บาท                                               

ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อ ๆ ละ 120 

บาท * 40 คน  = 4,800  บาท

ค่าอาหารว่าง 2 มือ้ ๆ ละ 35 บาท * 

40 คน  = 2,800  บาท   

ค่าวัสดุ = 4,400  บาท                                                   

ปากกา ด้ามละ  15 บาท * 40 ด้าม = 

600 บาท                    แฟ้มใส่

เอกสารแฟ้มละ  20 บาท * 40 แฟ้ม =  

800 บาท            สมุดบันทกึเล่มละ   

30 บาท * 40 เล่ม  =  1,200  บาท            

ค่าถ่ายเอกสาร + เขา้เล่ม =   1,800  

บาท                                                                              

กิจกรรม 2. การสร้างนวัตกรรม

จากการพัฒนาต่อยอดภูมิป�ญญา

ท้องถิ่นสู่มาตรฐานในเชิงพาณิชย ์

1. เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษา

ให้สร้างนวัตกรรมทาง

วิทยาศาสตร์จากการพัฒนาต่อ

ยอดภูมิป�ญญาท้องถิ่นให้มี

ประสิทธิภาพ  

2. เพื่อส่งเสริมและเพิ่มมูลค่าภูมิ

ป�ญญาท้องถิ่นให้ได้มาตรฐานใน

เชิงพาณิชย์ 

ร้อยละ 100 ของนักศึกษาที่

เข้าร่วมโครงการและพัฒนาต่อ

ยอดภูมิป�ญญา 

ร้อยละ 100 ของนวัตกรรม

ทางวิทยาศาสตร์ จำนวน

นวัตกรรม 2 ชิ้น 

  30,000 30,000 ค่าวัสดุ = 30,000 บาท 

กลีเซอรอลโมโนสเตียเรต (GM)  5 กก. 

*220 บาท =1,100 บาท 

-ซอยโปรตีนไอโซเลต (SP)  5 กก. *200 

บาท=1,000 บาท 

-วิสคอแรม 6 ขวด *300 บาท=1,800 

บาท 

-ไกแด้นพลัส  6 ขวด *200 บาท=

1,200 บาท 

-ทวิน 80 6 ลิตร*285 บาท=1,710 

บาท 

-ไอพีเอ็ม 5  ลิตร * 250 บาท=1,250 

 ไตรมาส 2 

มี.ค.63  

รศ.ดร.ศศมล 

ผาสุข 
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ของโครงการ ตัวชี้วดัของกิจกรรม 

แหล่งงบประมาณและ 

จำนวนงบประมาณ 
งบประมาณ

รวม 
รายละเอียดงบประมาณ 

ระยะเวลา

ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ

(ระบุชื่อ) 
แผ่นดิน รายได ้

บาท 

-กลีเซอรีน  10 ลิตร *100 บาท=1,000 

บาท 

-อีดีทีเอ  10 กก.*300  บาท=3,000 

บาท 

-เลกซามอล 10 กก. *280  บาท=

2,800 บาท 

-จีเอ็มเอส  10 กก. *165 บาท=1,650 

บาท 

-ซิโตสเตียริล แอลกอฮอล์  10 กก. 

ราคา*50 บาท=500 บาท 

-สเตียริลแอลกอฮอล์  6 กก.*300 

บาท=1,800 บาท 

-ซิลิโคน 6 กก.*370 บาท=2,220 บาท 

-ไวท์ออย  6 กก. *170 บาท= 1,020 

บาท 

-ฟ�นโซป   6 กก. *420 บาท=2,520 

บาท 

-โจโจ้บาออย  จำนวน 1 กก.*1,800 

บาท=1,800 บาท 

โปรตีนไข่ขาว (egg albumin) 3 กก. 

*230 บาท=690 บาท 

วัสดุอื่นๆ 2,940 บาท 
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ของโครงการ ตัวชี้วดัของกิจกรรม 

แหล่งงบประมาณและ 

จำนวนงบประมาณ 
งบประมาณ

รวม 
รายละเอียดงบประมาณ 

ระยะเวลา

ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ

(ระบุชื่อ) 
แผ่นดิน รายได ้

กิจกรรม 3. การสร้างนวัตกรรม

เพื่อแก้ป�ญหาและพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตของชุมชนท้องถิ่น 

1. เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษา

ให้สร้างนวัตกรรมทาง

วิทยาศาสตร์ที่มีประสิทธิภาพ 

2. เพื่อนำนวัตกรรมที่ได้ไป

แก้ป�ญหาและพัฒนาคุณภาพชวีิต

ของชุมชนท้องถิ่น 

ร้อยละ 100 ของนักศึกษาที่

เข้าร่วมโครงการพัฒนา

กิจกรรมเพื่อแก้ป�ญหาพัฒนา

คุณภาพชีวิตของชุมชนใน

ท้องถิ่น 

ร้อยละ 100 ของนวัตกรรม

ทางวิทยาศาสตร์ จำนวน

นวัตกรรม 3 ชิ้น 

  40,000 40,000 ค่าใช้สอย = 1,200 บาท 

ค่าเย็บขอบผ้าพันคอ ผืนละ 30 บาท * 

40 ผืน= 1,200 บาท 

ค่าวัสดุ = 38,800 บาท 

-ใบกระเพรา กก.ละ 25 บาท*6  กก. = 

150 บาท 

-ใบโหระพา กก.ละ 27 บาท* 6  กก.= 

162 บาท 

-ใบสะระแหน ่กก.ละ 25 บาท *6  กก. 

= 150 บาท 

-ดอกดาวเรือง กก.ละ 60 บาท* 7  กก. 

= 420 บาท 

-เครือกระพังโหม กก.ละ 75 บาท* 8  

กก. = 600 บาท 

-สาบเสือ กก.ละ 47 บาท*10  กก.= 

470 บาท 

 ไตรมาส 1 

ธ.ค.62  

รศ.ดร.ศศมล 

ผาสุข 

ขวดแกว้ เส้นผ่านศูนยก์ลาง 5 ซม.สูง 

10 ซม. ใบละ 60 บาท* 10 ใบ= 600 

บาท 

-กล่องเล้ียงแมลง ขนาด 20x15x10 ซม. 

กล่องละ 115 บาท*5  กล่อง =575 

บาท 

-ผ้าขาวบาง*ผืนละ 25 บาท*5  ผืน=

120 บาท 

-เอทานอล (18 ลิตร/แกลลอน) 
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ของโครงการ ตัวชี้วดัของกิจกรรม 

แหล่งงบประมาณและ 

จำนวนงบประมาณ 
งบประมาณ

รวม 
รายละเอียดงบประมาณ 

ระยะเวลา

ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ

(ระบุชื่อ) 
แผ่นดิน รายได ้

แกลลอนละ 1,400 บาท*5 แกลลอน= 

7,000 บาท 

-เฮกเซน (18 ลิตร/แกลลอน) แกลลอน

ละ 1500 บาท  3  แกลลอน=4,500  

บาท 

-อะซิโตน ( 18 ลิตร/แกลลอน ) 

แกลลอนละ 970 บาท* 4 แกลลอน= 

3,976  บาท 

-หัวปลี 15  หวั * 15 บาท= 225 บาท 

-ผ้าฝ้าย หนา้กวา้ง 45 นิ้ว  30 หลา*

หลาละ 70  บาท= 2,100 บาท 

-ถาดเพาะเชื้อ 96 หลุม* 200 ชิ้น*กล่อง

ละ 9,202 บาท=9,202 บาท 

-ค่าเผาและบดดินดินลูกรัง ขนาด 180 

ไมโครเมตร *กก.ละ 750 บาท จำนวน 

8 กก.= 6,000 บาท 

-ค่าทำสต๊ิกเกอร์  ตารางเมตรละ 350 

บาท* 2 ตารางเมตร H58= 700 บาท 

- วัสดุอื่น 1,848 บาท 

กิจกรรม 4. การถ่ายทอดนวัตกรรม

ที่มีประสิทธิภาพสู่ชุมชน 

เพื่อถ่ายทอดนวัตกรรมที่ได้จาก

การเรียนการสอนใหก้ับชุมชน

นำไปใช้แก้ป�ญหาหรือพัฒนา

คุณภาพชีวิต  

เชิงปริมาณ 

       ประชาชนในชุมชนผู้เข้า

รับการอบรม จำนวน 60 คน 

นักศึกษาปริญญาเอก 10 คน 

นักศึกษาปริญญาโท 3 คน 

อาจารย์ 3 คน คิดเป�นร้อยละ 

  20,000 20,000 ค่าใช้สอย 14,440 บาท 

ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อ* 120 บาท * 

76 คน =9,120 บาท 

-อาหารว่าง 2 มื้อ* 35 บาท *76 คน=

5,320 บาท 

ค่าวัสดุ 5,560 บาท 

ไตรมาส 3 

เม.ย. - มิ.ย. 63 

รศ.ดร.ศศมล 

ผาสุข 
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ของโครงการ ตัวชี้วดัของกิจกรรม 

แหล่งงบประมาณและ 

จำนวนงบประมาณ 
งบประมาณ

รวม 
รายละเอียดงบประมาณ 

ระยะเวลา

ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ

(ระบุชื่อ) 
แผ่นดิน รายได ้

100     

 เชิงคุณภาพ   

 ชุมชนได้รับความรู้ และ

สามารถนำนวัตกรรมที่สร้าง

ขึ้นไปใช้ประโยชน์ได้ไม่น้อย

กว่าร้อยละ 80 

แป้งสาลีเค้ก จำนวน  3 กก ราคา กก.

ละ 53 บาท = 159 บาท 

-แป้งเอนกประสงค์ จำนวน 3 กก. ราคา 

กก.ละ 40 บาท= 120 บาท 

-เนยสด  2  กก. ราคา กก.ละ 150 

บาท= 300 บาท 

-น้ำเปล่า 3 ถัง (5 ลิตร/ถัง) ราคาถังละ 

40 บาท= 120 บาท 

-น้ำตาลทราย จำนวน 5 กก. ราคา กก.

ละ 26 บาท= 130 บาท 

-ไข่ไก่ จำนวน 2 แผง ( 30 ฟอง/แผง) * 

120 บาท=  240 บาท 

-แป้งข้าวโพด จำนวน 2  กก. ราคา กก.

ละ 90 บาท= 180 บาท 

-นมผง จำนวน  2 ถุง (900 กรัม/ถุง) * 

200 บาท= 400 บาท 

-กล่ินวานิลา จำนวน 2 ขวด ราคาขวด

ละ 25 บาท= 50 บาท 

-น้ำมันพืช  8 ขวด ราคาขวดละ  45 

บาท= 360 บาท 

-กระเจี๊ยบเขียว 7 กก.  ราคา กก.ละ 40 

บาท= 280 บาท 

-โปรตีนไข่ขาว (egg albumin) 2 กก.* 

230 บาท= 460 บาท 

-กลีเซอรอลโมโนสเตียเรต (GM) 2 กก.  
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ของโครงการ ตัวชี้วดัของกิจกรรม 

แหล่งงบประมาณและ 

จำนวนงบประมาณ 
งบประมาณ

รวม 
รายละเอียดงบประมาณ 

ระยะเวลา

ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ

(ระบุชื่อ) 
แผ่นดิน รายได ้

* 220 บาท= 440 บาท 

-ซอยโปรตีนไอโซเลต (SP) 2 กก. * 180 

บาท=360 บาท 

วัสดุอื่น 1,960 บาท 

รวมงานพัฒนากิจกรรมกระบวนการเรยีนรู้จากการปฏิบตัิผ่านการทำงานร่วมกับชุมชน 130,000    

1.3.1 โครงการพัฒนาทักษะการเรยีนรู้ภาษาสากล 

กิจกรรม 1. การส่งเสริมทักษะ

ภาษาอังกฤษด้านการเขียน

บทความวจิัยและการส่ือสาร 

เพื่อส่งเสริมทักษะในการเขียน

บทความวจิัยและการส่ือสาร

ภาษาอังกฤษใหก้ับนักศึกษา 

จำนวนนกัศึกษาที่เขา้ร่วม

โครงการไม่น้อยกวา่ร้อยละ 

80 

นักศึกษาสามารถเขียน

บทความวจิัยและส่ือสาร

ภาษาอังกฤษได้ในระดับดี 

คิดเป�นร้อยละ 100 

  15,000 15,000 ค่าตอบแทน = 10,000 บาท  

 ค่าตอบแทนวิทยากร ชม.ละ 1,000 

บาท * 10 ชม.* 1 คน = 10,000 บาท  

 ค่าใช้สอย = 2,080 บาท  

ค่าอาหารว่าง มื้อละ 20 บาท * 3 มื้อ 

*13 คน = 780  บาท 

ค่าอาหาร มื้อละ 50 บาท * 2 มื้อ *13 

คน =  1,300 บาท 

ค่าวัสดุ = 2,920 บาท     

ค่าเอกสารประกอบการบรรยาย 2,920 

บาท 

  ไตรมาส 2 

มี.ค. 63  

ผศ.ดร.ปุณยนุช 

นิลแสง 

ผศ.ดร.สิตา ทิศา

ดลดิลก 

กิจกรรม 2. โครงการเสริมความรู้

การจัดการระบบสุขภาพให้

นักศึกษา 

เพื่อจัดหาวิทยากรสำหรับบรรยาย

ให้ความรู้ตรงตามความต้องการ

ของนักศึกษา 

จำนวนนกัศึกษาเขา้ร่วม

โครงการไม่น้อยกวา่ ร้อยละ 

80 

นักศึกษาได้รับความรู้ความ

เข้าใจและสร้างความพึง

พอใจให้กับนกัศึกษา ไม่น้อย

กว่าร้อยละ 80 

  21,775 21,775 ค่าตอบแทน  = 8,000 บาท 

วิทยากร 1 คน * 1 วัน *8 ชั่วโมง* 

1,000 บาท= 8,000 บาท 

ค่าใช้สอย = 3,000 บาท 

อาหารกลางวัน  80 บาท*20 คน*1 มือ้ 

= 1,600 บาท 

อาหารว่าง 35 บาท*20 คน *2 มื้อ = 

1,400 บาท 

 ไตรมาส 1  

ต.ค.-ธ.ค. 62  

รศ.ดร.ภูษิตา 

อินทรประสงค์ 
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ของโครงการ ตัวชี้วดัของกิจกรรม 

แหล่งงบประมาณและ 

จำนวนงบประมาณ 
งบประมาณ

รวม 
รายละเอียดงบประมาณ 

ระยะเวลา

ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ

(ระบุชื่อ) 
แผ่นดิน รายได ้

ค่าวัสดุ  = 10,775 บาท 

ค่าแฟ้มใส่เอกสาร 35 บาท x 20 อัน = 

700  

ค่ากระดาษ 5 รีม รีมละ 103 บาท = 515 

ค่าถ่ายเอกสาร 20 ชุด x 423 บาท = 

8,460 บาท 

สมุดบันทึก 35 บาท  x 20 คน = 700 

บาท,  

ปากกา 20 บาท  x 20 ด้าน = 400 บาท  

กิจกรรม 3. การอบรม

ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา

ระดับบัณฑิตศึกษา 

1. เพื่ออบรมความรู้ภาษาอังกฤษ

ให้แก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

ของมหาวิทยาลัย เพื่อเพิ่มพูน

ความรู้และทักษะภาษาอังกฤษอัน

จะเป�นประโยชน์ต่อการเรียน

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  

2. เพื่อให้นักศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษาได้เรียนรู้และมีทักษะ

ภาษาอังกฤษ อันจะเป�นประโยชน์

ต่อการศึกษาค้นควา้วจิัยหรือทาํ

วิทยานพินธ์และเป�นเคร่ืองมือที่จะ

ช่วยแสวงหาความรู้เพิ่มเติมให้

ประสบความสําเร็จในการศึกษา                                               

จำนวนนกัศึกษาที่เขา้ร่วม

กิจกรรม ไม่น้อยกวา่ ร้อยละ 

80 

นักศึกษามีทักษะในการใช้

ภาษาอังกฤษ และสามารถ

นำไปใช้ประโยชน์ใน

ชีวิตประจำวันได้ ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 80 

  12,000 12,000 ค่าตอบแทน   2,000  บาท 

(ค่าวิทยากร 1 คน*250 บาท*8 ชม.* 1 

วัน=2,000บาท)  

ค่าใช้สอย 4,500 บาท 

(ค่าอาหารกลางวัน 30 คน*80 บาท*1 

มื้อ= 2,400 บาท, ค่าอาหารว่าง 30 

คน*35 บาท *2 มื้อ = 2,100 บาท) 

ค่าวัสดุ 5,500 บาท 

ค่าแฟ้มใส่เอกสาร 30 อัน = 700  

ค่ากระดาษ 5 รีม รีมละ 103 บาท = 

515 

ค่าถ่ายเอกสาร 30 ชุด 3= 3,185 บาท 

สมุดบันทึก 30 เล่ม = 700 บาท,  

ปากกา 30 ด้าม = 400 บาท  

 ไตรมาส 1 

ต.ค.-ธ.ค. 2562  

ผศ.ดร.ธีร์ธนิกษ์  

ศิริโวหาร 

อ.ดร.ดนุชา  สลี

วงศ์ 

น.ส.สมลักษณ์ 

เทินสระเกษ 

รวมงานพัฒนาทักษะด้านภาษาสากล 48,775    

รวมยุทธศาสตร์ที ่1 7,041,340    
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ของโครงการ ตัวชี้วดัของกิจกรรม 

แหล่งงบประมาณและ 

จำนวนงบประมาณ 
งบประมาณ

รวม 
รายละเอียดงบประมาณ 

ระยะเวลา

ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ

(ระบุชื่อ) 
แผ่นดิน รายได ้

แผนงาน งานวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือตอบสนองต่อการแก้ไขป�ญหาของท้องถ่ิน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจยัและนวตักรรมเพ่ือตอบสนองต่อการแก้ไขป�ญหาท้องถ่ิน 

งานส่งเสริมงานวิจัยและงานสรา้งสรรค์ 

กลยุทธ์ 2.2 สร้างผลงานวิจัยที่เป�นองค์ความรู้ใหม่ทีต่อบโจทย์ระดับประเทศชาต ิและท้องถ่ินเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาประชารัฐ ลดความเหลื่อมลำ้  สร้างความมั่งค่ังและยั่งยืนของท้องถ่ินประเทศชาต ิ

2.2.1 โครงการส่งเสรมิงานวิจยัและงานสร้างสรรค์เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งเพ่ือการพัฒนาท้องถ่ิน 

กิจกรรม 1. โครงการพัฒนา

นักศึกษาให้มีสมรรถนะในการผลิต

และเผยแพร่ผลงานวจิัย  

1. เพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์

นักศึกษาในการเขียนบทความ

วิจัย และเทคนิคการเผยแพร่

ผลงานในวารสารวิชาการที่อยู่ใน

ฐานข้อมูลของ สกอ. และสมศ 

 2. เพื่อเตรียมความพร้อม

อาจารย์ในการนำเสนอผลงาน

นักศึกษาวิจัยในรูปของการ

นำเสนอปากเปล่า และการ

นำเสนอแบบโปสเตอร์ 

 3. นักศึกษาและอาจารย์มี

วิธีการและความรู้เกี่ยวกับ

นวัตกรรมเชิงรุก 

เชิงปรมิาณ 

- จำนวนอาจารย์และนกัศึกษา 

และผู้สนใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 

90 

เชิงคุณภาพ   

- จำนวนบทความที่มีคุณภาพ

ไปนำเสนอในที่ประชุมทาง

วิชาการของนักศึกษาและ

อาจารย์  

            

14,700  

           

14,700  

ค่าตอบแทน  = 8,000 บาท                                            

ค่าตอบแทนวิทยากร 1 คน * ชม.ละ 

1,000 บาท * 8 ชม. = 8,000  บาท 

ค่าใช้สอย  = 6,000 บาท                                                

ค่าอาหารกลางวัน มือ้ละ 80 บาท  40 

คน x 1 มื้อ = 3,200 บาท ค่าอาหาร

ว่างและเคร่ืองด่ืม มื้อละ 35 บาท x 40 

คน x 2 มื้อ = 2,800 บาท   

ค่าวัสดุ  = 700 บาท  

- ปากกา ด้ามละ 10 บาท 40 ด้าม = 

400 บาท 

- ค่าถ่ายเอกสาร 300 บาท                                   

 ไตรมาส 1 

ต.ค. -ธ.ค. 62  

อ.ดร.พิทักษ์   

นิลนพคุณ 

 กิจกรรม 2. โครงการส่งเสริมและ

จัดทำวารสาร (วารสาร

บัณฑิตศึกษา) 

1. เพื่อเป�นแหล่งเผยแพร่

ผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ   

ของคณาจารย์ นกัศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา ทั้งในและนอก

มหาวิทยาลัยและผู้สนใจทั่วไป    

2. เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้เกิด

 เชิงปริมาณ 

- มีวารสารบัณฑิตศึกษา ป�ละ 

3 ฉบับ ฉบับละ 200 เล่ม  

 เชิงคุณภาพ       

- วารสารออกได้ตาม

กำหนดเวลา     

           

379,100  

         

379,100  

ค่าตอบแทน  186,300 บาท 

- ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ (225 คน* 

500 บาท = 112,500 บาท) 

- ค่าตอบแทนกองบรรณาธกิารและ

คณะที่ปรึกษา (16 คน * 1,500 บาท* 

3 ฉบับ = 72,000 บาท) 

 ไตรมาส 1-4 

ร้อยละของการ

เบิกจ่าย  

ไตรมาส 1 =32  

% (121,312 

บาท) 

อ.ดร.ดนุชา  สลี

วงศ์ 

น.ส.ธิดา  โยธา

กุล 
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ของโครงการ ตัวชี้วดัของกิจกรรม 

แหล่งงบประมาณและ 

จำนวนงบประมาณ 
งบประมาณ

รวม 
รายละเอียดงบประมาณ 

ระยะเวลา

ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ

(ระบุชื่อ) 
แผ่นดิน รายได ้

การวิจยั   

3. เพื่อการพัฒนาองค์ความรู้ใน

สาขาวิชาต่างๆ                        

- ความพึงพอใจของผู้ตีพิมพ์

เผยแพร่ในวารสาร

บัณฑิตศึกษา ไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 80  

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 80 

- ค่าตอบแทนคณะผู้จัดทำวารสาร

บัณฑิตศึกษา (600 บาท* 3 ฉบับ) 

=1,800 บาท     

ค่าใช้สอย 145,000 บาท 

- ค่าจา้งเหมาจัดทำวารสาร + ค่า

ออกแบบ ป�ละ 3 ฉบับ ฉบับละ 200 

เล่ม (600 เล่ม* 225 บาท = 135,000 

บาท) 

- ค่าบำรุงรักษาเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่

ข่าย อุปกรณ์เครือข่ายข้อมูล และ

อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล ของระบบ 

ThaiJO 2.0 = 10,000 บาท 

ค่าวัสดุ 20,000  บาท 

- ซองน้ำตาล  4,000 ซอง*5 บาท = 

20,000 บาท 

ค่าสาธารณูปโภค 27,800 บาท 

- ค่าจัดส่งไปรษณีย์ (600 เล่ม) 

- ค่าจัดส่งบทความให้ผู้ทรงคุณวุฒิอ่าน  

-  ค่าแสตมป์ติดซองเปล่าให้

ผู้ทรงคุณวุฒิส่งกลับ  

ไตรมาส 2 = 22 

%  

(83,402 บาท) 

ไตรมาส 3 = 23 

%  

(87,193 บาท)  

ไตรมาส 4 = 23 

% 

(87,193 บาท)    
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ของโครงการ ตัวชี้วดัของกิจกรรม 

แหล่งงบประมาณและ 

จำนวนงบประมาณ 
งบประมาณ

รวม 
รายละเอียดงบประมาณ 

ระยะเวลา

ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ

(ระบุชื่อ) 
แผ่นดิน รายได ้

กิจกรรม 3. การอบรมเชิง

ปฏิบัติการอาจารย์ที่ปรึกษา

วิทยานพินธ ์และการค้นคว้าอิสระ 

ระดับบัณฑิตศึกษา 

1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมี

ความรู้ความเข้าใจเกีย่วกับหนา้ที่

และบทบาทอาจารย์ที่ปรึกษา

วิทยานพินธ ์และการค้นคว้า

อิสระ ในระดับบัณฑิตศึกษา  

2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำ

แนวทางไปใช้ในบทบาทของ

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

และการค้นคว้าอิสระ การปฏบิัติ

ที่ดีในการให้คำปรึกษา

วิทยานพินธ ์และการค้นคว้า

อิสระ 

3. เพื่อเพิ่มสมรรถนะด้านการ

วิจัยส่งเสริมและสนับสนุนการ

เผยแพร่ผลงานวิจยั 

อาจารย์ประจำหลักสูตรระดับ

บัณฑิตศึกษา และกรรมการท่ี

ปรึกษา เขา้ร่วมโครงการไม่

น้อยกว่า ร้อยละ 80 

ร้อยละ 80 ของอาจาจารย์ที่

ได้รับการอบรมมีความพึง

พอใจและสามารถนำความรู้ไป

พัฒนาสมรรถนะด้านการวิจยั

ส่งเสริมและสนับสนุนการ

เผยแพร่ผลงานวิจยัได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ  

           

193,900  

         

193,900  

ค่าตอบแทน  12,000 บาท  

 - ค่าตอบแทนวิทยากร 1,000 x 6 ซม. 

x 2 วัน  = 12,000 บาท 

ค่าใช้สอย  161,100 บาท 

 - ค่าอาหารว่าง (60 คน x 50 บาท x 2 

มื้อ  x 2 วัน) = 12,000 บาท - 

ค่าอาหาร (60 คน x 700 บาท x 2 วัน) 

= 84,000 บาท  

- ค่าที่พกั (พกัเด่ียว 1,450 บาท x 4 

ห้อง x 1 คืน) = 5,800 บาท 

- ค่าที่พกั (พกัคู่ 1,800 บาท x 28 ห้อง 

x 1 คืน) = 50,400 บาท 

- ค่าเช่าหอ้งประชุม = 5,000 บาท 

- ค่าทางด่วนพิเศษ =1,500 บาท  

 - ค่าเบีย้เล้ียง = 2,400 บาท 

ค่าวัสดุ 20,800 บาท 

- ค่าแฟ้มซองใส่เอกสาร (20 บาท x 60 

คน) = 1,200 บาท 

- สมุดบันทึก (25 บาท x 60 คน)  = 

1,500 บาท 

- ค่าถ่ายเอกสาร (60 ชุด x 120 บาท) 

= 7,200 บาท 

-  ค่านำ้มันรถ  7,000 บาท  

- ค่าวัสดุอื่น ๆ =3,900 บาท 

 ไตรมาส 1 

ต.ค.-ธ.ค. 62  

อ.ดร.ดนุชา สลี

วงศ์ 

น.ส.สมลักษณ์ 

เทินสระเกษ 
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ของโครงการ ตัวชี้วดัของกิจกรรม 

แหล่งงบประมาณและ 

จำนวนงบประมาณ 
งบประมาณ

รวม 
รายละเอียดงบประมาณ 

ระยะเวลา

ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ

(ระบุชื่อ) 
แผ่นดิน รายได ้

กิจกรรมที่ 4. โครงการอบรมเชิง

ปฏิบัติการการวิเคราะห์ข้อมูลการ

ใช้โปรแกรม LISREL 

1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมี

ความรู้ความเข้าใจเกีย่วกับการ

วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม 

LISREL 

2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถ

วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม 

LISREL ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม

สามารถเชื่อมโยงการวิเคราะห์

ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม LISREL 

กับป�ญหาวิจยัที่สนใจ 

อาจารย์ประจำหลักสูตร ระดับ

บัณฑิตศึกษา เข้าร่วมอบรมไม่

น้อยกว่า ร้อยละ 80 

ร้อยละ 80 ของอาจารย์ และ

นักศึกษาที่เข้ารับการอบรม

สามารถนำความรู้ไปใช้ได้อย่าง

ถูกต้องและเหมาะสมเกิด

ประสิทธิภาพ 

            

41,500  

           

41,500  

ค่าตอบแทน =14,000 บาท 

- วิทยากร (1,000*7 ชม.*2 วัน 

=14,000 บาท) 

ค่าใช้สอย=15,500 บาท 

- อาหาร (50 คน*2วัน*80 บาท)= 

8,000 บาท 

- ค่าอาหารว่าง (50 คน *4 มื้อ*35 

บาท) =7,000 บาท 

- ค่าเดินทาง (ไป-กลับ) 500 บาท 

ค่าวัสดุ =12,000 บาท 

-ถ่ายเอกสาร (100 ชุด*100 บาท)= 

10,000 บาท 

- ใบประกาศนียบัตร (100 แผ่น *20 

บาท=2,000 บาท 

 ไตรมาส 3  

(เม.ย.-มิ.ย. 62) 

  

อ.ดร.ดนุชา สลี

วงศ์ 

กิจกรรม 5. โครงการอบรมเชิง

ปฏิบัติการจริยธรรมการวิจยัใน

มนุษย ์

1. เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้าน

จริยธรรมการวิจยัในมนุษย์ให้แก่

อาจารย์ และนักศึกษา 

2. เพื่อให้ทราบวธิีการปฏิบัติใน

การเสนอโครงการวิจยัเพื่อขอรับ

การพิจารณารับรองจาก

คณะกรรมการจริยธรรมในมนุษย ์

อาจารย์ นักศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา เข้าร่วมอบรมไม่

น้อยกว่า ร้อยละ 80 

ร้อยละ 80 ของอาจารย์ และ

นักศึกษาที่เข้ารับการอบรมมี

ความรู้ความเข้าใจเร่ือง

จริยธรรมการวิจยัในมนุษย ์

ร้อยละ 80 มีความพึงพอใจใน

การเข้าร่วมโครงการ 

  38,600 38,600 ค่าตอบแทน =7,000 บาท 

- วิทยากร (1,000*7 ชม.*1 วัน =7,000 

บาท) 

ค่าใชส้อย 19,600 บาท 

- อาหาร (100 คน*1วนั*80 บาท)= 8,000 

บาท 

- ค่าอาหารวา่ง (100 คน *2 มือ้*35 บาท) 

=7,000 บาท 

- ค่าเดินทางวิทยากร (ไป-กลับ) 3,400 บาท 

- ค่าที่พกั (1 คืน*1,200 บาท=1,200 บาท) 

ค่าวัสด ุ12,000 บาท 

 ไตรมาส 3 

เม.ย.-มิ.ย.63  

อ.ดร.ดนุชา สลี

วงศ์ 

ธิดา 
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ของโครงการ ตัวชี้วดัของกิจกรรม 

แหล่งงบประมาณและ 

จำนวนงบประมาณ 
งบประมาณ

รวม 
รายละเอียดงบประมาณ 

ระยะเวลา

ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ

(ระบุชื่อ) 
แผ่นดิน รายได ้

-ถา่ยเอกสาร (100 ชุด*100 บาท)= 10,000 

บาท 

- ใบประกาศนยีบัตร (100 แผ่น *20 บาท=

2,000 บาท 

     กจิกรรม 6. สร้างกิจกรรมการ

เรียนรู้ในด้านการจัดการส่ิงแวดล้อม

ร่วมกับเกษตรกร ในจังหวัดสระแก้ว  

1. เพื่อให้นักศึกษาเรียนรู้การ

จัดการส่ิงแวดล้อมร่วมกับชุมชน

ท้องถิ่น 

2. เพื่อพัฒนานักศึกษาให้เป�น

บัณฑิตที่มีคุณภาพตามอัตลักษณ์

ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของ

มหาวิทยาลัย  

1.ร้อยละ 90 ของนักศึกษา ได้

ความรู้ด้านการจัดการ

ส่ิงแวดล้อมทางการเกษตร

อย่างยั่งยืน 

2. ร้อยละ 80 ของนักศึกษา

สามารถนำความรู้ไปปรับใช้

เพื่อนำไปสู่ Thailand 4.0 

  13,700 13,700 1. ค่าใช้สอย 8,600 บาท 

- ค่าอาหาร 15 คน x 120บาท x 2วัน= 

3,600 

- ค่าอาหารวา่ง 15 คน x 25บาท x 2วัน = 

750 บาท 

- ค่าไวนิล 1 แผ่น x 250บาท= 250 บาท 

-ค่าจา้งเหมาเตรียมอปุกรณ์ในการทำ

กิจกรรมเตรียมแปลงปลูกพืชร่วมกับ 

เกษตรกร อาทิเช่น ปุ๋ย พืช วัสดุคลุมแปลง

และอปุกรณ์การเกษตร 4,000 บาท 

2. ค่าวสัด ุ5,100 บาท 

-กระเป๋าผ้า 15คน x 75บาท=1,125 บาท  

-ค่าวัสดุประกอบการจัดโครงการ 15คน x 

65บาท = 975 บาท  

- ค่านำ้มันเชื้อเพลิง 3,000 บาท  

 ไตรมาส 2 

ม.ค. 63-มี.ค.63  

อ.ดร.ศศิธร หา

สิน,  

อ. ดร. สุนทรี จีน

ธรรม 

     กจิกรรม 7. ถา่ยทอดนวัตกรรม

การจัดการส่ิงแวดล้อมสู่ชุมชน

ท้องถิ่น จังหวัดสระแก้ว 

1. เพื่อให้นักศึกษามี

ประสบการณ์สำหรับการ

ถ่ายทอดงานนวัตกรรมการ

จัดการส่ิงแวดล้อมกับชุมชน

ท้องถิ่น 2. ส่งเสริมและสนับสนุน

ให้มีการจัดกจิกรรมเสริม

1.ร้อยละ 90 ของนักศึกษา ได้

ความรู้ด้านการถา่ยทอด

งานวิจัยด้านจัดการ

ส่ิงแวดล้อม 

2. ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วม

  13,700 13,700  ค่าใช้สอย 8,600 บาท 

- ค่าอาหาร 15 คน x 120บาท x 2วัน= 

3,600 

-.ค่าอาหารว่าง 15 คน x 25บาท x 2วนั 

= 750 บาท 

-ค่าไวนิล 1 แผ่น x  250บาท = 250 

 ไตรมาส 2 

ม.ค. 63-มี.ค.63  

อ.ดร.ศศิธร หา

สิน,  

อ. ดร. สุนทรี จีน

ธรรม 
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ของโครงการ ตัวชี้วดัของกิจกรรม 

แหล่งงบประมาณและ 

จำนวนงบประมาณ 
งบประมาณ

รวม 
รายละเอียดงบประมาณ 

ระยะเวลา

ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ

(ระบุชื่อ) 
แผ่นดิน รายได ้

หลักสูตรที่เอื้อต่อการพัฒนา

นักศึกษาให้เป�นบัณฑิตที่พึง

ประสงค์ ด้านการพัฒนา

นักศึกษานอกห้องเรียนของ

มหาวิทยาลัย 

สามารถมีความรู้และเข้าใจนำ

ความรู้ไปปรับใช้ได้จริง 

บาท 

-ค่าจ้างเหมาเตรียมอปุกรณ์ในการจัด

สถานที่เพื่อพบปะ ประชุมกลุ่มกับชุมชน 

4,000 บาท 

ค่าวัสดุ 5,100 บาท 

-กระเป๋าผ้า 15คน x 75บาท=1,125 

บาท  

-ค่าวัสดุประกอบการจัดโครงการ 15คน 

x 65บาท =  975  บาท  

-ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 3,000 บาท  

กิจกรรม 8. การเผยแพร่นวัตกรรม

ที่เป�นผลงานเชิงประจักษ์ในการ

ประชุมวิชาการในระดับชาติหรือ

นานาชาติ 

เพื่อเผยแพร่นัตกรรมที่เป�น

ผลงานเชิงประจักษ์ของนักศึกษา

ในระดับชาติหรือนานาชาติ 

จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่

น้อยกว่าร้อยละ 80  

ผลงานที่เผยแพร่ไม่น้อยกว่า 2 

เร่ือง  คิดเป�นร้อยละ 100 

  21,920 21,920 ค่าใช้สอย 19,980 บาท  

ค่าที่พัก คนละ 800 บาท x 2 คืน x 9 

คน =14,400 บาท 

ค่าอาหารมือ้ละ 120บาท x 4 มือ้ x 9 

คน =4,320 บาท 

ค่าอาหารว่าง มื้อละ 35บาท x 4มื้อ x 9

คน =1,260 บาท 

ค่าวัสดุ  1,940 บาท 

ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง  1,940 บาท 

 ไตรมาส 1 

ต.ค.-ธ.ค. 62  

รศ.ดร.ภูษิตา 

อินทรประสงค์ 
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ของโครงการ ตัวชี้วดัของกิจกรรม 

แหล่งงบประมาณและ 

จำนวนงบประมาณ 
งบประมาณ

รวม 
รายละเอียดงบประมาณ 

ระยะเวลา

ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ

(ระบุชื่อ) 
แผ่นดิน รายได ้

 กิจกรรม 9. การพัฒนาการเขยีน

บทความทางวิชาการ 

เพื่อนักศึกษาบัณฑิตศึกษามี

ความสามารถในการเขียน

บทความวิชาการ 

เชิงปรมิาณ 

จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่

น้อยกว่าร้อยละ 80 

เชิงคุณภาพ   

-การตอบรับการตีพิมพ์

เผยแพร่ ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 80  

              

8,850  

             

8,850  

ค่าตอบแทน 6,000 บาท 

ค่าตอบแทนวิทยากร (2 คนx 6 ชม.

x1,000 บาทx1วัน)= 6,000  

ค่าใช้สอย 1,050 บาท 

ค่าอาหารว่าง 15คน x2 มือ้* 35 บาท=

1,050บาท  

ค่าวัสดุ  1,800 บาท 

ค่าถ่ายเอกสาร 

 ไตรมาส 3 

เม.ย. -มิ.ย. 63  

อ.ดร.รัฐพล ศิลป

รัศมี 

กิจกรรม 10. การนำเสนอผลงาน

ของนักศึกษาในเวทีประชุมวิชาการ 

(สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี) 

1. เพื่อการดำเนินการนำ

นักศึกษาไปนำเสนอผลงาน

วิชาการ 

2. เพื่อใช้ในการดำเนินการ

สำหรับการไปราชการสำหรับ

อาจารย์ผู้ควบคุม 

จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่

น้อยกว่า ร้อยละ 80 

ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึง

พอใจ ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 80 

และเข้าร่วมนำเสนอผลงานใน

เวทีประชุมวิชาการ  

            

30,000  

           

30,000  

ค่าใช้สอย  = 30,000    บาท                                   

ค่าที่พัก จำนวน 8 หอ้ง * 2 คืน * 800 

บาท = 12,800 บาท   

ค่าเบี้ยเล้ียงอาจารย์ผู้ควบคุม จำนวน 3 

คน*2 วัน*240 บาท 

= 1,440 บาท  

ค่าอาหารนกัศึกษา จำนวน 12 คน*4 

มื้อ*120 บาท = 5,760 บาท 

ค่าอาหารว่างนักศึกษา จำนวน 12 คน*

4 มื้อ*35 บาท=1,680 บาท  

ค่าเดินทางของอาจารย ์(เดินทางโดย

รถทัวร์/รถไฟ/รถตู้โดยสาร)  

= 8,320 บาท                           

ไตรมาส 1 

ต.ค.-ธ.ค. 62 

รศ.ดร.เบญจ

ลักษณ์ เมืองมีศรี 

รวมงานวิจัยและงานสรา้งสรรค์เพ่ือเสริมสร้างความเขม้แข็งเพ่ือการพัฒนาทอ้งถ่ิน 755,970    

รวมยุทธศาสตร์ที ่2 755,970    
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ของโครงการ ตัวชี้วดัของกิจกรรม 

แหล่งงบประมาณและ 

จำนวนงบประมาณ 
งบประมาณ

รวม 
รายละเอียดงบประมาณ 

ระยะเวลา

ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ

(ระบุชื่อ) 
แผ่นดิน รายได ้

งานบริหารจัดการส่งเสรมิศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 บรหิารจดัการงานส่งเสรมิศาสนาทำนุบำรงุศิลปะและวัฒนธรรม 

กลยุทธ์ 4.1 แผนงานการสง่เสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม รณรงค์สรา้งจิตสำนึก 

4.1.1 โครงการบรหิารจดัการงานส่งเสรมิศาสนาทำนุบำรงุศิลปะและวัฒนธรรมและภมูิป�ญญาท้องถ่ิน 

กิจกรรม 1. ทำบุญสืบสานประเพณีไทย 1. เพื่อส่งเสริมและรักษาไว้ซ่ึงประเพณี

การทำบุญตักบาตรให้มีสืบต่อไป 

2. เพื่อให้นักศึกษาใหม่ นักศึกษารุ่นพี ่

คณาจารย์และบุคลากรในมหาวิทยาลัย

ได้ทำบุญร่วมกัน 

3. เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรม

ด้านศิลปวัฒนธรรม 

นำผลการประเมินไป

ปรับปรุงแผนหรือกิจกรรม

ด้านทำนุบำรุงศิลปะและ

วัฒนธรรม 

 -            

30,000  

           

30,000  

ค่าใช้สอย = 19,380 บาท 

ค่าอาหารกลางวัน  80 คน * 200 

บาท * 1 มื้อ = 16,000 บาท 

ค่าอาหารพระ 9 รูป*300 บาท*1 

มื้อ = 2,700 บาท 

ค่าพวงมาลัยดาวเรือง 16 พวง * 30 

บาท = 480 บาท  

 ค่าพวงมาลัยดอกมะลิ 10 พวง * 

20 บาท = 200 บาท       

ค่าวัสดุ  = 10,620 บาท  

สังฆทาน 9 อัน * 450 บาท = 

4,050 บาท  

ผลไม้ 5 ชุด * 1,000 บาท = 5,000 

บาท 

ดอกไม้ ธูป เทียน สายสิญจน ์= 

1,570 บาท                                     

   ไตรมาส 3       

 เม.ย. - มิ.ย. 

63  

ผศ.ดร.กันต์

ฤทัย คลัง

พหล 
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ของโครงการ ตัวชี้วดัของกิจกรรม 

แหล่งงบประมาณและ 

จำนวนงบประมาณ 
งบประมาณ

รวม 
รายละเอียดงบประมาณ 

ระยะเวลา

ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ

(ระบุชื่อ) 
แผ่นดิน รายได ้

กิจกรรม 2. สร้างกิจกรรมด้านการ

อนุรักษ์พันธกุรรมพืชและวัฒนธรรม

อาหารท้องถิ่น จังหวัดสระแก้ว 

1. เพื่อให้นักศึกษาและคณาจารย์ใน

หลักสูตรร่วมกันสร้างกิจกรรมรณรงค์

สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุพ์ืช

ท้องถิ่น  

2. เพื่อให้นักศึกษาและคณาจารย์ใน

หลักสูตรร่วมกันสร้างกิจกรรมรณรงค์

สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์การปรุง

อาหารจากพันธุ์พืชทอ้งถิ่นตามภูมิป�ญญา 

ร้อยละ 80 ของนักศึกษา

และคณาจารย์ในหลักสูตร 

ร่วมกันสร้างผลงานด้าน

การอนุรักษพ์ันธุ์พืชทอ้งถิ่น

และวัฒนธรรมอาหาร

ท้องถิ่น 

  15,600 15,600  ค่าใช้สอย 9,600 บาท 

- ค่าอาหาร 15 คน x 120บาท x 2

วัน= 3,600 บาท 

-.ค่าอาหารว่าง 15 คน x 25บาท x 

2วัน = 750 บาท 

-ค่าไวนิล 1 แผ่น x 250 บาท = 

250 บาท 

-ค่าจ้างเหมาเตรียมอปุกรณ์ในการ

ปรุงอาหารและวัตถุดิบ 5,000 บาท 

ค่าวัสดุ 6,000  บาท 

- ค่าจัดทำเอกสารเผยแพร่เอกสาร

การปรุงอาหารจากพันธุพ์ืชท้องถิ่น

ตามภูมิป�ญญา 3,000 บาท  

- ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 3,000 บาท  

 

 ไตรมาส 2 

ม.ค. 63-มี.ค.

63  

อ.ดร.ศศิธร 

หาสิน,  

อ. ดร. สุนทรี 

จีนธรรม 

บริหารจัดการงานส่งเสริมศาสนาทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมและภูมิป�ญญาท้องถิ่น 45,600    

รวมยุทธศาสตร์ที ่4 45,600    
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ของโครงการ ตัวชี้วดัของกิจกรรม 

แหล่งงบประมาณและ 

จำนวนงบประมาณ งบประมาณ

รวม 
รายละเอียดงบประมาณ 

ระยะเวลา

ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ

(ระบุชื่อ) 
แผ่นดิน รายได ้

แผนงาน การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจดัการทีเ่ป�นเลิศมีธรรมาภิบาล 

งานพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรสู่ความเป�นเลิศ 

กลยุทธ์ 5.1 ดึงดูดบุคลากรทีม่ีความสามารถใหเ้ข้าทำงานในมหาวิทยาลยัพัฒนาขีดสมรรถนะของทรัพยากรบุคคลอย่างต่อเน่ืองทันต่อความเปลี่ยนแปลง 

5.1.1 โครงการพัฒนาระบบการจดัการทรัพยากรบคุคลสู่ความเป�นเลิศ 

กิจกรรม 1. สนันสนุนการเรียนการสอน

ภาคการศึกษาท่ี 1-3 สาขาวิชา

เทคโนโลยีการเกษตร(เจ้าหน้าที่คณะ

เกษตร) 

การสนันสนุนการเรียนการสอนให้มี

ประสิทธิภาพ 

ร้อยละ 90 ของการเบิกใช้

งบประมาณ การบริหาร

จัดการงานวิชาการ 

            

30,100  

           

30,100  

 ค่าตอบแทน 30,100 บาท 

ค่าตอบแทนเจา้หน้าที่สำนักงาน 17 

สัปดาห์ๆ ละ 2 วันๆ ละ 1 คนๆ ละ 

350 บาท = 17x2x1x350= 

11,900 บาท* จำนวน 3 ภาค

การศึกษา=30,100 บาท  

 ไตรมาส 1-4 

ร้อยละของการ

เบิกจ่าย  

ไตรมาส 1 =32  

% (9,632 

บาท) 

ไตรมาส 2 = 

22 %  

(6,622 บาท) 

ไตรมาส 3 = 

23 %  

(6,923 บาท)  

ไตรมาส 4 = 

23 % 

(6,923 บาท)    

รศ.ดร.ศรีน้อย 

ชุ่มคำ 
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ของโครงการ ตัวชี้วดัของกิจกรรม 

แหล่งงบประมาณและ 

จำนวนงบประมาณ งบประมาณ

รวม 
รายละเอียดงบประมาณ 

ระยะเวลา

ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ

(ระบุชื่อ) 
แผ่นดิน รายได ้

กิจกรรม 2. พัฒนาระบบการจัดการ

ทรัพยากรบุคคลสู่ความเป�นเลิศ 

1. เพื่อบริหารเงินเดือน และ

ค่าตอบแทนเงินประจำตำแหน่ง  

2. เพื่อกิจกรรมสร้างสรรค์และพัฒนา

บุคลากร  

3. เพื่อตอบแทนล่วงเวลา เสาร์- อาทิตย์

เจ้าหน้าที่สำนกังาน 

ระดับความสำเร็จของการ

จัดการทรัพยากรบุคลากรสู่

ความเป�นเลิศ 

               

-    

         

300,000  

         

300,000  

ค่าตอบแทน 250,000 บาท 

(ค่าตอบแทนเสาร์-อาทิตย์ จนท.

บัณฑิตวิทยาลัย 5 วัน/คน/เดือน*

420 บาท*8 คน*12 เดือน 

=250,000 บาท  

ค่าใช้สอย 50,000 บาท    

(ค่าพัฒนาบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย) 

50,000 บาท                                     

 ไตรมาส 1-4 

ร้อยละของ

การเบิกจา่ย  

ไตรมาส 1 

=32  % 

(96,000 

บาท) 

ไตรมาส 2 = 

22 %  

(66,000 

บาท) 

ไตรมาส 3 = 

23 %  

(69,000 

บาท)  

ไตรมาส 4 = 

23 % 

(69,000 

บาท)    

ผศ.ดร.กันต์

ฤทัย คลัง

พหล 

กิจกรรม 3. โครงการค่าตอบแทน

เจ้าหน้าที่หลักสูตรประกาศนยีบัตร

บัณฑิต สาขาวิชาชีพครู  

เพื่อใช้เป�นค่าตอบแทนการทำงานของ

เจ้าหน้าที ่

ร้อยละ 100 ของการ

เบิกจ่าย 

  69,120 69,120 ค่าตอบแทน 69,120 บาท 

ค่าเบี้ยเล้ียง จนท (จนท 420 บาท*3 

คน* 9 วัน/เดือน*4 เดือน=45,360 

บาท, แม่บา้น 300 บาท*1คน*10 

วัน/เดือน*4เดือน =12,000 บาท 

และอื่นๆ 11,760 บาท 

 ไตรมาส 1-4 

ร้อยละของ

การเบิกจา่ย  

ไตรมาส 1 

=32  % 

(22,118 

อ.ดร.อังคนา 

กรัณยาธกิุล 
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ของโครงการ ตัวชี้วดัของกิจกรรม 

แหล่งงบประมาณและ 

จำนวนงบประมาณ งบประมาณ

รวม 
รายละเอียดงบประมาณ 

ระยะเวลา

ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ

(ระบุชื่อ) 
แผ่นดิน รายได ้

บาท) 

ไตรมาส 2 = 

22 %  

(15,206 

บาท) 

ไตรมาส 3 = 

23 %  

(15,898 

บาท)  

ไตรมาส 4 = 

23 % 

(15,898 

บาท)    

รวมงานพัฒนาระบบการจดัการทรัพยากรสู่ความเป�นเลิศ 399,220 
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ของโครงการ ตัวชี้วดัของกิจกรรม 

แหล่งงบประมาณและ 

จำนวนงบประมาณ งบประมาณ

รวม 
รายละเอียดงบประมาณ 

ระยะเวลา

ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ

(ระบุชื่อ) 
แผ่นดิน รายได ้

5.2.3 โครงการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้โดยสรา้งชมุชนอุดมป�ญญา 

 กิจกรรม 1. โครงการการจัดการความรู้ 

KM บัณฑิตวิทยาลัย  

1. เพื่อให้บุคลากรของบัณฑิตวิทยาลัย

ได้พัฒนาองค์ความรู้ และสามารถ

ถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ได้รับให้กับบุคคล

อื่นได้อย่างถูกต้อง 

2. เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีต่องาน ต่อ

ป�ญหา และสามารถร่วมแก้ป�ญหาให้

ลุล่วงไปด้วยดี ได้อยา่งมีหลักการ และ

แนวคิดที่เหมาะสม 

3. เพื่อให้ข้อมูลตอบสนองตรงตาม

เป้าหมายของผู้รับบริการ และตรงตาม

พันธกิจของบัณฑิตวิทยาลัย 

 เชิงปริมาณ                                

1. ร้อยละ 80  บุคลากร

บัณฑิตวิทยาลัยเขา้ร่วม

กิจกรรม                เชิง

คุณภาพ                            

1. บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย

สามารถนำองค์ความรู้ที่

ได้รับถ่ายทอดองค์ความรู้

ให้กับผู้รับบริการ   

              

2,300  

             

2,300  

ค่าใช้สอย  1,800   บาท  

ค่าอาหารกลางวัน  1มื้อ * 12 คน * 

80 บาท =  960 บาท 

ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม  2 มือ้ * 

12 คน* 35 บาท = 840 บาทค่า

วัสดุ  500  บาท 

 ค่าถ่ายเอกสาร 12 ชุด  = 500 บาท                                                                    

ไตรมาส  

2 มี.ค. 62 

ผศ.ดร.กันต์

ฤทัย 

น.ส.อัจฉรา  

ศรีอาภัย 

รวมงานพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้โดยสร้างชุมชนอุดมป�ญญา 2,300    
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ของโครงการ ตัวชี้วดัของกิจกรรม 

แหล่งงบประมาณและ 

จำนวนงบประมาณ งบประมาณ

รวม 
รายละเอียดงบประมาณ 

ระยะเวลา

ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอ

บ(ระบุชื่อ) 
แผ่นดิน รายได ้

5.3.1 โครงการจัดการมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป�นเลิศ 

กิจกรรม 1. การตรวจประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายใน บัณฑิตวิทยาลัย 

1. เพื่อรับการตรวจประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายใน บัณฑิตวิทยาลัย 

ประจำป�การศึกษา 2562 

2. เพื่อนำผลการประเมินมาปรับปรุง

พัฒนาการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาใน

ระดับบัณฑิตศึกษา                      

เชิงปริมาณ 

 1. ผลการประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายในตามเกณฑ์ 

สกอ. มากกวา่ 3.51เชิงคุณภาพ   

 2. ผลการประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายในตามเกณฑ์ 

สกอ. อยู่ในระดับดี    

           

5,800  

            

3,500  

             

9,300  

ค่าตอบแทน  =3,500 บาท 

(ค่าคณะกรรมการตรวจประเมิน 

ประธาน 1 คน*1,000 บาท+ 

กรรมการ 1 คน*1,000 บาท+

กรรมการและเลขานกุาร 1 คน*

1,000 บาท+ผู้ช่วยเลขานุการ 1 คน*

500บาท* 1 วัน) =3,500 บาท 

ค่าใช้สอย =  2,720 บาท 

(ค่าอาหารกลางวัน 120 บาท*16 

คน=1,920 บาท, อาหารวา่ง 25 

บาท*16 คน*2 มือ้ =800 บาท) 

2,720 บาท 

ค่าวัสดุ = 3,080 บาท 

(ค่ากระดาษ, ค่าหมึก, ค่าถ่าย

เอกสาร) 3,080 บาท 

 ไตรมาส 4  

( ส.ค. 63)  

อ.ดร.ดนุชา 

สลีวงศ์ 

กิจกรรม 2. โครงการตรวจประกัน

คุณภาพหลักสูตรประกาศนียบัตร สาขา

วิชาชีพครู 

ป�การศึกษา 2562 

1. เพื่อตรวจสอบและประเมินผลการ

ดำเนินงานระดับหลักสูตร ตามระบบ

คุณภาพและกลไกว่าเป�นไปตามเกณฑ์

และได้มาตรฐาน 

2. เพื่อให้หลักสูตรทราบสถานภาพของ

ผลการประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายในมากกวา่ 3.51 

  10,710 10,710 ค่าตอบแทน 7,000 บาท 

(ค่าผู้ตรวจประเมิน จำนวน 4 คน 

ประธาน 1 คน * 3,000 บาท 

กรรมการภายนอก 1 คน * 2,500 

บาท กรรมการคนใน 1 คน * 1,000 

 ไตรมาส 4  

(เดือน

สิงหาคม ) 

  

ดร.ดนุชา 

สลีวงศ์ 
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ตนเองอันจะนำไปสู่การกำหนดแนวทาง

ในการพัฒนาคุณภาพไปสู่เป้าหมาย 

(targets) และเป้าประสงค์ (goals) ที่ต้ัง 

ไว้ตามจุดเน้นของตนเอง 

3. เพื่อให้ได้ข้อมูลที่สะท้อนจุดแข็ง จุดที่

ควรปรับปรุง ตลอดจนข้อเสนอแนะใน

การพัฒนาการ ดำเนินงานเพื่อนำไป

ปรับปรุงผลการดำเนินการในแต่ละ

ระดับอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับขีด

ความสามารถของมหาวิทยาลัย 

บาท ผู้ช่วยกรรมการ 1 คน * 500 

บาท เป�นเงิน 7,000 บาท) 

ค่าใช้สอย 1,710 บาท 

 (ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อๆละ 120 

บาท* 9 คน = 1080 บาท) 

 (ค่าอาหารวา่ง 2 มื้อๆละ 35 บาท *  

9 คน =น 630 บาท)  

ค่าวัสดุ 2,000 บาท 

(ค่าคู่มือ เล่มละ 100 บาท จำนวน 

10 เล่ม =1,000 บาท) 

(ค่ากระดาษ = 1,000 บาท) 

กิจกรรม 3. โครงการทวนสอบคุณภาพ

หลักสูตรประกาศนียบัตร สาขาวิชาชีพ

ครู 

ป�การศึกษา 2562 

1. เพื่อตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ 

2. เพื่อตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ระดับ

รายวิชา 

3. เพื่อตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ระดับ

หลักสูตร 

ผลการทวนสอบคุณภาพ

หลักสูตรอยู่ในระดับดี 

  6,160 6,160 ค่าตอบแทน 4,200 บาท 

(ค่าผู้ตรวจประเมิน จำนวน 1 คน * 

600 บาท * 7 ชั่วโมง  

= 4,200 บาท) 

-ค่าใช้สอย 1,520 บาท 

 (ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อๆละ 120 

บาท* 8 คน = 960 บาท) 

 (ค่าอาหารวา่ง 2 มื้อๆละ 35 บาท * 

8 คน = 560 บาท) 

-ค่าวัสด ุ 440 บาท 

(ค่ากระดาษ เป�นเงิน 440 บาท) 

 ไตรมาส 3  

(เดือน

มิถุนายน ) 

  

ดร.เลอ

ลักษณ์ โอท

กานนท ์
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ของโครงการ ตัวชี้วดัของกิจกรรม 

แหล่งงบประมาณและ 

จำนวนงบประมาณ งบประมาณ

รวม 
รายละเอียดงบประมาณ 

ระยะเวลา

ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ

(ระบุชื่อ) 
แผ่นดิน รายได ้

รวมงานมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป�นเลิศ 26,170    

5.4.1 โครงการพัฒนาประสิทธิผลการบริหารสำนักงาน 

กิจกรรม 1. จัดหาวัสดุส่ิงสนับสนุนการ

เรียนการสอน (การบริหารการศึกษา) 

1. เพื่อให้การบริหารจัดการเป�นไปอย่าง

มีประสิทธภาพ 

ร้อยละ 90 ของการเบิกจา่ย

งบประมาณตามแผน 

            

20,000  

           

20,000  

ค่าวัสดุ  20,000 บาท  

กระดาษ A4 *32 รีม*103 บาท=

3,605 บาท 

หมึกปร๊ินเตอร์ 5 กล่อง*2,950 

บาท=14,750 บาท 

อุปกรณ์อื่นๆ 1,645 บาท 

 ไตรมาส 1 

ต.ค. -ธ.ค. 62  

ผศ.ดร.ช่อ

เพชร เบ้าเงิน 

กิจกรรม 2. จัดหาวัสดุการเรียนการ

สอนภาคการศึกษาที่ 1-3 (สาขาวิชา

เทคโนโลยีการจัดการเกษตร) 

การสนันสนุนการเรียนการสอนให้มี

ประสิทธิภาพ 

ร้อยละ 90 ของการเบิกใช้

งบประมาณ การบริหาร

จัดการงานวิชาการ 

            

22,000  

           

22,000  

 ค่าวัสด ุ22,000 บาท                          

กระดาษ A4 *30 รีม*103 บาท=

3,090 บาท 

หมึกปร๊ินเตอร์ 4 กล่อง*2,500 

บาท=10,000 บาท 

กระดาษสี รีมละ 200 บาท*2 รีม = 

400 บาท 

แฟ้ม 3 นิว้ อันละ 100 บาท*10 อัน 

= 1,000 บาท 

ตู้เอกสารพลาสติก 4 ชั้น ตู้ละ 650 

บาท*2 ตู้ = 1,300 บาท 

กรรไกร 6 นิ้ว อันละ 50 บาท*2 อัน 

= 100 บาท 

ป้ายชื่อต้ังโต๊ะ อันละ 120 บาท*10 

รีม = 1,200 บาท 

ค่าถ่ายเอกสาร 4,910 บาท 

  

ไตรมาส 2 

ม.ค.-ม.ค. 63  

รศ.ดร.ศรี

น้อย ชุ่มคำ 
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ของโครงการ ตัวชี้วดัของกิจกรรม 

แหล่งงบประมาณและ 

จำนวนงบประมาณ งบประมาณ

รวม 
รายละเอียดงบประมาณ 

ระยะเวลา

ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ

(ระบุชื่อ) 
แผ่นดิน รายได ้

กิจกรรม 3.  จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์

สำนักงาน และวัสดุการศึกษา  

1. เพื่ออำนวยความสะดวกในการ

ดำเนินกิจกรรมด้านต่างๆ 

2. เพื่อให้ระบบการเงิน  และ

งบประมาณ  มีความแข็งแกร่ง  มี

ประสิทธิภาพ  และเอื้อประโยชน์ต่อ

การพัฒนามหาวิทยาลัย  

3. เพื่อสนับสนุนให้บุคคลมีคุณภาพชีวิต

ที่ดีขึ้น  

4. เพื่อให้ระบบฐานข้อมูลมีความ

ถูกต้อง  ทันสมยั  นา่เชื่อถือและได้รับ

การยอมรับ  

5. เพื่อให้มีการยอมรับในการนำเสนอ

นโยบายและการบริหารจัดการที่ดีของ

มหาวิทยาลัย ตามหลักการธรรมา 

ภิบาล 

6. จัดหาอุปกรณ์ที่จำเป�นเพื่อนำมาใช้ให้

เกิดประโยชน์สูงสุดและมีประสิทธิภาพ        

ร้อยละ 90 ของการเบิกจา่ย

งบประมาณตามแผน 

           

400,000  

         

400,000  

ค่าใช้สอย = 70,000 บาท                                           

(พวงหรีด 4 พวง * 12 เดือน * 

1,000 บาท = 48,000 บาท)        

(ค่าซ่อมแซมอื่นๆ  52,000 บาท) 

ค่าวัสดุ  = 230,000 บาท                                                

(หมึก, กระดาษ, ไวท์บอร์ด, สมุด, 

ดินสอ, น้ำยาลบคำผิด, เทปกาว, 

กรรไกร, ไม้บรรทัดเหล็ก, ที่เย็บ

กระดาษ, เคร่ืองคิดเลข, แผ่นบันทึก

ข้อมูล, คลิปหนีบกระดาษ, เคร่ือง

เจาะกระดาษ, แปลงลบกระดาน, 

ลวดเย็บกระดาษ, สายไฟฟ้า, ซอง

เอกสาร)   

ค่าครุภัณฑ์  = 100,000 บาท                                           

(เคร่ืองสำรองไฟ, เคร่ืองแสกน, 

โทรศัพท์ต้ังโต๊ะ, เคร่ืองถ่ายเอกสาร, 

เคร่ืองหน่วยความจำสำรอง, และ

อื่นๆ)                         

 ไตรมาส 1-4 

ร้อยละของ

การเบิกจา่ย  

ไตรมาส 1 

=32  % 

(128,000 

บาท) 

ไตรมาส 2 = 

22 %  

(88,000 

บาท) 

ไตรมาส 3 = 

23 %  

(92,000 

บาท)  

ไตรมาส 4 = 

23 % 

(92,000 

บาท)    

ผศ.ดร.กันต์

ฤทัย คลัง

พหล 

กิจกรรม 4. ค่าสาธารณูปโภค 1.เพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนิน

กิจกรรมด้านต่างๆ 

2. เพื่อให้ระบบการเงิน และ

งบประมาณ มีความแข็งแกร่ง  มี

ประสิทธิภาพ  และเอื้อประโยชน์ต่อ

การพัฒนามหาวิทยาลัย  

ร้อยละ 90 ของการเบิกจา่ย

งบประมาณตามแผน 

            

70,000  

           

70,000  

ค่าสาธารณูปโภค = 70,000 บาท 

ค่าโทรศัพท์  3,000 บาท * 12 เดือน 

= 36,000 บาท 

ค่าไปรษณีย์ 12 เดือน = 34,000 

บาท  

 ไตรมาส 1-4 

ร้อยละของ

การเบิกจา่ย  

ไตรมาส 1 

=32  % 

(22,400 

ผศ.ดร.กันต์

ฤทัย คลัง

พหล 
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ของโครงการ ตัวชี้วดัของกิจกรรม 

แหล่งงบประมาณและ 

จำนวนงบประมาณ งบประมาณ

รวม 
รายละเอียดงบประมาณ 

ระยะเวลา

ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ

(ระบุชื่อ) 
แผ่นดิน รายได ้

3. เพื่อให้มีระบบบริหารจัดการที่ดี  มี

ระบบฐานข้อมูลที่ถกูต้อง ทันสมัย  

น่าเชื่อถือและได้รับการยอมรับ 

บาท) 

ไตรมาส 2 = 

22 %  

(15,400 

บาท) 

ไตรมาส 3 = 

23 %  

(16,100 

บาท)  

ไตรมาส 4 = 

23 % 

(16,100 

บาท)    

 กิจกรรม 5. โครงการจัดซ้ือวัสดุ

ครุภัณฑ์และอุปกรณ์สำนักงาน (DBA) 

1. เพื่อสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์

ประกอบการเรียนการสอนของนักศึกษา

หลักสูตรบริหารธุรกจิมหาบัณฑิต 

2. เพื่อตอบสนองการจัดการศึกษาของ

หลักสูตรบริหารธุรกจิมหาบัณฑิต 

3. เพื่อให้นักศึกษาหลักสูตร

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตได้รับเอกสาร 

ตำราที่สอดคล้องกับสภาพการณ์ใน

ป�จจุบัน 

4. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร

จัดการหลักสูตร 

ร้อยละ 90 ของการเบิกจา่ย

งบประมาณตามแผน 

  30,000 30,000 ค่าวัสดุ = 20,000 บาท 

กระดาษ A4 *20 รีม*103 บาท=

2,060 บาท 

หมึกปร๊ินเตอร์ 5 กล่อง*2,500 

บาท=12,500 บาท 

กระดาษสี รีมละ 200 บาท*2 รีม = 

400 บาท 

แฟ้ม 3 นิว้ อันละ 100 บาท*10 อัน 

= 1,000 บาท 

ตู้เอกสารพลาสติก 4 ชั้น ตู้ละ 650 

บาท*2 ตู้ = 1,300 บาท 

กรรไกร 6 นิ้ว อันละ 50 บาท*2 อัน 

 ไตรมาส 1-4 

ร้อยละของ

การเบิกจา่ย  

ไตรมาส 1 

=50  % 

(15,000 

บาท) 

ไตรมาส 2 = 

50 %  

(15,000 

บาท) 

  

อ.ดร.ภัทรพล 

ชุ่มมี 
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ของโครงการ ตัวชี้วดัของกิจกรรม 

แหล่งงบประมาณและ 

จำนวนงบประมาณ งบประมาณ

รวม 
รายละเอียดงบประมาณ 

ระยะเวลา

ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ

(ระบุชื่อ) 
แผ่นดิน รายได ้

= 100 บาท 

ป้ายชื่อต้ังโต๊ะ อันละ 120 บาท*10 

รีม = 1,200 บาท 

ค่าถ่ายเอกสาร 1,440 บาท 

ครุภัณฑ์ 7,000 บาท 

(ค่าเคร่ืองปร๊ินซ์) 7,000 บาท 

ค่าสารณปูโภค 3,000 บาท 

กิจกรรม 6. จัดหาวัสดุการเรียนการ

สอน (หลักสูตร รปม., รปด.) 

1. เพื่อจัดหาวัสดุอุปกรณ์และส่ิงอำนวย

ความสะดวกตลอดจนทรัพยากรณ์อื่นๆ 

2. เพื่อให้หลักสูตรมีวัสดุอุปกรณ์ที่

เพียงพอต่อการบริการจัดการหลักสูตร 

เชิงปรมิาณ 

- จำนวนส่ิงอำนวยความ

สะดวกเพียงพอต่อความ

ต้องการของอาจารย์ผู้สอน  

และร้อยละ 90 มีความพึง

พอใจในความพร้อมของส่ิง

อำนวยความสะดวก เชงิ

คุณภาพ  

- การจัดการเรียนการสอน

ของหลักสูตรมีประสิทธิภาพ 

  28,350 28,350  ค่าวัสดุ 28,350 บาท 

ระดาษ A 4   หมึกพิมพ์ ดินสอ 

กระดาษสี คัดเตอร์ แฟ้มเอกสาร 

กรรไกร ยางลบ นำ้ยาลบคำผิด ลวด

เสียบ  เคร่ืองคิดเลข ปล๊ักไฟ  เทป

กาว  ซองเอกสาร  ค่าถา่ยเอกสาร 

แฟลตไดล์ แผ่นซีดี ซองใส่ซีดี 

กระดาษสติกเกอร์   

 ไตรมาส 2 

ม.ค. 63-มี.ค. 

63  

 

อ.ดร.พรนภา 

อ.ดร.ชมัย

ภรณ์ 

อ.ดร.นภาพร 

กิจกรรม 7. โครงการจัดหาวัสดุการ

เรียนการสอน (หลักสูตรและการสอน) 

1) เพื่อจัดหาวัสดุอุปกรณ์และส่ิงอำนวย

ความสะดวกตลอดจนทรัพยากรอื่น ๆ 

เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดการ

เรียนการสอนของสาขาวิชาให้ดำเนินไป

อย่างมีคุณภาพ 

 2) เพื่อสนับสนุนการจัดหาบุคลากรที่มี

คุณภาพทั้งภายในและภายนอกสถาบัน

มาสอนในสาขาวิชาหลักสูตร 

 1. เชิงปริมาณ 

 1) จำนวนวัสดุอปุกรณ์และ

ส่ิงอำนวยความสะดวก

เพียงพอกับความต้องการ

ของอาจารยผู้์สอนและ

นักศึกษา 

2) อาจารย์และนกัศึกษา

ระดับบัณฑิตศึกษา สาขา

            

50,000  

           

50,000  

ค่าวัสดุ  

หมึกพิมพ ์กล่องละ 2,500 บาท*10 

กล่อง = 25,000 บาท 

กระดาษ A4 รีมละ 103 บาท*60 รีม 

= 6,180 บาท 

กระดาษสี รีมละ 200 บาท*10 รีม = 

2,000 บาท 

แฟ้ม 3 นิว้ อันละ 100 บาท*30 อัน 

 ไตรมาส  1- 

3 

ไตรมาส 1 = 

17,500 

ร้อยละ 35 

ไตรมาส 2 = 

17,500 

ร้อยละ 35 

อ.ดร.ศักด์ิ   

สุวรรณฉาย 
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ของโครงการ ตัวชี้วดัของกิจกรรม 

แหล่งงบประมาณและ 

จำนวนงบประมาณ งบประมาณ

รวม 
รายละเอียดงบประมาณ 

ระยะเวลา

ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ

(ระบุชื่อ) 
แผ่นดิน รายได ้

หลักสูตรฯ ร้อยละ 90 มี

ความพึงพอใจในความพร้อม

ของส่ิงอำนวยความสะดวก

ในการจัดการเรียนการสอน 

 2. เชิงคุณภาพ  

1) การจัดการเรียนการสอน

ของสาขาวิชาฯ มี

ประสิทธิภาพตามเกณฑ์

ประกันคุณภาพ อยู่ในระดับ

ดี    

ร้อยละ 90 ของการเบิกจา่ย

งบประมาณตามแผน 

= 3,000 บาท 

ตู้เอกสารพลาสติก 4 ชั้น ตู้ละ 650 

บาท*6 ตู้ = 3,900 บาท 

กรรไกร 6 นิ้ว อันละ 50 บาท*6 อัน 

= 300 บาท 

ป้ายชื่อต้ังโต๊ะ อันละ 120 บาท*10 

รีม = 1,200 บาท 

วัสดุอื่นๆ 5,000 บาท 

ค่าถ่ายเอกสาร 3,420 บาท 

ไตรมาส 3 = 

15,000 

ร้อยละ 30  

กิจกรรม 8. บริหารจัดการหลักสูตร 

(นวัตกรรมการจัดการส่ิงแวดล้อม) ป.โท 

เพื่อจัดสรรอุปกรณ์ สำหรับการจัดการ

เรียนการสอนในหลักสูตร 

ร้อยละ 90 ของการเบิกจา่ย

งบประมาณตามแผนที่

กำหนด 

  20,000 20,000  ค่าใช้สอย 2,000 บาท 

ค่าถ่ายเอกสาร 2,000 บาท 

ค่าวัสดุ 18,000 บาท 

ค่าหมึก 5,000 บาท 

ค่ากระดาษ 4,000 บาท 

ค่าลวดเย็บกระดาษ 500 บาท 

ค่ากระดาษ A4 สี 500 บาท 

ค่าสมุด ขนาด A5 และ A4 1,500 

บาท 

ค่าหนังสือเฉพาะทางส่ิงแวดล้อม 

5,500 บาท 

ค่าแฟ้มใส่เอกสาร 1,000 บาท  

 ไตรมาส 2 

ม.ค.-มี.ค. 63  

อ.ดร.วนัส

พรรัศม ์



แผนปฏิบติัการบณัฑิตวิทยาลยั ประจาํปีงบประมาณ 2563 83 

 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ของโครงการ ตัวชี้วดัของกิจกรรม 

แหล่งงบประมาณและ 

จำนวนงบประมาณ งบประมาณ

รวม 
รายละเอียดงบประมาณ 

ระยะเวลา

ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ

(ระบุชื่อ) 
แผ่นดิน รายได ้

กิจกรรม 9. โครงการบริหารหลักสูตร

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา

ส่ิงแวดล้อมศึกษา 

เพื่อให้การบริหารจัดการหลักสูตรมี

ประสิทธิภาพ 

ร้อยละ 90 ของการเบิกจา่ย

งบประมาณตามแผนที่

กำหนด 

            

20,000  

           

20,000  

ค่าวัสดุ 20,000 บาท  

1. ค่ากระดาษ (30 รีม X 103 บาท)   

=  3,090 บาท  

2. ค่าหมึกพิมพ ์(2,200 บาท X 4 

กล่อง) = 8,800 บาท  

3. ค่าถ่ายเอกสาร (เดือนละ 500 

บาท X 12 เดือน)  = 6,000 บาท  

4. ฮาร์ดดิส = 1,500 บาท  

5. ค่าวัสดุอื่นๆ รวม 2,610 บาท 

 ไตรมาส 3 

กรกฎาคม 63  

ผศ.ดร.สุวารีย์  

กิจกรรม 10. การจัดการ 

ความเส่ียง บัณฑิตวิทยาลัย  

1. เพื่อกำหนดนโยบาย และแผนการ

บริหารความเส่ียงของบัณฑิตวิทยาลัย 

2. เพื่อพิจารณาวิเคราะห์และประเมิน

ความเส่ียงของบัณฑิตวิทยาลัย 

3. เพื่อค้นหาวธิีการจัดการและควบคุม

ความเส่ียงที่เหมาะสม 

4. ติดตามผลการดำเนินงานและ

ประเมินผลการดำเนินงานตามแผน

บริหารความเส่ียงของบัณฑิตวิทยาลัย 

5. เพื่อให้บุคลากรสามารถนำความรู้ที่

ได้รับไปประยุกต์ใช้ในหน่วยงาน 

ร้อยละ 90 ของการเบิกจา่ย

งบประมาณตามแผนที่

กำหนด 

              

2,800  

             

2,800  

ค่าใช้สอย  2,640 บาท   

ค่าอาหารกลางวันอาจารย์/บุคลากร 

(12 คน x 150 บาท x 1 มือ้)     = 

1,800 บาท ค่าอาหารวา่งอาจารย์/

บุคลากร (12 คน x 35 บาท x 2 มือ้) 

= 840 บาท   

ค่าวัสดุ   160 บาท 

ค่าถ่ายเอกสาร   

ปากกา/ดินสอ 

 ไตรมาส 1 

ต.ค.-ธ.ค.63  

ผศ.ดร.กันต์

ฤทัย คลัง

พหล 

นางสาวสม

ลักษณ์  

เทินสระเกษ 

กิจกรรม 11. โครงการสำรวจความพึง

พอใจของผู้ใช้บริการบัณฑิตวิทยาลัย 

1. เพื่อสํารวจความคิดเห็นและความพึง

พอใจของอาจารย ์บุคลากร และ

เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ

ของผู้เข้าร่วมโครงการไม่

น้อยกว่าร้อยละ 90 

              

6,000  

             

6,000  

ค่าวัสดุ  6,000 บาท                          

1. หมึกสีดำ HP #85A (จำนวน 1 

ตลับ*2,950 บาท) = 3000 บาท  

2. กระดาษ A4 80G (จำนวน 10 

 ไตรมาส 1 

ต.ค. 61-ธ.ค. 

62  

อ.ดร.ดนุชา 

สลีวงศ์ 



แผนปฏิบติัการบณัฑิตวิทยาลยั ประจาํปีงบประมาณ 2563 84 

 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ของโครงการ ตัวชี้วดัของกิจกรรม 

แหล่งงบประมาณและ 

จำนวนงบประมาณ งบประมาณ

รวม 
รายละเอียดงบประมาณ 

ระยะเวลา

ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ

(ระบุชื่อ) 
แผ่นดิน รายได ้

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มาใช้

บริการบัณฑิตวิทยาลัย   

รีม*103 บาท) = 1,030 บาท 

3. กระดาษสี A4 สี 80G (จำนวน 5 

รีม * 230 บาท)= 1150 บาท 

4. กระดาษโปสเตอร์สี  80G 52x77 

ซม. = 820 บาท 

 กิจกรรม 12. โครงการจัดซ้ือวัสดุ

ครุภัณฑ์และอุปกรณ์สำนักงาน (MPH) 

1. เพื่อสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์

ประกอบการเรียนการสอน 

2. เพื่อตอนสนองการจัดการศึกษาของ

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต 

3. เพื่อให้หลักสูตรมีวัสดุอุปกรณ์ที่

เพียงพอต่อการบริการจัดการหลักสูตร 

 จำนวนส่ิงอำนวยความ

สะดวกเพียงพอต่อความ

ต้องการของอาจารย์ผู้สอน 

  38,000 38,000 ค่าวัสดุ  3,000 บาท 

ถ่ายเอกสารการเรียนการสอน 3,000 

บาท/ภาคการศึกษา 

ค่าครุภัณฑ์ 35,000 บาท 

ชุดไมค์ลอยคู่แบบพกพา 35,000 

บาท 

 ไตรมาส 1 

ต.ค.-ธ.ค. 62  

อ.ดร.รัฐพล  

ศิลปรัศมี 

พัชรพร เรียง

วงษ์ 

กิจกรรม 13. โครงการศึกษาดูงาน และ

ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏบิัติ

การสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 

1) เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้มีการ

แลกเปล่ียนเรียนรู้การบริหารจัดการใน

หลักสูตร 

 2) เพื่อเป�นแนวทางในการกำหนด

กรอบทิศทางการดำเนินงานตามภารกจิ 

ป�งบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้สอดคล้อง

กับทิศทาง และการพัฒนาของ

มหาวิทยาลัย  

 3) เพื่อกำหนดกรอบทิศทางการ

เชิงปรมิาณ 

ผู้เข้าร่วมโครงการคิดเป�น

ร้อยละ 90 ของเป้าหมายต้ัง

ไว้ 

เชิงคุณภาพ 

ได้แผนปฏิบัติการหลักสูตร

ประจำป�งบประมาณ 2563 

ระดับความสำเร็จของการ

ประเมินนำผลการประเมิน

         

30,000  

        

30,000  

ค่าตอบแทน = 3,000 บาท                                             

ค่าตอบแทนวิทยากร 1 คน*3 ชม.* 

ชม.ละ 1,000  = 3,000 บาท 

ค่าใช้สอย =  23,400   บาท  

ค่าอาหาร 2 วัน วันละ 700 บาท * 6 

คน = 8,400 บาท  

ค่าอาหารว่าง มื้อละ 50 บาท*6 คน*

2 มื้อ*3 วัน = 1,800 บาท 

ค่าที่พัก คนละ 900 บาท* 2 คืน* 6 

 ไตรมาส 3  

เม.ย. 62-มิ.ย. 

62  

อ.ดร.พิทักษ์    

นิลนพคุณ 
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ของโครงการ ตัวชี้วดัของกิจกรรม 

แหล่งงบประมาณและ 

จำนวนงบประมาณ งบประมาณ

รวม 
รายละเอียดงบประมาณ 

ระยะเวลา

ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ

(ระบุชื่อ) 
แผ่นดิน รายได ้

ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ

ประจำป�งบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้

สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาของ

มหาวิทยาลัย 

 4) เพื่อสร้างบรรยากาศการบริหาร

จัดการแบบมีส่วนร่วมในการทำงานของ

อาจารย์ประจำหลักสูตร  

มาปรับปรุงการดำเนินงาน

ตามแผนบริหารและพัฒนา

บุคลากร 

คน = 10,800 บาท             

ค่าวัสดุ = 3,600 บาท  

ค่าน้ำมันรถ  = 3,600 บาท  

 กิจกรรม 14. โครงการอบรมเชิง

ปฏิบัติการ การทบทวนแผนปฏิบัติ

ราชการ และการจัดทำแผนกลยุทธ์ทาง

การเงินของบัณฑิตวิทยาลัย ประจำป�

งบประมาณ 2563  

1. เพื่อทบทวนแผนปฏิบัติราชการและ

แผนกลยุทธ์ทางการเงินของบัณฑิต

วิทยาลัย ประจำป�งบประมาณ พ.ศ. 

2563 ให้สอดคล้องกับแผนแม่บทของ

มหาวิทยาลัยและสภาวการณ์ป�จจบุัน 

 2. เพื่อเป�นแนวทางในการกำหนด

กรอบทิศทางการดำเนินงานตามภารกจิ 

ป�งบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้สอดคล้อง

กับทิศทาง และการพัฒนาของ

มหาวิทยาลัย  

3. เพื่อกำหนดกรอบทิศทางการ

ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการและ

แผนกลยุทธ์ทางการเงินประจำป�

งบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้สอดคล้อง

ระดับ 5 มีการนำผลการ

ประเมินมาปรับปรุงการ

ดำเนินการตามแผนและ

พัฒนาบุคลากร 

            

90,000  

           

90,000  

ค่าใช้สอย =  73,900 บาท 

ค่าอาหาร 700 บาท * 3 วัน * 13 

คน = 27,300 บาท ค่าอาหารวา่ง 50 

บาท * 4 มื้อ * 13 คน = 3,900 บาท 

ค่าที่พัก 1,450 บาท * 13 คน * 2 

คืน = 37,700  บาท ค่าน้ำมัน  = 

3,000 บาท ค่าทางด่วน  = 2,000 

บาท  

ค่าวัสดุ  = 16,100   บาท 

(กระดาษ 2 รีม * 103 บาท = 206 

บาท, ค่าถ่ายเอกสาร = 3,244 บาท, 

สมุด 35 บาท * 13 เล่ม = 455 บาท 

,แฟ้มใส่เอกสาร 15 บาท * 13 เล่ม 

  ไตรมาส 3  

เม.ย. - มิ.ย. 

63  

ผศ.ดร.กันต์

ฤทัย คลัง

พหล 
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ของโครงการ ตัวชี้วดัของกิจกรรม 

แหล่งงบประมาณและ 

จำนวนงบประมาณ งบประมาณ

รวม 
รายละเอียดงบประมาณ 

ระยะเวลา

ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ

(ระบุชื่อ) 
แผ่นดิน รายได ้

กับทิศทางการพัฒนาของมหาวิทยาลัย 

 4. เพื่อสร้างบรรยากาศการบริหาร

จัดการแบบมีส่วนร่วมของบุคลากร

บัณฑิตวิทยาลัยในการทบทวนปรัชญา 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบายแผนปฏิบัติ

ราชการ และแผนการดำเนินงาน

ทางการเงิน ของบัณฑิตวิทยาลัย  

= 195 บาท) 

ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 12,000 บาท 

กิจกรรม 15. โครงการบริหารจัดการ

วัสดุการเรียนการสอน สำหรับนักศึกษา

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขา

วิชาชีพครู   

ป�การศึกษา 2562 

เพื่อจัดซ้ือจัดหาวัสดุครุภัณฑ์ให้เพียงพอ

ต่อการบริหารจัดการภายในหลักสูตร

ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู  

ป�การศึกษา 2562 

ค่าเฉล่ียความพึงพอใจของ

อาจารย์และนกัศึกษาต่อส่ิง

สนับสนุนการเรียนรู้ และส่ิง

อำนวยความสะดวก 

มากกว่า 3.51 

           

150,000  

         

150,000  

ค่าวัสดุ  

หมึกพิมพ ์กล่องละ 2,500 บาท*20 

กล่อง = 50,000 บาท 

กระดาษ A4 รีมละ 103 บาท*200 

รีม = 20,600 บาท 

กระดาษสี รีมละ 200 บาท*20 รีม = 

4,000 บาท 

แฟ้ม 3 นิว้ อันละ 100 บาท*30 อัน 

= 3,000 บาท 

ตู้เอกสารพลาสติก 4 ชั้น ตู้ละ 650 

บาท*6 ตู้ = 3,900 บาท 

กรรไกร 6 นิ้ว อันละ 50 บาท*6 อัน 

= 300 บาท 

ป้ายชื่อต้ังโต๊ะ อันละ 120 บาท*10 

 ไตรมาส 2  

 (เดือน ก.พ. 

63 )  

ดร.อังคนา 

กรัณยาธกิุล 

และดร.ดนุชา 

สลีวงศ์ 
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ของโครงการ ตัวชี้วดัของกิจกรรม 

แหล่งงบประมาณและ 

จำนวนงบประมาณ งบประมาณ

รวม 
รายละเอียดงบประมาณ 

ระยะเวลา

ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ

(ระบุชื่อ) 
แผ่นดิน รายได ้

รีม = 1,200 บาท 

แฟ้มใส่เอกสาร 35 บาท*180 อัน 

=6,300 บาท 

หมึก สีดำ, สีแดง, สีน้ำเงิน, สีเหลือง 

4 สี* 3 กล่อง *2,664 บาท=31,968 

บาท 

ค่าแผ่นดิสก์ 20 กล่อง = 11,732 

บาท 

วัสดุอื่นๆ 5,000 บาท 

ค่าถ่ายเอกสาร 12,000 บาท 

กิจกรรม 16. บริหารจัดการหลักสูตร

การจัดการเทคโนโลย ี

1.เพื่อจัดซ้ือวัสดุสำหรับการ

ประกอบการบรรยาย   

2. เพื่อจัดซ้ือครุภัณฑ์ชุดโต๊ะ-เก้าอี้ 

สำหรับห้องปฏบิัติการ                                           

3. เพื่อจัดหาวิทยากรสำหรับบรรยายให้

ความรู้กับนักศึกษา 

1. ร้อยละ 100 ของการเบิก

ใช้งบประมาณการบริหาร

จัดการงานวิชาการเพือ่

จัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ  

2. การบริหารจัดการ

งบประมาณเกิด

ประสิทธิภาพ 

            

70,000  

           

70,000  

ค่าตอบแทน  = 12,000 บาท                                    

ค่าตอบแทนวิทยากร  6 ซม.*1,000 

บาท*2 วัน = 12,000 บาท  

ค่าใช้สอย  = 4,500 บาท                                       

ค่าอาหารกลางวัน 15 คน * 2 มื้อ * 

80 บาท = 2,400 

ค่าอาหารว่าง 15 คน * 4 มือ้ * 35 

บาท =  2,100  บาท 

ค่าวัสดุ  = 53,500 บาท                                         

กระดาษ A4 (103 บาท *30 รีม) = 

3,090  บาท  

 ไตรมาส 1-4 

ร้อยละของ

การเบิกจา่ย  

ไตรมาส 1 

=32  % 

(22,400 

บาท) 

ไตรมาส 2 = 

22 %  

(15,400 

บาท) 

อ.ดร.จิตตภ ู

พูลวัน 
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ของโครงการ ตัวชี้วดัของกิจกรรม 

แหล่งงบประมาณและ 

จำนวนงบประมาณ งบประมาณ

รวม 
รายละเอียดงบประมาณ 

ระยะเวลา

ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ

(ระบุชื่อ) 
แผ่นดิน รายได ้

หมึกพิมพ ์5 กล่อง *2,500 บาท= 

12,500  บาท 

• หมึก brother MFC สีดำ, สีแดง, สี

น้ำเงิน, สีเหลือง 4 สี* 3 กล่อง 

*2,664 บาท=31,968 บาท 

ปล๊ักไฟ (150 บาท * 5 อัน = 750 

บาท)                      

สมุดบันทึก (50 บาท * 15 เล่ม = 

750 บาท)                    

แฟ้มใส่เอกสาร (35 บาท * 15 เล่ม 

= 525 บาท)                

กล่องเก็บเอกสาร (155 บาท * 10 

เล่ม = 1,550 บาท)  

ค่าถ่ายเอกสาร  = 2,367 บาท)                                                    

ไตรมาส 3 = 

23 %  

(16,100 

บาท)  

ไตรมาส 4 = 

23 % 

(16,100 

บาท)    

รวมงานพัฒนาประสิทธิผลการบรหิารสำนักงาน 
1,027,150    

5.4.2 โครงการสื่อสารองค์กรและการตลาดแบบบรูณาการ (IMC) 

กิจกรรม 1. ประชาสัมพันธห์ลักสูตร

ระดับบัณฑิตศึกษา 

เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ขา่วสารการ

เป�ดรับสมัครนักศึกษาใหม ่ระดับ

บัณฑิตศึกษา  

ระดับความสำเร็จของการ

ดำเนินการประชาสัมพันธ์

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 

ระดับ 5              

           

167,300  

          

167,300  

ค่าใช้สอย = 137,300  บาท 

- ค่าเหมาทำแผ่นพับ  (2,000 แผ่น * 

15 บาท = 30,000)  

- ค่าเบี้ยเล้ียง  

 ไตรมาส 1-4 

ร้อยละของ

การเบิกจา่ย  

ไตรมาส 1 

อ.ดร.ดนุชา  

สลีวงศ์ 

น.ส.ธิดา  

โยธากุล 
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ของโครงการ ตัวชี้วดัของกิจกรรม 

แหล่งงบประมาณและ 

จำนวนงบประมาณ งบประมาณ

รวม 
รายละเอียดงบประมาณ 

ระยะเวลา

ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ

(ระบุชื่อ) 
แผ่นดิน รายได ้

ค่าเฉล่ียความพึงพอใจต่อ

การประชาสัมพันธ์หลักสูตร

ระดับบัณฑิตศึกษา มากกว่า 

3.51  

- ค่าเดินทาง  

- ค่าจัดทำโปสเตอร์  ค่าจ้างเหมา

จัดทำโปสเตอร์ ขนาด A3 (1,000 

แผ่น * 35 บาท = 35,000 บาท) 

- ป้ายไวนิล (2 ป้าย*5,400 บาท) = 

10,800 บาท 

- แสตนด้ี  (1 ตัว * 1,500 บาท = 

1,500 บาท)  

- ประชาสัมพันธ์ผ่านโทรทัศน์  

60,000 บาท  

ค่าวัสดุ  = 30,000 บาท 

- ค่าถ่ายเอกสาร (1,000 ชุด * 10 

บาท) = 10,000 บาท  

- ค่าส่งไปรษณีย์ 20,000 บาท  

=32  % 

(53,536 

บาท) 

ไตรมาส 2 = 

22 %  

(36,806 

บาท) 

ไตรมาส 3 = 

23 %  

(38,479 

บาท)  

ไตรมาส 4 = 

23 % 

(38,479 

บาท)    

กิจกรรม 2. การประชาสัมพันธ์หลักสูตร 

(สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการ

ส่ิงแวดล้อม) ป.โท 

เพื่อทำแผ่นพับและ x-stand สำหรับ

การประชาสัมพันธ์หลักสูตร และทำ 

infographic เพื่อประชาสัมพันธ์

หลักสูตรผ่านช่องทางออนไลน์ เช่น 

facebook 

ไม่น้อยกวา่ระดับ 5 

ความสำเร็จของการ

ดำเนินการส่ือสารองค์การ

และการส่ือสารการตลาด

แบบบูรณาการ (IMC) 

              

7,000  

             

7,000  

  ค่าใช้สอย 3,000 บาท  

- แผ่นพับประชาสัมพันธ์หลักสูตร 

500 แผ่น × 2บาท= 1,000 บาท 2. 

x-stand 500 บาท × 4 = 2,000 

บาท 

ค่าสาธารณูปโภค 4,000 บาท 

 ไตรมาส 1 

ธ.ค. 62  

อ.ดร.วนัส

พรรัศมิ ์
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ของโครงการ ตัวชี้วดัของกิจกรรม 

แหล่งงบประมาณและ 

จำนวนงบประมาณ งบประมาณ

รวม 
รายละเอียดงบประมาณ 

ระยะเวลา

ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ

(ระบุชื่อ) 
แผ่นดิน รายได ้

-.ค่าส่งไปรษณีย์ 1,000 บาท 

-ค่าประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือออนไลน์ 

3,000 บาท  

 กิจกรรม 3. การประชาสัมพันธ์

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ แบบ

เต็มเวลา 

เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ขา่วสารการ

เป�ดรับสมัครนักศึกษาใหม ่ระดับ

บัณฑิตศึกษา  

ระดับความสำเร็จของการ

ดำเนินการประชาสัมพันธ์

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา   

  30,000 30,000 ค่าวัสดุ  25,000 บาท 

- ค่าแผ่นพบั/โบว์ชัวร์  1,000 แผ่น * 

8 บาท = 8,000 บาท 

- ค่าป้ายไวนิล 1,400 บาท*5 แผ่น= 

7,000 บาท 

-  ค่าโปสเตอร์ 250 บาท*20 แผ่น = 

5,000 บาท 

- ค่าหมกึพิมพ ์2 กล่อง*2,500 บาท 

= 5,000 บาท 

ค่าสาธารณูปโภค (ค่าส่งไปรษณยี์) 

5,000 บาท 

 ไตรมาส 3= 

50% 

เม.ย.-มิ.ย. 63 

(15,000 

บาท) 

ไตรมาส 4= 

50% 

ก.ค. - ก.ย. 

63 

(15,000 

บาท)  

อ.ดร.รัฐพล 

ศิลปรัศมี 

รวมงานส่ือสารองค์กรและการตลาดแบบบูรณาการ (IMC) 204,300    

5.4.3 โครงการจัดประชุมเพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการโดยมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

กิจกรรม 1. ค่าตอบแทนการประชุม

คณะกรรมการประจำบัณฑิตศึกษา 

1. เพื่อเป�นคณะกรรมการบัณฑิต

วิทยาลัยได้ทำหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุน

การจัดการศึกษาด้านวิชาการ 

พัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ

ร้อยละ 90 ของการเบิกจา่ย

งบประมาณตามแผนที่

กำหนด 

           

624,000  

          

624,000  

ค่าตอบแทน  =  624,000 บาท                                           

(ประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิต

วิทยาลัย 12 คร้ัง คร้ังละ 52,000)                                                                     

 ไตรมาส 1-4 

ร้อยละของ

การเบิกจา่ย  

ไตรมาส 1 

=32  % 

ผศ.ดร.กันต์

ฤทัย คลัง

พหล 
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ของโครงการ ตัวชี้วดัของกิจกรรม 

แหล่งงบประมาณและ 

จำนวนงบประมาณ งบประมาณ

รวม 
รายละเอียดงบประมาณ 

ระยะเวลา

ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ

(ระบุชื่อ) 
แผ่นดิน รายได ้

ตามเกณฑ์มาตรฐาน และยกระดับสู่

ความเป�นเลิศ ได้อย่างสมบูรณ์ 

(199,680 

บาท) 

ไตรมาส 2 = 

22 %  

(137,280 

บาท) 

ไตรมาส 3 = 

23 %  

(143,520 

บาท)  

ไตรมาส 4 = 

23 % 

(143,520 

บาท)    

 กิจกรรม 2. ค่ารับรองการประชุม

คณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัย 

1. เพื่อเป�นขวัญและกำลังใจให้กบั

คณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัยได้ทำ

หน้าที่ส่งเสริมสนับสนุนการจัด

การศึกษาด้านวิชาการ พัฒนาการจัด

การศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์

มาตรฐาน และยกระดับสู่ความเป�นเลิศ 

ได้อย่างสมบูรณ์ 

ร้อยละ 90 ของการเบิกจา่ย

งบประมาณตามแผนที่

กำหนด 

           

231,200  

          

231,200  

ค่าใช้สอย     =  231,200  บาท                                      

(อาหารกลางวัน มือ้ละ 200 บาท)  

(อาหารว่าง มื้อละ 100 บาท)                                           

 ไตรมาส 1-4 

ร้อยละของ

การเบิกจา่ย  

ไตรมาส 1 

=32  % 

(73,984 

บาท) 

ไตรมาส 2 = 

22 %  

(50,864 

บาท) 

ผศ.ดร.กันต์

ฤทัย คลัง

พหล 
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ของโครงการ ตัวชี้วดัของกิจกรรม 

แหล่งงบประมาณและ 

จำนวนงบประมาณ งบประมาณ

รวม 
รายละเอียดงบประมาณ 

ระยะเวลา

ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ

(ระบุชื่อ) 
แผ่นดิน รายได ้

ไตรมาส 3 = 

23 %  

(53,176 

บาท)  

ไตรมาส 4 = 

23 % 

(53,176 

บาท)    

กิจกรรมที่ 3. ประชุมสภาคณบดีบัณฑิต

แห่งประเทศไทย 

1. เพื่อเป�นสร้างสัมพันธ์กันระหว่าง

มหาวิทยาลัยในประเทศ  และมี

เสริมสร้างพัฒนาการศึกษา ให้มีความ

เข้มแข็งยิ่งขึ้น 

ร้อยละ 90 ของการเบิกจา่ย

งบประมาณตามแผนที่

กำหนด 

             

60,000  

           

60,000  

ค่าใช้สอย   = 60,000 บาท  

(ค่าเบี้ยเล้ียง 240 บาท * 24 วัน = 

5,760 บาท)  

(ค่าเดินทาง 18,240 บาท)  

(ค่าที่พัก 1,500 บาท * 24 คืน  = 

36,000 บาท)  

      

 ไตรมาส 1-4 

ร้อยละของ

การเบิกจา่ย  

ไตรมาส 1 

=32  % 

(19,200 

บาท) 

ไตรมาส 2 = 

22 %  

(13,200 

บาท) 

ไตรมาส 3 = 

23 %  

(13,800 

บาท)  

ไตรมาส 4 = 

23 % 

ผศ.ดร.กันต์

ฤทัย คลัง

พหล 
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ของโครงการ ตัวชี้วดัของกิจกรรม 

แหล่งงบประมาณและ 

จำนวนงบประมาณ งบประมาณ

รวม 
รายละเอียดงบประมาณ 

ระยะเวลา

ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ

(ระบุชื่อ) 
แผ่นดิน รายได ้

(13,800 

บาท)    

กิจกรรม 4. ค่าธรรมเนียมสมาชิกสภา

คณบดีบัณฑิตแห่งประเทศไทย 

เพื่อสมาชิกสภาคณบดี (สคบท.) ได้ทำ

หน้าที่ส่งเสริมสนับสนุนการจัด

การศึกษาด้านวิชาการ พัฒนาการจัด

การศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์

มาตรฐาน  

ร้อยละ 90 ของการเบิกจา่ย

งบประมาณตามแผนที่

กำหนด 

             

10,000  

           

10,000  

ค่าใช้สอย  = 10,000 บาท  

(ค่าธรรมเนียมสมาชิก สคบท.) 

  ไตรมาส 2 

ม.ค. 63 - 

มี.ค. 63          

ผศ.ดร.กันต์

ฤทัย คลัง

พหล 

กิจกรรม 5. โครงการประชุม

คณะกรรมการหลักสูตรเพื่อบริหาร

จัดการหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต 

สาขาวิชาชีพครู   

ป�การศึกษา 2562 

เพื่อให้คณะกรรมการหลักสูตรได้ร่วมกนั

ประชุมวางแผน บริหารจัดการ หารือ 

แก้ไขป�ญหาที่เกิดขึ้น 

ร้อยละ 100 ของการ

เบิกจ่ายงบประมาณการ

ประชุมคณะกรรมการ

หลักสูตร 

  23,200 23,200 ค่าตอบแทนกรรมการประจำ

หลักสูตร 23,200 บาท  

(ค่าเบี้ยประชุม คร้ังละ 2,900 บาท 

*4 คร้ัง * 2 ภาคเรียน)  

เป�นเงิน 23,200 บาท 

 ไตรมาส 1-4 

ร้อยละของ

การเบิกจา่ย  

ไตรมาส 1 

=32  % 

(7,424 บาท) 

ไตรมาส 2 = 

22 %  

(5,104 บาท) 

ไตรมาส 3 = 

23 %  

(5,336 บาท)  

ไตรมาส 4 = 

23 % 

(5,336 บาท)    

ดร.ดนุชา สลี

วงศ์ 

 กิจกรรม 6. บริหารหลักสูตรการจัดการ

ระบบสุขภาพ 

เพื่อให้การบริหารหลักสูตร

สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต มี

ประสิทธิผลและมีคุณภาพ 

ร้อยละ 90 ของการเบิกจา่ย

งบประมาณตามแผน 

  27,850 27,850 ค่าตอบแทน 27,850 บาท 

ค่าตอบแทนการประชุม

กรรมการบริหารหลักสูตร 2 ภาค

 ไตรมาส 1-4 

ร้อยละของ

การเบิกจา่ย  

รศ.ดร.ภูษิตา 

อินทร

ประสงค์ 
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ของโครงการ ตัวชี้วดัของกิจกรรม 

แหล่งงบประมาณและ 

จำนวนงบประมาณ งบประมาณ

รวม 
รายละเอียดงบประมาณ 

ระยะเวลา

ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ

(ระบุชื่อ) 
แผ่นดิน รายได ้

การศึกษา ภาคการศึกษาละ 4 คร้ัง 

= 8 คร้ัง 

ประธาน 1,500 บาท*8 คร้ัง 

=12,000 บาท 

กรรมการ 900 บาท* 8 คร้ัง =7,200 

บาท 

กรรมการและเลขานกุาร 1,200 

บาท*8 คร้ัง =9,600 บาท 

(รวมทั้งสิ้น 28,800 บาท) 

ไตรมาส 1 

=32  % 

(8,912 บาท) 

ไตรมาส 2 = 

22 %  

(6,127 บาท) 

ไตรมาส 3 = 

23 %  

(6,405.5 

บาท)  

ไตรมาส 4 = 

23 % 

(6,405.5 

บาท)    

รวมงานจัดประชมุเพ่ือพัฒนาระบบบรหิารจัดการโดยมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 976,250    

รวมยุทธศาสตรท์ี ่5 2,655,390    
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คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทมุธาน ี

ที่ ๑๔๒๙/๒๕๖๒ 

เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน โครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิาร การทบทวนแผนปฏิบัติราชการ  

และการจัดทำแผนกลยุทธท์างการเงินของบัณฑิตวิทยาลัย ประจำป�งบประมาณ ๒๕๖๓ 
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