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ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทมุธานี 
 

ความเป็นมา 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ตั้งอยู่ เลขท่ี 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน กิโลเมตรที่ 48 ต าบลคลองหนึ่ง 

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

บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ เริ่มจัดตั้งและมีการด าเนินการจัดการศึกษาในระดั บบัณฑิตศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 
2541 เป็นต้นมา และในปีการศึกษา 2548 ได้ยุบบัณฑิตวิทยาลัยและมีการจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาโดยคณะวิชา   แต่ในปีการศึกษา 2550 มีก ารจัดตั้งบัณฑิต
วิทยาลัยอีกครั้งและดูแลการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทั้งหมด และในปีการศึกษา 2552  บัณฑิตวิทยาลัยมีการด าเนินงานโดยเป็นหน่วยประสานงานระดับ
บัณฑิตศึกษา 
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การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. 2540   มหาวิทยาลัยท าความร่วมมือกับ University of Northumbria at Newcastle (UNN) ประเทศอังกฤษ เปิดสอนระดับปริญญาโท หลักสูตร

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
พ.ศ. 2541   เปิดสอนระดับปริญญาโท หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) สาขาวิชาการบริหารการศึกษา และร่วมมือกับ UNN เปิดสอนระดับปริญญาเอก

หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา Human Resource Development  ให้กับอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ 
พ.ศ. 2543   เปิดสอนระดับปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา 
พ.ศ. 2544   เปิดสอนระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) 

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

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

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

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

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

ปริญญาเอก สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
พ.ศ. 2553   มหาวิทยาลัยท าความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว แลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษา ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก 
พ.ศ. 2560 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อม 
พ.ศ. 2561 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ (วท.ม.) สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี และหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (ส.ม.) 

สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ 
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พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยท าความร่วมมือกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ในการผลิตบัณฑิตศึกษาระดับปริญญาโทและ
ปริญญาเอก สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

พ.ศ. 2563 - เปิดสอนระดับปริญญาโท สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (ค.ม.) 
  - เปิดสอนระดับปริญญาโท สาขาวิชาบริหารการศึกษา (ค.ม.) 
  - เปิดสอนระดับปริญญาโท สาขานวัตกรรมการบริหารการศึกษา (ค.ม.) 
  - เปิดสอนระดับปริญญาโท สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (บธ.ม., M.B.A.) 
  - เปิดสอนระดับปริญญาโท สาขาสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการเกษตร (วท.ม.) 
  - เปิดสอนระดับปริญญาโท สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (รป.ม.) 
  - เปิดสอนระดับปริญญาโท สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อม (วท.ม.) 
  - เปิดสอนระดับปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ (ส.ม.) 
  - เปิดสอนระดับปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี (วท.ม.) 
  - เปิดสอนระดับปริญญาเอก สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (ปร.ด.) 
  - เปิดสอนระดับปริญญาเอก สาขาวิชาบริหารการศึกษา (ค.ด.) 
  - เปิดสอนระดับปริญญาเอก สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (บธ.ด.) 
  - เปิดสอนระดับปริญญาเอก สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนา (ปร.ด.) 
  - เปิดสอนระดับปริญญาเอก สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (รป.ด.) 
  - เปิดสอนระดับปริญญาเอก สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา (ปร.ด.) 
  - เปิดสอนระดับปริญญาเอก สาขานวัตกรรมการบริหารการศึกษา (ค.ด.) 
  - เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต  สาขาวิชาชีพครู 
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บัณฑิตวิทยาลัย 
ปรัชญา (Philosophy) 

“วิชาการเด่น เน้นเทคโนโลยี สร้างองค์ความรู้ใหม่ น าไปใช้พัฒนาท้องถิ่น” 
 

ปณิธาน/วิสัยทัศน ์(Vision) : 
“สนับสนุนการผลิตบัณฑิตให้มีความโดดเด่นทางวิชาการเฉพาะด้าน ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสร้างนวัตกรรมพัฒนาท้องถิ่นและมีจิตส านึกต่อชุมชน” 

 
พันธกิจ (Mission) : 
 1. ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้เกิดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ และผลิตบัณฑิตที่มีทักษะทางการวิจัยสนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี

เพ่ือสร้างนวัตกรรมที่สมดุลและยั่งยืน 
 2. ส่งเสริมและสร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่น และประเทศชาติ 
 3. ส่งเสริมและก ากับดูแลมาตรฐานคุณภาพระดับบัณฑิตศึกษา 

4. บริหารจัดการบัณฑิตวิทยาลัยอย่างมีธรรมาภิบาล ทันสมัย คล่องตัว เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย 
 

นโยบาย 
 1. เป็นศูนย์กลางการประสาน และก ากับการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

2. ก ากับดูแลมาตรฐานการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการและความเป็นสากล 
3. ส่งเสริมและสนับสนุนการท าวิจัยที่มีคุณภาพในระดับบัณฑิตศึกษาและการบริการวิชาการ 
4. มีระบบฐานข้อมูลด้านต่างๆ เพื่อการบริหารจัดการ 

 
นโยบายด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
  นโยบายด้านการประกันคุณภาพการศึกษา  เพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย 
  1. พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาที่สามารถสร้างคุณภาพการศึกษาได้อย่างแท้จริง 
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2. พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา โดยบูรณาการให้อยู่ในกระบวนการท างาน 
 

เป้าประสงค ์(Goals) : 
 1. ประสานงานด้านพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของการผลิตบัณฑิตในระดับบัณฑิตศึกษา 

2. ประสานงานให้ผลิตงานวิจััยที่สร้างองค์ความรู้ใหม่ให้มีคุณภาพในระดับสากล และน าไปใช้พัฒนาท้องถิ่น 
  3. ให้มีระบบบริหารงานที่ทันสมัย มีความคล่องตัว โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

 

อัตลักษณ์  :   บัณฑิตจิตอาสา พัฒนาท้องถิ่น 
 

เอกลักษณ์   :  เป็นสถาบันที่น้อมน าแนวทางการด าเนินชีวิต ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

วัฒนธรรมองค์กร  :  บริการด้วยความเต็มใจ ร่วมกันเรียนรู้ พัฒนาองค์กร 
 

ค่านิยม (Core Values) 
“ GRAD VRU ” 

G : Good Governance   = มีธรรมาภิบาล 
R : Responsibility    = ยึดถือความรับผิดชอบต่อหน้าที่ 
A  :  Activeness    =   ท างานเชิงรุก ริเริ่มสร้างสรรค์ 
D : Digitalization    =  มุ่งสู่องค์กรดิจิทัล 
V  : Visionary     =  เป็นผู้รอบรู้ และมีวิสัยทัศน์ 
R :  Royal      = น้อมน าพระราชด าริมาปฏิบัติเพ่ือพัฒนาสังคม 
U :  Unity      =  มีวามสามัคคีรวมเป็นหนึ่งเดียว
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คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ รองคณบดีฝ่ายงานวิจัย  
ประกันคุณภาพ และวารสารบัณฑิตวิทยาลัย 

ส านักงานบัณฑิตวิทยาลัย 

คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยวิทยาลัยวิทยาลัย 

งานบริหารทั่วไป งานวิชาการ งานวิจัย ประกันคุณภาพและวารสารบัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัย 

โครงสร้างองค์กร บัณฑิตวิทยาลัย 
 

- งานวางแผน  งบประมาณ 

- งานธุรการและสารบรรณ 

- งานพัสดุและการเงิน 

- งานการประชุม 

- งานบุคลากร 

- งานอาคารและสถานที่ 

- งานบริการและ 

   สวัสดิการ 

- งานปรับปรุงระเบยีบและขอ้บังคับ 

- งานต้อนรับ                           

- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

- งานรับสมัครนักศึกษา 

- งานหลักสูตรและแผนการเรียน 

- งานทะเบยีนและประเมินผล 

- งานมาตรฐานการศึกษา 

- งานสอบประมวลความรู้                                                            

- และสอบวัดคุณสมบัติ 

- งานบริการวิชาการ 

- งานคูมื่อบัณฑิตศึกษา              

-  งานระบบสารสนเทศ 

- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

- งานวิจัย  

- งานคูมื่อวิทยานิพนธ์ 

- งานบทความ 

- งานฐานขอ้มูลวิทยานิพนธ์ 

- งานวารสารบัณฑิตศึกษา 

- งานห้องสมุด 

- งานติดตามและรายงานผล 

   การประเมินคุณภาพ 

   ภายในและภายนอก 

- งานประชาสัมพันธเ์ว็บไซต์        

-  งานรูปแบบวิทยานิพนธ์ 

- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
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เป้าประสงค์

พฒันาสมรรถนะการจดัการ
เรียนรู้เชิงผลติภาพ 

(Productive learning) เพ่ือ
พฒันานักศึกษาให้มคีวาม
พร้อมในการท างานสู่
ประชาคมอาเซียน

ประสานงานให้ผลติ
ผลงานวจิัยทีเ่ป็นองค์
ความรู้ใหม่ทีแ่ก้ปัญหา

ท้องถิ่น

เป็นองค์กรทีม่ีธรรมาภิบาล
ในการบริหารงาน ยดึหลกั
ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง 
และเป็นองค์การแห่งการ

เรียนรู้



แผนปฏิบัตกิารบัณฑิตวทิยาลัย ประจ าปีงบประมาณ 2564 9 

 

แผนผังการเช่ือมโยงของแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

นโยบายมหาวิทยาลัย 
1 2 3 4 

เร่งสร้างผลงานการพัฒนาท้องถิ่นในเชิงประจักษ ์ ผลิตและพัฒนาครูมืออาชีพ ร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ในสถานศึกษา 

ยกระดับคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษาตามเกณฑ์
มาตรฐานทัง้ระดบัชาตแิละนานาชาติ 

พัฒนามหาวิทยาลัยสเีขียวที่มีธรรมาภบิาล
และเป็นองค์กรแห่งความสุข 

ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนงานมหาวิทยาลัย 
 

1. แผนงานการผลิตบณัฑิต 2. แผนงานการวิจัย และนวัตกรรมเพื่อ
ตอบสนองต่อการแกไ้ขปัญหาของ

ท้องถิ่น 

3. แผนงานพัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์ 4. แผนงานส่งเสริมศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม รณรงค์สร้างจิตส านึก 

5. แผนงานการพัฒนาระบบการ
บริหารจดัการ 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 

 
1. การพัฒนาการจัดการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษาใหเ้กิดการเรยีนรู้เชิงผลิตภาพ 
2. การวิจัยที่เป็นองค์ความรู้ใหม่ เพื่อพัฒนา

ท้องถิ่น และประเทศชาต ิ
3. การพัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์ และการส่งเสริม

ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
4. การพัฒนาระบบบรหิารจดัการบัณฑิต

วิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้อง
กับนโยบายของมหาวิทยาลัย 

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

1. แผนงานการพัฒนาการเรียนการ
สอน และคณุภาพบณัฑติ 

2. แผนงานการวิจัย และสะสมองค์
ความรู้เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 

3. แผนงานการบริการวิชาการเพือ่
การพัฒนาท้องถิ่น 

4. แผนงานการท านุบ ารุง สืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 

5. แผนงานการบริหารการพัฒนา 
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ความสัมพันธ์ระหว่างประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยและประเด็นยุทธศาสตร์ของบัณฑิตวิทยาลัย  ที่สอดคล้องกับตวับ่งชี้/ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 

ล าดับที ่ ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนงานมหาวิทยาลัย 
ประเด็นยุทธศาสตร์และแผนกลยทุธ์ของ

บัณฑิตวิทยาลัยที่สอดคล้องกับ
มหาวิทยาลัย 

กิจกรรมของบัณฑิตวิทยาลัยที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

1 
 
 
 

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

1.1.งาน พัฒนาปรับปรุงหลักสูตร การ
จัดการเชิงผลิตภาพ  (Productive 
Learning) 

กิจกรรม 1. โครงการพัฒนาปรับปรุงหลักสตูร ระดับบณัฑติศึกษา 
 

1.1.2 โครงการบริหารจัดการ
งบประมาณการด าเนินงานวิชาการ 

กิจกรรม 1. บริหารจดัการงบประมาณการด าเนินงานวิชาการ (บัณฑิตวิทยาลยั) 
กิจกรรม 2. โครงการค่าตอบแทนการสอน หลักสูตรประกาศนียบตัรบัณฑติ สาขาวิชาชีพครู
กิจกรรม 3. โครงการนิเทศนักศึกษาหลักสตูรประกาศนียบตัรบณัฑติ สาขาวิชาชีพครู (Intern 
1)  รุ่น 8 
กิจกรรม 4. โครงการนิเทศนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู (Intern 2)  
รุ่น 8 
กิจกรรม 5. โครงการนิเทศนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู (Intern 3) 
รุ่น 7 
กิจกรรม 6. โครงการพิเศษ หลักสตูรครศุาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสตูรและการสอน 
และหลักสตูรปรัชญาดุษฎีบณัฑติ สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (นักศึกษาจีน) 

1.2.2 โครงการพัฒนาทักษะของ
นักศึกษาท่ีจ าเป็นต่อการด าเนินชวีิตใน
ศตวรรษที่ 21 

กิจกรรม 1 โครงการสนับสนุนการเผยแพรผ่ลงานของนักศึกษาระดบับัณฑิตศึกษา 
กิจกรรม 2. คู่มือบณัฑิตศึกษา 
กิจกรรม 3. โครงการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรบณัฑิต สาขาวิชาชีพ
ครู ปีการศึกษา 2563 
กิจกรรม 4. โครงการปฐมนเิทศและเตรียมความพร้อมนักศึกษาหลกัสูตรประกาศนยีบัตร
บัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2563 
กิจกรรม 5. โครงการปฐมนเิทศนกัศึกษาใหม่ (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์) 
กิจกรรม 6. โครงการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาก่อนเข้าเรียน  (สาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร์) 
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ล าดับที ่ ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนงานมหาวิทยาลัย 
ประเด็นยุทธศาสตร์และแผนกลยทุธ์ของ

บัณฑิตวิทยาลัยที่สอดคล้องกับ
มหาวิทยาลัย 

กิจกรรมของบัณฑิตวิทยาลัยที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

กิจกรรม 7. การจดัซื้อวัสดุทางวิทยาศาสตร์ (หลักสูตรวิทยาศาสตรแ์ละนวัตกรรมเพื่อการ
พัฒนา) 
กิจกรรม 8. บริหารจดัการหลักสตูร และจดัซื้อวัสดุทางสาขาวิชาการจัดการเทคโนโลย ี
กิจกรรม 9. โครงการอบรมการใช้โปรแกรมตรวจละเมิดลิขสิทธิ ์
กิจกรรม 10. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ระเบยีบขั้นตอนการส าเร็จการศึกษา และการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ ์การค้นคว้าอิสระ ระดับบณัฑิตศกึษา 
กิจกรรม 11. การปฐมนเิทศนักศึกษา ระดับบณัฑิตศึกษา 
กิจกรรม 12. แสดงความยินดีกับดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑติ 
กิจกรรม 13. โครงการพัฒนาจิตส าหรับครู ส าหรบันักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต 
สาขาวิชาชีพครู ปีการศึกษา  2563 
กิจกรรม 14. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ จติตปญัญาศึกษา ส าหรบันักศึกษาหลักสตูร
ประกาศนียบตัรบณัฑติ สาขาวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2563 
กิจกรรม 15. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนากระบวนการคิดขั้นสูง ส าหรับนักศึกษา
หลักสตูรประกาศนียบตัรบณัฑติ สาขาวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2563 
กิจกรรม 16. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเรยีนรู้ในศตวรรษท่ี 21: เทคโนโลยีที่ใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน ส าหรับนักศกึษาหลักสตูรประกาศนียบตัรบณัฑิต สาขาวิชาชีพครู ปี
การศึกษา 2563 
กิจกรรม 17. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับ
การศึกษาและจิตอาสาเพื่อพัฒนาผู้น า ส าหรับนักศึกษาหลักสตูรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขา
วิชาชีพครู ปีการศึกษา 2563 
กิจกรรม 18. โครงการปัจฉิมนเิทศส าหรบันักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบณัฑติ สาขา
วิชาชีพครู ปีการศึกษา 2563 
กิจกรรม 19. โครงการจัดท าคูม่ือฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
กิจกรรม 20. ยกระดับและส่งเสรมิการเรียนรูต้ามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดับอุดมศึกษา  
(สาขาวิชาหลักสตูรและการสอน) 
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กิจกรรม  21. ส่งเสริมคณุลักษณะด้านเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของบัณฑิต และสัมมนาทาง
การศึกษา/ภูมิพลังปญัญาของแผน่ดิน   (สาขาวิชาหลักสตูรและการสอน) 
กิจกรรม 22. ส่งเสริมคุณลักษณะด้านเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของบัณฑิตและสัมมนาทาง
การศึกษา (สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน) 
กิจกรรม  23. ส่งเสริมคณุลักษณะด้านเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของบัณฑิต และสัมมนาทาง
การศึกษา/ภูมิพลังปญัญาของแผน่ดิน (สาขาวิชานวัตกรรมการบรหิารการศึกษา) 
กิจกรรม 24. โครงการส่งเสรมิความรู้ให้นักศึกษา (สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ) 
กิจกรรม 25. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาหัวข้อวิจัยทางธุรกิจ (MBA,DBA) 
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
กิจกรรม 26. โครงการบูรณาการสืบสานประเพณีและงานวิชาการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
กิจกรรม 27. โครงการศึกษาดูงานด้านธุรกิจในภาครัฐและเอกชน สาขาวิชาบริหารธุรกจิ 
กิจกรรม 28. โครงการพระราชด าริเพื่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน   สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา 
กิจกรรม 29. โครงการเพิ่มทักษะการจัดการสิ่งแวดล้อม สู่ความยั่งยืน สาขาวิชาสิ่งแวดล้อม
ศึกษา 
กิจกรรม 30. การเรียนรู้และศึกษาดูงานนอกสถานท่ี (สาขาวิชานวตักรรมการจดัการ
สิ่งแวดล้อม) 
กิจกรรมที่ 31. การศึกษาดูงานนอกสถานท่ีในภาคเอกชน (สาขาวิชานวัตกรรมการจดัการ
สิ่งแวดล้อม) 
กิจกรรม 32. การเข้าใช้ห้องปฏิบัติการเฉพาะทางด้านสิ่งแวดล้อม (สาขาวิชานวัตกรรมการ
จัดการสิ่งแวดล้อม) 
กิจกรรม 33. อบรมโปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลทางสถติิและการวิจยั (สาขาวิชาเทคโนโลยีการ
จัดการเกษตร) 
กิจกรรม 34. โครงการพัฒนาชุดสือ่การเรียนรู้ (นักศึกษาจีน) 
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  1.2.3  โครงการพัฒนากิจกรรม
กระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบติัผ่าน
การท างานร่วมกับชุมชน 

กิจกรรม 1.โครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ (สาขาวิชา
หลักสตูรและการสอน) 
กิจกรรม 2. โครงการน าองค์ความรู้สู่บริการวิชาการเพื่อความยังยืนของธุรกิจชุมชน สาขาวิชา
บริหารธรุกิจ 
กิจกรรม 3. สร้างกิจกรรมการเรียนรู้ในด้านการจดัการสิ่งแวดล้อมรว่มกับเกษตรกร ในจังหวัด
อุทัยธาน ี
กิจกรรม 4. สร้างกิจกรรมการเรียนรู้ในด้านการจดัการสิ่งแวดล้อมรว่มกับเกษตรกร ในจังหวัด
อุทัยธาน ี
กิจกรรม 5. ถ่ายทอดนวัตกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อมสู่ชุมชนท้องถิ่น จังหวัดอุทัยธานี 
(สาขาวิชานวัตกรรมการจดัการสิ่งแวดล้อม) 
กิจกรรม 6.  สร้างนวัตกรรมจากทรัพยากรในท้องถิ่นเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาคณุภาพชีวิต 
(หลักสูตรวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา) 
กิจกรรม 7  การสร้างนวัตกรรมจากการต่อยอดภูมิปญัญาท้องถิ่นเพื่อส่งเสรมิอาชีพชองชุมชน  
(หลักสูตรวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา) 
กิจกรรม 8. การถ่ายทอดนวัตกรรมที่มีประสิทธิภาพสู่การน าไปใช้ประโยชน์ชองชุมชน 
(หลักสูตรวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา) 

  1.3.1  โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้
ภาษาสากล 

กิจกรรม 1. การอบรมภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
กิจกรรม 2 อบรมเชิงปฏิบัติการ  การอ่าน Article  Journal ต่างประเทศ เพ่ือการทบทวน
วรรณกรรม (สาขาวิชาการจดัการระบบสุขภาพ) 
กิจกรรม 3. การส่งเสริมทักษะการอ่านและเขียนบทความวิจยัภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษา 
(หลักสูตรวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา) 

2 แผนงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อ
ตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาของ
ท้องถิ่น  

2.2.1  โครงการส่งเสริมการผลิตงานวิจัย
และงานสร้างสรรค์เพ่ือสร้างความ
เข้มแข็งเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 

กิจกรรม 1. โครงการส่งเสรมิและจัดท าวารสาร (วารสารบณัฑติศึกษา) 
กิจกรรม 2. การอบรมเชิงปฏิบตัิการอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ 
ระดับบณัฑติศึกษา 
กิจกรรมที่ 3. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์ข้อมลูการใช้โปรแกรม LISREL 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 2 การวิจัยและ
นวัตกรรมเพ่ือตอบสนองต่อการแก้ไข
ปัญหาท้องถิ่น 

กิจกรรม 4. โครงการอบรมเชิงปฏบิัติการจริยธรรมการวจิัยในมนุษย ์
กิจกรรม 5. พัฒนานักศึกษาให้มีสมรรถนะในการผลิตและเผยแพร่ผลงานวิจัย (สาขาวิชา
หลักสตูรและการสอน) 
กิจกรรม 6. พัฒนานักศึกษาให้มีสมรรถนะในการผลิตและเผยแพร่ผลงานวิจัย ( สาขาวิชา
นวัตกรรมการบรหิารการศึกษา) 
กิจกรรม 7. การเผยแพร่นวัตกรรมที่เป็นผลงานเชิงประจักษ์ในการประชุมวิชาการใน
ระดับชาตหิรือนานาชาติ (สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ) 
กิจกรรม 8. โครงการสร้างองค์ความรู้เครือข่าย นักสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา 
กิจกรรม 9. โครงการส่งเสรมิทักษะทางวิชาการ สิ่งแวดล้อมศึกษาสูก่ารใช้ประโยชน์ สาขาวิชา
สิ่งแวดล้อมศึกษา 
กิจกรรม 10. การน าเสนอผลงานของนักศึกษาในเวทีประชุมวิชาการ (สาขาวิชานวัตกรรมการ
จัดการสิ่งแวดล้อม) 
กิจกรรม 11. การเผยแพร่นวตักรรมที่เป็นผลงานเชิงประจักษ์ในการประชุมวิชาการระดับชาติ
หรือนานาชาติ (หลักสูตรวิทยาศาสตร์และนวตักรรมเพื่อการพัฒนา) 
กิจกรรม 12. การน าเสนอผลงานของนักศึกษาในงานประชุมวิชาการ 
กิจกรรม 13. การเผยแพร่ในการประชุมวิชาการในระดับชาติหรือนานาชาติ (สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา) 

4 แผนงาน การพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการที่เป็นเลิศมีธรรมาภิบาล 

5.1.1  โครงการพัฒนาระบบการ
จัดการทรัพยากรสู่ความเป็นเลิศ 

 

กิจกรรม 1. พัฒนาระบบการจดัการทรัพยากรบุคคลสู่ความเป็นเลิศ 
กิจกรรม 2. โครงการค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู 
กิจกรรม 3. สนับสนุนการเรียนการสอน (สาขาวิชาเทคโนโลยีการจดัการเกษตร) 

  5.2.3 โครงการพัฒนาองค์กรแห่งการ
เรียนรู้โดยสร้างชุมชนอุดมปัญญา 

กิจกรรม 1. โครงการการจัดการความรู้ KM บัณฑิตวิทยาลัย 
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5.3.1  โครงการจัดการมาตรฐาน
การศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 

กิจกรรม 1. การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน บัณฑติวิทยาลัย (งบประมาณ
แผ่นดิน) 
กิจกรรม 2. การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน บัณฑติวิทยาลัย (งบประมาณรายได้) 
กิจกรรม 3. โครงการตรวจประกันคุณภาพหลักสตูรประกาศนยีบัตร สาขาวิชาชีพครู 
ปีการศึกษา 2563 
กิจกรรม 4. โครงการทวนสอบคณุภาพหลักสูตรประกาศนียบัตร สาขาวิชาชีพครู 
ปีการศึกษา 2563 

5.4.1 งานพัฒนาประสิทธิผลการบริหาร
งบประมาณ 

กิจกรรม 1.  จัดหาวัสดุ ครุภณัฑ์ส านักงาน และวัสดุการศึกษา (บัณฑิตวิทยาลยั) 
กิจกรรม 2. ค่าสาธารณูปโภค (บณัฑิตวิทยาลัย) 
กิจกรรม 3. การจดัการความเสี่ยง บัณฑิตวิทยาลัย (บัณฑิตวิทยาลัย) 
กิจกรรม 4. โครงการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการบัณฑิตวิทยาลัย (บณัฑิตวิทยาลัย) 
กิจกรรม 5. โครงการอบรมเชิงปฏบิัติการ การทบทวนแผนปฏิบัตริาชการ และการจัดท าแผน
กลยุทธ์ทางการเงินของบัณฑิตวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ 2565 
กิจกรรม 6. โครงการบรหิารจดัการวัสดุการเรียนการสอน ส าหรับนกัศึกษาหลักสตูร
ประกาศนียบตัรบณัฑติ สาขาวิชาชีพครู  ปีการศึกษา 2563 
กิจกรรม 7. โครงการศึกษาดูงาน และประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนปฏิบัติการสาขาวิชา
หลักสตูรและการสอน 
กิจกรรม 8 .จัดหาวัสดุการเรียนการสอน (สาขาวิชาหลักสตูรและการสอน) 
กิจกรรม 9. โครงการ ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนปฏิบัติการและศึกษาดูงาน (สาขาวิชา
นวัตกรรมการบรหิารการศึกษา) 
กิจกรรม 10 .จัดหาวสัดสุิ่งสนับสนุนการเรยีนการสอน (สาขาวิชานวัตกรรมการบรหิาร
การศึกษา) 
กิจกรรม 11.  โครงการจัดซื้อวัสดคุรุภณัฑ์และอุปกรณ์ส านักงาน (MPH) (สาขาวิชาการ
จัดการระบบสุขภาพ) 
กิจกรรม 12. โครงการบริหารจัดการหลักสูตรจัดซื้อวสัดุครุภณัฑ์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
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ล าดับที ่ ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนงานมหาวิทยาลัย 
ประเด็นยุทธศาสตร์และแผนกลยทุธ์ของ

บัณฑิตวิทยาลัยที่สอดคล้องกับ
มหาวิทยาลัย 

กิจกรรมของบัณฑิตวิทยาลัยที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

กิจกรรม 13.  โครงการบริหารจัดการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา 
กิจกรรม 14. บริหารจัดการหลักสตูร (สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อม) 
กิจกรรม 15.. จัดหาวัสดุการเรียนการสอน  (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์) 
กิจกรรม 16. จัดหาวสัดุการเรียนการสอน (สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการเกษตร) 
กิจกรรม 17. จัดซื้อวสัดุการเรยีนการสอน (หลักสูตรวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อการ
พัฒนา) 
กิจกรรม 18. บริหารจัดการวัสดุหลักสูตรการจัดการเทคโนโลย ี
กิจกรรม 19. โครงการจัดซื้อวสัดคุรุภณัฑ์และอุปกรณ์ส านักงาน หลักสูตรการบริหาร
การศึกษา 
กิจกรรม 20. ท าบุญสืบสานประเพณีไทย 
กิจกรรม 21. ปรับปรุงห้องเรียนและเว็บไซตเ์พื่อการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (นักศึกษา
จีน) 
กิจกรรม 22. โครงการบริหารจัดการหลักสูตร โครงการพิเศษ หลักสตูรครศุาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน และหลักสตูรปรัชญาดุษฎีบณัฑติ สาขาวิชาหลักสูตรและการ
สอน (นักศึกษาจีน) 

5.4.2  โครงการสื่อสารองค์กรและการ
สื่อสารการตลาด (MIC) 

กิจกรรม 1. ประชาสัมพันธ์หลักสตูรระดับบณัฑิตศึกษา (บณัฑิตวิทยาลัย) 
กิจกรรม 2. การประชาสมัพันธ์หลกัสูตรสาธารณสุขศาสตร มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
ระบบสุขภาพ แบบเตม็เวลา (สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ) 
กิจกรรม 3. การประชาสมัพันธ์หลกัสูตร (สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อม) 
กิจกรรม 4. โครงการประชาสัมพนัธ์หลักสตูร  (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์) 
กิจกรรม 5. โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหลักสูตรและนักศึกษาชาวจีน 
(นักศึกษาจีน) 
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ล าดับที ่ ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนงานมหาวิทยาลัย 
ประเด็นยุทธศาสตร์และแผนกลยทุธ์ของ

บัณฑิตวิทยาลัยที่สอดคล้องกับ
มหาวิทยาลัย 

กิจกรรมของบัณฑิตวิทยาลัยที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

  5.4.3  โครงการจัดประชุมเพ่ือพัฒนา
ระบบบริหาร 

กิจกรรม 1. ค่าตอบแทนการประชุมคณะกรรมการประจ าบณัฑิตศกึษา 
กิจกรรม 2. ค่ารบัรองการประชุมคณะกรรมการบณัฑิตวิทยาลัย 
กิจกรรมที่ 3. ประชุมสภาคณบดีบณัฑิตแห่งประเทศไทย 
กิจกรรม 4. ค่าธรรมเนยีมสมาชิกสภาคณบดีบณัฑติแห่งประเทศไทย 
กิจกรรม 5. โครงการประชุมคณะกรรมการหลักสูตรเพื่อบริหารจดัการหลักสูตรประกาศนีย
บัตรบณัฑิต สาขาวิชาชีพครู  ปีการศึกษา 2563 
กิจกรรม 6 บริหารหลักสตูรการจดัการระบบสุขภาพ (สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ) 
กิจกรรม 7. โครงการจัดประชุมเพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการ (นักศึกษาจีน) 
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การวิเคราะห์ SWOT เพ่ือจัดท ากลยุทธ์และแผนปฏิบัติการบัณฑิตวิทยาลัย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

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

- มีการบริหารจัดการเป็นไปตามเกณฑ์ว่าด้วยการจัดการระดับบัณฑิตศึกษา 
- หลักสูตรมีการจัดการศึกษาท่ีตอบสนอง/สอดคล้องกับการศึกษาไทย 4.0  
- วารสารบัณฑิตวิทยาลัยจัดอยู่ในฐานข้อมูล TCI 1 

- การส่งเสริมวิทยานิพนธ์ไปใช้ประโยชน์ยังไม่เพียงพอ 
- การประชาสัมพันธ์ด้านการตลาด เพ่ือเพ่ิมจ านวนผู้สมัคร และนกัศึกษาให้มาก

ขึ้นยังมีไม่เพียงพอ 
- การตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ์โดยน าอิเล็กทรอนิกส์มาใช ้
- หลักสูตรที่เกี่ยวข้องมกีารด าเนินงานด้านงบประมาณล่าช้าส่งผลต่อการเบิกจ่าย

งบประมาณไม่เป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว ้
การวิเคราะห์สถานการณ์ภายนอก (EXTERNAL FACTORS) 

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

นักศึกษานานาชาติ มากขึ้น 
- มีเครือข่ายความร่วมมือระหว่างไทยและต่างประเทศ 
- ตลาดแรงงานต้องการผู้ส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามากขึน้ 

 

- สภาพการแข่งขนัของสถาบันการศึกษาท่ีมีจ านวนมากขึน้ 
- ภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจส่งผลต่อจ านวนผู้สนใจสมัครเข้าศึกษาต่อ 
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แผนที่ยุทธศาสตร ์ Strategy Map 
บัณฑิตวิทยาลัย 

 

วิสัยทัศน ์ บัณฑิตวิทยาลัยเป็นหน่วยงานส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ให้เกิดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพและสร้างสรรค์งานวิจัยที่
เป็นองค์ความรู้ใหม่ เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติสู่มาตรฐานสากล 

มิติผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
สนับสนุนการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร 

เตรียมความพร้อมด้านนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา 

สร้างเครือข่ายพัฒนาคุณภาพบัณฑิต 

พัฒนาสมรรถนะด้านการผลิตและเผยแพร่งานวิจัย 

มิติกระบวนการ 
พัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ 

พัฒนางานวิจัยที่เป็นองค์ความรู้ใหม่ เพื่อ
พัฒนาท้องถิ่น 

สนับสนุนสิ่งอ านวยความสะดวกและ
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ด้านการเรียนรู้ และการวิจัย 

พัฒนาปรับปรุงระเบียบ ข้อบังคับให้เอื้ออ านวย และพัฒนาเป็นองค์การที่มีธรรมาภิบาลที่มีสมรรถนะสูง 

มิติคนและความรู้ 
ยกระดับ พัฒนาความรู้ ความเชี่ยวชาญ 

สมรรถนะให้บุคลากรอย่างต่อเนื่อง 
พัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

จัดท าวารสารเผยแพร่งานวิจัยของ
อาจารย์ และนักศึกษาบัณฑิตศึกษา 

ส่งเสริมและสร้างสรรค์งานวิจัยท่ีเป็นองค์ความรู้ใหม่เพื่อพัฒนาท้องถิ่น และประเทศชาติ 

มิติการเงิน จัดหางบประมาณสนับสนุน บริหาร จัดการงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ 
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เป้าประสงค์และตัวชี้วัดความส าเร็จของแผนปฎิบัติการ  บัณฑิตวิทยาลัย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

เป้าประสงค์และตัวชี้วัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
1. ประสานงานด้านพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของการผลิตบัณฑิตในระดับบัณฑิตศึกษา 
KPI 1.1 ร้อยละของหลักสูตรที่มีการพัฒนาปรับปรุง ระดับบัณฑิตศึกษา ร้อยละ 80 งานวิชาการ 
KPI 1.2 ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมปฐมนิเทศ ร้อยละ 80 งานวิจัย 
KPI 1.3 ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมอบรมการใช้โปรแกรมตรวจละเมิดลิขสิทธิ์ ร้อยละ 80 งานวิจัย 
KPI 1.4 ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการอบรมภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษา
ระดับบณัฑติศึกษา 

ร้อยละ 80 งานวิจัย 

KPI 1.5 ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ระเบียบขั้นตอนการส าเร็จ
การศึกษา และการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ ระดับบัณฑิตศึกษา 

ร้อยละ 80 งานวิชาการ 

KPI 1.6 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ที่เข้าร่วมโครงการอบรมเชงปฏิบิตการ 
การอบรมอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ ระดับบัณฑิตศึกษา 

ร้อยละ 80 งานวิชาการ 

KPI 1.7 ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การวิเคราะห์ข้อมูลการใช้
โปรแกรม LISREL 

ร้อยละ 80 งานวิชาการ 

KPI 1.8 ร้อยละของนักศึกษาและอาจารย์ ที่เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติกาจริยธรรมการวิจัยใน
มนุษย์ 

ร้อยละ 80 งานวิจัย 

2. ประสานงานให้ผลิตงานวิจััยท่ีสร้างองค์ความรู้ใหม่ให้มีคุณภาพในระดับสากล และน าไปใช้พัฒนาท้องถิ่น 
KPI 2.1 จ านวนวารสารที่เผยแพร่ 3 ฉบับ/ปี งานวิจัย 
KPI 2.2 จ านวนผลงานของนักศึกษาท่ีเผยแพร่ ไม่น้อยกว่า 15 ผลงาน งานวิจัย 
   
3. ให้มีระบบบริหารงานที่ทันสมัย มีความคล่องตัว โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารในการบริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาล 
KPI 3.1 ระดับความส าเร็จของการจัดการความรู้ ระดับ 3 งานวิชาการ 
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เป้าประสงค์และตัวชี้วัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
KPI 3.2 ระดับความส าเร็จของการจัดการความเสี่ยง  ระดับ 3 งานบริหาร 
KPI 3.3 ระดับความส าเร็จในการด าเนินการตามแผนและพัฒนาบุคลากร ระดับ 5 งานบริหาร 
KPI 3.4 ระดับความพึงพอใจชองผู้ใช้บริการบัณฑิตวิทยาลัย ร้อยละ 80 งานวิจัย 

 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
บัณฑิตวิทยาลัย ได้ก าหนดแผนงานเพื่อสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนงานมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
ประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตโดยกระบวนการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning) สร้างเครือข่ายความร่วมมือตามรูปแบบประชารัฐเพ่ือพัฒนา

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

ทางวัฒนธรรม  พัฒนาระบบการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมที่น าไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค ์
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศมีธรรมาภิบาล 
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กลยุทธ์ บัณฑิตวิทยาลัย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ ์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตโดยกระบวนการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning) สร้างเครือข่ายความร่วมมือตามรูปแบบประชารัฐเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในการพัฒนา
ท้องถิ่น โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

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

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาท้องถิ่น 
กลยุทธ ์

2.1 จัดหาสนับสนุนงบประมาณทุนวิจยั 
2.2 สร้างผลงานวิจัยที่เป็นองค์ความรู้ใหม่ที่ตอบโจทย์ระดับประเทศชาติ และท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประชารัฐ ลดความเหลื่อมล้ า สร้างความมั่งคั่ง และยั่งยืนของ

ท้องถิ่นประเทศชาต ิ
2.3 พัฒนาการผลิตผลการวิจัยของอาจารย์ดา้นการผลติหรือพัฒนาคร ู
2.4 พัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้โดยสร้างชุมชนอุดมปัญญา 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม รณรงค์ สร้างจิตส านึกทางวัฒนธรรมการเรียนรู้ตา่งวัฒนธรรม อนุรักษ์ฟ้ืนฟูและเผยแพรม่รดกทางวัฒนธรรม  พัฒนา
ระบบการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมที่น าไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสรา้งสรรค์ 

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

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศมีธรรมาภิบาล 
กลยุทธ ์

5.1  ดึงดูดบุคลากรที่มีความสามารถใหเ้ข้าท างานในมหาวิทยาลัย พัฒนาขีดสมรรถนะของทรัพยากรบุคคลอย่างต่อเนื่องทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
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5.2  ปรับปรุง กฎหมาย ระเบียบ ข้อบงัคับ จัดการฝึกอบรมและพัฒนาทีมุ่่งเน้นการปฏิบตัิการเสริมสร้างธรรมาภิบาลและเป็นมหาวิทยาลัยที่รับผิดชอบต่อสังคมและได้
มาตรฐานสากล 

5.3  พัฒนามหาวิทยาลัยใหเ้ป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวท่ีมสีุนทรียะ การอนามัยสุขาภิบาล และการจัดการสิ่งแวดล้อมท่ีดี และมีความพร้อมด้านอาคารสถานท่ี 
5.4 จัดหาและพัฒนาทรัพยากรสนับสนุนการเรยีนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ สิ่งอ านวยความสะดวก และบรกิารขั้นพ้ืนฐานภายในมหาวิทยาลยัให้พร้อมต่อการเป็น Semi 

residential University 
5.5 การบริหารจัดการรายได้จากสินทรัพย ์
5.6  บริหารจดัการโรงเรียนสาธติเพื่อให้ได้มาตรฐานสากล 
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ส่วนที่ 2 
แผนงาน/โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์ 
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ส่วนที่ 2 แผนงาน/โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์ 
โครงการตามแผนปฏิบัติการของบัณฑิตวิทยาลัย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนงานมหาวิทยาลัย 
1. แผนงาน การการผลิตบัณฑิต (Productive  learning) 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตโดยกระบวนการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning) 
ระดับสากล 
กลยุทธ์ที่ 1.1 พัฒนาปรับปรุงหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่มีการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning) 

1.1.1 โครงการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ  (Productive Learning) 
กิจกรรม 1. โครงการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา 

1.1.2 โครงการบริหารจัดการงบประมาณการด าเนินงานวิชาการ 
กิจกรรม 1. บริหารจัดการงบประมาณการด าเนินงานวิชาการ (บัณฑิตวิทยาลัย) 
กิจกรรม 2. โครงการค่าตอบแทนการสอน หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครูกิจกรรม 3. โครงการนิเทศนักศึกษาหลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู (Intern 1)  รุ่น 8 
กิจกรรม 4. โครงการนิเทศนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู (Intern 2)  รุ่น 8 
กิจกรรม 5. โครงการนิเทศนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู (Intern 3) รุ่น 7 
กิจกรรม 6. โครงการพิเศษ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตร
และการสอน (นักศึกษาจีน) 

กลยุทธ์ที่ 1.2  พัฒนาสมรรถนะของนักศึกษาให้เกิดการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning) 
1.2.2 โครงการพัฒนาทักษะของนักศึกษาที่จ าเป็นต่อการด าเนินชีวิตในศตวรรษที่ 21 
  กิจกรรม 1 โครงการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

กิจกรรม 2. คู่มือบัณฑิตศึกษา 
กิจกรรม 3. โครงการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2563 
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 กิจกรรม 4. โครงการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2563 
กิจกรรม 5. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์) 
กิจกรรม 6. โครงการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาก่อนเข้าเรียน  (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์) 
กิจกรรม 7. การจัดซื้อวัสดุทางวิทยาศาสตร์ (หลักสูตรวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนา) 
กิจกรรม 8. บริหารจัดการหลักสูตร และจัดซื้อวัสดุทางสาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี 
กิจกรรม 9. โครงการอบรมการใช้โปรแกรมตรวจละเมิดลิขสิทธิ์ 
กิจกรรม 10. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ระเบียบขั้นตอนการส าเร็จการศึกษา และการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ 
ระดับบัณฑิตศึกษา 
กิจกรรม 11. การปฐมนิเทศนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา 
กิจกรรม 12. แสดงความยินดีกับดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิต 
กิจกรรม 13. โครงการพัฒนาจิตส าหรับครู ส าหรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ปีการศึกษา  2563 
กิจกรรม 14. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ จิตตปัญญาศึกษา ส าหรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ปีการศึกษา 
2563 
กิจกรรม 15. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนากระบวนการคิดข้ันสูง ส าหรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ปี
การศึกษา 2563 
กิจกรรม 16. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21: เทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน ส าหรับนักศึกษาหลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2563 
กิจกรรม 17. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการศึกษาและจิตอาสาเพ่ือพัฒนาผู้น า ส าหรับ
นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2563 
กิจกรรม 18. โครงการปัจฉิมนิเทศส าหรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2563 
กิจกรรม 19. โครงการจัดท าคู่มือฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
กิจกรรม 20. ยกระดับและส่งเสริมการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา  (สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน) 
กิจกรรม  21. ส่งเสริมคุณลักษณะด้านเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของบัณฑิต และสัมมนาทางการศึกษา/ภูมิพลังปัญญาของแผ่นดิน   (สาขาวิชา
หลักสูตรและการสอน) 
กิจกรรม 22. ส่งเสริมคุณลักษณะด้านเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของบัณฑิตและสัมมนาทางการศึกษา (สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน) 
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กิจกรรม  23. ส่งเสริมคุณลักษณะด้านเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของบัณฑิต และสัมมนาทางการศึกษา/ภูมิพลังปัญญาของแผ่นดิน (สาขาวิชา
นวัตกรรมการบริหารการศึกษา) 
กิจกรรม 24. โครงการส่งเสริมความรู้ให้นักศึกษา (สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ) 
กิจกรรม 25. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาหัวข้อวิจัยทางธุรกิจ (MBA,DBA) สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
กิจกรรม 26. โครงการบูรณาการสืบสานประเพณีและงานวิชาการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
กิจกรรม 27. โครงการศึกษาดูงานด้านธุรกิจในภาครัฐและเอกชน สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
กิจกรรม 28. โครงการพระราชด าริเพื่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน   สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา 
กิจกรรม 29. โครงการเพิ่มทักษะการจัดการสิ่งแวดล้อม สู่ความยั่งยืน สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา 
กิจกรรม 30. การเรียนรู้และศึกษาดูงานนอกสถานที่ (สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อม) 
กิจกรรมที่ 31. การศึกษาดูงานนอกสถานที่ในภาคเอกชน (สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อม) 
กิจกรรม 32. การเข้าใช้ห้องปฏิบัติการเฉพาะทางด้านสิ่งแวดล้อม (สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อม) 
กิจกรรม 33. อบรมโปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติและการวิจัย (สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการเกษตร) 
กิจกรรม 34. โครงการพัฒนาชุดสื่อการเรียนรู้ (นักศึกษาจีน) 

 1.2.3 โครงการพัฒนากิจกรรมกระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบัติผ่านการท างานร่วมกับชุมชน 
  กิจกรรม 1.โครงการบริการวิชาการเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ (สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน) 

กิจกรรม 2. โครงการน าองค์ความรู้สู่บริการวิชาการเพ่ือความยังยืนของธุรกิจชุมชน สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
กิจกรรม 3. สร้างกิจกรรมการเรียนรู้ในด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมร่วมกับเกษตรกร ในจังหวัดอุทัยธานี 
กิจกรรม 4. สร้างกิจกรรมการเรียนรู้ในด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมร่วมกับเกษตรกร ในจังหวัดอุทัยธานี 
กิจกรรม 5. ถ่ายทอดนวัตกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อมสู่ชุมชนท้องถิ่น จังหวัดอุทัยธานี (สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อม) 
กิจกรรม 6.  สร้างนวัตกรรมจากทรัพยากรในท้องถิ่นเพ่ือแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิต (หลักสูตรวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนา) 
กิจกรรม 7  การสร้างนวัตกรรมจากการต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือส่งเสริมอาชีพชองชุมชน  (หลักสูตรวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพ่ือการ
พัฒนา) 
กิจกรรม 8. การถ่ายทอดนวัตกรรมที่มีประสิทธิภาพสู่การน าไปใช้ประโยชน์ชองชุมชน (หลักสูตรวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนา)  

กลยุทธ์ที่ 1.3 ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาสมรรถนะทักษะด้านภาษาสากล 
 1.3.1 โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาสากล 
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 กิจกรรม 1. การอบรมภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
กิจกรรม 2 อบรมเชิงปฏิบัติการ  การอ่าน Article  Journal ต่างประเทศ เพ่ือการทบทวนวรรณกรรม (สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ) 
กิจกรรม 3. การส่งเสริมทักษะการอ่านและเขียนบทความวิจัยภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษา (หลักสูตรวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนา)  

 
2. แผนงาน งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์ที ่2 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาท้องถิ่น 
กลยุทธ์ที ่2.2 สร้างผลงานวิจัยท่ีเป็นองค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรม ที่ตอบโจทย์ระดับชาติและท้องถิ่น เพื่อสนับสนุนการพัฒนาประชารัฐลดความเหลื่อมล้ า 

สร้างความม่ังคั่ง และยั่งยืนของท้องถิ่นประเทศชาติ 
2.2.1 โครงการส่งเสริมการผลิตงานวิจัยและงานสร้างสรรค์เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 

 กิจกรรม 1. โครงการส่งเสริมและจัดท าวารสาร (วารสารบัณฑิตศึกษา) 
กิจกรรม 2. การอบรมเชิงปฏิบัติการอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ ระดับบัณฑิตศึกษา 
กิจกรรมที่ 3. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์ข้อมูลการใช้โปรแกรม LISREL 
กิจกรรม 4. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 
กิจกรรม 5. พัฒนานักศึกษาให้มีสมรรถนะในการผลิตและเผยแพร่ผลงานวิจัย (สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน) 
กิจกรรม 6. พัฒนานักศึกษาให้มีสมรรถนะในการผลิตและเผยแพร่ผลงานวิจัย ( สาขาวิชานวัตกรรมการบริหารการศึกษา) 
กิจกรรม 7. การเผยแพร่นวัตกรรมที่เป็นผลงานเชิงประจักษ์ในการประชุมวิชาการในระดับชาติหรือนานาชาติ (สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ) 
กิจกรรม 8. โครงการสร้างองค์ความรู้เครือข่าย นักสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา 
กิจกรรม 9. โครงการส่งเสริมทักษะทางวิชาการ สิ่งแวดล้อมศึกษาสู่การใช้ประโยชน์ สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา 
กิจกรรม 10. การน าเสนอผลงานของนักศึกษาในเวทีประชุมวิชาการ (สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อม) 
กิจกรรม 11. การเผยแพร่นวัตกรรมที่เป็นผลงานเชิงประจักษ์ในการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ (หลักสูตรวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพ่ือ
การพัฒนา) 
กิจกรรม 12. การน าเสนอผลงานของนักศึกษาในงานประชุมวิชาการ 
กิจกรรม 13. การเผยแพร่ในการประชุมวิชาการในระดับชาติหรือนานาชาติ (สาขาวิชาการบริหารการศึกษา) 

 
5. แผนงาน การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
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ยุทธศาสตร์ที ่5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศมีธรรมาภิบาล 
กลยุทธ์ 5.1 บริหารจัดการทรัพยากรบุคคลให้มีสมรรถนะที่เป็นเลิศพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง และพัฒนาสมรรถนะให้อาจารย์ และบุคลากร ให้เกิดการ

เรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning) 
5.1.1 โครงการพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรบุคคลสู่ความเป็นเลิศ 
กิจกรรม 1. พัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรบุคคลสู่ความเป็นเลิศ 
กิจกรรม 2. โครงการค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู 
กิจกรรม 3. สนับสนุนการเรียนการสอน (สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการเกษตร) 

กลยุทธ์ 5.2 เสริมสร้างธรรมาภิบาลเพื่อเป็นมหาวิทยาลัยที่รับผิดชอบต่อสังคม 
5.2.3 โครงการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้โดยสร้างชุมชนอุดมปัญญา 
กิจกรรม 1. โครงการการจัดการความรู้ KM บัณฑิตวิทยาลัย 

กลยุทธ์ 5.3 พัฒนามาตรฐานการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 
5.3.1 โครงการจัดการมาตรฐานการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 
กิจกรรม 1. การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน บัณฑิตวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดิน) 
กิจกรรม 2. การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน บัณฑิตวิทยาลัย (งบประมาณรายได้) 
กิจกรรม 3. โครงการตรวจประกันคุณภาพหลักสูตรประกาศนียบัตร สาขาวิชาชีพครูปีการศึกษา 2563 
กิจกรรม 4. โครงการทวนสอบคุณภาพหลักสูตรประกาศนียบัตร สาขาวิชาชีพครูปีการศึกษา 2563  

 กลยุทธ์ 5.4 พัฒนาประสิทธิผลการบริหารส านักงาน 
  5.4.1 โครงการพัฒนาประสิทธิผลการบริหารงบประมาณ 
  กิจกรรม 1.  จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ส านักงาน และวัสดุการศึกษา (บัณฑิตวิทยาลัย) 

กิจกรรม 2. ค่าสาธารณูปโภค (บัณฑิตวิทยาลัย) 
กิจกรรม 3. การจัดการความเสี่ยง บัณฑิตวิทยาลัย (บัณฑิตวิทยาลัย) 
กิจกรรม 4. โครงการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการบัณฑิตวิทยาลัย (บัณฑิตวิทยาลัย) 
กิจกรรม 5. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การทบทวนแผนปฏิบัติราชการ และการจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงินของบัณฑิตวิทยาลัย ประจ าปี
งบประมาณ 2565 
กิจกรรม 6. โครงการบริหารจัดการวัสดุการเรียนการสอน ส าหรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู  ปีการศึกษา 2563 
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กิจกรรม 7. โครงการศึกษาดูงาน และประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนปฏิบัติการสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 
กิจกรรม 8 .จัดหาวัสดุการเรียนการสอน (สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน) 
กิจกรรม 9. โครงการ ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนปฏิบัติการและศึกษาดูงาน (สาขาวิชานวัตกรรมการบริหารการศึกษา) 
กิจกรรม 10 .จัดหาวัสดุสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน (สาขาวิชานวัตกรรมการบริหารการศึกษา) 
กิจกรรม 11.  โครงการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์และอุปกรณ์ส านักงาน (MPH) (สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ) 
กิจกรรม 12. โครงการบริหารจัดการหลักสูตรจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
กิจกรรม 13.  โครงการบริหารจัดการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา 
กิจกรรม 14. บริหารจัดการหลักสูตร (สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อม) 
กิจกรรม 15.. จัดหาวัสดุการเรียนการสอน  (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์) 
กิจกรรม 16. จัดหาวัสดุการเรียนการสอน (สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการเกษตร) 
กิจกรรม 17. จัดซื้อวัสดุการเรียนการสอน (หลักสูตรวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนา) 
กิจกรรม 18. บริหารจัดการวัสดุหลักสูตรการจัดการเทคโนโลยี 
กิจกรรม 19. โครงการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์และอุปกรณ์ส านักงาน หลักสูตรการบริหารการศึกษา 
กิจกรรม 20. ท าบุญสืบสานประเพณีไทย 
กิจกรรม 21. ปรับปรุงห้องเรียนและเว็บไซต์เพ่ือการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (นักศึกษาจีน) 
กิจกรรม 22. โครงการบริหารจัดการหลักสูตร โครงการพิเศษ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน และหลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (นักศึกษาจีน)   

  5.4.2 โครงการสื่อสารองค์กรและการสื่อสารการตลาด (IMC) 
กิจกรรม 1. ประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา (บัณฑิตวิทยาลัย) 
กิจกรรม 2. การประชาสัมพันธ์หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ แบบเต็มเวลา (สาขาวิชาการจัดการระบบ
สุขภาพ) 
กิจกรรม 3. การประชาสัมพันธ์หลักสูตร (สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อม) 
กิจกรรม 4. โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร  (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์) 
กิจกรรม 5. โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหลักสูตรและนักศึกษาชาวจีน (นักศึกษาจีน) 

  5.4.3 โครงการจัดประชุมเพื่อพัฒนาระบบบริหาร 
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  กิจกรรม 1. ค่าตอบแทนการประชุมคณะกรรมการประจ าบัณฑิตศึกษา 
กิจกรรม 2. ค่ารับรองการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัย 
กิจกรรมที่ 3. ประชุมสภาคณบดีบัณฑิตแห่งประเทศไทย 
กิจกรรม 4. ค่าธรรมเนียมสมาชิกสภาคณบดีบัณฑิตแห่งประเทศไทย 
กิจกรรม 5. โครงการประชุมคณะกรรมการหลักสูตรเพ่ือบริหารจัดการหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู  ปีการศึกษา 2563 
กิจกรรม 6 บริหารหลักสูตรการจัดการระบบสุขภาพ (สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ) 
กิจกรรม 7. โครงการจัดประชุมเพ่ือพัฒนาระบบบริหารจัดการ (นักศึกษาจีน) 
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3  
ส่วนที่ 3 
รายละเอียดโครงการ กิจกรรมและงบประมาณ 
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ส่วนที่ 3 รายละเอียดโครงการ กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนปฏิบัติการของ บัณฑิตวิทยาลัย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ล าดับ
ที ่

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ของโครงการ ตัวชี้วัดของกิจกรรม 

แหล่งงบประมาณและ 
จ านวนงบประมาณ งบประมาณ

รวม 
รายละเอียดงบประมาณ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ
(ระบุชื่อ) 

แผ่นดิน รายได้ 

1. แผนงาน การผลิตบัณฑิตโดยกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning)  

  1.1.1 งาน พัฒนาปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเชิงผลิตภาพ  (Productive Learning) 
  กิจกรรม 1. โครงการ

พัฒนาปรับปรุงหลักสูตร 
ระดับบัณฑิตศึกษา 

1. เพื่อให้หลักสูตรมีความทันสมัย
ต่อสภาวะการของประเทศและ
ต่างประเทศ  
2. เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
สภาอาจารย์ 
3. เพื่อให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
4. เพื่อให้การบริหารจัดการ
หลักสูตรมีประสิทธิภาพ 

1. ได้หลักสูตรท่ีพัฒนา/
ปรับปรุงหลักสูตร ระดับ
บัณฑิตศึกษา จ านวน 4 
หลักสูตร 
2. หลักสูตรได้รับอนุมัติ
จากสภามหาวิทยาลัยใน
ปีงบประมาณ 2562 ผล
ประเมินความพึงพอใจ
ต่อหลักสูตรไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80  
ความพึงพอใจของ
อาจารย์ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80 

  110,000 110,000 ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ =74,000 บาท 
3คน *3,000 บาท*2ครั้ง* 4 หลักสูตร  
=72,000 บาท  
ค่าตรวจบทคัดย่อ 4 หลักสูตร*500 บ. 
=2,000 บ.      
ค่าใช้สอย 13,600 บาท 
อาหารกลางวัน 2 มื้อ*มื้อละ 120*40คน 
=9,600 บาท 
อาหารว่าง 4 มื้อ*มื้อละ 25*40คน=4,000  บาท             
ค่าวัสดุ =22,400 บาท 
ค่าเข้าเล่ม 4 หลักสูตร*20 เล่ม*2 ครั้ง*100 
บาท= 16,000 บาท 
ปากกา 40 ด้าม*15 บาท=600 บาท 
กระดาษ A4 10รีม*103 บาท=1,030 บาท 
วัสดุอื่นๆ 4,770 บาท 

 ไตรมาส 3 
มิ.ย. 64  

คณบดี
บัณฑิต
วิทยาลัย 

รวมงบประมาณ   110,000     10,000        
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  1.1.2  โครงการบริหารจัดการงบประมาณการด าเนินงานวิชาการ 

1 กิจกรรม 1. บริหารจัดการ
งบประมาณการ
ด าเนินงานวิชาการ 
(บัณฑิตวิทยาลัย) 

1. เพื่อบริหารจัดการงานวิชาการ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

1. ร้อยละ 100 ของการ
เบิกใช้งบประมาณการ
ด าเนินงานวิชาการ 
2. การบริหารจัดการ
งบประมาณเกิด
ประสิทธิภาพ 

        
4,640,870  

     
4,640,870  

ค่าตอบแทน 16 หลักสูตร ค่าตอบแทนการสอน = 
3,490,470   
ค่าสอบเค้าโครง = 150,000  ค่าสอบปากเปล่า 
=155,000   ค่าท่ีปรึกษา =150,000 ค่า 
ABSTRACT =80,000  ค่าเบี้ยประชุม=
150,000   ค่าตรวจรูปเล่ม= 80,000  ค่าบริหาร
หลักสูตร=150,000 ค่าสัมภาษณ์นักศึกษา=
20,000 ค่าสอบประมวลความรู้ =25,000  ค่า
สอบวัดความรู้พื้นฐาน =5,000 ค่าสอบวัด
คุณสมบัติ =35,000  
ค่าตรวจจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ = 100,000 

 ไตรมาส 1-4 
ร้อยละของการ
เบิกจ่าย  
ไตรมาส 1  
=32  % 
(1,485,078.4) 
ไตรมาส 2 
 = 22 %  
(1,020,991.4) 
ไตรมาส 3  
= 23 %  
(1,067,400.1)  
ไตรมาส 4  
= 23 % 
(1,067,400.1)   

รองคณบดี
ฝ่ายบริหาร 

2 กิจกรรม 2. โครงการ
ค่าตอบแทนการสอน 
หลักสูตรประกาศนียบัตร
บัณฑิต สาขาวิชาชีพครู 

เพื่อใช้เป็นค่าตอบแทน 
การสอน 

1. ร้อยละ 100 ของการ
เบิกใช้งบประมาณการ
บริหารจัดการงาน
วิชาการเพื่อจัดการ
เรียนรู้เชิงผลิตภาพ 2. 
การบริหารจัดการ
งบประมาณเกิด
ประสิทธิภาพ 

  1,944,000 1,944,000 ค่าตอบแทน (ภาคเรียนท่ี 2/63 (รุ่น 7) 1 วิชา * 
30,600 บาท * 6 ห้อง เป็นเงิน 216,000 บาท 
ภาคเรียนท่ี 2/63 (รุ่น 8) 4 วิชา * 36,000 บาท * 
6 ห้อง เป็นเงิน 864,000 บาท)  (ภาคเรียนท่ี 
1/64 (รุ่น 8) 4 วิชา * 36,000 บาท * 6 ห้อง 
เป็นเงิน 864,000 บาท)  รวมท้ังสิ้น 1,944,000 
บาท  

 ไตรมาส 1-4 
ร้อยละของการ
เบิกจ่าย  
ไตรมาส 1  
= 32% 
(622,080 บาท) 
ไตรมาส 2  
= 22 % (427,680 
บาท) ไตรมาส 3  
= 23 %  
(447,120 บาท) 
ไตรมาส 4  

ผศ.ดร.อังคนา 
กรัณยาธกิุล 



แผนปฏิบัตกิารบัณฑิตวทิยาลัย ประจ าปีงบประมาณ 2564 35 

 

= 23% 
(447,120 บาท)   

3 กิจกรรม 3. โครงการ
นิเทศนักศึกษาหลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิต 
สาขาวิชาชีพครู 
(Intern 1)  รุ่น 8 

เพื่อใช้เป็นค่าตอบแทน 
การนิเทศ 

1. ร้อยละ 100 ของการ
เบิกใช้งบประมาณการ
บริหารจัดการงาน
วิชาการเพื่อจัดการ
เรียนรู้เชิงผลิตภาพ  
2. การบริหารจัดการ
งบประมาณเกิด
ประสิทธิภาพ 

  180,000 180,000 ค่าตอบแทนอาจารย์ =180,000 บาท 
(นิเทศนักศึกษา 180 คน * 500 บาท * 2 ครั้ง 
เป็นเงิน 180,000 บาท) 

ไตรมาส 3 
มิถุนายน 64 

ผศ.ดร.อังคนา 
กรัณยาธกิุล 

4 กิจกรรม 4. โครงการ
นิเทศนักศึกษาหลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิต 
สาขาวิชาชีพครู  
(Intern 2)  รุ่น 8 

เพื่อใช้เป็นค่าตอบแทน 
การนิเทศ 

1. ร้อยละ 100 ของการ
เบิกใช้งบประมาณการ
บริหารจัดการงาน
วิชาการเพื่อจัดการ
เรียนรู้เชิงผลิตภาพ  
2. การบริหารจัดการ
งบประมาณเกิด
ประสิทธิภาพ 

  231,600 231,600 ค่าตอบแทนอาจารย์ 180,000 บาท 
(นิเทศนักศึกษา 180 คน * 500 บาท * 2 ครั้ง 
เป็นเงิน 180,000 บาท) 
ค่าใช้สอย 51,600 บาท 
ค่าเดินทาง เป็นเงิน 287 บาท*10 ครั้ง*18 คน 

ไตรมาส 4 
ก.ย. 64 

ผศ.ดร.อังคนา 
กรัณยาธกิุล 

5 กิจกรรม 5. โครงการ
นิเทศนักศึกษาหลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิต 
สาขาวิชาชีพครู  
(Intern 3) รุ่น 7 

เพื่อใช้เป็นค่าตอบแทนการนิเทศ 1. ร้อยละ 100 ของการ
เบิกใช้งบประมาณการ
บริหารจัดการงาน
วิชาการเพื่อจัดการ
เรียนรู้เชิงผลิตภาพ  
2. การบริหารจัดการ
งบประมาณเกิด
ประสิทธิภาพ 

  231,600 231,600 ค่าตอบแทนอาจารย์ 180,000 บาท 
(นิเทศนักศึกษา 180 คน * 500 บาท * 2 ครั้ง 
เป็นเงิน 180,000 บาท) 
ค่าใช้สอย 51,600 บาท 
ค่าเดินทาง เป็นเงิน 287 บาท*10 ครั้ง*18 คน 

ไตรมาส 3 
มิ.ย. 64 

ผศ.ดร.อังคนา 
กรัณยาธกิุล 
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6 กิจกรรม 6.โครงการพิเศษ 
หลักสูตรครุศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตร
และการสอน และ
หลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตร
และการสอน (นักศึกษา
จีน) 

1. เพื่อบริหารจัดการงานวิชาการ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

1. ร้อยละ 100 ของการ
เบิกใช้งบประมาณการ
ด าเนินงานวิชาการ2. 
การบริหารจัดการ
งบประมาณเกิด
ประสิทธภิาพ 

  3,240,000 3,240,000 ค่าตอบแทน  - ค่าตอบแทนการสอน  ป.เอก 5 
รายวิชา เทอม 1 = 600,000- ค่าตอบแทนการ
สอน  ป.เอก 5 รายวิชา  เทอม 2  = 600,000- 
ค่าตอบแทนการสอน  ป.โท 5 รายวิชา เทอม 1  
= 450,000- ค่าตอบแทนการสอน  ป.โท 5 
รายวิชา เทอม 2 = 450,000- ค่าตอบแทนผู้ช่วย
อาจารย์ เดือนละ 30,000 บาท*12 เดือน* 2 คน 
=720,000 บาท- ค่าตอบแทนวิทยากรเชิญมา
บรรยายเป็นครั้งคราว 2,500 บาท*12ชั่วโมง*14 
รายวิชา =420,000 บาท 

 ไตรมาส 1-4 
ร้อยละของการ
เบิกจ่าย  
ไตรมาส 1 
 =32  % 
(1,036,800) 
ไตรมาส 2  
= 22 % 
 (712,800) 
ไตรมาส 3  
= 23 % 
 (45,200)  
ไตรมาส 4  
= 23 % 
(745,200)   

รองคณบดี
ฝ่ายบริหาร 
(วิทยาลัย
นวัตกรรม
การจัดการ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รวมงบประมาณ 10,468,070 10,468,070    

  1.2.2   โครงการพัฒนาทักษะของนักศึกษาท่ีจ าเป็นต่อการด าเนินชีวิตในศตวรรษที่ 21 

1 กิจกรรม 1. โครงการ
สนับสนุนการเผยแพร่
ผลงานของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา  

1. เพื่อสนับสนุนการตีพิมพ์
เผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ของ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

 - ร้อยละ 95 ของการ
เบิกจ่ายงบประมาณ
สนับสนุนการ 
เผยแพร่ผลงานของ
นักศึกษา 
- จ านวนผลงานของ
นักศึกษาท่ีเผยแพร่ 
จ านวน 15 ผลงาน 

            
50,000  

         
50,000  

 ค่าตอบแทนสนับสนุนการเผยแพร่
ผลงานของนักศึกษา ระดับ
บัณฑิตศึกษา =50,000 บาท 
วารสารระดับนานาชาติ บทความละ 
8,000 บาท* 2 คน=16,000บาท 
วารสาร TCI กลุ่ม 1 บทความละ 3,000 
บาท * 3 คน=9,000 บาท 
วารสาร TCI กลุ่ม 2 บทความละ 2,500 
บาท*10 บาท=25,000 บาท 

 ไตรมาส 1-4 
ร้อยละของการ
เบิกจ่าย  
ไตรมาส 1 =32  % 
(16,000 บาท) 
ไตรมาส 2 = 22 %  
(11,000 บาท) 
ไตรมาส 3 = 23 %  
(11,500 บาท)  

รองคณบดีฝ่ายวิจัย
และประกันฯ 
นางสาวธิดา  โยธา
กุล 
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ไตรมาส 4 = 23 % 
(11,500 บาท)   

2 กิจกรรม 2. คู่มือ
บัณฑิตศึกษา 

1. เพื่อรวบรวมระเบียบ ข้อบังคับ 
ประกาศ และแนวปฏิบัติต่างๆ ท่ี
เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาใน
ระดับบัณฑิตศึกษา   
2. เพื่อให้นักศึกษาท่ีจะเข้าศึกษา
ได้เตรียมความพร้อม และสามารถ
ประพฤติปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติของ
มหาวิทยาลัยและหลักสูตรได้อย่าง
ถูกต้องครบถ้วน  
 3. เพื่อเป็นคู่มือของอาจารย์ท่ี
ปรึกษา และเจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบัติงาน
ด้านบัณฑิตศึกษา ในการให้
ค าแนะน าแก่นักศึกษา 

 เชิงปริมาณ  - จัดท า
คู่มือบัณฑิตศึกษา 
จ านวน 200 เล่ม  
 เชิงคุณภาพ                             
 - นักศึกษาได้ทราบและ
ปฏิบัติเกี่ยวกับระเบียบ 
ข้อบังคับ และแนว
ปฏิบัติต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
กับการจัดการศึกษาใน
ระดับบัณฑิตศึกษาได้
อย่างถูกต้องครบถ้วน  
- อาจารย์ท่ีปรึกษา และ
เจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบัติงาน
ด้านบัณฑิตศึกษา ใช้
เป็นคู่มือในการให้
ค าแนะน าแก่นักศึกษา
ได้อย่างถูกต้องครบถ้วน 

            
40,000  

         
40,000  

 ค่าวัสดุ 40,000 บาท 
(ค่าถ่ายเอกสาร 200 เล่ม*150 บาท*ค่าเข้าเล่ม 
50 บาท=40,000 บาท)  

 ไตรมาส 3 
มิ.ย. 64  

คณบดี
บัณฑิต
วิทยาลัย 
น.ส.ธิดา  
โยธากุล 

3 กิจกรรม 3. โครงการสอบ
คัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
หลักสูตรประกาศนียบัตร
บัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ปี
การศึกษา 2563 

1. เพื่อจัดท าข้อสอบในการ
คัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ 2. 
เพื่อด าเนินการสอบคัดเลือก
นักศึกษาเข้าศึกษาต่อ  

ร้อยละ 80 ของผู้ผ่าน
การคัดเลือกร้อยละ 80 
พึงพอใจขั้นตอนและ
กระบวนการคัดเลือก
เข้าศึกษาต่อ 

              
6,200  

           
6,200  

ค่าตอบแทนกรรมการ 4,200 บาท(ผู้คุมสอบ 12 
คน  *350 บาท เป็นเงิน 4,200 บาท)ค่าวัสดุ 
2,000 บาทค่าถ่ายเอกสาร กระดาษและอื่นๆ เป็น
เงิน 2,000 บาท 

 ไตรมาส 1 ต.ค. 
63  

ผศ.ดร.อังคนา 
กรัณยาธกิุล 
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4 กิจกรรม 4. โครงการ
ปฐมนิเทศและเตรียม
ความพร้อมนักศึกษา
หลักสูตรประกาศนียบัตร
บัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ปี
การศึกษา 2563 

เพื่อชี้แจงรายละเอียดขั้นตอนการ
จัดการเรียนการสอนของหลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขา
วิชาชีพครู 

ร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 
ร้อยละ 80 พีงพอใจ
และเข้าใจในระเบียบ
ข้อบังคับ 

            
26,650  

         
26,650  

ค่าใช้สอย 24,650 บาท 
(ค่าอาหารว่าง 1 มื้อๆละ 35 บาท  จ านวน 190 
คน รวมเงิน 6,650 บาท) (ค่าจ้างเหมาท าคู่มือ
นักศึกษา จ านวน 180 เล่ม * 100 บาท เป็นเงิน 
18,000 บาท) 
ค่าวัสดุ 2,000 บาท 
 ปากกา กระดาษและอื่นๆ เป็นเงิน 2,000 บาท 

 ไตรมาส 1  
ต.ค. 63 
  

ดร.เลอลักษณ์ 
โอทกานนท ์

5 กิจกรรม 5.  โครงการ
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 
(สาขาวิชารัฐ 
ประศาสนศาสตร์) 

1.  เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้
ความเข้าใจระบบการเรียนการ
สอนในหลักสูตร 
2.  เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อัน
ดีระหว่างอาจารย์กับนักศึกษา 
3.  เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ระหว่างอาจารย์และ
นักศึกษาใหม่ 

1.มีนักศึกษาใหม่และ
อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรม
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  
2. นักศึกษาท่ีเข้าร่วม
โครงการมีความพึง
พอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 

            
10,000  

         
10,000  

 ค่าใช้สอย 3,800  บาท 
 - ค่าอาหารกลางวัน  (120 บาท*20 คน*1 มื้อ)  
=  2,400 บาท 
- ค่าอาหารว่าง    (35 บาท*20คน*2 มื้อ)    =  
1,400 บาท 
 ค่าวัสดุ  6,200 บาท 
- สมุด ปากกา แฟ้ม ถ่ายเอกสาร 310 บาท*20
คน)    =  6,200 บาท 

 ไตรมาส 3 
พ.ค.64  

อ.ดร.พรนภา 
เตียสุธิกุล 
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6 กิจกรรมท่ี 6.  โครงการ
เตรียมความพร้อมของ
นักศึกษาก่อนเข้าเรียน  
(สาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร์) 

1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความ
เข้าใจแนวคิดทฤษฏีพ้ืนฐานของ
การศึกษาในหลักสูตร 
2. เพื่อให้นักศึกษาสามารถเขียน
การอ้างอิงในหนังสือวิชาการได้
ของการศึกษาในหลักสูตร 

1.มีนักศึกษาใหม่และ
อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรม
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  
2. นักศึกษาท่ีเข้าร่วม
โครงการมีความพึง
พอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 

            
10,000  

         
10,000  

ค่าตอบแทน 1,800  บาท 
(ค่าวิทยากร 1 คน*600 บาท*3 ชม.)=1,800 
บาท 
 ค่าใช้สอย 3,800 บาท 
- ค่าอาหารกลางวัน  (120 บาท*20 คน*1 มื้อ)=
2,400 บาท 
- ค่าอาหารว่าง (35 บาท*20คน*2 มื้อ) =1,400 
บาท 
ค่าวัสดุ 4,400 บาท 
-ค่าสมุด ถ่ายเอกสาร ปากกา แฟ้ม 200 บาท*20
คน=4,400 บาท 

 ไตรมาส 3 
เม.ย.64  

อ.ดร.พรนภา 
เตียสุธิกุล 

7  กิจกรรม 7. การจัดซ้ือ
วัสดุทางวิทยาศาสตร์ 
(หลักสูตรวิทยาศาสตร์
และนวัตกรรมเพื่อการ
พัฒนา) 

1.เพื่อจัดซ้ือสารเคมี วัสดุ อุปกรณ์
ทางวิทยาศาสตร์มาใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนเชิงผลิตภาพ  

1.มีสารเคมี วัสดุ 
อุปกรณ์ทาง
วิทยาศาสตร์เพียงพอกับ
การเรียนการสอนเขิง
ผลิตภาพให้มี
ประสิทธิภาพ 

            
40,000  

         
40,000  

 ค่าวัสดุ = 40,000 บาทสารเคมี วัสดุ อุปกรณ์
วิทยาศาสตร์ เช่น เอทานอล กรดโคจิก เอนไซม์
ไทโรสิเนส กรดอะซืติก 40,000 บาท  

     ไตรมาส 2
มี.ค. 64  

รศ.ดร.ศศมล   
ผาสุข และผศ.
ดร.ปุณยนุช 
นิลแสง 

8 กิจกรรม 8. บริหารจัดการ
หลักสูตร และจัดซ้ือวัสดุ
ทางสาขาวิชาการจัดการ
เทคโนโลยี 

1. เพื่อจัดซ้ือวัสดุ อุปกรณ์ ส าหรับ
ฝึกในรายวิชาเพื่อพัฒนาระบบการ
จัดการเรียนการสอนให้สอดคล้อง
กับปรัชญาของหลักสูตร  
 2. เพื่อจัดหาวิทยากรส าหรับ
บรรยายให้ความรู้กับนักศึกษา
สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี 

1. ร้อยละ 90 ของการ
เบิกจ่ายงบประมาณ  
 2. ร้อยละ 90 ของ
นักศึกษาได้รับความรู้ 
ความเข้าใจในการเข้า
ร่วมโครงการ/กิจกรรม 

            
10,500  

         
10,500  

ค่าตอบแทน = 6,000 บาท                                  
(ค่าตอบแทนวิทยากร จ านวน 6 ชม.ๆ ละ 1,000 
บาท)   
ค่าใช้สอย  = 4,500 บาท   
(ค่าอาหารกลางวัน 15 คน จ านวน 2 มื้อ ๆ ละ 
80 บาท) = 2,400 (ค่าอาหารว่าง 15 คน จ านวน 
4 มื้อ ๆ ละ 35 บาท) = 2,100                                                                                                

ไตรมาส 1 
 ธ.ค. 63 

อ.ดร.จิตตภู 
พูลวัน 
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50,000  

         
50,000  

ค่าวัสดุ =  50,000 บาท                                                 
(วัสดุไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์)                                          
เครื่องวัดระดับเสียง (sound level meter)  
(2,750 บาท *5 เครื่อง = 13,750 บาท)                                               
ตะกั่วบัดกรี (250 บาท *20 อัน = 5,000 บาท)                       
เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า (Digital Multimeter) 
(2,500 บาท *5 เครื่อง = 12,500 บาท)                                                   
ฟิวส์ (FUSE)  (20 บาท *20 ชิ้น = 400 บาท)                        
 บัลลาสต์ (Ballast) (100 บาท *20 ช้ิน = 400 
บาท)                
 สารกึ่งตัวน า (Semiconductor)  = 3,000 บาท                     
 วัสดุแม่เหล็ก (magnetic) = 3,000 บาท                              
 วัสดุฉนวนไฟฟ้า =  (1,195 บาท*5 = 5,975 
บาท)                   
ตัวเก็บประจุ (condenser) (1,195 บาท*
5=5,975 บาท)=5,975 บาท 

9 กิจกรรม 9. โครงการ
อบรมการใช้โปรแกรม
ตรวจละเมิดลิขสิทธิ์ 

1. เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้
โปรแกรมตรวจละเมิดลิขสิทธิ์แก่
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

ชิงปริมาณ :  จ านวน
ผู้เข้าร่วมโครงการคิด
เป็นร้อยละ 95 
เชิงคุณภาพ : ความพึง
พอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 95 

  1,050 1,050  ค่าใช้สอย 1,050 บาท 
-  ค่าอาหารว่าง 30 คน*35 บ.*1  มื้อ = 1,050 
บาท 
  

 ไตรมาส 2 
มี.ค.64  

รองคณบดี
ฝ่ายวิจัยและ
ประกันฯ 
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10 กิจกรรม 10. โครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ 
ระเบียบขั้นตอนการส าเร็จ
การศึกษา และการตีพิมพ์
เผยแพร่ผลงาน
วิทยานิพนธ์ การค้นคว้า
อิสระ ระดับบัณฑิตศึกษา 

1. เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับ ระเบียบ
ขั้นตอนการส าเร็จการศึกษา  2. 
หลักเกณฑ์การตีพิมพ์เผยแพร่
ผลงานวิทยานิพนธ์ การค้นคว้า
อิสระ ระดับบัณฑิตศึกษา 

เชิงปริมาณผู้เช้าร่วม
โครงการคิดเป็นร้อยละ 
95เชิงคุณภาพความพึง
พอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80ค่าเป้าหมาย 
ร้อยละ 95 

            
20,712  

         
20,712  

ค่าใช้สอย  7,200 บาท- ค่าอาหารว่าง (80 คน * 
2 มื้อ * 20 บาท = 3,200)   - ค่าอาหารกลางวัน 
(80 คน * 1 มื้อ * 50 บาท = 4,000)    ค่าวัสดุ 
13,512 บาท- กระดาษ A4 ชนิด 80 แกรม (4 รีม 
*103 บาท = 412 บาท)  - ค่าหมึก (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 4 มิ.ย. 
64 

รองคณบดี
ฝ่ายวิจัยและ
ประกันฯ 
น.ส.อัจฉรา 
ศรีอาภัย 

11 กิจกรรม 11. การ
ปฐมนิเทศนักศึกษา ระดับ
บัณฑิตศึกษา 

1. เพื่อแนะน าการจัดการศึกษา
และหลักสูตรการเรียนการสอน
ระดับบัณฑิตศึกษา                      
2. เพื่อแนะน าให้รู้จักผู้บริหาร
ระดับมหาวิทยาลัย บัณฑิต
วิทยาลัย อาจารย์ผู้สอน และ
บุคลากรท่ีเกี่ยวข้อง 
 3. เพื่อให้นักศึกษาได้ทราบกฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติ 
เพื่อใช้ในการเรียนการสอน        
4. เพื่อให้ค าแนะน าเกี่ยวกับ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการติดต่อ
ประสานงาน                            
5. เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างนักศกึษากับอาจารย์ 

เชิงปริมาณ  จ านวน
ผู้เข้าร่วมปฐมนิเทศ
จ านวน 140 คน        
เชิงคุณภาพ ผู้เข้าร่วม
ปฐมนิเทศได้รับความรู้ 
ความเข้าใจการจัดการ
หลักสูตรการเรียนการ
สอนระดับบัณฑิตศึกษา   
ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 95 

  20,000 20,000 ค่าใช้สอย  6,700 บาท  
- ค่าอาหารว่างส าหรับอาจารย์/บุคลากร/
นักศึกษา (50 คน *35บาท * 1 มื้อ x*2 ภาค
การศึกษา) = 3,500 บาท  
- ค่าอาหารกลางวันส าหรับอาจารย์/บุคลากร (20 
คน * 80 บาท * 1 มื้อ * 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                                                                                                             

 ไตรมาส 1 
 ธ.ค. 63 
50% (10,000) 
ไตรมาส 3 
 มิ.ย. 64 
50% (10,000)  

คณบดี
บัณฑิต
วิทยาลัย 
น.ส.สม
ลักษณ์    
เทินสระเกษ 
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12  กิจกรรม 12. แสดงความ
ยินดีกับดุษฎีบัณฑิตและ
มหาบัณฑิต 

1. เพื่อร่วมแสดงความยินดีกับดุษฎี
บัณฑิต และมหาบัณฑิต ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์  
2. เพื่อให้นักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษามีส่วนร่วมในกิจกรรม
ของมหาวิทยาลัย                  

เชิงปริมาณ  จ านวน
ดุษฎีบัณฑิต และ
มหาบัณฑิต เข้าร่วมพิธี
ซ้อม  คิดเป็นร้อยละ 95 
เชิงคุณภาพ ผู้เข้าร่วมมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมของ
มหาวิทยาลัย คิดเป็น 
ร้อยละ 95 

            
15,000  

         
15,000  

ค่าวัสดุ  =15,000 บาท                                                     
- ดอกไม้สด/ดอกไม้ปลอม 5,000 บาท 
- ต้นไม้กระถาง 2,000 บาท 
- ไม้ระแนง 1,000 บาท 
- หญ้าเทียม  1,000 บาท 
- รั้วพลาสติก 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 

 ไตรมาส 4 
ส.ค. 64  

รองคณบดี
ฝ่ายบริหาร 

13 กิจกรรม 13. โครงการ
พัฒนาจิตส าหรับครู 
ส าหรับนักศึกษาหลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิต 
สาขาวิชาชีพครู ปี
การศึกษา  2563 

1. เพื่อให้นักศึกษามีแนวทางใน
การพัฒนาจิตของตนเอง 
2. เพื่อให้นักศึกษาอธิบายแนว
ทางการน าหลักธรรมท่ีตนยึด
เหน่ียวมาเพื่อการพัฒนาตนเองได้ 
3. เพื่อให้นักศึกษาอธิบาย
หลักธรรมทางศาสนาท่ีตนนับถือซึ่ง
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาวิชาชีพครู
ได้ 
4. เพื่อให้นักศึกษาอธิบายแนว
ทางการน าหลักธรรมท่ีตนยึด
เหน่ียวมาเพื่อการพัฒนาวิชาชีพครู
ได้ 

ร้อยละ 80 ของ
นักศึกษาหลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิต 
สาขาวิชาชีพครูที่เข้า
ร่วมโครงการ ผู้เข้าร่วม
โครงการสามารถน า
แนวทางน าหลักธรรมท่ี
ตนยึดเหน่ียวมาเพื่อการ
พัฒนาวิชาชีพครูได้ใน
ระดับดี 

  41,500 41,500 ค่าตอบแทน =12,000 บาท(วิทยากรพระ จ านวน 
2 รูป * 6 ชม. * 1,000 บาท =12,000 บาท)ค่าใช้
สอย =28,500 บาท(ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อ* 80 
บาท*190 คน =15,200 บาท)(ค่าอาหารว่าง 2 
มื้อ*35 บาท* 190 คน = 13,300 บาท)ค่าวัสดุ 
=1,000 บาทกระดาษโปสเตอร์อ่อน แข็ง สีเทียน 
กระดาษและอื่นๆ เป็นเงิน1,000 บาท 

 ไตรมาส 1พ.ย. 
63  

อ.ดร.ปิ
ยะวรรณ 
ขุนทอง 
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14 กิจกรรม 14. โครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ จิตต
ปัญญาศึกษา ส าหรับ
นักศึกษาหลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิต 
สาขาวิชาชีพครู 
ปีการศึกษา 2563 

1. เพื่อให้นักศึกษามีแนวทางใน
การพัฒนาจิตตปัญญาของตนเอง 

 - ร้อยละ 80 ของ
นักศึกษาหลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิต 
สาขาวิชาชีพครูที่เข้า
ร่วมโครงการ  
 - ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความรู้ความเข้าใจและ
สามารถน าแนวทางการ
พัฒนาจิตตปัญญาของ
ตนเองได้ในระดับดีมาก 

  41,500 41,500 ค่าตอบแทนวิทยากร =12,000 บาท 
(จ านวน 2 คน * 6 ชม. * 1,000 บาท เป็นเงิน= 
12,000 บาท) 
ค่าใช้สอย= 28,500 บาท 
(ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อๆละ 80 บาท จ านวน 
190 คน รวมเงิน =15,200 บาท)(ค่าอาหารว่าง 2 
มื้อ*35 บาท*จ านวน 190 คน รวมเงิน= 13,300 
บาท) 
ค่าวัสดุ =1,000 บาท 
กระดาษโปสเตอร์อ่อน แข็ง สีเทียน กระดาษและ
อื่นๆ เป็นเงิน 
1,000 บาท 

 ไตรมาส 1 
พ.ย. 63 
  

อ.ดร.ปิ
ยะวรรณ 
ขุนทอง 

15 กิจกรรม 15. โครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ การ
พัฒนากระบวนการคิดขั้น
สูง ส าหรับนักศึกษา
หลักสูตรประกาศนียบัตร
บัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ปี
การศึกษา 2563 

1. เพื่อให้นักศึกษามีแนวทางใน
การพัฒนากระบวนการคิดขั้นสูง
ของตนเอง 
2. เพื่อให้นักศึกษาอธิบาย
กระบวนการคิดขั้นสูงท่ีจะสามารถ
น ามาพัฒนาตนเองได้ 
3. เพื่อให้นักศึกษาสามารถน า
กระบวนการคิดขั้นสูงไปเป็น
แนวทางในการพัฒนาวิชาชีพครู
และพัฒนาผู้เรียนได้ 

 - ร้อยละ 80 ของ
นักศึกษาหลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิต 
สาขาวิชาชีพครูที่เข้า
ร่วมโครงการ 
 - ผู้เข้าร่วมโครงการ
สามารถน ากระบวนการ
คิดขั้นสูงไปเป็นแนวทาง
ในการพัฒนาวิชาชีพครู
และพัฒนาผู้เรียนได้  

  41,500 41,500 ค่าตอบแทนวิทยากร =12,000 บาท 
(จ านวน 2 คน * 6 ชม. * 1,000 บาท =12,000 
บาท) 
ค่าใช้สอย =28,500 บาท 
(ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อ* 80 บาท*190 คน= 
15,200 บาท) 
(ค่าอาหารว่าง 2 มื้อ*35 บาท* 190 คน = 
13,300 บาท) 
ค่าวัสดุ 1,000 บาท 
กระดาษโปสเตอร์อ่อน แข็ง สีเทียน กระดาษและ
อื่นๆ =1,000 บาท 

 ไตรมาส 3  
มิ.ย. 64 
  

ผศ.ดร.ดนุชา  
สลีวงศ์ 
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16 กิจกรรม 16. โครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ การ
เรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21: 
เทคโนโลยีท่ีใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน 
ส าหรับนักศึกษาหลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิต 
สาขาวิชาชีพครู ปี
การศึกษา 2563 

1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ 
ความสามารถทางด้านการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ และสามารถ
น าความรู้ท่ีได้มาบูรณาการในการ
จัดการเรียนการสอน ให้เกิด
รูปแบบและวิธีการจัดการเรียนรู้ท่ี
หลากหลาย 
2. เพื่อให้นักศึกษาน าเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ในกระบวนการ
เรียนการสอนอย่างเหมาะสม 

 - ร้อยละ 80 ของ
นักศึกษาหลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิต 
สาขาวิชาชีพครูที่เข้า
ร่วมโครงการ 
 - ผูเ้ข้าร่วมโครงการน า
เทคโนโลยีสารสนเทศมา
ใช้ในกระบวนการเรียน
การสอนได้ในระดับดี 

  41,500 41,500 ค่าตอบแทนวิทยากร= 12,000 บาท 
(จ านวน 2 คน * 6 ชม. * 1,000 บาท = 12,000 
บาท) 
ค่าใช้สอย =28,500 บาท 
(ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อ* 80 บาท*190 คน = 
15,200 บาท)(ค่าอาหารว่าง 2 มื้อ*35 บาท*
จ านวน 190 คน = 13,300 บาท) 
ค่าวัสดุ =1,000 บาท 
กระดาษโปสเตอร์อ่อน แข็ง สีเทียน กระดาษและ
อื่นๆ =1,000 บาท 

 ไตรมาส 3  
มิ.ย. 64 
  

ผศ.ดร.ดนุชา  
สลีวงศ์ 

17 กิจกรรม 17. โครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการและ
ศึกษาดูงานด้านปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงกับ
การศึกษาและจิตอาสา
เพื่อพัฒนาผู้น า ส าหรับ
นักศึกษาหลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิต 
สาขาวิชาชีพครูปี
การศึกษา 2563 

1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ และ
สามารถสรุปประเด็นหรือ
สาระส าคัญของเศรษฐกิจพอเพียง
กับการศึกษา2. เพื่อให้นักศึกษาน า
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงกับ
การศึกษาไปประยุกต์ใช้ได้3. 
เพื่อให้นักศึกษาเห็นคุณค่าและ
ท างานอาสาสมัครเพื่อพัฒนา
ตนเองและสังคมให้มากขึ้นได้4. 
เพื่อให้นักศึกษามีแนวทางในการ
พัฒนาภาวะผู้น าในตนเองมากขึ้น 

 - ร้อยละ 80 ของ
นักศึกษาหลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิต 
สาขาวิชาชีพครูที่เข้า
ร่วมโครงการ - 
ผู้เข้าร่วมโครงการมี
แนวทางในการพัฒนา
ภาวะผู้น าในตนเองมาก
ขึ้น 

  349,600 349,600 ค่าตอบแทนวิทยากร = 36,000 บาท(จ านวน 3 
คน*6 ชม.*2วัน*1,000 บาท = 36,000 บาท) ค่า
ใช้สอย =307,600 บาท(ค่าท่ีพัก อ. คนละ 800 
*1 คืน* 12 คน =9,600 บาท) (ค่าท่ีพัก นศ. คน
ละ 800 * 1 คืน *180 คน = 144,000 บาท) 
(ค่าอาหาร 4 มื้อๆละ 120 บาท* 192 คน = 
92,160 บาท) (ค่าอาหารว่าง 4 มื้อๆละ 35 บาท 
* 192 คน= 26,880 บาท) (ค่าเช่ารถบัส 2 คัน 
34,000 บาท = 17,000 บาท)  เบี้ยเลี้ยงคนขับ 
(240 บาท*2 คน *2 วัน =  960 บาท)ค่าวัสดุ 
6,000 บาทกระดาษโปสเตอร์อ่อน แข็ง สีเทียน 
กระดาษและอื่นๆ = 1,000 บาทค่าน้ ามัน
เชื้อเพลิงรถตู้ =5,000 บาท  

 ไตรมาส 4มิ.ย. 
64)  

ผศ.ดร.อังคนา 
กรัณยาธกิุล 
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18 กิจกรรม 18. โครงการ
ปัจฉิมนิเทศส าหรับ
นักศึกษาหลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิต 
สาขาวิชาชีพครู 
ปีการศึกษา 2563 

1. เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับ
นักศึกษาในการก้าวสู่ครูมืออาชีพ 
2. เพื่อกระตุ้นให้นักศึกษามี
จิตส านึกท่ีดีต่อการประกอบอาชีพ
ครูอย่างมีจรรยาบรรณและพร้อมท่ี
จะรับใช้สังคมต่อไป 
3. เพื่อให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ประสบการณ์จากการศึกษา 
สังเกต การปฏิบัติการสอน และ
ร่วมกันเสนอแนะแนวทางการ
แก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 - ร้อยละ 80 ของ
นักศึกษาหลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิต 
สาขาวิชาชีพครูที่เข้า
ร่วมโครงการ 
  - ผุ้เข้าร่วมโครงการได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณ์จาก
การศึกษา สังเกต การ
ปฏิบัติการสอน และ
ร่วมกันเสนอแนะแนว
ทางการแก้ไขปัญหาท่ี
เกิดขึ้นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

  70,500 70,500 ค่าตอบแทนวิทยากร= 6,000 บาท 
(จ านวน 1 คน * 6 ชม. * 1,000 บาท =6,000 
บาท) 
ค่าใช้สอย =28,500 บาท 
(ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อ* 80 * 190 คน = 
15,200 บาท) 
(ค่าอาหารว่าง 2 มื้อ* 35 บาท* 190 คน 
=13,300 บาท) 
ค่าวัสดุ =36,000 บาท 
(ค่าของท่ีระลึก ชิ้นละ 200 บาท*180 คน = 
36,000 บาท) 

 ไตรมาส 3 
พ.ค.64 
  

ผศ.ดร.อังคนา 
กรัณยาธกิุล 

19 กิจกรรม 19. โครงการ
จัดท าคู่มือฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ 

1. เพื่อจัดท าคู่มือฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู 

จ านวนคู่มือฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู 
(540 เล่ม) 
นักศึกษาได้ใช้ความรู้
ความเข้าใจในการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู
ในระดับดีมาก 

  54,000 54,000 ค่าใช้สอย =54,000 บาท 
(ค่าจ้างเหมาท าคู่มือ Particum 180 เล่ม * 100 
บาท = 18,000 บาท) 
 (ค่าจ้างเหมาท าคู่มือ Intern 1  180 เล่ม * 100 
บาท= 18000 บาท)  
(ค่าจ้างเหมาท าคู่มือ Intern 2 180 เล่ม * 100 
บาท = 18,000 บาท) 

 ไตรมาส 1  
ธ.ค.63 
  

ดร.เลอลักษณ์ 
โอทกานนท ์
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20 กิจกรรม 20. ยกระดับ
และส่งเสริมการเรียนรู้
ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา  
(สาขาวิชาหลักสูตรและ
การสอน) 

 1. เพื่อให้นักศึกษา ศึกษา
วิเคราะห์หลักสูตรต่างๆ ท่ีอยู่ใน
สถานศึกษา   
2. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้  ความ
เข้าใจเกี่ยวกับกลยุทธ์ในทางพัฒนา 
หลักสูตรทั้งระยะสั้น และระยะ
ยาวท่ีตอบสนองความต้องการของ
ท้องถิ่น 
3. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความ
เข้าใจ เกี่ยวกับกระบวนการน า
หลักสูตรไปใช้ของสถานศึกษา 

1. เชิงปริมาณ    
 ผู้เข้าร่วมโครงการคิด
เป็นร้อยละ 90 ของ
เป้าหมายตั้งไว้ 
 2. เชิงคุณภาพ   
- ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความรู้ ความเข้าใจใน
การพัฒนาหลักสูตร
ระดับสถานศึกษา   
 - ผู้ร่วมโครงการมี
ความรู้  ความเข้าใจ ใน
การน าหลักสูตรไปใช้
อย่างมีประสิทธิภาพ  

            
13,100  

13,100 ค่าตอบแทน = 6,000 บาท  
- ค่าตอบแทนวิทยากร 1 คน * 1,000 บาท*6 
ชม. =6,000 บาท 
ค่าใช้สอย = 3,800 บาท  
- ค่าอาหาร1 มื้อ * 120 บาท * 20 คน *120 
บาท =2,400 บาท 
- ค่าอาหารว่าง 2 มื้อ* 35 บาท * 20 คน  
=1,400 บาท       
ค่าวัสดุ= 3,300 บาท  
- ปากกา ด้ามละ  15 บาท * 20 ด้าม = 300 
บาท 
- แฟ้มใส่เอกสารแฟ้มละ  20 บาท * 20 แฟ้ม =  
400 บาท 
-  สมุดบันทึกเล่มละ   30 บาท * 20 เล่ม  =  
600  บาท 
- ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง= 2,000 บาท       

 ไตรมาส  2 
มี.ค. 64  

ผศ.ดร.
สุวรรณา   
จุ้ยทอง 
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21 กิจกรรม  21. ส่งเสริม
คุณลักษณะด้าน
เอกลักษณ์และอัตลักษณ์
ของบัณฑิต และสัมมนา
ทางการศึกษา/ภูมิพลัง
ปัญญาของแผ่นดิน   
(สาขาวิชาหลักสูตรและ
การสอน) 

1. เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ ใน
สถานการณ์ปัจจุบันและแนวโน้ม
ทางการศึกษาและกระบวนทัศน์ 
เรื่องภูมิปัญญาของแผ่นดิน 2. 
เพื่อให้สามารถประยุกต์แนวคิด 
ทฤษฎีอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ 
และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใน
การจัดการศึกษา และเสริมสร้าง
พลังการเรียนรู้ให้กับบุคคลท่ี
เกี่ยวข้อง 3. เพื่อให้สามารถ
วิเคราะห์และสังเคราะห์ผลงานท่ี
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทรัพยากร
ทางการศึกษาให้สอดคล้องกับ
สังคมท้องถิ่น โดยการเสริมสร้าง
ภูมิพลังปัญญาของแผ่นดิน 

1.เชิงปริมาณ 1) 
อาจารย์ และนักศึกษา
เข้าร่วมสัมมนา/ศึกษาดู
งานโครงการตามแนว
พระราชด าริปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง  2  
ครั้ง2 .เชิงคุณภาพ   1) 
อาจารย์ และนักศึกษา
ระดับปริญญาเอกมี
ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการน าปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้
ในการเรียนการสอน
และการด าเนินชีวิตได้ 
(ร้อยละ 75) 

            
15,000  

         
15,000  

 ค่าตอบแทน = 6,000 บาท ค่าตอบแทนวิทยากร 
1 คน ชม.ละ 1,000 บาท*6 ชม.=6,000 บาท  
ค่าใช้สอย= 3,800 บาท- ค่าอาหาร 1 มื้อ* 120 
บาท * 20 คน *120 บาท =2,400 บาท  - 
ค่าอาหารว่าง2 มื้อ*35 บาท * 20 คน  =1,400 
บาทค่าวัสดุ = 5,200 บาท- ปากกา ด้ามละ  15 
บาท * 20 ด้าม = 300 บาท  - แฟ้มใส่เอกสาร
แฟ้มละ  20 บาท * 20 แฟ้ม =  400 บาท-  สมุด
บันทึกเล่มละ   30 บาท * 20 เล่ม  =  600  
บาท- ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง (ไป-กลับ) =3,900  บาท       

 ไตรมาส 3 มิ.ย. 
64  

ผศ.ดร.
สุวรรณา   
จุ้ยทอง  และ 
รศ.ดร.สมบัติ   
คชสิทธิ์ 
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22 กิจกรรม 22. ส่งเสริม
คุณลักษณะด้าน
เอกลักษณ์และอัตลักษณ์
ของบัณฑิตและสัมมนา
ทางการศึกษา (สาขาวิชา
หลักสูตรและการสอน) 

1) เพื่อน านักศึกษาเข้าร่วม
กิจกรรมจิตอาสาส าหรับนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา 
2) เพื่อให้นักศึกษาได้ศึกษา 
วิเคราะห์ ผลกระทบของการ
พัฒนาหลักสูตรและการจัดการ
เรียนการสอนในระบบ   นอก
ระบบ และอัธยาศัย 
3) เพื่อให้นักศึกษาได้ศึกษา
วิเคราะห์หลักสูตรในระบบ 
หลักสูตรนอกระบบ และหลักสูตร
ตามอัธยาศัยท่ึมีความแตกต่างกัน
และวิธีการน าไปใช้มีความแตกต่าง
อย่างไร 
4) เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกการเป็น
จิตอาสา  รู้จักช่วยเหลือสังคมและ
บุคคลท่ัวไป 

1. เชิงปริมาณ 
 1) อาจารย์และ
นักศึกษาเข้าร่วม
สัมมนา/ ศึกษาดูงาน
หลักสูตรการศึกษานอก
ระบบ และการศึกษา
ตามอัธยาศัย  ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 90 
 2. เชิงคุณภาพ   
 1) อาจารย ์และ
นักศึกษามีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการน า
หลักสูตรการศึกษาใน
ระบบ การศึกษานอก
ระบบ และการศึกษา
ตามอัธยาศัยมาใช้ใน
การเรียนการสอนการ
ด าเนินชีวิตได้    

            
15,000  

         
15,000  

ค่าตอบแทน  =  6,000 บาท  
ค่าตอบแทนวิทยากร 1 คน *1,000 บาท*6 ชม.=
6,000 บาท  
หมวดค่าใช้สอย = 5,700 บาท  
- ค่าอาหาร 1 มื้อ* 120 บาท * 30 คน *120 
บาท =3,600 บาท  
- ค่าอาหารว่าง  2 มื้อ*35 บาท * 30 คน =2,100 
บาท 
หมวดวค่าวัสดุ =3,300 บาท  
- ปากกา ด้ามละ  15 บาท * 30 ด้าม = 450 
บาท 
- แฟ้มใส่เอกสารแฟ้มละ  20 บาท * 30 แฟ้ม =  
600 บาท 
-  สมุดบันทึกเล่มละ   30 บาท * 30 เล่ม  =  
900  บาท 
- ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง (ไป-กลับ) 1,350 บาท       

 ไตรมาส 3  
พ.ค. 64  

อ.ดร.พิทักษ์   
นิลนพคุณ   
ผศ.ดร.เรขา  
อรัญวงศ์ 
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23 กิจกรรม  23. ส่งเสริม
คุณลักษณะด้าน
เอกลักษณ์และอัตลักษณ์
ของบัณฑิต และสัมมนา
ทางการศึกษา/ภูมิพลัง
ปัญญาของแผ่นดิน 
(สาขาวิชานวัตกรรมการ
บริหารการศึกษา) 

1. เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ ใน
สถานการณ์ปัจจุบันและแนวโน้ม
ทางการศึกษาและกระบวนทัศน์ 
เรื่องภูมิปัญญาของแผ่นดิน 
 2. เพื่อให้สามารถประยุกต์แนวคิด 
ทฤษฎีอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ 
และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใน
การจัดการศึกษา และเสริมสร้าง
พลังการเรียนรู้ให้กับบุคคลท่ี
เกี่ยวข้อง 
 3. เพือ่ให้สามารถวิเคราะห์และ
สังเคราะห์ผลงานท่ีเกี่ยวข้องกับ
การพัฒนาทรัพยากรทางการศึกษา
ให้สอดคล้องกับสังคมท้องถิ่น โดย
การเสริมสร้างภูมิพลังปัญญาของ
แผ่นดิน 

1.เชิงปริมาณ 
 1) อาจารย ์และ
นักศึกษาเข้าร่วม
สัมมนา/ศึกษาดูงาน
โครงการตามแนว
พระราชด าริปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง  
 2  ครั้ง 
2 .เชิงคุณภาพ   
 1) อาจารย ์และ
นักศึกษาระดับปริญญา
เอกมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการน าปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้
ในการเรียนการสอน
และการด าเนินชีวิตได้  
(ร้อยละ 75) 

            
25,000  

         
25,000  

ค่าตอบแทน = 12,000 บาท  
- ค่าตอบแทนวิทยากร 1 คน *1,000 บาท*6 ชม. 
* 2 วัน=12,000 บาท  
 หมวดค่าใช้สอย = 7,600 บาท 
- ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อ* 120 บาท * 20 คน * 
2 วัน  =4,800 บาท   
- ค่าอาหารว่าง 2 มื้อ 35 บาท * 20 คน* 2 วัน 
=2,800 บาท  
 หมวดค่าวัสดุ = 5,400 บาท 
- ปากกา ด้ามละ  15 บาท * 20 ด้าม = 300 
บาท  
- แฟ้มใส่เอกสารแฟ้มละ  20 บาท * 20 แฟ้ม =  
400 บาท  
-  สมุดบันทึกเล่มละ   30 บาท * 20 เล่ม  =  
600  บาท  
- ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง (ไป-กลับ) 4,100  บาท       

 ไตรมาส 3  
เม.ย 64  

ผศ.ดร.ฐิติพร   
พิชญกุล 

24 กิจกรรม 24. โครงการ
ส่งเสริมความรู้ให้นักศึกษา 
(สาขาวิชาการจัดการ
ระบบสุขภาพ) 

1.  เพื่อจัดหาวิทยากรส าหรับ
บรรยายให้ความรู้ตรงตามความ
ต้องการของนักศึกษา2. เพื่อเพิ่ม
ความรู้ท่ีเป็น hot issue ให้
นักศึกษาได้เรียนรู้ทันต่อเหตุการณ์ 

เชิงปริมาณ1. จ านวน
ผู้เข้าร่วมโครงการไม่
น้อยกว่า ร้อยละ 95เชิง
คุณภาพ1. ระดับความ
พึงพอใจของนักศึกษาท่ี
มีต่อความรู้ท่ีได้รับอยู่ใน
ระดับดีมาก 

  6,525 6,525 ค่าตอบแทน =3,000 บาท(วิทยากรภายนอก 1 
คน x 3 ชั่วโมงๆ ละ 1,000 บาท=3,000)ค่าใช้
สอย  = 525 บาท(อาหารว่าง 35 บาท x  15 คน 
x 1 มื้อ = 525 บาท)ค่าวัสดุ = 3,000 บาท ค่า
กระดาษ, ค่าถ่ายเอกสาร, ค่าแฟ้มใส่เอกสาร = 
3,000 บาท 

 ไตรมาส 3 เม.ย. 
64  

ผศ.ดร.ทัศพร  
ชูศักดิ์ 
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25    กิจกรรม 25. โครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อ
พัฒนาหัวข้อวิจัยทางธุรกิจ 
(MBA,DBA) สาขาวิชา
บริหารธุรกิจ 

 1) เพื่อให้นักศึกษาสามารถ
ก าหนดประเด็นปัญหาส าคัญท่ีมี
คุณค่าควรต่อการด าเนินการวิจัย 
 2) เพื่อให้นักศึกษาสามารถ
ออกแบบวิธีวิจัยท่ีถูกต้อง 
 3) เพื่อให้นักศึกษาสามารถ
น าเสนอเค้าโครงการวิจัยได้ 

เชิงปริมาณ 
นักศึกษาระดับปริญญา
โท และปริญาเอก สาขา
บริหารธุรกิจ และ
อาจารย์ท่ีปรึกษาและท่ี
ปรึกษาร่วมวิทยานิพนธ์ 
และการค้นคว้าอิสระ 
จ านวน 30 คน เข้าร่วม
โครงการไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80  
 เชิงคุณภาพ   
   นักศึกษาได้รับความรู้
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
ประเมินจากแบบ
ประเมินและแบบ
สัมภาษณ์รายงาน
ความก้าวหน้าในการท า
วิทยานิพนธ์และการ
ค้นคว้าอิสระของ
นักศึกษา 

            
37,500  

         
37,500  

ค่าตอบแทน  =24,000  บาท 
วิทยากร 1000 บาท* 6 ชั่วโมง * 2คน * 2 วัน 
ค่าใช้สอย   = 9,000 บาท 
 ค่าอาหารว่าง 35 บาท *30 คน * 4 มื้อ  =4,200    
ค่าอาหารกลางวัน 80 บาท * 30 คน *2 มื้อ=
4,800 
 ค่าวัสดุ  = 4,500 บาท 
สมุด/ดินสอ/แฟ้ม/เอกสาร ชุดละ 150*30ชุด 

 ไตรมาส 2 
มี.ค.64  

ผศ.ดร.
ชาคริต  ศรี
ทอง   
อ.ดร.ปรีชา 
ค ามาดี 
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26    กิจกรรม 26. โครงการ
บูรณาการสืบสาน
ประเพณีและงานวิชาการ 
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 

1. เพื่อน าองค์ความรู้ด้าน
บริหารธุรกิจบูรณาการกับการสืบ
สานประเพณีและวัฒนธรรม      
2. เพื่อถ่ายทอดความรู้สู่ชมชน                            

เชิงปริมาณ ร้อยละ
ระดับความรู้ของ
ผู้เข้าร่วมอบรมหลังผ่าน
การอบรมไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80  
 เชิงคุณภาพ 
ผู้ประกอบการธุรกิจ
ชุมชนได้รับองค์ความรู้
ด้านบริหารจัดการทาง
ธุรกิจท่ีบูรณาการกับ
การสืบสานประเพณี
และวัฒนธรรม  

            
10,000  

         
10,000  

ค่าใช้สอย   =  3,300 บาท 
ค่าอาหารว่าง 35 บาท*22 คน*2 มื้อ = 1,500 
บาท 
ค่าอาหารกลางวัน 120 บาท*15 คน * 1 มื้อ=
1,800 บาท 
ค่าวัสดุ    = 6,700 บาท 
 อุปกรณ์ประกอบการสอนทางธุรกิจชุมชน  
5,000  บาท 
 ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 1,700  บาท                                     

 ไตรมาส 2 
ก.พ. 64  

ผศ.ดร. 
ชาคริต     
ศรีทอง 

27 กิจกรรม 27. โครงการ
ศึกษาดูงานด้านธุรกิจใน
ภาครัฐและเอกชน 
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 

1) เพื่อศึกษาดูงานในการบริบท
ทางธุรกิจในประเทศ 2) เพื่อศึกษา
ถึงการรับมือกับสภาวะเศรฐกิจ
ปัจจุบัน 3) เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้
บรรยายการเรียนการสอนในด้าน
ธุรกิจ 4) เพื่อน าความรู้และ
ประสบการณ์ท่ีได้รับจากการศึกษา
ดูงานมาประยุกต์ใช้ให้เกิด
ประโยชน์ในด้านการศึกษาและ
การท างาน 

เชิงปริมาณ 1) จ านวน
อาจารย์และนักศึกษาท่ี
เข้าร่วมโครงการไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 ของ
จ านวน…20…คน  เชิง
คุณภาพ   1)  ผลการ
ประเมินนักศึกษาจาก
ความรู้ท่ีได้รับจากการ
เข้าร่วมไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80  2) นักศึกษาได้
น าความรู้และ
ประสบการณ์ท่ีได้รับ
จากการศึกษาดูงานมา
ประยุกต์ใช้ให้เกิด
ประโยชน์ในด้าน

            
27,800  

         
27,800  

ค่าตอบแทน    = 12,000 บาทวิทยากร 1,000 
บาท* 6 ชั่วโมง * 1คน * 2 วัน = 12,000 บาทค่า
ใช้สอย  =  8,560 บาท ค่าอาหาร 120 บาท *20 
คน * 2 มื้อ = 4,800 บาทค่าอาหารว่าง 35 บาท 
* 20 คน *4 มื้อ= 2,800 บาทค่าเบี้ยเลี้ยง 2 คน*
2 วัน*240= 960 บาทค่าวัสดุ   = 7,240 บาท
สมุด/ดินสอ/แฟ้ม/เอกสาร ชุดละ 150*20ชุด = 
4,240 บาทค่าน้ ามันเชื้อเพลิง  3,000 บาท 

 ไตรมาส 2 
ม.ค..64  

อ.ดร.ปรีชา  
ค ามาดี 
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การศึกษาและการ
ท างานวิทยานิพนธ์และ
งานค้นคว้าอิสระของ
นักศึกษา 3) นักศึกษา 
หรืออาจารย์ สามารถ
เข้าร่วมน าเสนอผลงาน
ในระดับชาติ หรือ
นานาชาติไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50 
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28 กิจกรรม 28. โครงการ
พระราชด าริเพื่อ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน   
สาขาวิชาสิ่งแวดล้อม
ศึกษา 

เพื่อจัดกิจกรรมบริการวิชาการด้าน
สิ่งแวดล้อม ท่ีเป็นการ สืบสานงาน
โครงการพระราชด าริเพื่อส่งเสริม
คุณภาพ สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

ร้อยละ 80 ของ
นักศึกษาท่ีได้รับการ
พัฒนาทักษะที่จ าเป็น
ต่อการ ด าเนินชีวิตใน
ศตวรรษท่ี 21 
นักศึกษามีความพึง
พอใจและเข้าใจใน
โครงการพร้อมท้ัง
ถ่ายทอดความรู้ความ
เข้าใจได้ในระดับดีมาก 

            
43,700  

         
43,700  

ค่าตอบแทนวิทยากร =9,000 บาท 
  (1,000 บาท*3 คน*3 ช.ม.)  =  9,000 บาท 
ค่าใช้สอย =36,340 บาท 
  - ค่าอาหารกลางวัน   (120 บาท*12 คน*2 มื้อ)  
=  2,880 บาท 
   - ค่าอาหารเย็น   (120 บาท*12 คน*2 มื้อ)  =  
2,880 บาท 
   - ค่าอาหารว่าง  (35 บาท*12 คน*4 มื้อ)    =  
1,680 บาท 
 - ค่าท่ีพกั  (800 บาท*12 คน*2 คืน)   =  
19,200 บาท 
- ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง (ไป-กลับ) (4 บาท*900 
ก.ม.*2 เท่ียว)=7,200  บาท 
ค่าวัสดุ =860 บาท 
 - ค่าออกแบบและพิมพ์ป้ายไวนิล  จ านวน 1 ผืน  
=  380  บาท 
 - ค่าวัสดุ (สมุด ดินสอ ซองพลาสติกใส่เอกสาร)  
(40 บาท*12 ชุด) =  480  บาท 

 ไตรมาส 1 
ธ.ค. 63  

ผศ.ดร.สุวารีย์ 
ศรีปูณะ 
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29    กิจกรรม 29. โครงการ
เพิ่มทักษะการจัดการ
สิ่งแวดล้อม สู่ความยั่งยืน 
สาขาวิชาสิ่งแวดล้อม
ศึกษา 

เพื่อเพิ่มทักษะในการจัดการ
สิ่งแวดล้อมให้นักศึกษา โดยให้มี
โอกาสได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนว
ทางการจัดการ สิ่งแวดล้อมท่ีมี
ความเหมาะสมในการเป็นต้นแบบ 

 - ร้อยละของนักศึกษา
ท่ีได้รับการพัฒนาทักษะ
ท่ีจ าเป็นต่อการ ด าเนิน
ชีวิตในศตวรรษท่ี 21 - 
นักศึกษาได้แลกเปล่ียน
เรียนรู้และน าแนว
ทางการจัดการ
สิ่งแวดล้อมในการเป็น
ต้นแบบได้ในระดับดี 

            
45,740  

         
45,740  

ค่าตอบแทน = 9,000 บาท  (ค่าตอบแทน
วิทยากร 1,000 บาท*3 คน*3 ช.ม.)  =  9,000 
บาทค่าใช้สอย =33,840 บาท- ค่าอาหารกลางวัน   
(120 บาท*15 คน*2 มื้อ)  =  3,600 บาท- 
ค่าอาหารเย็น   (120 บาท*15 คน*2 มื้อ)  =  
3,600 บาท- ค่าอาหารว่าง  (35 บาท*15 คน*4 
มื้อ)    =  2,100 บาท- ค่าท่ีพัก  (800 บาท*15 
คน*2 คืน)   =  24,000 บาท- ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 
(ไป-กลับ) (4 บาท*830 ก.ม.*2 เท่ียว)=6,640  
บาทค่าวัสดุ = 400 บาท- ค่าออกแบบและพิมพ์
ป้ายไวนิล  จ านวน 1 ผืน  =  400  บาm 

 ไตรมาส 2มี.ค.
64  

อ.ดร.
อนัญญา โพธ์ิ
ประดิษฐ์ 

30 กิจกรรม 30. การเรียนรู้
และศึกษาดูงานนอก
สถานท่ี (สาขาวิชา
นวัตกรรมการจัดการ
สิ่งแวดล้อม) 

1. เพื่อให้นักศึกษาได้ไปเรียนรู้ใน
สถานท่ีจริง 
2. เพื่อให้นักศึกษาได้น าสิ่งท่ีเรียนรู้
ในห้องเรียนไปทดลอง 
แก้ปัญหาในพื้นท่ีจริง 

1. ร้อยละ 80 ของ
นักศึกษาในหลักสูตรเข้า
ร่วมกิจกรม 
2. ร้อยละ 80 ของ
นักศึกษาในหลักสูตร
สามารถประยุกต์ใช้ 
ความรู้เพื่อน าไป
แก้ปัญหาในพื้นท่ีจริงได้ 

  7,000 7,000  ค่าใช้สอย 2,760  บาท 
 - ค่าเบี้ยเลี้ยง อาจารย์ 3 คน คนละ 240 บาท = 
720 บาท   
  - ค่าอาหาร 12 คน*120 บาท*1 มื้อ=1,440 
บาท 
 - ค่าอาหารว่าง 12 คน*25 บาท*2 มื้อ= 600 
บาท 
  ค่าวัสดุ 4,240  บาท 
   - ค่าไวนิล 250=250 บาท 
  - ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 3,020 บาท 
  - ค่าวัสดุสมุด ดินสอ แฟ้ม 12*60 = 720 บาท 
- ค่าของท่ีระลึกวิทยากรกรอบรูปเจ้าฟ้า  = 250 
บาท) 

 ไตรมาส 2 
 ก.พ.64  

ผศ.ดร. วนัส
พรรัศม์ 
สวัสดี  



แผนปฏิบัตกิารบัณฑิตวทิยาลัย ประจ าปีงบประมาณ 2564 55 

 

31 กิจกรรมท่ี 31. การศึกษา
ดูงานนอกสถานท่ีใน
ภาคเอกชน (สาขาวิชา
นวัตกรรมการจัดการ
สิ่งแวดล้อม) 

1. เพื่อให้นักศึกษาได้ไปเรียนรู้ใน
ภาคเอกชน ซ่ึงเป็นสถานท่ีจริง 
2. เพื่อให้นักศึกษาน าความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ได้ในการท างาน 

1. ร้อยละ 80 ของ
นักศึกษาในหลักสูตรเข้า
ร่วมกิจกรม 
2. ร้อยละ 80 ของ
นักศึกษาในหลักสูตรมี
ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับงานด้าน
สิ่งแวดล้อมใน
ภาคเอกชน 

  7,000 7,000  ค่าใช้สอย = 2,760 บาท 
 - ค่าเบี้ยเลี้ยง อาจารย์ 3 คน คนละ 240 บาท = 
720 บาท   
  - ค่าอาหาร 12 คน*120 บาท*1 มื้อ=1,440 
บาท 
 - ค่าอาหารว่าง 12 คน*25 บาท*2 มื้อ= 600 
บาท 
  ค่าวัสดุ =4,240  บาท 
   - ค่าไวนิล 250=250 บาท 
  - ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 3,020 บาท 
  - ค่าวัสดุสมุด ดินสอ แฟ้ม 12*60 = 720 บาท 
- ค่าของท่ีระลึกวิทยากรกรอบรูปเจ้าฟ้า  = 250 
บาท) 

 ไตรมาส 2 
มี.ค.64  

ผศ.ดร.   
วนัสพรรัศม์ 
สวัสดี  

32  กิจกรรม 32. การเข้าใช้
ห้องปฏิบัติการเฉพาะ
ทางด้านสิ่งแวดล้อม 
(สาขาวิชานวัตกรรมการ
จัดการสิ่งแวดล้อม) 

1. เพื่อให้นักศึกษาเรียนรู้เครื่องมือ
ในห้องปฏิบัติการ2. เพื่อให้
นักศึกษามีทักษะในการใช้
เครื่องมือในห้องปฏิบัติการทาง
สิ่งแวดล้อม 

1. ร้อยละ 80 ของ
นักศึกษา ได้ความรู้ด้าน
การใช้เครื่องมือใน
ห้องปฏิบัติการเฉพาะ
ทางด้านสิ่งแวดล้อม 2. 
ร้อยละ 80 ของ
นักศึกษา มีทักษะการใช้
เครื่องมือเฉพาะทางด้าน
สิ่งแวดล้อม เพื่อน าไปใช้
ในการท างานต่อไป 

              
8,000  

           
8,000  

 ค่าใช้สอย =2,760  บาท - ค่าเบี้ยเลี้ยง อาจารย์ 
3 คน คนละ 240 บาท = 720 บาท    - 
ค่าอาหาร 12 คน*120 บาท*1 มื้อ=1,440 บาท - 
ค่าอาหารว่าง 12 คน*25 บาท*2 มื้อ= 600 บาท 
ค่าวัสดุ  = 5,240 บาทค่าไวนิล 250=250 บาท
ค่าวัสดุประกอบการจัดโครงการ (สมุด ดินสอ 
แฟ้ม 12*60 = 720 บาท ค่าวัสดุส าหรับท าการ
ทดลอง (test kits)  4,270 บาท 

 ไตรมาส 2มี.ค.
64  

ผศ.ดร.   
วนัสพรรัศม์ 
สวัสดี  
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33 กิจกรรม 33. อบรม
โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูล
ทางสถิติและการวิจัย 
(สาขาวิชาเทคโนโลยีการ
จัดการเกษตร) 

พัฒนานักศึกษาให้สามารถใช้
โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
และการวิจัย 

ร้อยละ90 ของนักศึกษา
ท่ีเข้าอบรม ของ
นักศึกษาจ านวน 5 คน 
นักศึกษาสามารถใช้
โปรแกรมวิเคราะห์
ข้อมูลทางสถิติและการ
วิจัยได้ในระดับดี 

              
2,880  

           
2,880  

  ค่าตอบแทน=  1,500 บาท 
 ค่าตอบแทนวิทยากร 1 คน* 6 ชั่วโมง * 250 
บาท=  1,500 บาท)  
 ค่าวัสดุ =1,380 บาท 
ค่าสมุด ปากกา แฟ้ม  =1,380 บาท  

 ไตรมาส 2 
ก.พ. 64  

ผศ.ดร.อัณ
นภา   สุขลิ้ม 

34 กิจกรรม 34. โครงการ
พัฒนาชุดสื่อการเรียนรู้ 
(นักศึกษาจีน) 

1. เพื่อเป็นการพัฒาชุดการเรียนรู้
ของหลักสูตรจากรายวิชาสู่ 
Module ท่ีเหมาะสมกับการ
จัดการเรียนการสอนออนไลน์ 

1. ร้อยละของการ
เบิกจ่ายงบประมาณ
ตามแผนพัฒนางานไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 
2. จ านวนของชุดส่ือการ
เรียนรู้ที่พัฒนาไม่น้อย
กว่า 8 ชุดรายวิชา 

  300,000 300,000 ค่าใช้สอย= 300,000 บาท 
- ค่าพัฒนาชุดรายวิชาระดับ ป.เอก 6 ชุด*30,000 
บาท=180,000 บาท 
- ค่าพัฒนาชุดรายวิชาระดับ ป.โท 6 ชุด*20,000 
บาท=120,000 บาท 

 ไตรมาส 1 
ธ.ค. 63  

รองคณบดี
ฝ่ายบริหาร 
(วิทยาลัย
นวัตกรรม
การจัดการ) 

รวมงบประมาณ  1,504,457 1,504,457    

  1.2.3  โครงการพัฒนากิจกรรมกระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบัติผ่านการท างานร่วมกับชุมชน 
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1 กิจกรรม 1.โครงการ
บริการวิชาการเพื่อ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้
ฐานสมรรถนะ (สาขาวิชา
หลักสูตรและการสอน) 

1.เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ในการพัฒนาการเรียนการสอน
ร่วมกันระหว่างคณาจารย์และ
นักศึกษาสาขาวิชาหลักสูตรและ
การสอน กับครูประจ าการและ
บุคลากรทางการศึกษา   
2. เพื่อบริการวิชาการด้านการ
จัดการเรียนการสอนเชิงผลิตภาพ
แก่ครูประจ าการและบุคลากร
ทางการศึกษา 
3. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการให้เห็น
ผลสัมฤทธิ์ท่ีเกิดจากการเรียนการ
สอนของสาขาวิชาหลักสูตรและ
การสอน   
  

1. เชิงปริมาณ 
 1. 1. ครูผู้สอน และ
บุคลากรทางการศึกษา
ในท้องถิ่น   อาจารย์ 
และนักศึกษาเข้าร่วม
กิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 90  
  2. เชิงคุณภาพ   
 1.  สาขาวิชาหลักสูตร
และการสอน ให้บริการ
วิชาการ แก่ครู
ประจ าการและบุคลากร
ทางการศึกษา ได้รับ
ความรู้และความพึง
พอใจ ระดับดี 

            
22,000  

         
22,000  

ค่าใช้สอย  =13,200 บาท 
- ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อ * 150 บาท * 60 คน  
=9,000 บาท  
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 2 มื้อ* 35 บาท * 
60 คน=4,200 บาท  
 หมวดค่าวัสดุ =8,800 บาท  
- ปากกา ด้ามละ  15 บาท * 60 ด้าม = 900 
บาท  
- แฟ้มใส่เอกสารแฟ้มละ  20 บาท * 60 แฟ้ม =  
1,200 บาท  
-  สมุดบันทึกเล่มละ   30 บาท * 60 เล่ม  =  
1,800  บาท  
-ค่าเอกสารบรรยาย ชุดละ  50 บาท *60 ชุด=
3,000 บาท   
- ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง (ไป-กลับ) 1,900 บาท                                                                 

 ไตรมาส 2 
มี.ค.64  

ผศ.ดร.เรขา   
อรัญวงศ์ 

2 กิจกรรม 2. โครงการน า
องค์ความรู้สู่บริการ
วิชาการเพื่อความยังยืน
ของธุรกิจชุมชน สาขาวิชา
บริหารธุรกิจ 

1. เพื่อให้นักศึกษาและอาจารย์น า
องค์ความรู้ทางธุรกิจถ่ายทอดสู่
ธุรกิจระดับชุมชน 2 เพื่อช่วย
แก้ปัญหาทางธุรกิจในระดับชุมชน 

เชิงปริมาณ  ร้อยละ
ระดับความรู้ของ
ผู้เข้าร่วมอบรมหลังผ่าน
การอบรมไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ80 เชิงคุณภาพ 
ผู้ประกอบการธุรกิจ
ชุมชนได้รับองค์ความรู้
ด้านบริหารจัดการทาง
ธุรกิจ 

            
20,000  

         
20,000  

ค่าใช้สอย = 11,000 บาท ค่าอาหารว่าง 50 
บาท*25 คน*4 มื้อ = 5,000 บาทค่าอาหาร
กลางวัน 120 บาท*25 คน * 2 มือ้=6,000 บาท 
ค่าวัสดุ   =  9,000  บาทอุปรกรณ์ประกอบการ
สอนทางธุรกิจชุมชน  7,000  บาท ค่าน้ ามัน
เชื้อเพลิง 2,000  บาท                                     

 ไตรมาส 2    
มี.ค.64  

ผศ.ดร. 
ชาคริต     
ศรีทอง 
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3    กิจกรรม 3. สร้าง
กิจกรรมการเรียนรู้ในด้าน
การจัดการสิ่งแวดล้อม
ร่วมกับเกษตรกร ใน
จังหวัดอุทัยธานี 

1. เพื่อให้นักศึกษาเรียนรู้การ
จัดการสิ่งแวดล้อมร่วมกับชุมชน
ท้องถิ่น 
2. เพื่อพัฒนานักศึกษาให้เป็น
บัณฑิตท่ีมีคุณภาพตามอัตลักษณ์ท่ี
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของ
มหาวิทยาลัย  

1.ร้อยละ 90 ของ
นักศึกษา ได้ความรู้ด้าน
การจัดการสิ่งแวดล้อม
ทางการเกษตรอย่าง
ยั่งยืน 
2. ร้อยละ 80 ของ
นักศึกษาสามารถน า
ความรู้ไปปรับใช้เพื่อ
น าไปสู่ Thailand 4.0 

                
10,000  

10,000  ค่าใช้สอย =2,760  บาท 
- ค่าเบี้ยเลี้ยง อาจารย์ 3 คน คนละ 240 บาท = 
720 บาท  
- ค่าอาหาร 12 คน *120 บาท *1 มื้อ=1,440 
บาท 
- ค่าอาหารว่าง 12 คน *25 บาท *2 มื้อ = 600 
บาท 
ค่าวัสดุ =7,240  บาท 
- ค่าไวนิล  =250  
- ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง (ไป-กลับ) =2,000 บาท 
- ค่าวัสดุสมุด ดินสอ แฟ้ม 12 คน x*60 บาท = 
720 บาท 
- ค่าวัสดุอุปกรณ์และสิ่งของที่ใช้การจัดการ
สิ่งแวดล้อมทางการเกษตร เหมาจ่าย 4,270 บาท) 

 ไตรมาส 2 
ม.ค. 64  

อ.ดร.ศศิธร 
หาสิน 
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4    กิจกรรม 4. สร้าง
กิจกรรมการเรียนรู้ในด้าน
การจัดการสิ่งแวดล้อม
ร่วมกับเกษตรกร ใน
จังหวัดอุทัยธานี 

1. เพื่อให้นักศึกษาเรียนรู้การ
จัดการสิ่งแวดล้อมร่วมกับชุมชน
ท้องถิ่น 
2. เพื่อพัฒนานักศึกษาให้เป็น
บัณฑิตท่ีมีคุณภาพตามอัตลักษณ์ท่ี
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของ
มหาวิทยาลัย  

1.ร้อยละ 90 ของ
นักศึกษา ได้ความรู้ด้าน
การจัดการสิ่งแวดล้อม
ทางการเกษตรอย่าง
ยั่งยืน 
2. ร้อยละ 80 ของ
นักศึกษาสามารถน า
ความรู้ไปปรับใช้เพื่อ
น าไปสู่ Thailand 4.0 

            
10,000  

10,000  ค่าใช้สอย = 2,760 บาท 
- ค่าเบี้ยเลี้ยง อาจารย์ 3 คน คนละ 240 บาท = 
720 บาท  
- ค่าอาหาร 12 คน *120 บาท *1 มื้อ=1,440 
บาท 
- ค่าอาหารว่าง 12 คน *25 บาท *2 มื้อ = 600 
บาท 
ค่าวัสดุ = 7,240 บาท 
- ค่าไวนิล  =250  
- ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง (ไป-กลับ) =2,000 บาท 
- ค่าวัสดุสมุด ดินสอ แฟ้ม 12 คน x*60 บาท = 
720 บาท 
- ค่าวัสดุอุปกรณ์และสิ่งของที่ใช้การจัดการ
สิ่งแวดล้อมทางการเกษตร เหมาจ่าย 4,270 บาท) 
   

 ไตรมาส 2 
มี.ค.64  

อ.ดร.ศศิธร 
หาสิน 
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5    กิจกรรม 5. ถ่ายทอด
นวัตกรรมการจัดการ
สิ่งแวดล้อมสู่ชุมชน
ท้องถิ่น จังหวัดอุทัยธานี 
(สาขาวิชานวัตกรรมการ
จัดการสิ่งแวดล้อม) 

1. เพื่อให้นักศึกษามีประสบการณ์
ส าหรับการถ่ายทอดงานนวัตกรรม
การจัดการสิ่งแวดล้อมกับชุมชน
ท้องถิ่น 2. ส่งเสริมและสนับสนุน
ให้มีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
ท่ีเอื้อต่อการพัฒนานักศึกษาให้เป็น
บัณฑิตจิตอาสา 3. สร้างความรู้
ความตระหนักในงานบริการ
วิชาการร่วมกับชุมชนท้องถิ่น 

1.ร้อยละ 90 ของ
นักศึกษา ได้ความรู้ด้าน
การถ่ายทอดงานวิจัย
ด้านจัดการ
สิ่งแวดล้อม2. ร้อยละ 
80 ของผู้เข้าร่วม
สามารถมีความรู้และ
เข้าใจน าความรู้ไปปรับ
ใช้ได้จริง 

            
22,000  

22,000 ค่าใช้สอย =8,030 บาท- ค่าเบี้ยเลี้ยง อาจารย์ 3 
คน คนละ 240 บาท x 2 วัน = 720 บาท - 
ค่าอาหาร 12 คน *120 บาท *2 วัน = 2,880 
บาท- ค่าอาหารว่าง 12 คน * 25 บาท * 2 มื้อ *2 
วัน = 1,200 บาท- ค่าด าเนินการจัดกิจกรรมเพื่อ
ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชนท้องถิ่น โดยมี
ผู้เข้าร่วม 15 คน (ค่าจัดสถานท่ี ค่าเช่า) เหมาจ่าย 
=3,230 บาท  ค่าวัสดุ =13,970 บาท  - ค่าไวนิล  
250 บาท = 250 บาท   - ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง= 
4,000 บาท  - ค่าวัสดุสมุด ดินสอ แฟ้ม  60 บาท 
*12 คน = 720 บาท- อุปกรณ์ท่ีใช้การจัดการ
สิ่งแวดล้อมทางการเกษตร 9,000 บาท   

 ไตรมาส 3   
พ.ค. 64  

อ.ดร.ศศิธร 
หาสิน 

6 กิจกรรม 6.  สร้าง
นวัตกรรมจากทรัพยากร
ในท้องถิ่นเพื่อแก้ปัญหา
และพัฒนาคุณภาพชีวิต 
(หลักสูตรวิทยาศาสตร์
และนวัตกรรมเพื่อการ
พัฒนา) 

เพื่อน าทรัพยากรในท้องถิ่นมาสร้าง
นวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหา 

จ านวนนวัตกรรมทาง
วิทยาศาสตร์ 
ไม่น้อยกว่า  3  ช้ิน 

            
30,000  

         
30,000  

  ค่าวัสดุ =30,000 บาท 
 กรดแกลลิก การบูร พิมเสน บีกเกอร์ 30,000 
บาท  

 ไตรมาส 2 
มี.ค.64  

ดร.ศศมล+
ดร .ปุญยนุช 
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7    กิจกรรม 7  การสร้าง
นวัตกรรมจากการต่อยอด
ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อ
ส่งเสริมอาชีพชองชุมชน  
(หลักสูตรวิทยาศาสตร์
และนวัตกรรมเพื่อการ
พัฒนา) 

เพื่อสร้างนวัตกรรมจากการพัฒนา
ต่อยอดภูมิปัญญาฯ 

จ านวนนวัตกรรมทาง
วิทยาศาสตร์ 
ไม่น้อยกว่า  2  ช้ิน 

            
30,000  

         
30,000  

  ค่าวัสดุ =30,000 บาท 
รูทิน บีเอชเอ บีเอชที ดีพีพีเอช ฟลาส 30,000 
บาท  

 ไตรมาส 2 
มี.ค.64  

ดร.ศศมล+
ดร .ปัณณ์ร
ภัส 

8    กิจกรรม 8. การ
ถ่ายทอดนวัตกรรมท่ีมี
ประสิทธิภาพสู่การ
น าไปใช้ประโยชน์ชอง
ชุมชน (หลักสูตร
วิทยาศาสตร์และ
นวัตกรรมเพื่อการพัฒนา) 

เพื่อถ่ายทอดนวัตกรรมให้ชุมขน
น าไปใช้ประโยชน์ 

จ านวนชุมชนท่ีได้รับ
การถ่ายทอด 
ไม่น้อยกว่า 2 ชุมขน 

            
19,000  

         
19,000  

  ค่าวัสดุ =19,000 บาท  
 น้ าตาลทราย น้ ามันพืช เบสเจล เกล็ดสบู่ เบส
มาร์ก 11,000 บาท   

 ไตรมาส 3 
มิ.ย.64  

ดร.ศศมล, 
ดร.ปุณยนุช, 
ผศ.ดร.
ปัณณ์รภัส 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รวมงบประมาณ  163,000 163,000    
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  1.3.1  โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาสากล 

1 กิจกรรม 1. การอบรม
ภาษาอังกฤษส าหรับ
นักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา 

1. เพื่ออบรมความรู้ภาษาอังกฤษ
ให้แก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ของมหาวิทยาลัย เพื่อเพิ่มพูน
ความรู้และทักษะภาษาอังกฤษอัน
จะเป็นประโยชน์ต่อการเรียน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  
2. เพื่อให้นักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาได้เรียนรู้และมีทักษะ
ภาษาอังกฤษ อันจะเป็นประโยชน์
ต่อการศึกษาค้นคว้าวิจัยหรือท า
วิทยานิพนธ์และเป็นเครื่องมือที่จะ
ช่วยแสวงหาความรู้เพิ่มเติมให้
ประสบความส าเร็จในการศึกษา                                               

จ านวนนักศึกษาท่ีเข้า
ร่วมกิจกรรม ไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 80 
นักศึกษามีทักษะในการ
ใช้ภาษาอังกฤษ และ
สามารถน าไปใช้
ประโยชน์ใน
ชีวิตประจ าวันได้ ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 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 
ธ.ค. 2563  

คณบดี
บัณฑิต
วิทยาลัย 
รองคณบดี
ฝ่ายวิจัยและ
ประกันฯ 
น.ส.สม
ลักษณ์ เทิน
สระเกษ 

2 กิจกรรม 2 อบรมเชิง
ปฏิบัติการ  การอ่าน 
Article  Journal 
ต่างประเทศ เพื่อการ
ทบทวนวรรณกรรม 
(สาขาวิชาการจัดการ
ระบบสุขภาพ) 

1.พัฒนานักศึกษาให้สามารถอ่าน 
Article  Journal ต่างประเทศ 
เพื่อการทบทวนวรรณกรรม 
2. นักศึกษาสามารถทบทวน
วรรณกรรมการวิจัยจากผลงาน
ตีพิมพ์นานาชาติ เพิ่มมากชึ้น 

1. ร้อยละ 100 ของ
นักศกึษาท่ีเข้าอบรม 
2.  จ านวนผลงาน
ตีพิมพ์นานาชาติท่ี
นักศึกษาด าเนินการ
ทบทวนวรรณกรรมการ
วิจัย 

  10,000 10,000 ค่าตอบแทน = 6,000 บาท 
(ค่าตอบแทนวิทยากร * 2 ครั้ง * 3 ชั่วโมง * 
1,000 บาท = 6,000)  
ค่าใช้สอย =1,050 บาท 
อาหารว่าง 2 มื้อ* 35บาท *15 คน=1,050 บาท 
ค่าวัสดุ =2,950 บาท 
ค่าถ่ายเอกสาร=2,950 บาท 

 ไตรมาส 2 
มี.ค.64  

รศ.ดร.ภูษิตา  
อินทร
ประสงค์ 



แผนปฏิบัตกิารบัณฑิตวทิยาลัย ประจ าปีงบประมาณ 2564 63 

 

3    กิจกรรม 3. การส่งเสริม
ทักษะการอ่านและเขียน
บทความวิจัยภาษาอังกฤษ
ให้กับนักศึกษา (หลักสูตร
วิทยาศาสตร์และ
นวัตกรรมเพื่อการพัฒนา) 

เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีทักษะใน
การอ่านและการเขียน 

 - จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 90 
 - นักศึกษาสามารถอ่าน
และเขียนบทความ
ภาษาอังกฤษได้ในระดับ
ดี 

            
13,000  

         
13,000  

ค่าตอบแทน = 6,000 บาท 
(ค่าตอบแทนวิทยากร 1 คน *6 ชั่วโมง *1,000 
บาท)= 6,000)  
ค่าใช้สอย =2,250 บาท 
อาหาร 1 มื้อ*80*15 คน =1,200 บาท 
อาหารว่าง 2 มื้อ* 35บาท *15 คน=1,050 บาท 
ค่าวัสดุ =4,750 บาท 
ค่าถ่ายเอกสาร=4,750บาท 

 ไตรมาส 2 
มี.ค.64  

ผศ.ดร.
ปัณณ์รภัส 
ถกลภักดี 

รวมงบประมาณ  35,000 35,000    

2. แผนงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น 

  2.2.1  โครงการส่งเสริมการผลิตงานวิจัยและงานสร้างสรรค์เพื่อสร้างความเข้มแข็งเพื่อการพัฒนาท้องถ่ิน 
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1  กิจกรรม 1. โครงการ
ส่งเสริมและจัดท าวารสาร 
(วารสารบัณฑิตศึกษา) 

1. เพื่อเป็นแหล่งเผยแพร่
ผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ   ของ
คณาจารย์ นักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา ท้ังในและนอก
มหาวิทยาลัยและผู้สนใจทั่วไป    
2. เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้เกิด
การวิจัย   
3. เพื่อการพัฒนาองค์ความรู้ใน
สาขาวิชาต่างๆ                        

 เชิงปริมาณ 
- มีวารสารบัณฑิตศึกษา 
ปีละ 3 ฉบับ ฉบับละ 
200 เล่ม  
 เชิงคุณภาพ       
- วารสารออกได้ตาม
ก าหนดเวลา     
- ความพึงพอใจของผู้
ตีพิมพ์เผยแพร่ใน
วารสารบัณฑิตศึกษา ไม่
น้อยกว่า 
ร้อยละ 80  
ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 80 

          
379,100  

        
379,100  

ค่าตอบแทน  186,300 บาท 
- ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ (225 คน* 500 บาท 
= 112,500 บาท) 
- ค่าตอบแทนกองบรรณาธิการและคณะท่ีปรึกษา 
(16 คน * 1,500 บาท* 3 ฉบับ = 72,000 บาท) 
- ค่าตอบแทนคณะผู้จัดท าวารสารบัณฑิตศึกษา 
(600 บาท* 3 ฉบับ) =1,800 บาท     
ค่าใช้สอย 145,000 บาท 
- ค่าจ้างเหมาจัดท าวารสาร + ค่าออกแบบ ปีละ 
3 ฉบับ ฉบับละ 200 เล่ม (600 เล่ม* 225 บาท = 
135,000 บาท) 
- ค่าบ ารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 
อุปกรณ์เครือข่ายข้อมูล และอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล 
ของระบบ ThaiJO 2.0 = 10,000 บาท 
ค่าวัสดุ 10,000  บาท 
- ซองน้ าตาล  2,000 ซอง*5 บาท = 10,000 
บาท 
ค่าสาธารณูปโภค 37,800 บาท 
- ค่าจัดส่งไปรษณีย์ (600 เล่ม) 
- ค่าจัดส่งบทความให้ผู้ทรงคุณวุฒิอ่าน  
-  ค่าแสตมป์ติดซองเปล่าให้ผู้ทรงคุณวุฒิส่งกลับ  

 ไตรมาส 1-4 
ร้อยละของการ
เบิกจ่าย  
ไตรมาส 1 =32  
% (121,312 
บาท) 
ไตรมาส 2 = 22 
%  
(83,402 บาท) 
ไตรมาส 3 = 23 
%  
(87,193 บาท)  
ไตรมาส 4 = 23 
% 
(87,193 บาท)    

รองคณบดี
ฝ่ายวิจัยและ
ประกันฯ 
น.ส.ธิดา  
โยธากุล 
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2 กิจกรรม 2. การอบรมเชิง
ปฏิบัติการอาจารย์ท่ี
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และ
การค้นคว้าอิสระ ระดับ
บัณฑิตศึกษา 

1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหน้าท่ี
และบทบาทอาจารย์ท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ 
ในระดับบัณฑิตศึกษา 2. เพื่อให้ผู้
เข้าอบรมสามารถน าแนวทางไปใช้
ในบทบาทของอาจารย์ท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ 
การปฏิบัติท่ีดีในการให้ค าปรึกษา
วิทยานิพนธ์ และการค้นคว้า
อิสระ3. เพื่อเพิ่มสมรรถนะด้าน
การวิจัยส่งเสริมและสนับสนุนการ
เผยแพร่ผลงานวิจัย 

 - อาจารย์ประจ า
หลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา และ
กรรมการท่ีปรึกษา เข้า
ร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 - ร้อยละ 80 
ของอาจาจารย์ท่ีได้รับ
การอบรมมีความพึง
พอใจและสามารถน า
ความรู้ไปพัฒนา
สมรรถนะด้านการวิจัย
ส่งเสริมและสนับสนุน
การเผยแพร่ผลงานวิจัย
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

          
193,900  

        
193,900  

ค่าตอบแทน  12,000 บาท  - ค่าตอบแทน
วิทยากร 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 - ค่าท่ีพัก (พักเดี่ยว 1,450 บาท x 
4 ห้อง x 1 คืน) = 5,800 บาท- ค่าท่ีพัก (พักคู่ 
1,800 บาท x 28 ห้อง x 1 คืน) = 50,400 บาท- 
ค่าเช่าห้องประชุม = 5,000 บาท- ค่าทางด่วน
พิเศษ =1,500 บาท  - ค่าเบี้ยเลี้ยง = 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-  ค่าน้ ามันรถ  
7,000 บาท - ค่าวัสดุอื่น ๆ =3,900 บาท 

 ไตรมาส 3 
พ.ค. 64  

รองคณบดี
ฝ่ายวิจัยและ
ประกันฯน.ส.
สมลักษณ์ 
เทินสระเกษ 
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3 กิจกรรมท่ี 3. โครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการการ
วิเคราะห์ข้อมูลการใช้
โปรแกรม LISREL 

1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม 
LISREL 
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถ
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม 
LISREL ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม
สามารถเชื่อมโยงการวิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม LISREL กับ
ปัญหาวิจัยท่ีสนใจ 

 - อาจารย์ประจ า
หลักสูตร ระดับ
บัณฑิตศึกษา เข้าร่วม
อบรมไม่น้อยกว่า ร้อย
ละ 80 
 - ร้อยละ 80 ของ
อาจารย์ และนักศึกษาท่ี
เข้ารับการอบรม
สามารถน าความรู้ไป
ใช้ได้อย่างถูกต้องและ
เหมาะสมเกิด
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  
มิ.ย. 64 
  

รองคณบดี
ฝ่ายวิจัยและ
ประกันฯ 
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4 กิจกรรม 4. โครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ
จริยธรรมการวิจัยใน
มนุษย์ 

1. เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้าน
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ให้แก่
อาจารย์ และนักศึกษา 
2. เพื่อให้ทราบวิธีการปฏิบัติใน
การเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับ
การพิจารณารับรองจาก
คณะกรรมการจริยธรรมในมนุษย์ 

 - อาจารย์ นักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา เข้า
ร่วมอบรมไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 
 - ร้อยละ 80 ของ
อาจารย์ และนักศึกษาท่ี
เข้ารับการอบรมมี
ความรู้ความเข้าใจเรื่อง
จริยธรรมการวิจัยใน
มนุษย์ 
 - ร้อยละ 80 มีความพึง
พอใจในการเข้าร่วม
โครงการ 

  38,600 38,600 ค่าตอบแทน =7,000 บาท 
- วิทยากร (1,000*7 ชม.*1 วัน =7,000 บาท) 
ค่าใช้สอย 19,600 บาท 
- อาหาร (100 คน*1วัน*80 บาท)= 8,000 บาท 
- ค่าอาหารว่าง (100 คน *2 มื้อ*35 บาท) 
=7,000 บาท 
- ค่าเดินทางวิทยากร (ไป-กลับ) 3,400 บาท 
- ค่าท่ีพัก (1 คืน*1,200 บาท=1,200 บาท) 
ค่าวัสดุ 12,000 บาท 
-ถ่ายเอกสาร (100 ชุด*100 บาท)= 10,000 บาท 
- ใบประกาศนียบัตร (100 แผ่น *20 บาท=2,000 
บาท 

 ไตรมาส 3  
มิ.ย. 64 
  

รองคณบดี
ฝ่ายวิจัยและ
ประกันฯ 
ธิดา 
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5 กิจกรรม 5. พัฒนา
นักศึกษาให้มีสมรรถนะใน
การผลิตและเผยแพร่
ผลงานวิจัย (สาขาวิชา
หลักสูตรและการสอน) 

1. เพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์
นักศึกษาในการเขียนบทความวิจัย 
และเทคนิคการเผยแพร่ผลงานใน
วารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล
ของ สกอ. และสมศ 2. เพื่อเตรียม
ความพร้อมอาจารย์ในการน าเสนอ
ผลงานนักศึกษาวิจัยในรูปของการ
น าเสนอปากเปล่า และการ
น าเสนอแบบโปสเตอร์ 3. 
นักศึกษาและอาจารย์มีวิธีการและ
ความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมเชิงรุก 

1.เชิงปริมาณ 1. จ านวน
อาจารย์และนักศึกษา 
และผู้สนใจ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 902.เชิง
คุณภาพ       1.จ านวน
บทความท่ีมีคุณภาพไป
น าเสนอในท่ีประชุมทาง
วิชาการของนักศึกษา
และอาจารย ์ 

        14,600  14,600  หมวดค่าตอบแทน =6,000 บาท - ค่าตอบแทน
วิทยากร ชม.ละ 1,000 x 6 ชม.  =  6,000  บาท 
หมวดค่าใช้สอย = 6,000  บาท - ค่าอาหาร
กลางวัน 40 คน * 80 บาท *1 มื้อ  =3,200 บาท 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  40 คน* 35 บาท 
*2 มื้อ = 2,800 บาท ค่าวัสดุ = 2,600  บาท-  
ปากกา ด้ามละ  15 บาท * 40 ด้าม = 600 บาท 
- แฟ้มใส่เอกสาร 20*40 =800 บาท สมุดบันทึก  
30 บาท *40  บาท =1,200 บาท                                                                                                                                                                                                

 ไตรมาส 2 มี.ค. 
64  

อ.ดร.พิทักษ์   
นิลนพคุณ 
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6 กิจกรรม 6. พัฒนา
นักศึกษาให้มีสมรรถนะใน
การผลิตและเผยแพร่
ผลงานวิจัย ( สาขาวิชา
นวัตกรรมการบริหาร
การศึกษา) 

1. เพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์
นักศึกษาในการเขียนบทความวิจัย 
และเทคนิคการเผยแพร่ผลงานใน
วารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล
ของ สกอ. และสมศ 
 2. เพื่อเตรียมความพร้อมอาจารย์
ในการน าเสนอผลงานนักศึกษา
วิจัยในรูปของการน าเสนอปาก
เปล่า และการน าเสนอแบบ
โปสเตอร์ 
 3. นักศึกษาและอาจารย์มีวิธีการ
และความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมเชิง
รุก 

1.เชิงปริมาณ 
 1. จ านวนอาจารย์และ
นักศึกษา และผู้สนใจ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 
2.เชิงคุณภาพ   
1.จ านวนบทความท่ีมี
คุณภาพไปน าเสนอในท่ี
ประชุมทางวิชาการของ
นักศึกษาและอาจารย์  

        15,000  15,000  หมวดค่าตอบแทน =6,000 บาท  
- ค่าตอบแทนวิทยากร ชม.ละ 1,000 x 6 ชม.  =  
6,000  บาท  
หมวดค่าใช้สอย  =6,000  บาท  
 - ค่าอาหารกลางวัน 40 คน * 80 บาท *1 มื้อ  
=3,200 บาท 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  40 คน* 35 บาท 
*2 มื้อ  = 2,800 บาท 
ค่าวัสดุ = 3,000  บาท  
-  ปากกา ด้ามละ  15 บาท * 40 ด้าม = 600 
บาท  
- แฟ้มใส่เอกสาร 20*40 =800 บาท  
- สมุดบันทึก  30 บาท *40  บาท   =1,200 บาท    
- ค่าเอกสารประกอบการบรรยาย =  300 บาท                                                                                                                                                                                             

 ไตรมาส 2  
มี.ค. 64 
  

ผศ.ดร.
สุวรรณา  
โชติสุกานต์ 

7 กิจกรรม 7. การเผยแพร่
นวัตกรรมท่ีเป็นผลงานเชิง
ประจักษ์ในการประชุม
วิชาการในระดับชาติหรือ
นานาชาติ (สาขาวิชาการ
จัดการระบบสุขภาพ) 

1.  เพื่อเผยแพร่นวัตกรรมท่ีเป็น
ผลงานเชิงประจักษ์ของนักศึกษา
ในระดับชาติหรือนานาชาติ 
2.  เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์
การน าเสนอผลงานวิชาการของ
นักศึกษา 

1. ผลงานท่ีเผยแพร่ไม่
น้อยกว่า 2 เรื่อง  คิด
เป็นร้อยละ 100 
2.  ระดับความพึงพอใจ
ของนักศึกษาท่ีน าเสนอ
ผลงาน 

  11,100 11,100 ค่าใช้สอย = 11,100 บาท 
ค่าท่ีพัก คนละ 800บาท x 2 คืน x 5 คน =8,000 
บาท 
ค่าอาหารภายนอกมื้อละ 120 บาท x 4 มื้อ x 5 
คน = 2,400บาท 
ค่าอาหารว่าง มื้อละ 35 บาท x 4 มื้อ x 5 คน 
=700 บาท 

 ไตรมาส 2  
ม.ค. 64 
  

รศ.ดร.ภูษิตา 
อินทร
ประสงค์ 
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8  กิจกรรม 8. โครงการ
สร้างองค์ความรู้เครือข่าย 
นักสิ่งแวดล้อม สาขาวิชา
สิ่งแวดล้อมศึกษา 

เพื่อติดตามผลงานศิษย์เก่าของ
หลักสูตรปรัชญาดุษฎี บัณฑิต 
สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา หลัง
ส าเร็จการศึกษา และสังเคราะห์
องค์ความรู้ทางสิ่งแวดล้อมศึกษา 

 - นักศึกษาท่ีได้รับการ
พัฒนาทักษะที่จ าเป็น
ต่อการ ด าเนินชีวิตใน
ศตวรรษท่ี 21 
 -  ศิษย์เก่าของ
หลักสูตร สามารถ
สังเคราะห์องค์ความรู้
ทางสิ่งแวดล้อมได้ใน
ระดับดี 

            
40,480  

         
40,480  

ค่าใช้สอย= 40,480 
- ค่าอาหารกลางวัน   (120 บาท*12 คน*4 มื้อ)  
=  5,760 บาท 
- ค่าอาหารเย็น   (120 บาท*12 คน*4 มื้อ)  =  
5,760 บาท 
- ค่าอาหารว่าง  (35 บาท*12 คน*8 มื้อ)    =  
3,360 บาท 
- ค่าท่ีพัก  (800 บาท*6 คน*4 คืน)   =  19,200 
บาท 
- ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง (ไป-กลับ) (4 บาท*200 
ก.ม.*8 เท่ียว)=6,400  บาท 

 ไตรมาส 3 
มิ.ย. 64 
  

ผศ.ดร.สุวารีย์ 
ศรีปูณะ 

9 กิจกรรม 9. โครงการ
ส่งเสริมทักษะทางวิชาการ 
สิ่งแวดล้อมศึกษาสู่การใช้
ประโยชน์ สาขาวิชา
สิ่งแวดล้อมศึกษา 

เพื่อเพิ่มทักษะในการน าเสนอและ
เผยแพร่ผลงานวิชาการ ด้าน
สิ่งแวดล้อมศึกษา 

 - ร้อยละของนักศึกษา
ท่ีได้รับการพัฒนาทักษะ
ท่ีจ าเป็นต่อการ ด าเนิน
ชีวิตในศตวรรษท่ี 21- 
นักศึกษาสามารถ
น าเสนอและเผยแพร่
ผลงานวิชาการด้าน
สิ่งแวดล้อมศึกษา ได้ใน
ระดับดีมาก 

            
10,000  

         
10,000  

ค่าใช้สอย = 10,000 บาท- ค่าใช้จ่ายในการเข้า
ร่วมน าเสนอผลงาน ทางวิชาการ  (2,500 บาท*4 
คน) = 10,000  บาท 

 ไตรมาส 3พ.ค. 
64  

อ.ดร.ประภา
พร ชุลีลัง 
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10 กิจกรรม 10. การน าเสนอ
ผลงานของนักศึกษาใน
เวทีประชุมวิชาการ 
(สาขาวิชานวัตกรรมการ
จัดการสิ่งแวดล้อม) 

1. เพื่อให้นักศึกษาในหลักสูตรมี
ประสบการณ์ในเวทีประชุม
วิชาการ 
2. เพื่อให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยน
งานทางวิชาการ 

 - ร้อยละ 100 ของ
นักศึกษาเข้าร่วมการ
ประชุมในเวทีการ
ประชุมวิชาการ  
- ร้อยละ 100 ของ
นักศึกษาท่ีเข้าร่วมการ
ประชุมวิชาการได้มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูล
ทางวิชาการ 

            
18,000  

         
18,000  

ค่าใช้สอย = 18,000 บาท 
ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ 
ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ  
คนละ 1,500 บาท จ านวน 12 คน รวม 18,000 
บาท 

 ไตรมาส 3 
พ.ค. 64 
  

ผศ.ดร. วนัส
พรรัศม์ 
สวัสดี และ 
อ.ดร.ศศิธร 
หาสิน 

11    กิจกรรม 11. การ
เผยแพร่นวัตกรรมท่ีเป็น
ผลงานเชิงประจักษ์ในการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ
หรือนานาชาติ (หลักสูตร
วิทยาศาสตร์และ
นวัตกรรมเพื่อการพัฒนา) 

เพื่อน านวัตกรรมของนักศึกษาไป
เผยแพร่ในการประชุมทางวิชาการ
ในระดับชาติหรือนานาชาติ 

จ านวนนวัตกรรมท่ี
น าไปเผยแพร่ไม่น้อย
กว่า 2 เรื่อง 

            
14,500  

         
14,500  

 ค่าใช้สอย = 14,500  บาท 
ค่าอาหาร (120 บาท*12 คน *2 มื้อ) = 2,880 
บาท 
 ค่าท่ีพัก (800 บาท*12 คน*1 คืน)= 9,600 บาท 
 เบี้ยเลี้ยง (240 บาท*2 วัน *1 คน)= 480 บาท 
ค่าน้ ามันรถ (ไป-กลับ) = 1,540 บาท  

 ไตรมาส 3 
เม.ย.  64 
  

รศ.ดร.ศศมล 
+ดร.ปุณย
นุช. 

12 กิจกรรม 12. การน าเสนอ
ผลงานของนักศึกษาใน
งานประชุมวิชาการ 

1.เพื่อพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ 
นักศึกษาในการน าเสนอผลงาน
วิชาการ                                       
2.เพื่อเตรียมความพร้อมของ
อาจารย์ นักศึกษาในการน าเสนอ
ผลงานในงานประชุมวิชาการ 

เชิงปริมาณ จ านวน
อาจารย์และนักศึกษา 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90  
เชิงคุณภาพ จ านวน
บทความท่ีไปน าเสนอใน
งานประชุมวิชาการของ
อาจารย์นักศึกษา 

            
10,000  

         
10,000  

ค่าใช้สอย  = 10,000 บาท                                              
ค่าเดินทาง ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง  = 7,750 บาท                         
ค่าอาหารกลางวัน (15 คน *80 บาท * 1 มื้อ = 
1,200 บาท)      ค่าอาหารว่าง (15 คน *35 บาท 
* 2 มื้อ = 1,050 บาท)  

 ไตรมาส 3 
มิ.ย. 64 
  

รศ.ดร.เบญจ
ลักษณ์ เมือง
มีศรี 
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13 กิจกรรม 13. การเผยแพร่
ในการประชุมวิชาการใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ 
(สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา) 

1. เพื่อเผยแพร่ผลงานเชิงประจักษ์
ของนักศึกษาในระดับชาติหรือ
นานาชาติ 
2.  สร้างเสริมประสบการณ์การ
น าเสนอผลงานวิชาการของ
นักศึกษา 

 1. ผลงานท่ีเผยแพร่ไม่
น้อยกว่า 2 เรื่อง  คิด
เป็นร้อยละ 100 
2.  ระดับความพึงพอใจ
ของนักศึกษาท่ีน าเสนอ
ผลงาน 

  33,360 33,360 ค่าใช้สอย = 33,360 บาท 
ค่าท่ีพัก คนละ 800บาท *1 คืน *12 คน 
=19,200 บาท 
ค่าอาหารภายนอกมื้อละ 120 บาท *4 มื้อ * 12 
คน = 5,760บาท 
ค่าอาหารว่าง มื้อละ 35 บาท *4 มื้อ *12 คน * 
=1,680 บาท 
ค่าเบี้ยเลี้ยง 240 บาท*3 วัน*1 คน =720 บาท 
ค่าน้ ามันรถ  6,000บาท 

 ไตรมาส 2 
ม.ค. 64  

ผศ.ดร.ช่อ
เพชร เบ้าเงิน 

รวมงบประมาณ  820,140 820,140    

5. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 

  
5.1.1  โครงการพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรสู่ความเป็นเลิศ 
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1 กิจกรรม 1. พัฒนาระบบ
การจัดการทรัพยากร
บุคคลสู่ความเป็นเลิศ 

1. เพื่อบริหารเงินเดือน และ
ค่าตอบแทนเงินประจ าต าแหน่ง  
2. เพื่อกิจกรรมสร้างสรรค์และ
พัฒนาบุคลากร  
3. เพื่อตอบแทนล่วงเวลา เสาร์- 
อาทิตย์เจ้าหน้าท่ีส านักงาน 

  - ร้อยละ 90 ของการ
เบิกจ่ายงบประมาณ 
 - ระดับความส าเร็จของ
การจัดการทรัพยากร
บุคลากรสู่ความเป็นเลิศ 
มีการประเมินมา
ปรับปรุงการด าเนินการ
ตามแผนอัตราก าลัง 
และแผนพัฒนาบุคลากร 

              
-    

        
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 
ร้อยละของการ
เบิกจ่าย  
ไตรมาส 1 =32  
% (96,000 บาท) 
ไตรมาส 2 = 22 
%  
(66,000 บาท) 
ไตรมาส 3 = 23 
%  
(69,000 บาท)  
ไตรมาส 4 = 23 
% 
(69,000 บาท)    

รองคณบดี
ฝ่ายบริหาร 
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2 กิจกรรม 2. โครงการ
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าท่ี
หลักสูตรประกาศนียบัตร
บัณฑิต สาขาวิชาชีพครู  

เพื่อใช้เป็นค่าตอบแทนการท างาน
ของเจ้าหน้าท่ี 

 - ร้อยละ 100 ของการ
เบิกจ่าย 
- ระดับความส าเร็จของ
การจัดการทรัพยากร
บุคลากรสู่ความเป็นเลิศ 
มีการประเมินมา
ปรับปรุงการด าเนินการ
ตามแผนอัตราก าลัง 
และแผนพัฒนาบุคลากร 

  69,120 69,120 ค่าตอบแทน =69,120 บาท 
ค่าเบี้ยเลี้ยง จนท (จนท 420 บาท*2/3 คน* 9 
วัน/เดือน*10 เดือน=42,120 บาท, แม่บ้าน 300 
บาท*1คน*10 วัน/เดือน*10เดือน =27,000 บาท  

 ไตรมาส 1-4 
ร้อยละของการ
เบิกจ่าย  
ไตรมาส 1 =32  
% (22,118 บาท) 
ไตรมาส 2 = 22 
%  
(15,206 บาท) 
ไตรมาส 3 = 23 
%  
(15,898 บาท)  
ไตรมาส 4 = 23 
% 
(15,898 บาท)    

ผศ.ดร.อังคนา 
กรัณยาธกิุล 

3   กิจกรรม 3. สนับสนุน
การเรียนการสอน 
(สาขาวิชาเทคโนโลยีการ
จัดการเกษตร) 

การสนับสนุนการเรียนการสอนให้
มีประสิทธิภาพ 

 - ร้อยละ 90 ของการ
เบิกใช้งบประมาณ การ
บริหารจัดการงาน
วิชาการ 
- ระดับความส าเร็จของ
การจัดการทรัพยากร
บุคลากรสู่ความเป็นเลิศ 
มีการประเมินมา
ปรับปรุงการด าเนินการ
ตามแผนอัตราก าลัง 
และแผนพัฒนาบุคลากร  

  36,120 36,120 ค่าตอบแทน = 36,120 บาท 
เจ้าหน้าท่ี 43 สัปดาห์* 2 วัน* 1/2 คน* 420 
บาท =  36,120 บาท 

 ไตรมาส 1-4 
ร้อยละของการ
เบิกจ่าย  
ไตรมาส 1  
=32  % 
(11,558.4 บาท) 
ไตรมาส 2  
= 22 %  
(7,946.4 บาท) 
ไตรมาส 3 = 23 
%  

รศ.ดร.ศรีน้อย 
ชุ่มค า 
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(8,307.6 บาท)  
ไตรมาส 4  
= 23 % 
(8,307.6 บาท)    

รวมงบประมาณ  405,240 405,240    

  5.2.3 โครงการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้โดยสร้างชุมชนอุดมปัญญา 

        
1  

 กิจกรรม 1. โครงการการ
จัดการความรู้ KM บัณฑิต
วิทยาลัย  

1. เพื่อให้บุคลากรของบัณฑิต
วิทยาลัยได้พัฒนาองค์ความรู้ และ
สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ท่ี
ได้รับให้กับบุคคลอื่นได้อย่าง
ถูกต้อง 
2. เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีต่อ
งาน ต่อปัญหา และสามารถร่วม
แก้ปัญหาให้ลุล่วงไปด้วยดี ได้อย่าง
มีหลักการ และแนวคิดท่ีเหมาะสม 
3. เพื่อให้ข้อมูลตอบสนองตรงตาม
เป้าหมายของผู้รับบริการ และตรง
ตามพันธกิจของบัณฑิตวิทยาลัย 

 เชิงปริมาณ 
1. ร้อยละ 80  บุคลากร
บัณฑิตวิทยาลัยเข้าร่วม
กิจกรรม  
เชิงคุณภาพ                            
1. บุคลากรบัณฑิต
วิทยาลัยสามารถน าองค์
ความรู้ท่ีได้รับถ่ายทอด
องค์ความรู้ให้กับ
ผู้รับบริการ   

              
2,300  

           
2,300  

ค่าใช้สอย = 1,800   บาท  
ค่าอาหารกลางวัน  1มื้อ * 12 คน * 80 บาท =  
960 บาท 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  2 มื้อ * 12 คน* 35 
บาท = 840 บาท 
ค่าวัสดุ  =500  บาท 
 ค่าถ่ายเอกสาร 12 ชุด  = 500 บาท                                                                    

ไตรมาส  
 มี.ค. 64 

รองคณบดี
ฝ่ายบริหาร 
น.ส.อัจฉรา  
ศรีอาภัย 

 รวมงบประมาณ               
2,300  

           
2,300  

      

  5.3.1  โครงการจัดการมาตรฐานการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ               



แผนปฏิบัตกิารบัณฑิตวทิยาลัย ประจ าปีงบประมาณ 2564 76 

 

1 กิจกรรม 1. การตรวจ
ประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน บัณฑิต
วิทยาลัย (งบประมาณ
แผ่นดิน) 

1. เพื่อรับการตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน บัณฑิต
วิทยาลัย ประจ าปีการศึกษา 2562 
2. เพื่อน าผลการประเมินมา
ปรับปรุงพัฒนาการส่งเสริม
คุณภาพการศึกษาในระดับ
บัณฑิตศึกษา                      

เชิงปริมาณ 
 1. ผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษา
ภายในตามเกณฑ์ สกอ. 
มากกว่า 3.51เชิง
คุณภาพ   
 2. ผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษา
ภายในตามเกณฑ์ สกอ. 
อยู่ในระดับท่ีเพิ่มขึ้น 

          
5,800  

             
5,800  

ค่าใช้สอย =  2,720 บาท 
(ค่าอาหารกลางวัน 120 บาท*16 คน=1,920 
บาท,  
อาหารว่าง 25 บาท*16 คน*2 มื้อ =800 บาท)= 
2,720 บาท 
ค่าวัสดุ = 3,080 บาท 
(ค่ากระดาษ, ค่าหมึก, ค่าถ่ายเอกสาร) 3,080 
บาท 

 ไตรมาส 4  
 ส.ค. 64  

รองคณบดี
ฝ่ายวิจัยและ
ประกัน
คุณภาพฯ 

2 กิจกรรม 2. การตรวจ
ประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน บัณฑิต
วิทยาลัย (งบประมาณ
รายได้) 

1. เพื่อรับการตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน บัณฑิต
วิทยาลัย ประจ าปีการศึกษา 2562 
2. เพื่อน าผลการประเมินมา
ปรับปรุงพัฒนาการส่งเสริม
คุณภาพการศึกษาในระดับ
บัณฑิตศึกษา                      

เชิงปริมาณ 
 1. ผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษา
ภายในตามเกณฑ์ สกอ. 
มากกว่า 3.51 
เชิงคุณภาพ   
 2. ผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษา
ภายในตามเกณฑ์ สกอ. 
อยู่ในระดับท่ีเพิ่มขึ้น    

              
3,500  

           
3,500  

ค่าตอบแทน  =3,500 บาท 
(ค่าคณะกรรมการตรวจประเมิน ประธาน 1 คน*
1,000 บาท+ กรรมการ 1 คน*1,000 บาท+
กรรมการและเลขานุการ 1 คน*1,000 บาท+
ผู้ช่วยเลขานุการ 1 คน*500บาท* 1 วัน) =3,500 
บาท 

 ไตรมาส 4  
 ส.ค. 64  

รองคณบดี
ฝ่ายวิจัยและ
ประกัน
คุณภาพฯ 
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3 กิจกรรม 3. โครงการ
ตรวจประกันคุณภาพ
หลักสูตรประกาศนียบัตร 
สาขาวิชาชีพครูปี
การศึกษา 2563 

1. เพื่อตรวจสอบและประเมินผล
การด าเนินงานระดับหลักสูตร ตาม
ระบบคุณภาพและกลไกว่าเป็นไป
ตามเกณฑ์และได้มาตรฐาน2. 
เพื่อให้หลักสูตรทราบสถานภาพ
ของตนเองอันจะน าไปสู่การ
ก าหนดแนวทางในการพัฒนา
คุณภาพไปสู่เป้าหมาย (targets) 
และเป้าประสงค์ (goals) ท่ีตั้ง ไว้
ตามจุดเน้นของตนเอง3. เพื่อให้ได้
ข้อมูลท่ีสะท้อนจุดแข็ง จุดท่ีควร
ปรับปรุง ตลอดจนข้อเสนอแนะใน
การพัฒนาการ ด าเนินงานเพื่อ
น าไปปรับปรุงผลการด าเนินการใน
แต่ละระดับอย่างต่อเนื่อง เพื่อ
ยกระดับขีดความสามารถของ
มหาวิทยาลัย 

 - ผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษา
ภายในมากกว่า 3.51- 
ผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในตาม
เกณฑ์ สกอ. อยู่ใน
ระดับท่ีเพิ่มขึ้น 

  10,710 10,710 ค่าตอบแทน 7,000 บาท(ค่าผู้ตรวจประเมิน 
จ านวน 4 คน ประธาน 1 คน * 3,000 บาท 
กรรมการภายนอก 1 คน * 2,500 บาท กรรมการ
คนใน 1 คน * 1,000 บาท ผู้ช่วยกรรมการ 1 คน 
* 500 บาท เป็นเงิน 7,000 บาท)ค่าใช้สอย 
1,710 บาท (ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อๆละ 120 
บาท* 9 คน = 1080 บาท) (ค่าอาหารว่าง 2 มื้อๆ
ละ 35 บาท *  9 คน =น 630 บาท) ค่าวัสดุ 
2,000 บาท(ค่าคู่มือ เล่มละ 100 บาท จ านวน 10 
เล่ม =1,000 บาท)(ค่ากระดาษ = 1,000 บาท) 

 ไตรมาส 3 มิ.ย. 
64  

ผศ.ดร.ดนุชา 
สลีวงศ์ 
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4 กิจกรรม 4. โครงการทวน
สอบคุณภาพหลักสูตร
ประกาศนียบัตร สาขา
วิชาชีพครู 
ปีการศึกษา 2563 

1. เพื่อตรวจสอบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ 
2. เพื่อตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ระดับ
รายวิชา 
3. เพื่อตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ระดับ
หลักสูตร 

 - ผลการทวนสอบ
คุณภาพหลักสูตรอยู่ใน
ระดับดี 
- ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนตามมาตรฐาน คิด
เป็นร้อยละ 100 

  6,160 6,160 ค่าตอบแทน 4,200 บาท 
(ค่าผู้ตรวจประเมิน จ านวน 1 คน * 600 บาท * 7 
ชั่วโมง = 4,200 บาท) 
ค่าใช้สอย 1,520 บาท 
 (ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อๆละ 120 บาท* 8 คน 
= 960 บาท) 
 (ค่าอาหารว่าง 2 มื้อๆละ 35 บาท * 8 คน = 
560 บาท) 
ค่าวัสดุ  440 บาท 
(ค่ากระดาษ เป็นเงิน 440 บาท) 

 ไตรมาส 3  
มิ.ย. 64 
  

อ.ดร.เลอ
ลักษณ์ โอท
กานนท์ 

รวมงบประมาณ 5,800 20,370 26,170    

  5.4.1 งานพัฒนาประสิทธิผลการบริหารงบประมาณ 
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1 กิจกรรม 1.  จัดหาวัสดุ 
ครุภัณฑ์ส านักงาน และ
วัสดุการศึกษา (บัณฑิต
วิทยาลัย) 

1. เพื่ออ านวยความสะดวกในการ
ด าเนินกิจกรรมด้านต่างๆ 
2. เพื่อให้ระบบการเงิน  และ
งบประมาณ  มีความแข็งแกร่ง  มี
ประสิทธิภาพ  และเอื้อประโยชน์
ต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย  
3. เพื่อสนับสนุนให้บุคคลมี
คุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น  
4. เพื่อให้ระบบฐานข้อมูลมีความ
ถูกต้อง  ทันสมัย  น่าเชื่อถือและ
ได้รับการยอมรับ  
5. เพื่อให้มีการยอมรับในการ
น าเสนอนโยบายและการบริหาร
จัดการที่ดีของมหาวิทยาลัย ตาม
หลักการธรรมา 
ภิบาล 
6. จัดหาอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นเพื่อ
น ามาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและ
มีประสิทธิภาพ        

 - ร้อยละ 90 ของการ
เบิกจ่ายงบประมาณ
ตามแผน 
- ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ
ของนักศึกษาและ
อาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ และสิ่ง
อ านวยความสะดวกและ
บริการขั้นพ้ืนฐานอยู่ใน
ระดับดี 

          
523,328  

        
523,328  

ค่าใช้สอย = 100,000 บาท                                            
(พวงหรีด * 12 เดือน  = 22,960 บาท)         
ค่าเช่าคลาวด์ 77,040 บาท 
ค่าวัสดุ  = 300,000 บาท                                                
(หมึก, กระดาษ, ไวท์บอร์ด, สมุด, ดินสอ, น้ ายา
ลบค าผิด, เทปกาว, กรรไกร, ไม้บรรทัดเหล็ก, ท่ี
เย็บกระดาษ, เครื่องคิดเลข, แผ่นบันทึกข้อมูล, 
คลิปหนีบกระดาษ, เครื่องเจาะกระดาษ, แปลงลบ
กระดาน, ลวดเย็บกระดาษ, สายไฟฟ้า, ซอง
เอกสาร)   
ค่าครุภัณฑ์  = 123,328 บาท                                           
(เครื่องส ารองไฟ, เครื่องแสกน, โทรศัพท์ตั้งโต๊ะ, 
เครื่องถ่ายเอกสาร, เครื่องหน่วยความจ าส ารอง, 
และอื่นๆ)   
ค่าเช่าไอทีสิส 109,140 บาท                       

 ไตรมาส 1-4 
ร้อยละของการ
เบิกจ่าย  
ไตรมาส 1  
=32  % 
(167,464.96) 
ไตรมาส 2  
= 22 %  
(115,132.16) 
ไตรมาส 3  
= 23 %  
(120,365.44)  
ไตรมาส 4  
= 23 % 
(120,365.44)   

รองคณบดี
ฝ่ายบริหาร 
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2 กิจกรรม 2. ค่า
สาธารณูปโภค (บัณฑิต
วิทยาลัย) 

1.เพื่ออ านวยความสะดวกในการ
ด าเนินกิจกรรมด้านต่างๆ 
2. เพื่อให้ระบบการเงิน และ
งบประมาณ มีความแข็งแกร่ง  มี
ประสิทธิภาพ  และเอื้อประโยชน์
ต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย  
3. เพื่อให้มีระบบบริหารจัดการท่ีดี  
มีระบบฐานข้อมูลท่ีถูกต้อง 
ทันสมยั  น่าเชื่อถือและได้รับการ
ยอมรับ 

 - ร้อยละ 90 ของการ
เบิกจ่ายงบประมาณ
ตามแผน 
- ระบบการบริหาร
จัดการที่ดี อยู่ในระดับดี
มาก 

            
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 
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)    

รองคณบดี
ฝ่ายบริหาร 



แผนปฏิบัตกิารบัณฑิตวทิยาลัย ประจ าปีงบประมาณ 2564 81 

 

3 กิจกรรม 3. การจัดการ
ความเสี่ยง บัณฑิต
วิทยาลัย (บัณฑิต
วิทยาลัย) 

1. เพื่อก าหนดนโยบาย และ
แผนการบริหารความเสี่ยงของ
บัณฑิตวิทยาลัย2. เพื่อพิจารณา
วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง
ของบัณฑิตวิทยาลัย3. เพื่อค้นหา
วิธีการจัดการและควบคุมความ
เสี่ยงที่เหมาะสม4. ติดตามผลการ
ด าเนินงานและประเมินผลการ
ด าเนินงานตามแผนบริหารความ
เสี่ยงของบัณฑิตวิทยาลัย5. เพื่อให้
บุคลากรสามารถน าความรู้ท่ีได้รับ
ไปประยุกต์ใช้ในหน่วยงาน 

 - ร้อยละ 90 ของการ
เบิกจ่ายงบประมาณ
ตามแผนท่ีก าหนด- 
บุคลากรสามารถน า
ความรู้ไปประยุกต์ใช้ใน
งานและหน่วยงาน ได้
อย่างดีเยี่ยม 

              
2,800  

           
2,800  

ค่าใช้สอย  2,640 บาท  ค่าอาหารกลางวัน
อาจารย์/บุคลากร (12 คน x 150 บาท x 1 มื้อ)     
= 1,800 บาท ค่าอาหารว่างอาจารย์/บุคลากร 
(12 คน x 35 บาท x 2 มื้อ) = 840 บาท  ค่าวัสดุ   
160 บาทค่าถ่ายเอกสาร  ปากกา/ดินสอ 

 ไตรมาส 1 
ธ.ค.63  

รองคณบดี
ฝ่ายบริหาร
นางสาวสม
ลักษณ์ เทิน
สระเกษ 

4 กิจกรรม 4. โครงการ
ส ารวจความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการบัณฑิต
วิทยาลัย (บัณฑิต
วิทยาลัย) 

1. เพื่อส ารวจความคิดเห็นและ
ความพึงพอใจของอาจารย์ 
บุคลากร และนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาท่ีมาใช้บริการบัณฑิต
วิทยาลัย   

เชิงคุณภาพ : ความพึง
พอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 90 
- ผู้ใช้บริการบัณฑิตมี
ส่วนร่วมในการแสดง
ความคิดเห็นและความ
พึงพอใจของอาจารย์ 
บุคลากร ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

              
6,000  

           
6,000  

ค่าวัสดุ  6,000 บาท                          
1. หมึกสีด า HP #85A (จ านวน 1 ตลับ*2,950 
บาท) = 3000 บาท  
2. กระดาษ A4 80G (จ านวน 10 รีม*103 บาท) 
= 1,030 บาท 
3. กระดาษสี A4 สี 80G (จ านวน 5 รีม * 230 
บาท)= 1,150 บาท 
4. กระดาษโปสเตอร์สี  80G 52x77 ซม. = 820 
บาท 

 ไตรมาส 1 
ธ.ค.63  

รองคณบดี
ฝ่ายวิจัยและ
ประกัน
คุณภาพฯ 
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5  กิจกรรม 5. โครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ การ
ทบทวนแผนปฏิบัติ
ราชการ และการจัดท า
แผนกลยุทธ์ทางการเงิน
ของบัณฑิตวิทยาลัย 
ประจ าปีงบประมาณ 
2565 

1. เพื่อทบทวนแผนปฏิบัติราชการ
และแผนกลยุทธ์ทางการเงินของ
บัณฑิตวิทยาลัย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้
สอดคล้องกับแผนแม่บทของ
มหาวิทยาลัยและสภาวการณ์
ปัจจุบัน 
 2. เพื่อเป็นแนวทางในการก าหนด
กรอบทิศทางการด าเนินงานตาม
ภารกิจ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ให้สอดคล้องกับทิศทาง และการ
พัฒนาของมหาวิทยาลัย  
3. เพื่อก าหนดกรอบทิศทางการ
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
และแผนกลยุทธ์ทางการเงิน
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนา
ของมหาวิทยาลัย 
 4. เพื่อสร้างบรรยากาศการ
บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมของ
บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัยในการ
ทบทวนปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
นโยบายแผนปฏิบัติราชการ และ
แผนการด าเนินงานทางการเงิน 
ของบัณฑิตวิทยาลัย  

 -  มีการน าผลการ
ประเมินมาปรับปรุงการ
ด าเนินการตามแผนและ
พัฒนาบุคลากร ระดับ
ความส าเร็จอยู่ในระดับ 
5  
- แผนปฏิบัติราชการ
และแผนกลยุทธ์ทาง
การเงินประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564  

            
90,000  

         
90,000  

ค่าใช้สอย =  73,900 บาท  
ค่าอาหาร 700 บาท * 3 วัน * 13 คน = 27,300 
บาท  
ค่าอาหารว่าง 50 บาท * 4 มื้อ * 13 คน = 3,900 
บาท  
ค่าท่ีพัก 1,450 บาท * 13 คน * 2 คืน = 37,700  
บาท  
ค่าน้ ามัน  = 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 = 195 บาท) 
ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง (ไป-กลับ) =12,000 บาท 

  ไตรมาส 3  
มิ.ย. 64  

รองคณบดี
ฝ่ายบริหาร 
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6 กิจกรรม 6. โครงการ
บริหารจัดการวัสดุการ
เรียนการสอน ส าหรับ
นักศึกษาหลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิต 
สาขาวิชาชีพครู  ปี
การศึกษา 2563  

เพื่อจัดซ้ือจัดหาวัสดุครุภัณฑ์ให้
เพียงพอต่อการบริหารจัดการ
ภายในหลักสูตรประกาศนียบัตร
บัณฑิต สาขาวิชาชีพครู  ปี
การศึกษา 2563 

 - ค่าเฉลี่ยความพึง
พอใจของอาจารย์และ
นักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ และสิ่ง
อ านวยความสะดวก 
มากกว่า 3.51- วัสดุ 
ครุภัณฑ์เพียงพอต่อการ
บริหารจัดการภายใน
หลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิต  

          
150,000  

        
150,000  

ค่าวัสดุ =150,000 บาทหมึกพิมพ์ กล่องละ 
2,500 บาท*20 กล่อง = 50,000 บาทกระดาษ 
A4 รีมละ 103 บาท*200 รีม = 20,600 บาท
กระดาษสี รีมละ 200 บาท*20 รีม = 4,000 บาท
แฟ้ม 3 น้ิว อันละ 100 บาท*30 อัน = 3,000 
บาทตู้เอกสารพลาสติก 4 ชั้น ตู้ละ 650 บาท*6 ตู้ 
= 3,900 บาทกรรไกร 6 น้ิว อันละ 50 บาท*6 
อัน = 300 บาทป้ายชื่อตั้งโต๊ะ อันละ 120 บาท*
10 รีม = 1,200 บาทแฟ้มใส่เอกสาร 35 บาท*
180 อัน =6,300 บาทหมึก สีด า, สีแดง, สีน้ าเงิน, 
สีเหลือง 4 สี* 3 กล่อง *2,664 บาท=31,968 
บาทค่าแผ่นดิสก์ 20 กล่อง = 11,732 บาทวัสดุ
อื่นๆ 5,000 บาทค่าถ่ายเอกสาร 12,000 บาท 

 ไตรมาส 2   
ก.พ. 64   

ผศ.ดร.อังคนา 
กรัณยาธกิุล 
และผศ.ดร.ดนุ
ชา สลีวงศ์ 
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7 กิจกรรม 7. โครงการ
ศึกษาดูงาน และประชุม
เชิงปฏิบัติการจัดท า
แผนปฏิบัติการสาขาวิชา
หลักสูตรและการสอน 

1) เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้มี
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหาร
จัดการในหลักสูตร 
 2) เพื่อเป็นแนวทางในการก าหนด
กรอบทิศทางการด าเนินงานตาม
ภารกิจ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ให้สอดคล้องกับทิศทาง และการ
พัฒนาของมหาวิทยาลัย  
 3) เพื่อก าหนดกรอบทิศทางการ
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนา
ของมหาวิทยาลัย 
 4) เพื่อสร้างบรรยากาศการ
บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมใน
การท างานของอาจารย์ประจ า
หลักสูตร  

9.1 เชิงปริมาณ 
 - ผู้เข้าร่วมโครงการคิด
เป็นร้อยละ 90  ของ
เป้าหมายตั้งไว้  
  9.2  เชิงคุณภาพ 
   - ได้แผนปฏิบัติการ
หลักสูตร ประจ าปี
งบประมาณ 2563  

            
30,000  

         
30,000  

 ค่าตอบแทน =3,000 บาท 
ค่าตอบแทนวิทยากร 1 คน ชม.ละ 1,000 บาท*3 
ชม.=3,000 บาท  
ค่าใช้สอย=23,400 บาท 
- ค่าอาหารไม่ครบ 3 มื้อ* 700 บาท * 6 คน * 2 
วัน = 8,400 บาท  
- ค่าอาหาร 1 มื้อ วันละ 400 บาท * 6 คน  = 
2,400 บาท  
-  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม มื้อละ 50 บาท* 6 
คน  *2 มื้อ * 3วัน =  1,800 บาท  
- ค่าท่ีพัก คนละ 900 บาท * 6 คน * 2 คืน = 
10,800 บาท 
ค่าวัสดุ=3,600 บาท  
- ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง   3,600   บาท      

  ไตรมาส 3  
พ.ค. 64  

อ.ดร.พิทักษ์   
นิลนพคุณ 
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8 กิจกรรม 8 .จัดหาวัสดุการ
เรียนการสอน (สาขาวิชา
หลักสูตรและการสอน) 

1) เพื่อจัดหาวัสดุอุปกรณ์และสิ่ง
อ านวยความสะดวกตลอดจน
ทรัพยากรอื่น ๆ เพื่อสนับสนุนและ
ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน
ของสาขาวิชาให้ด าเนินไปอย่างมี
คุณภาพ 2) เพื่อสนับสนุนการ
จัดหาบุคลากรที่มีคุณภาพท้ัง
ภายในและภายนอกสถาบันมา
สอนในสาขาวิชาหลักสูตร 

 1. เชิงปริมาณ 1) 
จ านวนวัสดุอุปกรณ์และ
สิ่งอ านวยความสะดวก
เพียงพอกับความ
ต้องการของอาจารย์
ผู้สอนและนักศึกษา 2) 
อาจารย์และนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา 
สาขาหลักสูตรฯ ร้อยละ 
90 มีความพึงพอใจใน
ความพร้อมของสิ่ง
อ านวยความสะดวกใน
การจัดการเรียนการ
สอน  2. เชิงคุณภาพ   
1) การจัดการเรียนการ
สอนของสาขาวิชาฯ มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์
ประกันคุณภาพ อยู่ใน
ระดับดี         

            
50,000  

         
50,000  

ค่าวัสดุ 50,000  บาท -กระดาษ A4  80 แกรม รี
มละ 103 บาท*100 รีม  = 10,300  บาท - หมึก
เครื่องปริ้น  กล่องละ  2500 * 10 กล่อง =  
25,000 บาท - เทปใส   ม้วนละ  50 * 50 บาท 
= 2,500 บาท- ยางลบกล่องละ  300 บาท *  5 
กล่อง  = 1,500 บาท - ดินสอ  กล่องละ   300 * 
5 กล่อง  = 1,500  บาท - แฟ้มเสนอเซนต์ อันละ  
200 * 10 = 2,000 บาท - กบเหลาดินสอ อันละ 
300 บาท * 10 อัน = 3,000 บาท -กรรไกร  อัน
ละ 200 * 6 อัน  = 1,200  บาท - ตัดเตอร์  อัน
ละ  70 บาท *10 อัน = 700  บาท - เทปผ่  อัน
ละ 70 บาท * 10 อัน = 700 บาท- กรดาษโน๊ต  
แพ็คละ   200 * 8 =  1,600  บาท 

  ไตรมาส 3  
เม.ย.  64  

ผศ.ดร.
สุวรรณา จุ้ย
ทอง 
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9 กิจกรรม 9. โครงการ 
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
จัดท าแผนปฏิบัติการและ
ศึกษาดูงาน (สาขาวิชา
นวัตกรรมการบริหาร
การศึกษา) 

1) เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้มี
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหาร
จัดการในหลักสูตร 
 2) เพื่อเป็นแนวทางในการก าหนด
กรอบทิศทางการด าเนินงานตาม
ภารกิจ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ให้สอดคล้องกับทิศทาง และการ
พัฒนาของมหาวิทยาลัย  
 3) เพื่อก าหนดกรอบทิศทางการ
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
ให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนา
ของมหาวิทยาลัย 
 4) เพื่อสร้างบรรยากาศการ
บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมใน
การท างานของอาจารย์ประจ า
หลักสูตร  

เชิงปริมาณ 
 - ผู้เข้าร่วมโครงการคิด
เป็นร้อยละ 90  ของ
เป้าหมายตั้งไว้  
 เชิงคุณภาพ 
- ได้แผนปฏิบัติการ
หลักสูตร ประจ าปี
งบประมาณ 2567  

            
27,000  

         
27,000  

ค่าตอบแทน  3,000 บาท 
ค่าตอบแทนวิทยากร 1 คน ชม.ละ 1,000 บาท*3 
ชม.=3,000 บาท 
ค่าใช้สอย  19,500 บาท        
- ค่าอาหารไม่ครบ 3 มื้อ * 700 บาท * 5 คน * 2 
วัน = 7,000 บาท  
- ค่าอาหาร 1 มื้อ วันละ 400 บาท * 5 คน  = 
2,000 บาท  
ค่าอาหารว่าง 50 บาท* 5 คน  *2 มื้อ * 3 วัน =  
1,500 บาท  
 - ค่าท่ีพัก  900 บาท * 5 คน * 2 คืน = 9,000 
บาท  
ค่าวัสดุ 4,500 บาท     
- ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง   4,500   บาท      

  ไตรมาส 3  
พ.ค. 64  

ผศ.ดร.ฐิติพร   
พิชญกุล 
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10 กิจกรรม 10 .จัดหาวัสดุส่ิง
สนับสนุนการเรียนการ
สอน (สาขาวิชานวัตกรรม
การบริหารการศึกษา) 

1) เพื่อจัดหาวัสดุอุปกรณ์และสิ่ง
อ านวยความสะดวกตลอดจน
ทรัพยากรอื่น ๆ เพื่อสนับสนุนและ
ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน
ของสาขาวิชาให้ด าเนินไปอย่างมี
คุณภาพ 2) เพื่อสนับสนุนการ
จัดหาบุคลากรที่มีคุณภาพท้ัง
ภายในและภายนอกสถาบันมา
สอนในสาขาวิชาหลักสูตร 

 1. เชิงปริมาณ 1) 
จ านวนวัสดุอุปกรณ์และ
สิ่งอ านวยความสะดวก
เพียงพอกับความ
ต้องการของอาจารย์
ผู้สอนและนักศึกษา 2) 
อาจารย์และนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา 
สาขาหลักสูตรฯ ร้อยละ 
90 มีความพึงพอใจใน
ความพร้อมของสิ่ง
อ านวยความสะดวกใน
การจัดการเรียนการ
สอน 2. เชิงคุณภาพ  1) 
การจัดการเรียนการ
สอนของสาขาวิชาฯ มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์
ประกันคุณภาพ อยู่ใน
ระดับดี         

            
33,000  

         
33,000  

ค่าวัสดุ 33,000  บาท - กระดาษ A4  80 แกรม 
รีมละ 103 บาท* 50 รีม  = 5,150  บาท- หมึก
เครื่องปริ้น  กล่องละ  2500 *  8 กล่อง =  
20,000 บาท    - เทปใส   ม้วนละ  50 * 50 
บาท = 2,500 บาท  - ยางลบกล่องละ  300 บาท 
*  5 กล่อง  = 1,500 บาท - ดินสอ  กล่องละ   
300 * 5 กล่อง  = 1,500  บาท - แฟ้มเสนอเซนต์ 
อันละ  150 * 5 = 750 บาท  - กรดาษโน๊ต  แพ็
คละ   200 * 8 =  1,600  บาท 

 ไตรมาส  3 
มิ.ย.64  

ผศ.ดร.ชาญ
ชัย    วงศ์สิ
รสวัสด์ิ 
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11 กิจกรรม 11.  โครงการ
จัดซ้ือวัสดุครุภัณฑ์และ
อุปกรณ์ส านักงาน (MPH) 
(สาขาวิชาการจัดการ
ระบบสุขภาพ) 

1. เพื่อสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์
ประกอบการเรียนการสอน 
2. เพื่อตอนสนองการจัดการศึกษา
ของหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรม
หาบัณฑิต 
3. เพื่อให้หลักสูตรมีวัสดุอุปกรณ์ท่ี
เพียงพอต่อการบริการจัดการ
หลักสูตร 

เชิงปริมาณ 
1) ใช้งบประมาณไม่
น้อยกว่า ร้อยละ 90 
เชิงคุณภาพ   
 1)  ผลประเมินความ
พึงพอใจต่อการจัดการ
เรียนการสอนไม่น้อย
กว่า  
ร้อยละ 80 

  42,400 42,400 ค่าครุภัณฑ์ 39,400 บาท 
Epson ELPDC21 Visualizer เครื่องวิชวล
ไลเซอร์ฉายภาพ 3 มิติ เอปสัน 23,500 บาท 
Pipo X12 Smart Box Tablet Mini PC 10.8 
Intel Atom X5-Z8350 Windows 10 
4GB/64GB (Black) 15,900 บาท 
ค่าวัสดุ  3,000 บาท 
ถ่ายเอกสารการเรียนการสอน 3000บาท/ภาค
การศึกษา 

  ไตรมาส 1 
ธ.ค. 63 
  

อ.ดร.รัฐพล  
ศิลปรัศมี 
พัชรพร เรียง
วงษ์ 

12 กิจกรรม 12. โครงการ
บริหารจัดการหลักสูตร
จัดซ้ือวัสดุครุภัณฑ์ 
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 

1) เพื่อสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์
ประกอบการเรียนการสอนของ
นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจ
ดุษฎีบัณฑิต 
 2) เพื่อตอบสนองการจัด
การศึกษาของหลักสูตร
บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต 
 3) เพื่อให้นักศึกษาหลักสูตร
บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตได้รับ
เอกสาร ต าราท่ีสอดคล้องกับ
สภาพการณ์ในปัจจุบัน 
 4) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการหลักสูตร 

เชิงปริมาณ 
1)ใช้งบประมาณไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 90 
 เชิงคุณภาพ 
1) ผลประเมินความพึง
พอใจต่อการจัดการ
เรียนการสอนไม่น้อย
กว่า  
ร้อยละ 80 

            
14,700  

         
14,700  

ค่าวัสดุ 7,000  
กระดาษ  2,000  บาท 
หมึกพิมพ์ 5,000  บาท 
 ค่าครุภัณฑ์ 7,700  
 เครื่องแสกนเนอร์ 7,700 บาท 

 ไตรมาส 2 
มี.ค.64  

อ.ดร.ภัทรพล  
ชุ่มมี 
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13    กิจกรรม 13.  โครงการ
บริหารจัดการหลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาสิ่งแวดล้อม
ศึกษา 

เพื่อให้การบริหารหลักสูตรมี
ประสิทธิภาพ 

 - ร้อยละ  90 ของการ
เบิกจ่ายงบประมาณ 
-  ผลประเมินความพึง
พอใจต่อการจัดการ
เรียนการสอนอยู่ใน
ระดับดีมาก 

            
15,080  

         
15,080  

ค่าวัสดุ 15,080 
 - ค่าหมึกพิมพ์ (2,200 บาท*4 กล่อง)  = 8,800 
บาท 
  - ค่าพวงมาลา =  700  บาท 
- ค่าวัสดุอื่นๆ (คลิปด า คลิปลวด สมุดโน๊ต 
 ปากกา Highlight แฟ้มสะสมผลงาน กระดาษ=
5,580 บาท 

 ไตรมาส 3 
พ.ค. 64  

อ.ดร.ประภา
พร ชุลีลัง 

14    กิจกรรม 14. บริหาร
จัดการหลักสูตร 
(สาขาวิชานวัตกรรมการ
จัดการสิ่งแวดล้อม) 

เพื่อจัดสรรอุปกรณ์ ส าหรับการ
จัดการเรียนการสอนในหลักสูตร 

1. ร้อยละ 80 ของ
นักศึกษามีความพึง
พอใจในการจัดสรร
อุปกรณ์ของหลักสูตร2. 
ร้อยละ 80 ของ
นักศึกษาสามารถใช้
ประโยชน์จากอุปกรณ์
ของหลักสูตรได้ 

            
20,000  

         
20,000  

 ค่าวัสดุ 20,000 บาท 1. ชุดทดสอบสิ่งแวดล้อม 
ENVIRONMENTAL MONITORING TEST KIT 
ราคา 13,000 บาท2. อุปกรณ์วิทยาศาสตร์3,000 
บาท3. กระดาษ A4 และวัสดุส านักงานอื่นๆ 
4,000 บาท  

 ไตรมาส 3 
เม.ย. 64  

ผศ.ดร. วนัส
พรรัศม์ 
สวัสดี และอ.
ดร.ศศิธร หา
สิน 

15 กิจกรรม 15.. จัดหาวัสดุ
การเรียนการสอน  
(สาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร์) 

1.เพื่อจัดหาวัสดุอุปกรณ์และสิ่ง
อ านวยความสะดวก ตลอดจน
ทรัพยากรณ์อื่น ๆ  
2. เพื่อให้หลักสูตรมีวัสดุอุปกรณ์ท่ี
เพียงพอต่อ 
 การบริการจัดการหลักสูตร                

  - ร้อยละ  90 ของการ
เบิกจ่ายงบประมาณ 
  -  อาจารย์ผู้สอนมี
ความพึงพอใจในความ
พร้อมของสิ่งอ านวย
ความสะดวก อยู่ใน
ระดับดีมาก 

            
25,000  

         
25,000  

ครุภัณฑ์ 15,000 บาท 
เครื่องพิมพ์ 15,000 
วัสดุ 10,000 บาท 
 กระดาษ  103*20 รีม =2,060 
  คลิปด า  กล่องละ   60 * 2 กล่อง =120 
 หมึก กล่องละ2500* 3 กล่อง = 7,500 
 แฟ้มใส่เอกสาร  อันละ 160*2อัน =320 

 ไตรมาส 3 
มิ.ย. 64  

อ.ดร.พรนภา 
เตียสุธิกุล 
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16   กิจกรรม 16. จัดหาวัสดุ
การเรียนการสอน 
(สาขาวิชาเทคโนโลยีการ
จัดการเกษตร) 

การสนันสนุนการเรียนการสอนให้
มีประสิทธิภาพ 

 - ร้อยละ 90 ของการ
เบิกใช้งบประมาณ การ
บริหารจัดการ 
-  อาจารย์ผู้สอนมีความ
พึงพอใจในความพร้อม
ของสิ่งอ านวยความ
สะดวก อยู่ในระดับดี
มาก 

            
16,000  

         
16,000  

 วัสดุการเรียนการสอน 3 รายวิชา* 2,000 บาท 
= 6,000 บาท   
วัสดุการเรียนการสอน 2 รายวิชา* 2,000 บาท = 
4,000 บาท  
วัสดุการเรียนการสอน 3 รายวิชา 2,000 บาท = 
6,000 บาท  

 ไตรมาส 3 
พ.ค. 64  

รศ.ดร.ศรี
น้อย ชุ่มค า 

17 กิจกรรม 17. จัดซ้ือวัสดุ
การเรียนการสอน 
(หลักสูตรวิทยาศาสตร์
และนวัตกรรมเพื่อการ
พัฒนา) 

 เพื่อจัดซ้ือวัสดุมาใช้ในการจัดการ
เรียนการสอน 

  - ร้อยละ 90 ของการ
เบิกใช้งบประมาณ การ
บริหารจัดการ 
 - มีวัสดุเพียงพอกับการ
จัดการเรียนการสอนให้
มีประสิทธิภาพ 

              
3,500  

           
3,500  

 หมึกพิมพ์ กระดาษ   3,500  บาท     ไตรมาส 1 
ธ.ค. 63  

รศ.ดร.ศศมล   
ผาสุช 

18 กิจกรรม 18. บริหาร
จัดการวัสดุหลักสูตรการ
จัดการเทคโนโลยี 

เพื่อจัดวัสดุส าหรับการบริหาร
จัดการภายในหลักสูตรการจัดการ
เทคโนโลยี 

  - ร้อยละ 100 ของ
การเบิกใช้งบประมาณ 
การบริหารจัดการ 
 - มีวัสดุเพียงพอกับการ
จัดการเรียนการสอนให้
มีประสิทธิภาพ 

              
9,500  

           
9,500  

ค่าวัสดุ =  9,500 บาท 
กระดาษ A4 (103X10 รีม = 1,030) 
หมึกพิมพ์  = 8,470 บาท 

ไตรมาส 1 
ต.ค.  63 

อ.ดร.จิตตภู 
พูลวัน 
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19 กิจกรรม 19. โครงการ
จัดซ้ือวัสดุครุภัณฑ์และ
อุปกรณ์ส านักงาน 
หลักสูตรการบริหาร
การศึกษา 

1. เพื่อสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์
ประกอบการเรียนการสอน 
2. เพื่อตอนสนองการจัดการศึกษา
ของหลักสูตร 
3. เพื่อให้หลักสูตรมีวัสดุอุปกรณ์ท่ี
เพียงพอต่อการบริการจัดการ
หลักสูตร 

1.  จ านวนสิ่งอ านวย
ความสะดวกเพียงพอต่อ
ความต้องการของ
อาจารย์ผู้สอน 
2. ระดับความพึงพอใจ
ท่ีมีต่ออุปกรณ์การเรียน
การสอนเพ่ิมขึ้น 

  6,640 6,640 วัสดุ 2,740 บาท 
- กระดาษ A4 10 รีม *103 บาท= 1,240 บาท 
- กล่องพลาสติก 5 กล่อง*300 บาท = 1,500 
บาท  
ครุภัณฑ์ 3,900 บาท 
- ตัวเก็บข้อมูลแบบพกพา   3,900 บาท 

 ไตรมาส 2 
มี.ค. 64  

ผศ.ดร.ช่อ
เพชร เบ้าเงิน 

20 กิจกรรม 20. ท าบุญสืบ
สานประเพณีไทย 

1.เพื่อสนับสนุนและส่งเสริม
กิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมการ
ท าบุญ ตักบาตรระหว่างนักศึกษา
ไทย กับนักศึกษาต่างชาติ  2. 
เพื่อให้นักศึกษาใหม่ นักศึกษารุ่นพี่ 
คณาจารย์และบุคลากรใน
มหาวิทยาลัยได้ท าบุญร่วมกัน3.  
ส่งเสริมและรักษาไว้ซ่ึงประเพณี
การท าบุญตักบาตรให้มีสืบต่อไป 

 - ร้อยละ 100 ของการ
เบกิจ่ายงบประมาณ- 
ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการอยู่ใน
ระดับดีมาก- น าผลการ
ประเมินไปปรับปรุงแผน
หรือกิจกรรมด้านท านุ
บ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

 -            
30,000  

         
30,000  

ค่าใช้สอย = 19,380 บาทค่าอาหารกลางวัน  80 
คน * 200 บาท * 1 มื้อ = 16,000 บาทค่าอาหาร
พระ 9 รูป*300 บาท*1 มื้อ = 2,700 บาทค่า
พวงมาลัยดาวเรือง 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 บาทดอกไม้ ธูป 
เทียน สายสิญจน์ = 1,570 บาท                                     

   ไตรมาส 3       
พ.ค. 64  

รองคณบดี
ฝ่ายบริหาร 
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21 กิจกรรม 21. ปรับปรุง
ห้องเรียนและเว็บไซต์เพ่ือ
การจัดการเรียนการสอน
ออนไลน์ (นักศึกษาจีน) 

1. เพื่อปรับปรุงห้องเรียนให้
ทันสมัย 
2. เพื่อพัฒนาระบบการจัดการ
เรียนการสอนออนไลน์และเว็บไซต์ 

ร้อยละของการเบิกจ่าย
งบประมาณตาม
แผนพัฒนาระบบบริหาร
จัดการ  
ร้อยละ 80 

        
1,500,000  

     
1,500,000  

ค่าใช้สอย 750,000 บาท   
- ค่าจ้างจัดท าเว็บไซต์  750,000 บาท                                     
ค่าครุภัณฑ์ 750,000 บาท   
- ค่าครุภัณฑ์ประกอบการสอนออนไลน์  
750,000 บาท   

 ไตรมาส 1 
ธ.ค. 63 
  

รองคณบดี
ฝ่ายบริหาร 
(วิทยาลัย
นวัตกรรม
การจัดการ) 
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22 กิจกรรม 22. โครงการ
บริหารจัดการหลักสูตร 
โครงการพิเศษ หลักสูตร
ครุศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาหลักสูตรและ
การสอน และหลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาหลักสูตรและ
การสอน (นักศึกษาจีน) 

1. เพื่อสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์
ประกอบการเรียนการสอน 
2. เพื่อตอนสนองการจัดการศึกษา
ของหลักสูตร 
3. เพื่อให้หลักสูตรมีวัสดุอุปกรณ์ท่ี
เพียงพอต่อการบริการจัดการ
หลักสูตร 

1.  จ านวนสิ่งอ านวย
ความสะดวกเพียงพอต่อ
ความต้องการของ
อาจารย์ผู้สอน 
2. ระดับความพึงพอใจ
ท่ีมีต่ออุปกรณ์การเรียน
การสอนเพ่ิมขึ้น 
3. ร้อยละของการ
เบิกจ่ายงบประมาณ
ตามแผน ร้อยละ 90 

        
1,786,980  

     
1,786,980  

หมวดวัสดุ  7866,980 บาท 
1. วัสดุส านักงาน 786,980 บาท 
หมึกเครื่องปริ๊น, ค่ากระดาษ, ค่าสมุด, ปากกา, 
ดินสอ  
หมวดค่าใช้สอย  900,000 บาท 
-  ค่าจ้างแปลเอกสาร  =  300,000 บาท   
- ค่าเอกสารประกอบการเรียนการสอน ป.เอก  = 
400,000 บาท 
- ค่าเอกสารประกอบการเรียนการสอน ป.โท  = 
200,000 บาท 
ค่าสาธารณูปโภค 100,000 บาท 

 ไตรมาส 1-4 
ร้อยละของการ
เบิกจ่าย  
ไตรมาส 1  
=32  %  
(571,833.6 ) 
ไตรมาส 2  
= 22 %  
(393,135.6) 
ไตรมาส 3  
= 23 %  
(411,005.4 )  
ไตรมาส 4  
= 23 % 
(411,005.4 )    

รองคณบดี
ฝ่ายบริหาร 
(วิทยาลัย
นวัตกรรม
การจัดการ) 

รวมงบประมาณ    4,451,928    4,451,928  
 

    

  5.4.2  โครงการสื่อสารองค์กรและการสื่อสารการตลาด (MIC)   
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1 กิจกรรม 1. 
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา 
(บัณฑิตวิทยาลัย) 

เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร
การเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ 
ระดับบัณฑิตศึกษา  

ระดับความส าเร็จของ
การด าเนินการ
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา 
ระดับ 5              
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ
ต่อการประชาสัมพันธ์
หลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา มากกว่า 
3.51  

          
167,300  

        
167,300  

ค่าใช้สอย = 137,300  บาท 
- ค่าเหมาท าแผ่นพับ  (2,000 แผ่น * 15 บาท = 
30,000)  
- ค่าเบี้ยเลี้ยง  
- ค่าเดินทาง  
- ค่าจัดท าโปสเตอร์  ค่าจ้างเหมาจัดท าโปสเตอร์ 
ขนาด A3 (1,000 แผ่น * 35 บาท = 35,000 
บาท) 
- ป้ายไวนิล (2 ป้าย*5,400 บาท) = 10,800 บาท 
- แสตนดี้  (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  

 ไตรมาส 1-4 
ร้อยละของการ
เบิกจ่าย  
ไตรมาส 1  
=32  % (53,536 
บาท) 
ไตรมาส 2  
= 22 %  
(36,806 บาท) 
ไตรมาส 3  
= 23 %  
(38,479 บาท)  
ไตรมาส 4  
= 23 % 
(38,479 บาท)    

รองคณบดี
ฝ่ายวิจัยและ
ประกัน
คุณภาพฯ 
น.ส.ธิดา  
โยธากุล 
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2  กิจกรรม 2. การ
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร
สาธารณสุขศาสตร 
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการระบบสุขภาพ แบบ
เต็มเวลา (สาขาวิชาการ
จัดการระบบสุขภาพ) 

1. เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ข่าวสารการเปิดรับสมัครนักศึกษา
ใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา 
2. เพื่อให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องและบุคลากร
สาธารณสุขท่ี 
สนใจ ได้รับรู้ข้อมูลท่ีส าคัญของ
หลักสูตร 

1.  ระดับความส าเร็จ
ของการด าเนินการ
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา   
2. จ านวนสิ่งตีพิมพ์
เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์
หลักสูตร 

  24,115 24,115 ค่าใช้สอย 18,665 บาท 
ค่าเหมาท าแผ่นพับ 400 แผ่นๆ ละ 10.75 บาท = 
4,300 
ป้ายไวนิล 1 แผ่น 700 บาท ,  
ค่าจัดท าโปสเตอร์ 1000 ใบๆละ 15 บาท = 
15,000 บาท 
ค่าวัสดุ  450 บาท 
กระดาษ A3 2 รีม*225 บาท=450 บาท  
ค่าสาธารณูปโภค 5,000 บาท 
 (ค่าส่งไปรษณีย์) 5,000 บาท 

 ไตรมาส 3 
พ.ค.64  

อ.ดร.รัฐพล  
ศิลปรัศมี 

3 กิจกรรม 3. การ
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร 
(สาขาวิชานวัตกรรมการ
จัดการสิ่งแวดล้อม) 

เพื่อการประชาสัมพันธ์หลักสูตร 
และท า infographic เพื่อ
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรผ่าน
ช่องทางออนไลน์ เช่น facebook 
และสื่อออนไลน์อื่นๆ 

1. บุคคลท่ัวไปรู้จัก
หลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต  
นวัตกรรมการจัดการ
สิ่งแวดล้อมมากขึ้น จาก
จ านวนเดิมร้อยละ 50 
2. มีจ านวนผู้สนใจ
ติดต่อสอบถามผ่าน
ช่องทางต่างๆมากขึ้น
จากจ านวนเดิม ร้อยละ 
50 

              
8,000  

           
8,000  

ค่าใช้สอย  5,000 บาท  
(ประชาสัมพันธ์หลักสูตรผ่านช่องทางออนไลน์ 
เช่น facebook หรือช่องทางออนไลน์อื่น) 
ค่าวัสดุ  2,000 บาท 
(เช่น โปสเตอร์ แผ่นพับ 2,000 บาท)   
ค่าสาธารณูปโภค 1,000 บาท 
 (ค่าส่งไปรษณีย์) 

 ไตรมาส 3 
มิ.ย.64  

ผศ.ดร. วนัส
พรรัศม์ 
สวัสดี และ 
อ.ดร.ศศิธร 
หาสิน 
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4 กิจกรรม 4. โครงการ
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร  
(สาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร์) 

1. เพื่อเผยแพร่ข่าวสารให้คนท่ัวไป
เข้าศึกษาในหลักสูตร 
2. เพื่อจัดท าเอกสาร ป้ายไวนิล 
และวัสดุส าหรับประชาสัมพันธ์ 

1. มีผู้เข้าศึกษาใน
หลักสูตรไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80 ตามท่ีก าหนดไว้
ในแผนการรับสมัคร 
2. เอกสาร ป้ายไวนิล 
และวัสดุส าหรับ
ประชาสัมพันธ์ เพียงพอ
ต่อการประชาสัมพันธ์  

            
10,000  

         
10,000  

ค่าใช้สอย 10,000 บาท 
- ค่าออกแบบและพิมพ์แผ่นพับ (2,000 แผ่น* 2 
บาท ) = 4,000 บาท 
- ค่าป้ายไวนิล ค่าออกแบบ พิมพ์ป้ายไวนิล และ
ขาตั้ง  
 (จ านวน 3 ชุด* 2,000 บาท) = 6,000  บาท 

 ไตรมาส 3 
เม.ย. 64  

อ.ดร.นภาพร  
สิงห์นวล 
อ.ดร.พรนภา   
เตียสุธิ        

5 กิจกรรม 5. โครงการสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือ
ระหว่างหลักสูตรและ
นักศึกษาชาวจีน 
(นักศึกษาจีน) 

1. เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ระหว่างหลักสูตรและนักศึกษาชาว
จีน2. เพื่อการประชาสัมพันธ์
หลักสูตร 

1. ร้อยละของการเบิก
ใช้งบประมาณการ
ด าเนินงานวิชาการ 

  591,200 591,200 ค่าใช้สอย 291,200 บาท- ค่าอาหาร /เรียกเก็บ
เท่าท่ีจ่ายจริงไม่เกินวันละ 4,500 บาท*4 คน*2 
ครั้ง*4 วัน= 144,000 บาท- ค่าบัตรโดยสารไป-
กลับ 4 คน จ านวน 2 ครั้ง = 160,000 บาท- ค่า
เดินทางโดยรถไฟและแท๊กซ่ี = 40,000 บาท- ค่า
เบี้ยเลี้ยงอาจารย์ จ านวน 4 วัน x 2,100 บาท x 
4 คน x 2 ครั้ง = 67,200 บาท- ค่าท่ีพัก 3 คืน x 
7,500 บาท x 2 ครั้ง*4 คน = 180,000 บาท 

 ไตรมาส 3 
มิ.ย. 63  

รองคณบดี
ฝ่ายบริหาร
วิทยาลัย
นวัตกรรม
การจัดการ 

รวมงบประมาณ       800,615       800,615        

  
5.4.3  โครงการจัดประชุมเพื่อพัฒนาระบบบริหาร 
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1 กิจกรรม 1. ค่าตอบแทน
การประชุมคณะกรรมการ
ประจ าบัณฑิตศึกษา 

1. เพื่อเป็นคณะกรรมการบัณฑิต
วิทยาลัยได้ท าหน้าท่ีส่งเสริม
สนับสนุนการจัดการศึกษาด้าน
วิชาการ  
2. พัฒนาการจัดการศึกษาให้มี
คุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน และ
ยกระดับสู่ความเป็นเลิศ ได้อย่าง
สมบูรณ์ 

 - ร้อยละ 90 ของการ
เบิกจ่ายงบประมาณ
ตามแผนท่ีก าหนด 
-  คณะกรรมการบัณฑิต
วิทยาลัยได้ท าหน้าท่ี
ส่งเสริมสนับสนุนการจัด
การศึกษาด้านวิชาการ  
จ านวน 12 ครั้ง/ปี
ปฏิทิน 

          
594,000  

        
594,000  

ค่าตอบแทน  =  594,000 บาท                                           
(ประชุมคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย 
 12 ครั้งๆละ 49,500)  
ประธาน 1 คน*2,500 บาท*12 ครั้ 
ง=30,000 บาท 
 ผู้ทรงคุณวุฒิ 5 คน*2,500 บาท*12 ครั้ง 
=150,000 บาท 
กรรมการ 23 คน*1,500 บาท*12 ครั้ง 
=414,000 บาท                                         

 ไตรมาส 1-4 
ร้อยละของการ
เบิกจ่าย  
ไตรมาส 1  
=32  % 
(195,840 บาท) 
ไตรมาส 2  
= 22 %  
(134,640 บาท) 
ไตรมาส 3  
= 23 %  
(140,760 บาท)  
ไตรมาส 4  
= 23 % 
(140,760 บาท)   

รองคณบดี
ฝ่ายบริหาร 
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2  กิจกรรม 2. ค่ารับรอง
การประชุมคณะกรรมการ
บัณฑิตวิทยาลัย 

1. เพื่อเป็นขวัญและก าลังใจให้กับ
คณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัยได้
ท าหน้าท่ีส่งเสริมสนับสนุนการจัด
การศึกษาด้านวิชาการ พัฒนาการ
จัดการศึกษาให้มีคุณภาพตาม
เกณฑ์มาตรฐาน และยกระดับสู่
ความเป็นเลิศ ได้อย่างสมบูรณ์ 

  -- ร้อยละ 90 ของการ
เบิกจ่ายงบประมาณ
ตามแผนท่ีก าหนด 
- คณะกรรมการบัณฑิต
วิทยาลัยได้ท าหน้าท่ี
ส่งเสริมสนับสนุนการจัด
การศึกษาด้านวิชาการ 

          
216,000  

        
216,000  

ค่าใช้สอย =  216,000  บาท 
อาหาร ม้ือละ 200 บาท*1 มื้อ*12 ครั้ง*45 คน 
=108,000 บาท  
อาหารว่าง มื้อละ 100 บาท*2 มื้อ*12 ครั้ง*45 
คน =108,000 บาท                                        

 ไตรมาส 1-4 
ร้อยละของการ
เบิกจ่าย  
ไตรมาส 1  
=32  %  
(69,120 บาท) 
ไตรมาส 2  
= 22 %  
(47,520 บาท) 
ไตรมาส 3  
= 23 %  
(49,680 บาท)  
ไตรมาส 4  
= 23 % 
(49,680 บาท)    

รองคณบดี
ฝ่ายบริหาร 
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3 กิจกรรมท่ี 3. ประชุมสภา
คณบดีบัณฑิตแห่ง
ประเทศไทย 

1. เพื่อเป็นสร้างสัมพันธ์กันระหว่าง
มหาวิทยาลัยในประเทศ  และมี
เสริมสร้างพัฒนาการศึกษา ให้มี
ความเข้มแข็งยิ่งขึ้น 

  - ร้อยละ 90 ของการ
เบิกจ่ายงบประมาณ
ตามแผนท่ีก าหนด- 
สร้างสัมพันธ์กันระหว่าง
มหาวิทยาลัยในประเทศ 
จ านวน 57 
มหาวิทยาลัย 

            
29,920  

         
29,920  

ค่าใช้สอย = 29,920 บาท (ค่าเบี้ยเลี้ยง 240 บาท 
* 2 วัน*4 ครั้ง = 1,920 บาท) (ค่าเดินทาง ไป-
กลับ *4 ครั้ง*4,000 บาท=16,000 บาท) (ค่าท่ี
พัก 1,500 บาท * 2 คืน* 4 ครั้ง  = 12,000 
บาท)       

 ไตรมาส 1-4 
ร้อยละของการ
เบิกจ่าย  
ไตรมาส 1  
=32  % 
(9,574.4 บาท)
ไตรมาส 2  
= 22 % 
(6,528.4 บาท)
ไตรมาส 3  
= 23 % 
(6,881.6 บาท) 
ไตรมาส 4  
= 23 % 
(6,881.6 บาท)    

รองคณบดี
ฝ่ายบริหาร 

4 กิจกรรม 4. ค่าธรรมเนียม
สมาชิกสภาคณบดีบัณฑิต
แห่งประเทศไทย 

เพื่อสมาชิกสภาคณบดี (สคบท.) 
ได้ท าหน้าท่ีส่งเสริมสนับสนุนการ
จัดการศึกษาด้านวิชาการ 
พัฒนาการจัดการศึกษาให้มี
คุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน  

 - ร้อยละ 90 ของการ
เบิกจ่ายงบประมาณ
ตามแผนท่ีก าหนด 
 - ส่งเสริมสนับสนุนการ
จัดการศึกษาด้าน
วิชาการ พัฒนาการจัด
การศึกษาให้มีคุณภาพ
ตามเกณฑ์มาตรฐาน  

            
10,000  

         
10,000  

ค่าใช้สอย  = 10,000 บาท  
(ค่าธรรมเนียมสมาชิก สคบท.) 

  ไตรมาส 2 
 มี.ค. 64        

รองคณบดี
ฝ่ายบริหาร 
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5 กิจกรรม 5. โครงการ
ประชุมคณะกรรมการ
หลักสูตรเพื่อบริหาร
จัดการหลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิต  
สาขาวิชาชีพครู  ปี
การศึกษา 2563 

เพื่อให้คณะกรรมการหลักสูตรได้
ร่วมกันประชุมวางแผน บริหาร
จัดการ หารือ แก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้น 

 - ร้อยละ 100 ของการ
เบิกจ่ายงบประมาณการ
ประชุมคณะกรรมการ
หลักสูตร 
- คณะกรรมการ
หลักสูตรได้ร่วมกัน
ประชุมวางแผน บริหาร
จัดการ หารือ แก้ไข
ปัญหาท่ีเกิดขึ้น จ านวน 
4 ครั้ง/ภาคการศึกษา 

  23,200          
23,200  

ค่าตอบแทน=23,200 บาท  
(ค่าเบี้ยประชุม ครั้งละ 2,900 บาท *4 ครั้ง * 2 
ภาคเรียน)  
เป็นเงิน 23,200 บาท 

 ไตรมาส 3 
 มิ.ย. 64  

ดร.ดนุชา สลี
วงศ์ 

6  กิจกรรม 6 บริหาร
หลักสูตรการจัดการระบบ
สุขภาพ (สาขาวิชาการ
จัดการระบบสุขภาพ) 

1. เพื่อการบริหารหลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต มี
ประสิทธิผลเพ่ิมขึ้น 
2. เพื่อการบริหารหลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต มี
คุณภาพเพิ่มขึ้น 

1.  ร้อยละ 90 ของการ
เบิกจ่ายงบประมาณ
ตามแผน 
2.  จ านวนครั้งการ
ประชุมเป็นไปตาม
เกณฑ์ สกอ. 

  25,860 25,860 ค่าตอบแทน =21,600 บาท 
ค่าตอบแทนประชุม 6 ครั้ง=21,600 บาท 
ประธาน 1คนx6ครั้งๆละ 1,500 =9,000 
กรรมการ 1คนx6ครั้งๆละ 900 =5,400 
กรรมการและเลขานุการ 1 คน x 6 ครั้งๆละ 
1,200 = 7,200 
ค่าวัสดุ  = 4,260 บาท 
ถ่ายเอกสาร= 4,260 บาท 

 ไตรมาส 3 
 มิ.ย. 64  

รศ.ดร.ภูษิตา  
อินทร
ประสงค์ 
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7 กิจกรรม 7. โครงการจัด
ประชุมเพ่ือพัฒนาระบบ
บริหารจัดการ (นักศึกษา
จีน) 

เพื่อให้การบริหารจัดการวิทยาลัยมี
ประสิทธิภาพ 

ร้อยละของการเบิกจ่าย
งบประมาณตาม
แผนพัฒนาระบบบริหาร
จัดการ ร้อยละ 100 

  398,400 398,400 ค่าตอบแทน = 360,000 บาทค่าตอบแทนประชุม 
12 ครั้งประธาน 1 คน*4,000 บาท*12 ครั้ง 
=48,000 บาทกรรมการ 8 คน*3,000 บาท*12 
ครั้ง=288,000 บาทเลขานุการ 1 คน*2,000 
บาท*12 ครั้ง = 24,000 บาทค่าใช้สอย= 26,400 
บาทค่าอาหาร 10 คน*150 บาท*12 ครั้ง= 
18,000 บาทค่าอาหารว่าง 10 คน*35 บาท*2 
มื้อ*12 ครั้ง= 8,400 บาทค่าวัสดุ= 12,000 บาท
ค่าถ่ายเอกสาร 10 ชุด*100 บาท*12 ครั้ง = 
12,000 บาท 

 ไตรมาส 1-4ร้อย
ละของการ
เบิกจ่าย ไตรมาส 
1 =32  % 
(127,488 บาท)
ไตรมาส 2  
= 22 % 
 (87,648 บาท)
ไตรมาส 3  
= 23 % (91,632 
บาท)  
ไตรมาส 4  
= 23 % 
(91,632  บาท)    

รองคณบดี
ฝ่ายบริหาร 
(วิทยาลัย
นวัตกรรม
การจัดการ) 

รวมงบประมาณ  1,297,380 1,297,380    

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 5,800 20,078,500 20,084,300    
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ภาคผนวก 
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ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทมุธานี 
ที่ ๑๓๐๔/๒๕๖๓ 

เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน โครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิาร การทบทวนแผนปฏิบัติราชการ  
และการจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงินของบัณฑิตวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
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