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ค าน า 
 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดท าแผนปฏิบัติการบัณฑิตวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
เพ่ือประโยชน์ในการบริหารจัดการงานตามภารกิจ และการพัฒนามหาวิทยาลัย ทั้งนี้เพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ บัณฑิตวิทยาลัยได้จัดท าแผน 
ปฏิบัติการบัณฑิตวิทยาลัยประจ าปีงบประมาณ 2565  ตามประเด็นยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ ตัวชี้วัดผลงานค่าเป้าหมาย แนวทางการปฏิบัติการ กรอบเวลาในการด าเนินงาน 
ผู้รับผิดชอบ และงบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ โดยแผนปฏิบัติการดังกล่าว เป็นเครื่องมือส าคัญในการก าหนดกรอบการประสานการด าเนินงาน การก ากับติดตาม และการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานต่อไป 
 

 

 

(รองศาสตราจารย์ ดร.กันต์ฤทัย  คลังพหล) 
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
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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 าเนินการจัดการศึ กษาในระดับบัณฑิตศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 
2541 เป็นต้นมา และในปีการศึกษา 2548 ได้ยุบบัณฑิตวิทยาลัยและมีการจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาโดยคณะวิชา แต่ในปีการศึกษา 2550 มีการจัดตั้งบัณฑิต
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 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี และหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (ส.ม.) สาขาวิชาการ

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

พ.ศ. 2563 - เปิดสอนระดับปริญญาโท สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (ค.ม.) 
  - เปิดสอนระดับปริญญาโท สาขานวัตกรรมการบริหารการศึกษา (ค.ม.) 
  - 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 สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา (ปร.ด.) 
  - เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต  สาขาวิชาชีพครู 

- เปิดสอนระดับปริญญาโท สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (ค.ม.) โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานใน
ต่างประเทศ 

- เปิดสอนระดับปริญญาเอก สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (ปร.ด.) โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานใน
ต่างประเทศ 

- เปิดสอนระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (แบบต่อเนื่อง) โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง
มหาวิทยาลัยกับหน่วยงานในต่างประเทศ 
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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. ก ากับดูแลมาตรฐานการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการและความเป็นสากล 
 3. ส่งเสริมและสนับสนุนการท าวิจัยที่มีคุณภาพในระดับบัณฑิตศึกษาและการบริการวิชาการ 

4. มีระบบฐานข้อมูลด้านต่างๆ เพื่อการบริหารจัดการ 
 

นโยบาย 
 1. เป็นศูนย์กลางการประสาน และก ากับการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

2. ส่งเสริมและสร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น และประเทศชาติ 
3. ส่งเสริมและก ากับดูและมาตรฐานคุณภาพระดับบัณฑิตศึกษา 
4. บริหารจัดการบัณฑิตวิทยาลัยอย่างมีธรรมาภิบาล ทันสมัย คล่องตัว เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย 
 

นโยบายด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
  1. พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาที่สามารถสร้างคุณภาพการศึกษาได้อย่างแท้จริง 
              แผนปฏิบัติการบัณฑิตวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ 2565  
  2. พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา โดยบูรณาการให้อยู่ในกระบวนการท างาน 
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เป้าประสงค ์(Goals) : 
 1. ประสานงานด้านพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของการผลิตบัณฑิตในระดับบัณฑิตศึกษา 

2. ประสานงานให้ผลิตงานวิจัยที่สร้างองค์ความรู้ใหม่ให้มีคุณภาพในระดับสากล 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 
- งานบริการและสวัสดิการ 
- งานปรับปรุงระเบียบและ
ข้อบังคับ 
- งานต้อนรับ                           
- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

- งานรับสมัครนักศกึษา 
- งานหลักสูตรและแผนการเรียน 
- งานทะเบียนและประเมนิผล 
- งานมาตรฐานการศกึษา 
- งานสอบประมวลความรู้                                                            
- และสอบวัดคุณสมบัต ิ
- งานบรกิารวิชาการ 
- งานคู่มอืบัณฑิตศึกษา                  
-  งานระบบสารสนเทศ 
- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

- งานวจิัย  
- งานคู่มอืวทิยานิพนธ ์
- งานบทความ 
- งานฐานขอ้มูลวิทยานิพนธ ์
- งานวารสารบัณฑิตศกึษา 
- งานห้องสมุด 
- งานติดตามและรายงานผล 
   การประเมินคณุภาพ 
   ภายในและภายนอก 
- งานประชาสัมพนัธเ์ว็บไซต์            
-  งานรูปแบบวิทยานิพนธ ์
- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
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เป้าประสงค์

ประสานงานด้านพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานของ
การผลิตบัณฑิตในระดับ

บัณฑิตศึกษา

ให้มีระบบบริหารงานที่
ทันสมัย มีความคล่องตัว 

โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
และมีการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศในการบริหาร
ในการบริหารจัดการตาม

หลักธรรมาภิบาล

ประสานงานให้ผลิตงานวิจัย
ที่สร้างองค์ความรู้ใหม่ให้มี
คุณภาพในระดับสากล และ

น าไปใช้พัฒนาท้องถิ่น
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แผนผังการเช่ือมโยงของแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

นโยบายมหาวิทยาลัย  

1 2 3 4 

ผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้รอบรู้ มีมาตรฐานทาง
วิชาการและวิชาชีพ มสีมรรถนะการเป็น
ผู้ประกอบการ วิศวกรสังคม เพ่ือเป็นผู้น า

การเปลี่ยนแปลงก่อให้เกิดประโยชน ์

ต่อสังคม 

พัฒนาผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือส่งเสริม
เศรษฐกิจและสังคมฐานรากและสร้างความ

ร่วมมือกับหุ้นส่วนทางสังคมทั้งภาครัฐและสังคม 
สร้างเมืองและชุมชน  

ท้องถิ่นให้เกิดการพัฒนาอย่างสมดุล 

 ประสานความร่วมมือกับหุ้นส่วนทางสังคมเพ่ือ
พัฒนาชุมชน ท้องถิ่น สืบสานโครงการอัน

เนื่องมาจากพระราชด าริ ท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์ และฟื้นฟูมรดก
วัฒนธรรม ต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

พัฒนาระบบนิเวศ (Ecological) 
มหาวิทยาลัยท่ีเกื้อกูลการเรียนรู้ วิจัย 

เสริมประสิทธิภาพ 

การท างาน  สร้างนวัตกรรมและคุณภาพ
ชีวิตของชมุชนมหาวิทยาลัยและผู้มีส่วนได้

ส่วนเสีย 

ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนงานมหาวิทยาลัย 
1. การผลติบัณฑิตให้เป็นผู้รอบรู้ มีมาตรฐานทางวิชาการและ
วิชาชีพ มีสมรรถนะการเป็นผู้ประกอบการ วิศวกรทางสังคม 

2. การวิจัย การสร้างนวัตกรรม 
เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจ 
และสังคมฐานราก 

3. การพัฒนาชุมชนท้องถิ่น สืบสานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ ท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม 

ต่อยอดสูเ่ศรษฐกิจสร้างสรรค ์

4. บริหารจัดการ
มหาวิทยาลยัสู่ความเป็นเลิศ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-2569 
1. พัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนระดับ

บัณฑิตศึกษา 

2. ส่งเสรมิและก ากับ
คุณภาพการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา 

3. ส่งเสรมิและสนับสนุนงานวิจัยระดับ
บัณฑิตศึกษา รวมถึงส่งเสริมให้บคุลากรและ

นักศึกษามีส่วนร่วมกับการพัฒนาท้องถิ่น 

4. พัฒนาระบบการบรหิารจดัการ
บัณฑิตวิทยาลัยอย่างมปีระสิทธิภาพ

ภายใต้หลักธรรมาภิบาล 

5. พัฒนาระบบนิเวศ (Ecological) ทีเ่กื้อกูลการเรยีนรู้ 
วิจัย เสรมิประสิทธิภาพการท างาน เสริมการสร้าง

นวัตกรรมและคุณภาพชีวิตของชุมชน 
แผนกลยุทธ์ 5 ปี บัณฑิตวิทยาลัย   ประจ าปี พ.ศ. 2565-2569 

1. แผนพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอน
ระดับบณัฑติศึกษา 
ให้เกิดการเรียนรู้เชิง

ผลิตภาพ 

2. แผนส่งเสริมและก ากับคณุภาพการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาใหเ้ป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานของ

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

3. แผนส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจัยระดับ
บัณฑิตศึกษาท่ีเป็นองค์ความรู้หรอืนวัตกรรม
ใหม่ รวมถึงส่งเสริมให้บุคลากรและนักศึกษา 
มีส่วนร่วมกบัการพัฒนาท้องถิ่นโดยอาศัย 

พันธกิจสัมพันธ์และโครงการตามแนว
พระราชด าร ิ

4. แผนพัฒนาระบบการ
บริหารจดัการบณัฑติวิทยาลยั
อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้
หลักธรรมาภิบาลให้เป็นไป

ตามเกณฑ์มาตรฐาน 

5. แผนพัฒนาระบบนิเวศ 
(Ecological) ที่เกื้อกูลการเรยีนรู้ 
วิจัย เสรมิประสิทธิภาพการท างาน 

เสรมิการสร้างนวัตกรรมและ
คุณภาพชีวิตของชุมชน 
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ความสัมพันธ์ระหว่างประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยและประเด็นยุทธศาสตร์ของบัณฑิตวิทยาลัย  ที่สอดคล้องกับตวับ่งชี้/ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 

ล าดับที ่ ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนงานมหาวิทยาลัย 
ประเด็นยุทธศาสตร์และแผนกลยทุธ์ของ

บัณฑิตวิทยาลัยที่สอดคล้องกับ
มหาวิทยาลัย 

กิจกรรมของบัณฑิตวิทยาลัยที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

1 
 
 
 

แผนงานการผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้รอบรู้ 
มีมาตรฐานทางวิชาการและวิชาชีพ มี
สมรรถนะการเป็นผู้ประกอบการ วิศวกร
ทางสังคม    
ประเด็นยุทธศาสตร์ 1 การผลิตบัณฑิตให้
เป็นผู้รอบรู้ มีมาตรฐานทางวิชาการและ
วิชาชีพ มีสมรรถนะการเป็น
ผู้ประกอบการ วิศวกรทางสังคม 
 

1.3.1 โครงการพัฒนาการจัดการเรียน
การสอนตามปรัชญาการจัดการเรียนรู้
เชิงผลิตภาพด้วยกระบวนการจัดการ
เรียนรู้แบบ ABCD 

กิจกรรม 1. พัฒนาศักยภาพนักศกึษา  ตามปรัชญาการจัดการเรียนรู้เชิงผลติภาพ 

ส่งเสริมการสรา้งสรรค์ผลงานของนักศึกษา เช่น เข้าร่วมประชุมวิชาการเพื่อน าเสนอผลงาน 
การตีพิมพ์เผยแพรผ่ลงานการแข่งขัน/การประกวด เป็นต้น 

กิจกรรมส่งเสริมการเรยีนรู้ในรายวิชาของหลักสูตร 
1.3.4 โครงการบริหารจัดการ
งบประมาณด้านวิชาการ 

กิจกรรม 1. โครงการพัฒนาปรับปรุงหลักสตูร ระดับบณัฑติศึกษา 
กิจกรรม 2. บริหารจดัการงบประมาณการด าเนินงานวิชาการ (บัณฑิตวิทยาลยั) 
กิจกรรม 3. บริหารจดัการงบประมาณการด าเนินงานวิชาการ (ป.บัณฑิต  สาขาวิชาชีพครู) 
กิจกรรม 4. สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตร ป.บัณฑติ 
กิจกรรม 5. การบริหารจัดการงบประมาณด าเนินงานวิชาการ (นักศึกษาจีน) 

1.4.1 โครงการพัฒนาเครือข่ายพันธมิตร 
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน 
มหาวิทยาลัยในประเทศเพ่ือร่วมจัด
การศึกษา 

กิจกรรม 1. พัฒนาความร่วมมือ MOU ในการจัดการเรียนการสอนกับหน่วยงานภายนอกและ 
มีการด าเนินงานร่วมกันพัฒนาความร่วมมือ MOU ในการจัดการเรยีนการสอนกับหน่วยงาน
ภายนอกและมีการด าเนินงานร่วมกัน วิเคราะห์จดุเด่นหลักสูตรและเช่ือมโยงเข้ากับความ
ต้องการของหน่วยงาน ด าเนินกิจกรรมตามข้อตกลงความร่วมมือในการจัดการเรยีนการสอน
กับหน่วยงานภายนอก 

1.4.2 โครงการสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศเพ่ือ
ร่วมจัดการศึกษายกระดับคุณภาพการ
จัดการศึกษาสู่มาตรฐานระดับสากล 

กิจกรรม 1. ประสานความร่วมมือและท า MOU ปรับปรุงแก้ไขระเบยีบ/ประกาศเพื่อรองรับ 
MOU แลกเปลี่ยนอาจารย/์ นักศกึษา จัดการศึกษาหลักสตูรควบ 2  ปริญญา จัดหลักสูตร
ตามความต้องการของผู้เรียน 

1.5.2 โครงการพัฒนานักศึกษาสูก่าร
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ทักษะวชิาการ
และวิชาชีพ 

กิจกรรม 1. คู่มือบัณฑิตวิทยาลัย 
กิจกรรม 2. การอบรมการใช้งานระบบ e-graduate 
กิจกรรม 3. การอบรมเชิงปฏิบตัิการ ระเบียบขั้นตอนการส าเร็จการศึกษา และการตีพิมพ์
เผยแพรผ่ลงานวิทยานิพนธ์ การคน้คว้าอิสระ ระดับบณัฑติศึกษา 
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บัณฑิตวิทยาลัยที่สอดคล้องกับ
มหาวิทยาลัย 

กิจกรรมของบัณฑิตวิทยาลัยที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

กิจกรรม 4. การปฐมนิเทศนักศึกษา ระดับบณัฑิตศึกษา 
กิจกรรม 5. แสดงความยินดีกับดษุฎีบัณฑติและมหาบณัฑิต 
กิจกรรม 6. การส่งเสริม ถ่ายทอด และการจดัการความรู้การวิจัยเพือ่การใช้ประโยชน์ และ
สานสมัพันธ์ศิษย์เก่าระดับบณัฑติศึกษา (ครบรอบ 24 ปี) 
กิจกรรม 7. การอบรมภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
กิจกรรม 8. การอบรมเชิงปฏิบตัิการอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ 
ระดับบณัฑติศึกษา 
กิจกรรม 9. การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติส าหรับการท าวิทยานิพนธ์และดุษฎี
นิพนธ์" 
กิจกรรม 10. โครงการยกระดับและส่งเสรมิการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา  (สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน) 
กิจกรรม 11. โครงการส่งเสรมิคุณลักษณะด้านเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของบัณฑิต และ
สัมมนาทางการศึกษา/ภูมิพลังปญัญาของแผ่นดิน  (สาขาวิชาหลักสตูรและการสอน) 
กิจกรรม 12. โครงการส่งเสรมิคุณลักษณะด้านเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของบัณฑิตและ
สัมมนาทางการศึกษา (สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน) 
กิจกรรม 13. โครงการพัฒนานักศกึษาให้มีสมรรถนะในการผลิตและเผยแพรผ่ลงานวิจยั 
(สาขาวิชานวัตกรรมการบริหารการศึกษา) 
กิจกรรม 14. โครงการจิตอาสาผู้น านวัตกรรมการบริหารการศึกษา (สาขาวิชานวัตกรรมการ
บริหารการศึกษา) 
กิจกรรม 15. โครงการพัฒนาผู้น านวัตกรรมการบรหิารการศึกษา (สาขาวิชานวัตกรรมการ
บริหารการศึกษา) 
กิจกรรม 16. โครงการคลินิกวิจยัทางธุรกิจ (บริหารธุรกจิ) 
กิจกรรม 17.  โครงการปัจฉิมนิเทศ (บริหารธุรกจิ) 
กิจกรรม 18. โครงการศึกษาดูงานด้านธุรกิจ (บริหารธุรกิจ) 
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กิจกรรม 19. ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ (รุ่นเข้า 2/64 และ 1/65) สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
กิจกรรม 20. ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการของนักศึกษา  (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 
กิจกรรม 21. อบรมเชิงปฏิบัติการ การอ่าน Article Journal ต่างประเทศ เพื่อการทบทวนวรรณกรรม 
(สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ) 
กิจกรรม 22.  อบรมเชิงปฏิบตัิการวิธีการสังเคราะห์งานวิจยัเพื่อก าหนดกรอบแนวคิดการวิจัย 
(สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ) 
กิจกรรม 23. อบรมเชิงปฏิบัติการคลนิิกวิทยานิพนธ์ (สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ) 
กิจกรรม  24. การศึกษาดูงานด้านการจัดการระบบสุขภาพ  (สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ) 
กิจกรรมที่ 25. การสร้างชุมชนสีเขียว ครั้งที่ 1 (สาขาวชิานวัตกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อม) 
กิจกรรมที่ 26. การสร้างชุมชนสีเขียว ครั้งที่ 2  (สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อม) 
กิจกรรม 27. การถ่ายทอดนวัตกรรมสเีขียวสู่ชมชน  (สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อม) 
กิจกรรม 28. ศึกษาดูงานด้านสิ่งแวดล้อม  (สาขาวิชานวตักรรมการจัดการสิ่งแวดล้อม) 
กิจกรรม 29. การสร้างกิจกรรมการเรยีนรู้ด้านนวัตกรรมการจดัการสิ่งแวดล้อมชุมชน  (สาขาวิชา
นวัตกรรมการจดัการสิ่งแวดล้อม) 
กิจกรรม 30. โครงการสืบสานศาสตรพ์ระราชาเพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน (หลักสูตรสิ่งแวดล้อม
ศึกษา) 
กิจกรรม 31.  โครงการบริการวิชาการและเพิ่มทักษะการจดัการสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรสิ่งแวดล้อมศึกษา) 
กิจกรรม 32. โครงการพัฒนาศักยภาพการท าวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา (หลักสูตรสิ่งแวดล้อมศึกษา) 
กิจกรรม 33. การพัฒนาระบบการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่องแบบองค์รวมของสาขาการจัดการ
เทคโนโลยี (สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี) 
กิจกรรม 34. ศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม (สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี) 
กิจกรรม 35. การพัฒนาทักษะการเรยีนรู้และนวตักรรม (สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี) 
กิจกรรม 36. ปฐมนิเทศและเตรยีมความพร้อมนักศึกษาหลักสตูร ป.บณัฑิต ปีการศึกษา 2564 
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บัณฑิตวิทยาลัยที่สอดคล้องกับ
มหาวิทยาลัย 

กิจกรรมของบัณฑิตวิทยาลัยที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

กิจกรรม 37. พัฒนาจิตส าหรับครู ส าหรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิต สาขาวิชาชีพครู  
ปีการศึกษา  2564 
กิจกรรม 38. จิตตปัญญาศึกษาส าหรบันักศึกษาหลักสตูรประกาศนยีบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู  
ปีการศึกษา 2564 
กิจกรรม 39. พัฒนาการกระบวนการคิดขั้นสูง ส าหรับนกัศึกษาหลักสตูรประกาศนียบตัรบณัฑิต สาขา
วิชาชีพครู ปีการศึกษา 2564 
กิจกรรม 40. การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 : เทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการเรยีนการสอน ส าหรับนักศึกษา
หลักสตูรประกาศนียบตัรบณัฑติ สาขาวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2564 
กิจกรรม 41.  ศึกษาดูงานด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการศึกษาและจิตอาสาเพื่อพัฒนาผู้น า 
ส าหรับครู ส าหรับนักศึกษาหลักสตูรประกาศนียบตัรบณัฑติ สาขาวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2564 
กิจกรรม 42. ปัจฉิมนิเทศส าหรับนักศึกษาหลักสตูรประกาศนยีบัตรบณัฑติ สาขาวิชาชีพครู  
ปีการศึกษา 2564 
กิจกรรม 43. คู่มือฝึกประสบการณว์ิชาชีพครู ส าหรับครู ส าหรับ นศ. ป.บณัฑิต 
กิจกรรม 44. ทวนสอบคุณภาพหลักสตูร สาขาวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2564 
กิจกรรม 45. เตรียมความพร้อมก่อนสอบใบประกอบวิชาชีพครู หลักสตูร ป.บัณฑิต 
กิจกรรม 46. โครงการ ศึกษาดูงานด้านหลักสตูรและการสอน (นักศึกษาจีน) 
กิจกรรม 47. โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ระหว่างหลักสูตรและ นักศึกษาชาวจีน (นักศึกษาจีน) 

2 แผนงานการวิจัย การสร้างนวัตกรรม 
เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจ และสังคมฐานราก 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 2 การวิจัย การสร้าง
นวัตกรรม เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจ และ
สังคมฐานราก 

2.1.2 โครงการพัฒนาโจทย์วิจัยและ
นวัตกรรมที่ตอบโจทย์การพัฒนาเชิง
พ้ืนที่ 

กิจกรรม 1.โครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ (สาขาวิชา
หลักสตูรและการสอน) 
กิจกรรม 2. การสร้างนวัตกรรมจากทรัพยากรในท้องถิ่นและพัฒนาต่อยอดภูมปิัญญาท้องถิ่น. 
เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาชุมชน (หลักสูตริทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา) 
กิจกรรม 3. การถ่ายทอดนวัตกรรมที่เป็นผลงานเชิงประจักษส์ู่การน าไปใช้ประโยชน์ของ
ชุมชน ท้องถิ่น (หลักสูตริทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา) 
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ล าดับที ่ ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนงานมหาวิทยาลัย 
ประเด็นยุทธศาสตร์และแผนกลยทุธ์ของ

บัณฑิตวิทยาลัยที่สอดคล้องกับ
มหาวิทยาลัย 

กิจกรรมของบัณฑิตวิทยาลัยที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

2.1.3 โครงการส่งเสริมการตีพิมพ์
เผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
ในระดับชาติและนานาชาติ 

กิจกรรม 1.สนับสนุนการเผยแพรผ่ลงานของนักศึกษาระดับบณัฑิตศึกษา 
กิจกรรม 2. การอบรมเชิงปฏิบตัิการ "การเขียนบทความเพื่อการตีพมิพ์เผยแพร่ในระดับชาติและ
นานาชาติ 
กิจกรรม 3. โครงการพัฒนานักศึกษาให้มีสมรรถนะในการผลิตและเผยแพรผ่ลงานวิจัย (สาขาวิชา
หลักสตูรและการสอน) 

2.1.4 โครงการจัดท าวารสารวิจัย 
วารสารวิชาการ 

กิจกรรม 1. การส่งเสริมและจดัท าวารสาร (วารสารบณัฑิตศึกษา) 

3 แผนงาน บริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความ
เป็นเลิศ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 4  บริหารจัดการ
มหาวิทยาลยัสู่ความเป็นเลิศ 

4.4.3 โครงการพัฒนาองค์กรสู่องค์กร
แห่งการเรียนรู้ 

กิจกรรม 1. การจัดการความรู้ KM บัณฑิตวิทยาลัย 

4.5.3 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการ
บริหารส านักงาน 

กิจกรรม 1. ประกันอุบัติเหตุของนักศึกษาระดับบณัฑติศึกษา 
กิจกรรม 2. จัดหาวัสดุ ครุภณัฑส์ านกังาน และวัสดุการศึกษา (บัณฑิตวิทยาลัย) 
กิจกรรม 3. ค่าสาธารณูปโภค (บัณฑติวิทยาลัย) 
กิจกรรม 4. การจดัการความเสี่ยง บัณฑิตวิทยาลยั (บัณฑิตวิทยาลัย) 
กิจกรรม 5. การส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการบัณฑติวิทยาลยั (บัณฑิตวิทยาลยั) 
กิจกรรม 6. ท าบุญสืบสานประเพณไีทย 
กิจกรรม 7. โครงการจดัหาวัสดุ ครุภณัฑ์ เพื่อการจดัเรียนการสอน  (สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน) 
กิจกรรม 8. โครงการจดัหาวัสดุสิ่งสนบัสนุนการเรียนการสอน (สาขาวิชานวตักรรมการบริหารการศึกษา) 
กิจกรรม  9. โครงการบริหารจดัการหลักสูตรจัดซื้อวัสดุครุภณัฑ์ (บริหารธรุกิจ) 
กิจกรรม 10. จัดซื้อวสัดุการเรยีนการสอน(หลักสตูริทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา) 
กิจกรรม 11. จัดหาสิ่งสนับสนุนการเรยีนรู้ สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ  (สาขาวิชาการจัดการ
ระบบสุขภาพ) 
กิจกรรม 12. จัดหาวัสดุการเรียนการสอน (เทคโนโลยีการจัดการเกษตร) 
กิจกรรม 13. บริหารจัดการหลักสตูร (สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อม) 
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ล าดับที ่ ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนงานมหาวิทยาลัย 
ประเด็นยุทธศาสตร์และแผนกลยทุธ์ของ

บัณฑิตวิทยาลัยที่สอดคล้องกับ
มหาวิทยาลัย 

กิจกรรมของบัณฑิตวิทยาลัยที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

กิจกรรม 14. โครงการบริหารจัดการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา 
(หลักสูตรสิ่งแวดล้อมศึกษา) 
กิจกรรม 15. บริหารจัดการหลักสตูรการจัดการเทคโนโลย ี
กิจกรรม 16. บริหารจัดการวัสดุการเรยีนการสอน ส าหรับนักศึกษาหลักสตูรประกาศนียบตัร
บัณฑิต สาขาวิชาชีพครู  ปีการศึกษา 2564 
กิจกรรม  17. ปรับปรุง ห้องเรยีนและเว็บไซตเ์พื่อ การจัดการเรียนการสอน ออนไลน์ (นักศึกษาจีน) 
กิจกรรม 18.  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพ่ิมทักษะของนักศกึษา (นักศึกษาจีน) 

4.5.4 โครงการจัดประชุมเพ่ือพัฒนา
ระบบบริหารจัดการโดยมีส่วนร่วมของ
ทุกภาคส่วน 

กิจกรรม 1.ค่าตอบแทนการประชุมคณะกรรมการประจ าบณัฑติวิทยาลัย 
กิจกรรม 2.ค่ารับรองการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัย 
กิจกรรม 3.ประชุมสภาคณบดีบณัฑิตแห่งประเทศไทย 
กิจกรรม 4. ประชุมคณะกรรมการหลักสูตร ป.บัณฑติ 

4.6.1 โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่การ
เป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นเลิศ 
(Excellence University) 

กิจกรรม 1. การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน บัณฑติวิทยาลัย (งบประมาณ
แผ่นดิน) 
กิจกรรม 2. การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน บัณฑติวิทยาลัย (งบประมาณรายได้) 
กิจกรรม 3. จัดระบบนเิวศ (Ecological) ที่เกื้อกลูการเรียนรู้ วิจัย เสริมประสิทธิภาพการ
ท างาน เสริมการสร้างนวัตกรรมและคณุภาพชีวิตของชุมชน (ปรับปรุงห้องเรียนงบประมาณ
จีนกันเหลือม 2565) 

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

4.8.1 โครงการปรับภาพลักษณ์องค์กร
และส่งเสริมการตลาด 

กิจกรรม 1. การอบรมเชิงปฏิบตัิการ การทบทวนแผนปฏิบัติราชการ และการจัดท าแผนกล
ยุทธ์ทางการเงินของบัณฑิตวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ 2566 
กิจกรรม 2. ประชาสัมพันธ์หลักสตูรระดับบณัฑิตศึกษา (บณัฑิตวิทยาลัย) 

หมายเลขอ้างอิง 19011VL91450465

URL http://esaraban.vru.ac.th/archive/identityTags



แผนปฏิบัตกิารบัณฑิตวทิยาลัย ประจ าปีงบประมาณ 2565 16 

 

ล าดับที ่ ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนงานมหาวิทยาลัย 
ประเด็นยุทธศาสตร์และแผนกลยทุธ์ของ

บัณฑิตวิทยาลัยที่สอดคล้องกับ
มหาวิทยาลัย 

กิจกรรมของบัณฑิตวิทยาลัยที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

กิจกรรม 3. โครงการศึกษาดูงาน และประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนปฏิบัติการสาขาวิชา 
(สาขาวิชาหลักสตูรและการสอน) 
กิจกรรม 4.  โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนปฏิบัติการและศึกษาดูงาน 
กิจกรรม 5. ประชาสัมพันธ์หลักสตูร (ก่อน 1/65 และ ก่อน 2/65) สาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
กิจกรรม 6. ประชาสัมพันธ์หลักสตูรสาธารณสุขศาสตรมหาบณัฑติ และสาธารณสุขศาสตร
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ (สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ) 
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การวิเคราะห์ SWOT เพ่ือจัดท ากลยุทธ์และแผนปฏิบัติการบัณฑิตวิทยาลัย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

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

- ผู้บริหารมีการน าองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล                     
- มีการบริหารจัดการเป็นไปตามเกณฑ์ว่าด้วยการจัดการระดับบัณฑิตศึกษ า  
- วารสารบัณฑิตวทิยาลัยจัดอยูใ่นฐานขอ้มูล TCI 1  
- บุคลากรท างานเป็นทีมมีความพร้อมในการให้บริการ และมีความสามารถท างานเชงิรุกและริเริ่ม

สร้างสรรค ์
- มีระบบการบริการทางวชิาการให้แก่นักศกึษาผ่านระบบออนไลน์ (e - Graduate VRU) 

- มีศักยภาพในการจดัการศึกษาและบรกิารเพื่อรองรับนักศึกษานานาชาติ  

- การพัฒนาหลักสูตรทีต่อบโจทย์ความต้องการของลูกค้ายงัไม่เพียงพอ เช่น ค่าธรรมเนียม
การศึกษา ความทันสมยัและโดดเด่นของหลักสูตร ทุนสนับสนุนการศึกษาและการวิจัย  

- ขาดระบบนิเวศ (Ecological) ที่เกื้อกูลการเรียนรู้ วิจัย เสริมประสิทธิภาพการท างาน เสริม
การสร้างนวัตกรรมและคณุภาพชีวิตของชุมชน 

- การส่งเสริมวทิยานิพนธ์ไปใช้ประโยชน์เพื่อท้องถิ่นยังไม่เพียงพอ 
- หลักสูตรที่เกีย่วข้องมีการด าเนินงานดา้นงบประมาณล่าชา้ส่งผลต่อการเบิกจ่ายงบประมาณไม่

เป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้ 
- การประชาสัมพันธ์หลักสตูรไม่เป็นแบบเชิงรุก  

การวิเคราะห์สถานการณ์ภายนอก (EXTERNAL FACTORS) 
โอกาส (OPPORTUNITIES) (+) อุปสรรค (THREATS) (-) 

- การก้าวสู่การเป็นประชาคมอาเซยีน ท าให้บณัฑิตวิทยาลยัมีโอกาสที่จะได้นักศึกษานานาชาต ิ
มากขึ้น 

- มีเครือข่ายความร่วมมือระหวา่งไทยและต่างประเทศ 
- การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ท าให้เปิดโอกาสในการศึกษาของนักศึกษาทุก

ภูมิภาคและทุกพ้ืนที่  
- การมีเครือข่ายชุมชนที่เขม้แข็ง สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้และพัฒนางานวิจัยที่ตอบโจทย์การ

พัฒนาท้องถิ่น 

- สภาพการแข่งขันของสถาบันการศึกษาที่มีจ านวนมากขึ้น 
- ภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจส่งผลต่อจ านวนผู้สนใจสมัครเข้าศึกษาต่อ 
- หลักสูตรขาดความเชื่อมโยงและการใช้ศักยภาพของอาจารย์รุ่นใหม่ 
- อาจารย์ระดบับณัฑิตศึกษาขาดการปรบัตัวใหเ้ท่าทันเทคโนโลยี และองค์ความรู้ที่ทันสมัย 
- หลักสูตรขาดความยดืหยุ่นในการจดัการเรียนการสอนและการส าเร็จการศึกษา 
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แผนที่ยุทธศาสตร์  Strategy Map 
บัณฑิตวิทยาลัย 

 

วิสัยทัศน ์ สนับสนุนการผลิตบัณฑิตให้มีความโดดเด่น ทางวิชาการเฉพาะด้าน ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี สร้างนวัตกรรมพัฒนาท้องถิ่นและมี
จิตส านึกต่อชุมชน 

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 าเร็จของแผนปฎิบัติการบัณฑิตวิทยาลัย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

เป้าประสงค์และตัวชี้วัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
1. ประสานงานด้านพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของการผลิตบัณฑิตในระดับบัณฑิตศึกษา 
KPI 1.1 ร้อยละของหลักสูตรที่มีการพัฒนาปรับปรุง ระดับบัณฑิตศึกษา ร้อยละ 80 งานวิชาการ 
KPI 1.2 ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมปฐมนิเทศ ร้อยละ 80 งานวิชาการ 
KPI 1.3 ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมการอบรมการใช้งานระบบ e-graduate ร้อยละ 80 งานวิจัย 
KPI 1.4 ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ ระเบียบขั้นตอนการส าเร็จการศึกษา 
และการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ ระดับบัณฑิตศึกษา 

ร้อยละ 80 งานวิจัย 

KPI 1.5 ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการการส่งเสริม ถ่ายทอด และการจัดการความรู้การวิจัย
เพ่ือการใช้ประโยชน์ และสานสัมพันธ์ศิษย์เก่าระดับบัณฑิตศึกษา (ครบรอบ 24 ปี) 

ร้อยละ 80 งานวิชาการ 

KPI 1.6 ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการการอบรมภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา 

ร้อยละ 80 งานวิชาการ 

KPI 1.7 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ที่เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
การอบรมอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ ระดับบัณฑิตศึกษา 

ร้อยละ 80 งานวิชาการ 

KPI 1.8 ร้อยละของนักศึกษาและอาจารย์ ที่เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การวิเคราะห์ข้อมูล
ทางสถิติส าหรับการท าวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์" 

ร้อยละ 80 งานวิจัย 

KPI 1.9 ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การเขียนบทความเพ่ือการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ" 

ร้อยละ 80 งานวิจัย 

2. ประสานงานให้ผลิตงานวิจัยที่สร้างองค์ความรู้ใหม่ให้มีคุณภาพในระดับสากล และน าไปใช้พัฒนาท้องถิ่น 
KPI 2.1 จ านวนวารสารที่เผยแพร่ 3 ฉบับ/ปี งานวิจัย 
KPI 2.2 จ านวนผลงานของนักศึกษาท่ีเผยแพร่ ไม่น้อยกว่า 15 ผลงาน งานวิจัย 
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3. ให้มีระบบบริหารงานที่ทันสมัย มีความคล่องตัว โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารในการบริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาล 
KPI 3.1 ระดับความส าเร็จของการจัดการความรู้ ระดับ 3 งานวิชาการ 

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 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
บัณฑิตวิทยาลัย ได้ก าหนดแผนงานเพื่อสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนงานมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
ประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมและก ากับคุณภาพการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  ส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา รวมถึงส่งเสริมให้บุคลากรและนักศึกษามีส่วนร่วมกับการพัฒนาท้องถิ่น 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการบัณฑิตวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้หลักธรรมาภิบาล 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5  พัฒนาระบบนิเวศ (Ecological) ที่เก้ือกูลการเรียนรู้ วิจัย เสริมประสิทธิภาพการท างาน เสริมการสร้างนวัตกรรมและคุณภาพชีวิตของ

ชุมชน 
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กลยุทธ์ บัณฑิตวิทยาลัย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ ์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา 
       กลยุทธ์ 

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 ส่งเสริมและก ากับคณุภาพการศึกษาระดบับัณฑิตศึกษา 
       กลยุทธ์ 
     2.1 ส่งเสรมิและก ากับคณุภาพการศึกษาระดับบณัฑิตศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสตูรระดับบัณฑิตศึกษา 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมและสนบัสนุนงานวิจัยระดับบัณฑติศึกษา รวมถึงส่งเสริมให้บคุลากรและนักศึกษามสี่วนร่วมกบัการพฒันาท้องถิ่น 
  กลยุทธ ์

3.1 จัดหาสนับสนุนงบประมาณทนุวิจัย 
3.2 สร้างผลงานวิจัยที่เป็นองค์ความรู้ใหม่ที่ตอบโจทย์ระดับประเทศชาติ และท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประชารัฐ ลดความเหลื่อมล้ า สร้างความมั่งคั่ง และยั่งยืนของ
ท้องถิ่นและประเทศชาต ิ

                            3.3 พัฒนาการผลิตผลการวิจัยของอาจารยด์้านการผลติหรือพัฒนาครู 
3.4 พัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรูโ้ดยสร้างชุมชนอุดมปัญญา 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบรหิารจดัการบณัฑิตวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพภายใตห้ลักธรรมาภิบาล 
กลยุทธ ์

4.1 ดึงดูดบุคลากรที่มีความสามารถให้เข้าท างานในมหาวิทยาลยั พัฒนาขีดสมรรถนะของทรัพยากรบคุคลอย่างต่อเนื่องทันต่อการเปลีย่นแปลง 
4.2 ปรับปรุง กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ จัดการฝึกอบรมและพัฒนาที่มุ่งเน้นการปฏิบตัิการเสริมสรา้งธรรมาภบิาลและเป็นมหาวิทยาลัยที่รับผิดชอบต่อสังคมและได้
มาตรฐานสากล 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5  พัฒนาระบบนิเวศ (Ecological) ที่เกื้อกูลการเรียนรู้ วิจยั เสริมประสิทธิภาพการท างาน เสรมิการสร้างนวัตกรรมและคณุภาพชีวิตของชุมชน 
กลยุทธ์   

 5.1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวท่ีมสีุนทรียะ การอนามัยสุขาภิบาล และการจัดการสิ่งแวดล้อมท่ีดี และมีความพร้อมด้านอาคารสถานท่ี 
 5.2 จัดหาและพฒันาทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้เทคโนโลยสีารสนเทศ สิ่งอ านวยความสะดวก และบริการขั้นพื้นฐานภายในมหาวทิยาลัยให้พร้อมต่อการเป็น 

Semi residential University 
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ส่วนที ่2 
แผนงาน/โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์ 
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ส่วนที่ 2 แผนงาน/โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์ 
โครงการตามแผนปฏิบัติการของบัณฑิตวิทยาลัย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนงานมหาวิทยาลัย 
1. แผนงานการผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้รอบรู้ มีมาตรฐานทางวิชาการและวิชาชีพ มีสมรรถนะการเป็นผู้ประกอบการ วิศวกรทางสังคม 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้รอบรู้ มีมาตรฐานทางวิชาการและวิชาชีพ มีสมรรถนะการเป็นผู้ประกอบการ วิศวกรทางสังคม  

 1.3.1 โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนตามปรัชญาการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ ABCD 
กิจกรรม 1. พัฒนาศักยภาพนักศึกษา  ตามปรัชญาการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพส่งเสริมการสร้างสรรค์ผลงานของนักศึกษา เช่น เข้าร่วม
ประชุมวิชาการเพ่ือน าเสนอผลงาน การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานการแข่งขัน/การประกวด เป็นต้น กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ในรายวิชาของ
หลักสูตร 

1.3.4 โครงการบริหารจัดการบงประมาณด้านวิชาการ 
กิจกรรม 1. โครงการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา 
กิจกรรม 2. บริหารจัดการงบประมาณการด าเนินงานวิชาการ (บัณฑิตวิทยาลัย) 
กิจกรรม 3. บริหารจัดการงบประมาณการด าเนินงานวิชาการ (ป.บัณฑิต  สาขาวิชาชีพครู) 
กิจกรรม 4. สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตร ป.บัณฑิต 
กิจกรรม 5.  การบริหารจัดการงบประมาณด าเนินงานวิชาการ (นักศึกษาจีน) 

1.4.1 โครงการพัฒนาเครือข่ายพันธมิตร หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน มหาวิทยาลัยในประเทศเพื่อร่วมจัดการศึกษา 
กิจกรรม 1.  พัฒนาความร่วมมือ MOU ในการจัดการเรียนการสอนกับหน่วยงานภายนอกและ มีการด าเนินงานร่วมกัน พัฒนาความร่วมมือ 
MOU ในการจัดการเรียนการสอนกับหน่วยงานภายนอกและ  มีการด าเนินงานร่วมกัน วิเคราะห์จุดเด่นหลักสูตรและเชื่อมโยงเข้ากับความ
ต้องการของหน่วยงาน ด าเนินกิจกรรมตามข้อตกลงความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนกับหน่วยงานภายนอก 

1.4.2 โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศเพื่อร่วมจัดการศึกษา ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาสู่มาตรฐานระดับ
สากล 

 กิจกรรม 1. ประสานความร่วมมือและท า MOU ปรับปรุงแก้ไขระเบียบ/ประกาศเพ่ือรองรับ MOU แลกเปลี่ยนอาจารย์/ นักศึกษา จัดการศึกษา
หลักสูตรควบ 2  ปริญญาจัดหลักสูตรตามความต้องการของผู้เรียน 
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1.5.2 โครงการพัฒนานักศึกษาสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ทักษะวิชาการและวิชาชีพ 
 กิจกรรม 1. คู่มือบัณฑิตวิทยาลัย 

กิจกรรม 2. การอบรมการใช้งานระบบ e-graduate 
กิจกรรม 3. การอบรมเชิงปฏิบัติการ ระเบียบขั้นตอนการส าเร็จการศึกษา และการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ ระดับบัณฑิตศึกษา 
กิจกรรม 4. การปฐมนิเทศนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา 
กิจกรรม 5. แสดงความยินดีกับดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิต 
กิจกรรม 6. การส่งเสริม ถ่ายทอด และการจัดการความรู้การวิจัยเพ่ือการใช้ประโยชน์ และสานสัมพันธ์ศิษย์เก่าระดับบัณฑิตศึกษา (ครบรอบ 24 ปี) 
กิจกรรม 7. การอบรมภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
กิจกรรม 8. การอบรมเชิงปฏิบัติการอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ ระดับบัณฑิตศึกษา 
กิจกรรม 9. การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติส าหรับการท าวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์" 
กิจกรรม 10. โครงการยกระดับและส่งเสริมการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา  (สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน) 
กิจกรรม 11. โครงการส่งเสริมคุณลักษณะด้านเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของบัณฑิต และสัมมนาทางการศึกษา/ภูมิพลังปัญญาของแผ่นดิน  
(สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน) 
กิจกรรม 12. โครงการส่งเสริมคุณลักษณะด้านเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของบัณฑิตและสัมมนาทางการศึกษา (สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน) 
กิจกรรม 13. โครงการพัฒนานักศึกษาให้มีสมรรถนะในการผลิตและเผยแพร่ผลงานวิจัย (สาขาวิชานวัตกรรมการบริหารการศึกษา) 
กิจกรรม 14. โครงการจิตอาสาผู้น านวัตกรรมการบริหารการศึกษา (สาขาวิชานวัตกรรมการบริหารการศึกษา) 
กิจกรรม 15. โครงการพัฒนาผู้น านวัตกรรมการบริหารการศึกษา (สาขาวิชานวัตกรรมการบริหารการศึกษา) 
กิจกรรม 16. โครงการคลินิกวิจัยทางธุรกิจ (บริหารธุรกิจ) 
กิจกรรม 17.  โครงการปัจฉิมนิเทศ (บริหารธุรกิจ) 
กิจกรรม 18. โครงการศึกษาดูงานด้านธุรกิจ (บริหารธุรกิจ) 
กิจกรรม 19. ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ (รุ่นเข้า 2/64 และ 1/65) สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
กิจกรรม 20. ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการของนักศึกษา (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 
กิจกรรม 21. อบรมเชิงปฏิบัติการ การอ่าน Article Journal ต่างประเทศ เพ่ือการทบทวนวรรณกรรม (สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ) 
กิจกรรม 22. อบรมเชิงปฏิบัติการวิธีการสังเคราะห์งานวิจัยเพื่อก าหนดกรอบแนวคิดการวิจัย (สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ) 
กิจกรรม 23. อบรมเชิงปฏิบัติการคลินิกวิทยานิพนธ์ (สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ) 
กิจกรรม 24. การศึกษาดูงานด้านการจัดการระบบสุขภาพ  (สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ) 
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กิจกรรมที่ 25. การสร้างชุมชนสีเขียว ครั้งที่ 1 (สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อม) 
กิจกรรมที่ 26. การสร้างชุมชนสีเขียว ครั้งที่ 2 (สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อม) 
กิจกรรม 27. การถ่ายทอดนวัตกรรมสีเขียวสู่ชมชน  (สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อม) 
กิจกรรม 28. ศึกษาดูงานด้านสิ่งแวดล้อม  (สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อม) 
กิจกรรม 29. การสร้างกิจกรรมการเรียนรู้ด้านนวัตกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน  (สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อม) 
กิจกรรม 30. โครงการสืบสานศาสตร์พระราชาเพ่ือพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน (หลักสูตรสิ่งแวดล้อมศึกษา) 
กิจกรรม 31. โครงการบริการวิชาการและเพ่ิมทักษะการจัดการสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรสิ่งแวดล้อมศึกษา) 
กิจกรรม 32. โครงการพัฒนาศักยภาพการท าวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา (หลักสูตรสิ่งแวดล้อมศึกษา) 
กิจกรรม 33. การพัฒนาระบบการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่องแบบองค์รวมของสาขาการจัดการเทคโนโลยี (สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี) 
กิจกรรม 34. ศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม (สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี) 
กิจกรรม 35. การพัฒนาทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม (สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี) 
กิจกรรม 36. ปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมนักศึกษาหลักสูตร ป.บัณฑิต ปีการศึกษา 2564 
กิจกรรม 37. พัฒนาจิตส าหรับครู ส าหรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ปีการศึกษา  2564 
กิจกรรม 38. จิตตปัญญาศึกษาส าหรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2564 
กิจกรรม 39. พัฒนาการกระบวนการคิดข้ันสูง ส าหรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2564 
กิจกรรม 40. การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 : เทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน ส าหรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขา
วิชาชีพครู ปีการศึกษา 2564 
กิจกรรม 41. ศึกษาดูงานด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการศึกษาและจิตอาสาเพ่ือพัฒนาผู้น า ส าหรับครู ส าหรับนักศึกษาหลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2564 
กิจกรรม 42. ปัจฉิมนิเทศส าหรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2564 
กิจกรรม 43. คู่มือฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ส าหรับครู ส าหรับ นศ. ป.บัณฑิต 
กิจกรรม 44. ทวนสอบคุณภาพหลักสูตร สาขาวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2564 
กิจกรรม 45. เตรียมความพร้อมก่อนสอบใบประกอบวิชาชีพครู หลักสูตร ป.บัณฑิต 
กิจกรรม 46. โครงการ ศึกษาดูงานด้านหลักสูตรและการสอน (นักศึกษาจีน) 
กิจกรรม 47. โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ระหว่างหลักสูตรและนักศึกษาชาวจีน (นักศึกษาจีน) 
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2. แผนงานการวิจัย การสร้างนวัตกรรม เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจ และสังคมฐานราก 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัย การสร้างนวัตกรรม เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจ และสังคมฐานราก 

2.1.2 โครงการพัฒนาโจทย์วิจัยและนวัตกรรมที่ตอบโจทย์การพัฒนาเชิงพื้นที่ 
กิจกรรม 1.โครงการบริการวิชาการเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ (สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน) 
กิจกรรม 2. การสร้างนวัตกรรมจากทรัพยากรในท้องถิ่นและพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น. เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาชุมชน (หลักสูตริทยา
ศาสตร์และนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนา) 
กิจกรรม 3. การถ่ายทอดนวัตกรรมที่เป็นผลงานเชิงประจักษ์สู่การน าไปใช้ประโยชน์ของชุมชน ท้องถิ่น (หลักสูตริทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพ่ือ
การพัฒนา) 

2.1.3 โครงการส่งเสริมการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ในระดับชาติและนานาชาติ 
 กิจกรรม 1.สนับสนุนการเผยแพร่ผลงานของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

กิจกรรม 2. การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การเขียนบทความเพ่ือการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ 
กิจกรรม 3. โครงการพัฒนานักศึกษาให้มีสมรรถนะในการผลิตและเผยแพร่ผลงานวิจัย (สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน) 

2.1.4 โครงการจัดท าวารสารวิจัย วารสารวิชาการ 
 กิจกรรม 1.  กิจกรรม 1. ส่งเสริม สนับสนุนให้การจัดท าวาสารวิจัย และการจัดท าวารวารวิชาการ 

           4. แผนงาน บริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ 
    ยุทธศาสตร์ที่ 4  บริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ 

4.4.3 โครงการพัฒนาองค์กรสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ 
  กิจกรรม 1. การจัดการความรู้ KM บัณฑิตวิทยาลัย 

4.5.3 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารส านักงาน 
กิจกรรม 1. ประกันอุบัติเหตุของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
กิจกรรม 2. จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ส านักงาน และวัสดุการศึกษา (บัณฑิตวิทยาลัย) 
กิจกรรม 3. ค่าสาธารณูปโภค (บัณฑิตวิทยาลัย) 
กิจกรรม 4. การจัดการความเสี่ยง บัณฑิตวิทยาลัย (บัณฑิตวิทยาลัย) 
กิจกรรม 5. การส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการบัณฑิตวิทยาลัย (บัณฑิตวิทยาลัย) 
กิจกรรม 6. ท าบุญสืบสานประเพณีไทย 
กิจกรรม 7. โครงการจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ เพื่อการจัดเรียนการสอน  (สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน) 
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กิจกรรม 8. โครงการจัดหาวัสดุสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน (สาขาวิชานวัตกรรมการบริหารการศึกษา) 
กิจกรรม  9. โครงการบริหารจัดการหลักสูตรจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ (บริหารธุรกิจ) 
กิจกรรม 10. จัดซื้อวัสดุการเรียนการสอน(หลักสูตริทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนา) 
กิจกรรม 11. จัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ  (สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ) 
กิจกรรม 12. จัดหาวัสดุการเรียนการสอน (เทคโนโลยีการจัดการเกษตร) 
กิจกรรม 13. บริหารจัดการหลักสูตร (สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อม) 
กิจกรรม 14.  โครงการบริหารจัดการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา (หลักสูตรสิ่งแวดล้อมศึกษา) 
กิจกรรม 15. บริหารจัดการหลักสูตรการจัดการเทคโนโลยี 
กิจกรรม 16. บริหารจัดการวัสดุการเรียนการสอน ส าหรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู  ปีการศึกษา 2564 
กิจกรรม 17. ปรับปรุง ห้องเรียนและเว็บไซต์เพ่ือ การจัดการเรียนการสอน ออนไลน์ (นักศึกษาจีน) 
กิจกรรม 18.  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเพ่ิมทักษะของนักศึกษา (นักศึกษาจีน) 

4.5.4 โครงการจัดประชุมเพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการโดยมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
กิจกรรม 1. ค่าตอบแทนการประชุมคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย 
กิจกรรม 2. ค่ารับรองการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัย 
กิจกรรม 3. ประชุมสภาคณบดีบัณฑิตแห่งประเทศไทย 
กิจกรรม 4. ประชุมคณะกรรมการหลักสูตร ป.บัณฑิต 

4.6.1 โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยท่ีเป็นเลิศ (Excellence University) 
กิจกรรม 1. การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน บัณฑิตวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดิน) 
กิจกรรม 2. การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน บัณฑิตวิทยาลัย (งบประมาณรายได้) 
กิจกรรม 3. จัดระบบนิเวศ (Ecological) ที่เก้ือกูลการเรียนรู้ วิจัย เสริมประสิทธิภาพการท างาน เสริมการสร้างนวัตกรรมและคุณภาพชีวิตขอ
ชุมชน (ปรับปรุงห้องเรียนงบประมาณจีนกันเหลือม 2565) 

4.7.6 โครงการบริหารงานบุคคล 
กิจกรรม 1. พัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรบุคคลสู่ความเป็นเลิศ 
กิจกรรม 2. สนับสนุนการเรียนการสอน (สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการเกษตร) 
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กิจกรรม 3. โครงการค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู 
4.8.1 โครงการปรับภาพลักษณ์องค์กรและส่งเสริมการตลาด 

กิจกรรม 1. การอบรมเชิงปฏิบัติการ การทบทวนแผนปฏิบัติราชการ และการจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงินของบัณฑิตวิทยาลัย ประจ าปี  
งบประมาณ 2566 
กิจกรรม 2. ประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา (บัณฑิตวิทยาลัย) 
กิจกรรม 3. โครงการศึกษาดูงาน และประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนปฏิบัติการสาขาวิชา (สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน) 
กิจกรรม 4.  โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนปฏิบัติการและศึกษาดูงาน 
กิจกรรม 5. ประชาสัมพันธ์หลักสูตร (ก่อน 1/65 และ ก่อน 2/65) สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
กิจกรรม 6. ประชาสัมพันธ์หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต และสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ  
(สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ) 
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3  
ส่วนที่ 3 
รายละเอียดโครงการ กิจกรรมและงบประมาณ 
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 ส่วนที่ 3 รายละเอียดโครงการ กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนปฏิบัติการของ บัณฑิตวิทยาลัย 

 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
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ล าดับที ่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงคข์องโครงการ ตัวชี้วดัของกิจกรรม 
แหล่งงบประมาณและ 
จ านวนงบประมาณ 

งบประมาณ
รวม 

รายละเอียดงบประมาณ 
 (แตกตัวคณู) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
(ระบุชื่อ) 

แผ่นดิน รายได ้

แผนงานบริหารจดัการงบประมาณดา้นวิชาการ 
  1.3 ยกระดับการเรียนรู้ตามปรัชญาการจัดการเรยีนรู้เชิงผลติภาพ (Productive Learning Philosophy)             
 1.3.1 โครงการพัฒนาการจัดการเรยีนการสอนตามปรัชญาการจดัการเรียนรูเ้ชิงผลิตภาพด้วยกระบวนการ

จัดการเรยีนรู้แบบ ABCD 
      

 กิจกรรม 1. พัฒนาศักยภาพ
นักศึกษา  ตามปรัชญาการจัดการ
เรียนรู้เชิงผลิตภาพส่งเสริมการ
สร้างสรรค์ผลงานของนักศึกษา เช่น 
เข้าร่วมประชุมวิชาการเพื่อน าเสนอ
ผลงาน การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน
การแข่งขัน/การประกวด เป็นต้น 
กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ใน
รายวิชาของหลักสูตร 

เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษา  
ตามปรัชญาการจัดการเรียนรู้เชิง
ผลิตภาพส่งเสริมการสร้างสรรค์
ผลงานของนักศึกษา เช่น เขา้
ร่วมประชุมวิชาการเพื่อน าเสนอ
ผลงาน การตีพิมพ์เผยแพร่
ผลงานการแข่งขัน/การประกวด 
เป็นต้น กิจกรรมส่งเสริมการ
เรียนรู้ในรายวิชาของหลักสูตร 

ระดับความส าเร็จการพัฒนาการ
เรียนการสอนตามปรัชญาการ
จัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพด้วย
กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ 
ABCD ระดับ 3 

 - -  ไตรมาส 1-4 
ธ.ค. 64 - 
ก.ย. 65 

บัณฑิตวิทยาลัย 

  1.3.4 โครงการบริหารจดัการบงประมาณดา้นวิชาการ             

 กิจกรรม 1. โครงการพัฒนา
ปรับปรุงหลักสูตร ระดับ
บัณฑิตศึกษา 

1. เพื่อให้หลักสูตรมีความ
ทันสมัยต่อสภาวะการของ
ประเทศและต่างประเทศ  
2. เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
สภาอาจารย ์
3. เพื่อให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
4. เพื่อให้การบริหารจัดการ
หลักสูตรมีประสิทธิภาพ 

เชิงปรมิาณ 
1.ได้หลักสูตรที่พัฒนา/ปรับปรุง 
จ านวน 6 หลักสูตร 
หลักสูตรที่พัฒนา/ปรับปรุงได้รับ
อนุมัติจากสภามหาวิทยาลยัใน
ปีงบประมาณ 2565 จ านวน 
ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 90 
2.ร้อยละของการเบิกจ่าย
งบประมาณ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
เชิงคุณภาพ 

 165,600 165,600 ค่าตอบแทน=108,000 บาท 
ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ 6 หลักสูตร 
18 คน*3 ชั่วโมง *1,000 บาท*2 
ครั้ง=108,000 บาท 
ค่าใช้สอย=40,800 บาท 
ค่าอาหารกลางวัน 60 คน *2 มื้อ*
120 บาท*2 ครั้ง =28,800 บาท 
ค่าอาหารว่าง 60 คน *4 มื้อ*25 
บาท*2 ครั้ง=12,000 บาท 
ค่าวัสดุกิจกรรม=16,800บาท 

ไตรมาส 1 
32% 

52,992 บาท 
ไตรมาส 2 

22% 
36,432 บาท 
ไตรมาส 3 

23% 
38,088 บาท 
ไตรมาส 4 

อ.ดร.บุษยา จูงาม 
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1.ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตอยู่
ในระดับดีมาก 

ค่าวัสดุกิจกรรม 60 ชุด *2 วัน *70 
บาท*2 ครั้ง=16,800บาท 

23%  
38,088 บาท 

  กิจกรรม 2. บริหารจัดการ
งบประมาณการด าเนินงานวิชาการ 
(บัณฑิตวิทยาลัย) 

เพื่อบริหารจัดการงานวิชาการ
เป็นไปอย่างมีประสิทธภิาพ 

เชิงปรมิาณ  
1. ร้อยละของการเบิกจ่าย
งบประมาณ ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 
เชิงคุณภาพ 
2. การบริหารจัดการงบประมาณ
เกิดประสิทธิภาพ 

  5,002,400 5,002,400 ค่าตอบแทน =5,002,400 บาท 
ค่าสอน ป.โท (8 สาขาวิชา) 40 
รายวิชา*60 ชั่วโมง*600 บาท 
=1,440,000 บาทค่าสอน ป.เอก  
(5 สาขาวิชา) 30 รายวิชา*60 ชั่วโมง*
800 บาท=1,440,000  บาทค่าสอบ
เค้าโครง ป.โท  46 คน*5,400 บาท = 
248,400 บาทค่าสอบเค้าโครง ป.เอก  
18 คน*  8,100 บาท= 145,800 บาท
ค่าสอบปากเปล่า ป.โท  44 คน*  
6,600 บาท= 290,400 บาทค่าสอบ
ปากเปล่า ป.เอก 24 คน* 10,500 
บาท = 252,000 บาทค่าที่ปรึกษา ป.
โท 35 คน*  14,000 บาท=490,000 
บาท ค่าที่ปรึกษา ป.เอก 15 คน*  
32,000 บาท=480,000 บาท ค่าตรวจ
รูปเล่มวิทยานิพนธ์ 55 คน*500 
บาท=27,500 บาท ค่าตรวจบทคัดย่อ 
(Abstract) 55 คน*500 บาท=27,500 
บาท ค่าตอบแทนกรรมการบริหาร
หลักสูตร 10 หลักสูตร * 3,600 
บาท*4 ครั้ง =144,000 บาท ค่าคุม
สอบสัมภาษณ์ สอบวัดคุณสมบัติ สอบ
วัดความรู้ สอบประมวล 10  หลักสูตร 
420 บาท*4 ครั้ง =16,800 บาท 

ไตรมาส 
132% 

1,600,768 
บาท 

ไตรมาส 
222% 

1,100,528 
บาท 

ไตรมาส 
323% 

1,150,552 
บาท 

ไตรมาส 
423% 

1,150,552 
บาท 

อ.ดร.บุษยา จูงาม 
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  กิจกรรม 3. บริหารจัดการ
งบประมาณการด าเนินงานวิชาการ 
(ป.บัณฑิต  สาขาวิชาชพีครู) 

เพื่อบริหารจัดการงานวิชาการ
เป็นไปอย่างมีประสิทธภิาพ 

เชิงปรมิาณ 
1.ร้อยละของการเบิกจ่าย
งบประมาณ  
ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 80 
เชิงคุณภาพ 
1.การบริหารจัดการงบประมาณ
เกิดประสิทธิภาพ 

       
2,587,320  

        
2,587,320  

ค่าตอบแทน = 2,484,000 บาท 
ค่าสอน 9 รายวิชา*6 ห้อง*36,000 
บาท=1,944,000 บาท  
ค่านิเทศ Intern 1 (รุ่น 9)  180 คน* 
2 ครั้ง* 500 บาท= 180,000 บาท 
ค่านิเทศ Intern 2 (รุ่น 9) 180 คน* 
2 ครั้ง* 500 บาท= 180,000 บาท 
ค่านิเทศ Intern 3 (รุ่น 8)  180 คน* 
2 ครั้ง* 500 บาท= 180,000 บาท 
ค่าใช้สอย=103,320 บาท 
ค่าเดินทาง 18 คน*20 ครั้ง*287 บาท 
=103,320 บาท 

ไตรมาส 1 
32% 

827,942.40 
บาท 

ไตรมาส 2 
22% 

569,210.40 
บาท 

ไตรมาส 3 
23% 

595,083.60 
บาท 

ไตรมาส 4 
23%  

595,083.60 
บาท 

ผศ.ดร.อังคนา 
กรัณยาธกิุล 

  กิจกรรม 4. สอบคัดเลือกเข้าศึกษา
ต่อหลักสูตร ป.บัณฑิต  

1. เพื่อจัดท าข้อสอบในการ
คัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ  
2. เพื่อด าเนินการสอบคัดเลือก
นักศึกษาเข้าศึกษาต่อ  

เชิงปรมิาณ 
1.ร้อยละ 80 ของผู้ผ่านการ
คัดเลือก 
เชิงคุณภาพ 
1.ความพึงพอใจขั้นตอนและ
กระบวนการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ 
ในระดับดีมาก 

  11,600 11,600 ค่าตอบแทน = 9,600 บาท 
 - ค่าตอบแทนกรรมการคุมสอบ
ข้อเขียน 12 คน*1 วัน*300 บาท 
=3,600 บาท  
 - ค่าตอบแทนกรรมการสอบ
สัมภาษณ์ 12 คน*1 วัน*500 บาท  
=6,000 บาท 
 ค่าวัสด ุ= 2,000 บาท 
 - ค่าถ่ายเอกสารข้อสอบ 180 ชุด 
=2,000 บาท 
 

 ไตรมาส 1 
พ.ย. 64  

ผศ.ดร.อังคนา 
กรัณยาธกิุล 
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  กิจกรรม 5.  การบริหารจัดการ
งบประมาณด าเนินงานวิชาการ 
(นักศึกษาจีน) 

1. เพื่อบริหารจัดการงานวิชาการ
เป็นไปอย่างมีประสิทธภิาพ 

เชิงปรมิาณ 
1.ร้อยละ 100 ของการเบิกใช้
งบประมาณการด าเนินงานวิชาการ 
เชิงคุณภาพ 
1.การบริหารจัดการงบประมาณ
เกิดประสิทธิภาพ 

  4,020,922 4,020,922 ค่าตอบแทน = 4,020,922 บาท 
 - ค่าตอบแทนการสอน ปริญญาโท 
13 วิชา *60,000 บาท =780,000  
- ค่าตอบแทนการสอนปริญญาเอก 
(โท-เอก) 10 วิชา *90,000=900,000  
- ค่าตอบแทนการสอนปริญญาเอก 
(นศ.เดิม) 2 วิชา *90,000 =180,000  
 -ค่าตอบแทนการสอนปริญญาเอก 
13 วิชา * 90,000 บาท= 1,170,000  
- ค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรกึษา 17 
คน*25,000 บาท = 425,000 บาท - 
ค่าตอบแทนกรรมการสอบเค้าโครง 
17 คน *10,000 บาท =170,000  
- ค่าตอบแทนกรรมการสอบปากเปล่า 
17 คน*12,000 บาท = 204,000  
- ค่าออก-ตรวจข้อสอบประมวล
ความรู้ 17 คน*400 บาท=6,800  
 - ค่าตอบแทนการคุมสอบสัมภาษณ์ 
1 ชุด*2,000 บาท 3 ครั้ง= 6,000  
 - ค่าตอบแทนการตรวจจรยิธรรมการ
วิจัยในมนุษย์ 17 คน=71,122 บาท  
- ค่าตอบแทนการคุมสอบประมวล 1 
ชุด *2,000 บาท *3 ครั้ง=6,000  
- ค่าตอบแทนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ 
17 คน* 5,000=85,000  
- ค่าตอบแทนการตรวจรูปแบบ
วิทยานพินธ ์17 คน *1,000 บาท= 
17,000 บาท 
 
 

ไตรมาส 1 
32% 

1,286,695.04 
บาท 

ไตรมาส 
222% 

884,602.84 
บาท 

ไตรมาส 
323% 

924,812.06 
บาท 

ไตรมาส 
423% 

924,812.06 
บาท 

อ.ปรัชญพัชร   
วันอุทา 
อ.ดร.บุษยา จูงาม 
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 1.4 พัฒนาเครือข่ายพันธมติรร่วมจดัการศกึษา เพื่อยกระดบัคุณภาพการจัดการศึกษาสู่มาตรฐานระดบัสากล       
 1.4.1 โครงการพัฒนาเครือข่ายพันธมิตร หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน มหาวิทยาลัยในประเทศเพื่อร่วมจัดการศึกษา       
 กิจกรรม 1.  พัฒนาความร่วมมือ 

MOU ในการจัดการเรียนการสอน
กับหน่วยงานภายนอกและ มีการ
ด าเนินงานร่วมกัน พัฒนาความ
ร่วมมือ MOU ในการจัดการเรียน
การสอนกับหน่วยงานภายนอกและ  
มีการด าเนินงานร่วมกัน วิเคราะห์
จุดเด่นหลักสูตรและเช่ือมโยงเข้า
กับความต้องการของหน่วยงาน 
ด าเนินกิจกรรมตามข้อตกลงความ
ร่วมมือในการจัดการเรียนการสอน
กับหน่วยงานภายนอก  

เพื่อพัฒนาความรว่มมือ MOU 
ในการจัดการเรียนการสอนกบั
หน่วยงานภายนอกและ มกีาร
ด าเนินงานร่วมกัน พัฒนาความ
ร่วมมือ MOU ในการจัดการ
เรียนการสอนกับหน่วยงาน
ภายนอกและ  มกีารด าเนินงาน
ร่วมกัน วิเคราะห์จุดเด่นหลักสูตร
และเช่ือมโยงเข้ากับความ
ต้องการของหน่วยงาน ด าเนิน
กิจกรรมตามข้อตกลงความ
ร่วมมือในการจัดการเรียนการ
สอนกับหนว่ยงานภายนอก 

1. ร้อยละของหลักสูตรที่มีความ
ร่วมมือ (MOU) กับเครือข่าย
พันธมิตร หนว่ยงานภาครัฐ เอกชน 
มหาวิทยาลัยในประเทศเพื่อร่วมจัด
การศึกษา 
2. ระดับความส าเร็จของการพัฒนา
เครือข่ายพันธมิตร หน่วยงาน
ภาครัฐ เอกชน มหาวิทยาลยัใน
ประเทศเพื่อร่วมจัดการศึกษา จัด
การศึกษาเฉพาะกลุ่ม ยกระดับ
คุณภาพการจัดการศึกษา 

 - -  ไตรมาส 1-4 
ต.ค.64 – 
ก.ย.65 

บัณฑิตวิทยาลัย 

 1.4.2 โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศเพื่อรว่มจัดการศึกษา ยกระดบั
คุณภาพการจดัการศึกษาสู่มาตรฐานระดับสากล 

      

 กิจกรรม 1. ประสานความรว่มมือ
และท า MOU ปรับปรุงแก้ไข
ระเบียบ/ประกาศเพื่อรองรับ MOU 
แลกเปลี่ยนอาจารย์/ นักศึกษา จัด
การศึกษาหลักสูตรควบ 2  ปริญญา
จัดหลักสูตรตามความต้องการของ
ผู้เรียน 
 

เพื่อประสานความรว่มมือและท า 
MOU ปรับปรุงแก้ไขระเบียบ/
ประกาศเพื่อรองรับ MOU 
แลกเปลี่ยนอาจารย์/ นักศึกษา 
จัดการศึกษาหลักสูตรควบ 2  
ปริญญาจัดหลักสูตรตามความ
ต้องการของผู้เรียน 

ระดับความส าเร็จของการสร้าง
เครือข่ายความร่วมมอืกับ
มหาวิทยาลัยตา่งประเทศเพื่อร่วม
จัดการศึกษา ยกระดับคุณภาพการ
จัดการศึกษาสู่มาตรฐานระดับ
สากล 

 - -  ไตรมาส 1-4 
ต.ค.64 – 
ก.ย.65 

บัณฑิตวิทยาลัย 

รวมงบประมาณ  11,787,842 11,787,842    

 
 
 
 
 

      

หมายเลขอ้างอิง 19011VL91450465

URL http://esaraban.vru.ac.th/archive/identityTags



แผนปฏิบัตกิารบัณฑิตวทิยาลัย ประจ าปีงบประมาณ 2565 38 

 

  งานพัฒนาทักษะนักศึกษาสู่การเรียนรูใ้นศตวรรษที่ 21              

  1.5 สร้างบัณฑติสมรรถนะสูง บ่มเพาะความเป็นผู้ประกอบการจติอาสาและสร้างวิศวกรสังคม             
  1.5.2 โครงการพัฒนานักศึกษาสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ทักษะวิชาการและวิชาชีพ             

  กิจกรรม 1.  คู่มือบัณฑิตวิทยาลัย 1. เพื่อรวบรวมระเบยีบ 
ข้อบังคับ  และแนวปฏิบัติต่างๆ 
ที่เกี่ยวขอ้งกับการจัดการศึกษา
ในระดับบัณฑิตศึกษา 
2. เพื่อให้นักศึกษาทีจ่ะเข้าศึกษา
ได้เตรียมความพร้อมและ
สามารถประพฤตปิฏิบัติตาม
ระเบียบ ข้อบังคับ  และแนว
ปฏิบัติต่างๆ ของมหาวิทยาลยั
และหลักสูตรได้อย่างถกูต้อง
ครบถ้วน 
3. เพื่อเป็นคู่มือของอาจารย์ที่
ปรึกษา เจา้หน้าที ่ที่ปฏิบัติงาน
ด้านบัณฑิตศึกษา ในการให้
ค าแนะน าแก่นักศึกษา 

 เชิงปริมาณ 
1.จัดท าคู่มือบัณฑิตศึกษา จ านวน 
200 เล่ม 
 เชิงคุณภาพ                             
1.นักศึกษาได้ทราบและปฏิบัติ
เกี่ยวกบัระเบียบ ข้อบังคับ และ
แนวปฏบิัติต่างๆ ที่เกี่ยวขอ้ง กับ
การจัดการศึกษาในระดับ
บัณฑิตศึกษาได้อย่างถูกต้อง
ครบถ้วน  
2.อาจารย์ที่ปรกึษา และเจา้หน้าที่
ที่ปฏิบัติงานด้านบัณฑิตศึกษา ใช้
เป็นคู่มือ 
ในการให้ค าแนะน าแก่นกัศึกษาได้
อย่างถูกตอ้งครบถ้วน 

  20,000 20,000 ค่าวัสดุ =20,000 บาท 
- ค่าวัสดุ 100 เล่ม*200 บาท 
=20,000 บาท 

ไตรมาส 1 
พ.ย. 64 

ผศ.ดร.ดนุชา  
สลีวงศ์ 
ธิดา  โยธากุล 

  กิจกรรม 2.  การอบรมการใช้งาน
ระบบe-graduate 

1. เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้
งานระบบ e-graduate ให้กับ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

เชิงปรมิาณ 
1.จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการคิดเป็น
ร้อยละ 95 
เชิงคุณภาพ  
1.ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการอยู่ในระดับด ี
2.ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถใช้งาน
โปรแกรมการใช้งาน e-graduate 
ได้ในระดับดี 

  10,000 10,000 ค่าใช้สอย =6,000 บาท 
ค่าอาหารกลางวัน 40 คน*1 มื้อ*80
บาท=3,200 บาทค่าอาหารวา่ง40 
คน*2 มื้อ*35 บาท=2,800 บาท 
ค่าวัสดุ=4,000 บาท 
ค่าวัสดุกิจกรรม=4,000 บาท 

ไตรมาส 1 
ธ.ค. 64 

ผศ.ดร.ดนุชา   
สลีวงศ์ 
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  กิจกรรม 3. การอบรมเชิง
ปฏิบัติการ ระเบียบขั้นตอนการ
ส าเร็จการศึกษา และการตีพิมพ์
เผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ ์การ
ค้นคว้าอิสระ ระดับบัณฑิตศึกษา 

1. เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ
ขั้นตอนการส าเร็จการศึกษา   
2. หลักเกณฑ์การตีพิมพ์เผยแพร่
ผลงานวิทยานิพนธ์ การค้นคว้า
อิสระ ระดับบัณฑิตศึกษา 

เชิงปรมิาณ 
1.ผู้เข้าร่วมโครงการคิดเป็น 
ร้อยละ 95 
เชิงคุณภาพ 
1.ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการ อยู่ในระดับด ี

  10,000 10,000 ค่าใช้สอย =6,000 บาท 
ค่าอาหารกลางวัน 40 คน*1 มื้อ*80
บาท=3,200 บาท 
ค่าอาหารว่าง40 คน*2 มื้อ*35บาท=
2,800 บาท 
ค่าวัสดุ=4,000 บาท 
ค่าวัสดุกิจกรรม=4,000 บาท 

ไตรมาส 2 
มี.ค. 65 

ผศ.ดร.วนัสพรรัศม์ 
สวัสด ี
อัจฉรา  ศรีอาภัย 

  กิจกรรม 4. การปฐมนิเทศนักศึกษา 
ระดับบัณฑิตศึกษา 

1. เพื่อแนะน าการจัดการศึกษา
และหลักสูตรการเรียนการสอน
ระดับบัณฑิตศึกษา                      
2. เพื่อแนะน าให้รู้จกัผู้บริหาร
ระดับมหาวิทยาลยั บัณฑิต
วิทยาลยั อาจารย์ผู้สอน และ
บุคลากรที่เกี่ยวข้อง 
 3. เพื่อให้นักศึกษาได้ทราบกฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับ และแนว
ปฏิบัติ เพื่อใช้ในการเรียนการ
สอน        
4. เพื่อให้ค าแนะน าเกี่ยวกับ
หน่วยงานที่เกีย่วข้องในการ
ติดต่อประสานงาน                            
5. เพื่อสร้างความสัมพันธอ์ันดี
ระหว่างนักศึกษากบัอาจารย์ 

เชิงปรมิาณ  
1.ผู้เข้าร่วมปฐมนิเทศจ านวน  
140 คน       
เชิงคุณภาพ 
1.ผู้เข้าร่วมปฐมนิเทศได้รับความรู้ 
ความเข้าใจการจัดการหลักสูตรการ
เรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา  
อยู่ในระดับด ี

  15,200 15,200 ค่าใช้สอย =10,200 บาท 
ค่าอาหารกลางวัน 20 คน*1 มื้อ*80 
บาท*2 ครั้ง=3,200 บาท 
ค่าอาหารว่าง50 คน*2 มื้อ*35 บาท*
2 ครั้ง=7,000 บาท 
ค่าวัสดุ=5,000 บาท 
ค่าวัสดุกิจกรรม=5,000 บาท 

ไตรมาส 1 
พ.ย. 64 
50% 

(7,600 บาท) 
ไตรมาส 3 
มิ.ย. 65 
50% 

(7,600 บาท) 

ผศ.ดร.วนัสพรรัศม์ 
สวัสด ี
สมลักษณ ์  
เทินสระเกษ 
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  กิจกรรม 5. แสดงความยินดีกับ
ดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิต 

1. เพื่อร่วมแสดงความยินดกีับ
ดุษฎีบัณฑิต และมหาบัณฑิต 
ของมหาวิทยาลยัราชภฏัวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ ์ 
2. เพื่อให้นักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษามีส่วนร่วมใน
กิจกรรมของมหาวิทยาลัย                  

เชิงปรมิาณ  
1.จ านวนดุษฎบีัณฑิต และ
มหาบัณฑิต เข้าร่วมพิธีซ้อม คิดเป็น
ร้อยละ 95 
เชิงคุณภาพ  
1.ผู้เข้าร่วมมีส่วนร่วมในกิจกรรม
ของมหาวิทยาลยั อยู่ในระดับด ี

  15,000 15,000 ค่าวัสดุ =15,000 บาท 
ค่าวัสดุจัดกิจกรรม 15,000 บาท 

ไตรมาส 3 
เม.ย. 65 

 

อ.ดร.บุษยา จูงาม 
จีรดา ทองอินทร์ 

  กิจกรรม 6. การส่งเสริม ถ่ายทอด 
และการจัดการความรูก้ารวจิัยเพื่อ
การใช้ประโยชน ์และสานสัมพันธ์
ศิษย์เก่าระดับบัณฑิตศึกษา 
(ครบรอบ 24 ปี) 

1. เพื่อการส่งเสริม ถ่ายทอด 
และการจัดการความรูก้ารวจิัย
เพื่อการใช้ประโยชน ์และสาน
สัมพันธ์ศิษย์เกา่ระดับ
บัณฑิตศึกษา (ครบรอบ 24 ปี)  
2. เพื่อให้นักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษามีส่วนร่วมใน
กิจกรรมของบัณฑิตวิทยาลัย 

เชิงปรมิาณ  
1.จ านวนดุษฎบีัณฑิต และ
มหาบัณฑิต เข้าร่วมกิจกรรม คิด
เป็นร้อยละ 95 
เชิงคุณภาพ  
1.ผู้เข้าร่วมมีส่วนร่วมในกิจกรรม
ของบัณฑิตวิทยาลยั มีความพึง
พอใจ 
ในระดับมาก 

  82,900 82,900  ค่าใช้สอย =38,350 บาท 
ค่าอาหาร อาจารย ์เจ้าหนา้ที่  35 
คน* 1 มื้อ* 150 บาท=5,250 บาท
ค่าอาหารนกัศึกษา บุคคลทั่วไป  35 
คน *1 มื้อ*120 บาท=4,200 บาท
ค่าอาหารว่าง อาจารย์ เจา้หน้าที ่
นักศึกษา บุคคลทั่วไป 70 คน* 2 มื้อ*
35 บาท= 4,900 บาท  ค่าจ้างท า
วีดีโอประชาสัมพันธ ์1 ชิ้น =24,000 
บาทค่าวัสด ุ= 44,550 บาท 
ค่าโล่ประกาศเกยีรติคุณ (อะคริลิค) 
25 ชิ้น*1,500 บาท=37,500 บาท ค่า
วัสดุจัดกิจกรรม 1 งาน =7,050 บาท 

ไตรมาส 3 
พ.ค. 65 

ผศ.ดร.วนัสพรรัศม์ 
สวัสด ี
วิสุดา  ชาวไทย 
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  กิจกรรม 7. การอบรมภาษาอังกฤษ
ส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

1. เพื่ออบรมความรู้ภาษาอังกฤษ
ให้แก่นักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย 
เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทกัษะ
ภาษาอังกฤษอันจะเป็นประโยชน์
ต่อการเรียนหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา  
2. เพื่อให้นักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาได้เรียนรู้และมี
ทักษะภาษาอังกฤษ อันจะเป็น
ประโยชน์ต่อการศึกษา
ค้นคว้าวิจยัหรือท าวิทยานิพนธ์
และเป็นเครื่องมือที่จะช่วย
แสวงหาความรู้เพิ่มเติมให้ประสบ
ความส าเร็จในการศึกษา                                               

เชิงปรมิาณ 
1.จ านวนนักศึกษาที่เข้าร่วม
กิจกรรม ไม่น้อยกวา่  
ร้อยละ 80 
เชิงคุณภาพ 
1.นักศึกษามีทักษะในการใช้
ภาษาอังกฤษ และสามารถน าไปใช้
ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันได้ 
อยู่ในระดับดี 

  13,500 13,500 ค่าตอบแทนวิทยากร = 6,000 บาท 
ค่าตอบแทนวิทยากร 1 คน *6 ชั่วโมง 
*1,000  บาท = 6,000 บาท 
ค่าใช้สอย = 4,500 บาท  
ค่าอาหารกลางวัน 30  คน* 1 มื้อ 
*80 บาท*1 ครั้ง= 2,400 บาท  
ค่าอาหารว่าง  30 คน* 2  มื้อ *35 
บาท *1 ครั้ง =2,100  
ค่าวัสดุกิจกรรม = 3,000 บาท 
ค่าวัสดุกิจกรรม 30 คน =3,000 บาท 

 ไตรมาส 1 
ธ.ค. 64  

ผศ.ดร.วนัสพรรัศม์ 
สวัสด ี
สมลักษณ ์  
เทินสระเกษ 

  กิจกรรม 8. การอบรมเชิง
ปฏิบัติการอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานพินธ ์และการค้นคว้าอิสระ 
ระดับบัณฑิตศึกษา 

1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมี
ความรู้ความเข้าใจเกีย่วกับหนา้ที่
และบทบาทอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานพินธ ์และการค้นคว้า
อิสระ ในระดับบัณฑิตศึกษา  
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถน า
แนวทางไปใช้ในบทบาทของ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
และการค้นคว้าอิสระ การปฏบิัติ
ที่ดีในการให้ค าปรึกษา
วิทยานพินธ ์และการค้นคว้า
อิสระ 
3. เพื่อเพิ่มสมรรถนะด้านการ
วิจัยส่งเสริมและสนับสนุนการ
เผยแพร่ผลงานวิจยั 

เชิงปรมิาณ 
1.อาจารย์ประจ าหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา และกรรมการที่
ปรึกษา เข้าร่วมโครงการ 
ไม่น้อยกวา่ ร้อยละ 80 
เชิงคุณภาพ 
1.อาจารย์ที่ได้รับการอบรมมีความ
พึงพอใจและสามารถน าความรู้ไป
พัฒนาสมรรถนะด้านการวิจยั
ส่งเสริมและสนับสนุนการเผยแพร่
ผลงานวิจัยได้อยา่งมีประสิทธภิาพ 
อยู่ในระดับด ี

  178,200 178,200 ค่าตอบแทนวิทยากร=28,800 บาท 
ค่าตอบแทนวิทยากร  2 คน*6 
ชั่วโมง*1,200 บาท*2 วัน 
=28,800 บาท 
ค่าใช้สอย =136,900 บาท 
ค่าอาหารกลางวัน  50 คน* 2 มื้อ*
700 บาท*1 ครั้ง=70,000 บาท  
ค่าอาหารว่าง 50 คน* 4 มื้อ* 50 
บาท=10,000 บาท 
ค่าที่พัก  50 คน*1 คืน* 900 บาท 
=45,000 บาท  
ค่าห้องประชุม 1 ห้อง* 2 วัน* 4,000 
บาท =8,000 บาท  
ค่าทางด่วน 1 งาน*2 เท่ียว*750 
บาท=1,500 บาท 

 ไตรมาส 2 
มี.ค. 65  

ผศ.ดร.วนัสพรรัศม์ 
สวัสด ี
สมลักษณ ์  
เทินสระเกษ 
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ค่าเบี้ยเล้ียง 5 คน*2 วัน*240 บาท 
=2,400 บาท 
ค่าวัสดุกิจกรรม=12,500 บาท 
ค่าวัสดุกิจกรรม 50 ชุด =2,500 บาท 
ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 5 คัน*2 เท่ียว*
1,000 บาท= 10,000 บาท  

  กิจกรรม 9. การอบรมเชิง
ปฏิบัติการ "การวิเคราะห์ขอ้มูลทาง
สถิติส าหรับการท าวิทยานิพนธ์และ
ดุษฎีนิพนธ"์ 

1.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมี
ความรู้ความเข้าใจเกีย่วกับ"การ
วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติส าหรับ
การท าวิทยานพินธ์และดุษฎี
นิพนธ ์
2.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม
สามารถวิเคราะหข์้อมูลทางสถิติ
ส าหรับการท าวิทยานิพนธ์และ
ดุษฎีนิพนธ์ได ้

เชิงปรมิาณ  
1.จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการคิดเป็น
ร้อยละ 95 
เชิงคุณภาพ 
1.ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการอยู่ในระดับด2ี.ผู้เข้าร่วม
โครงการสามารถวิเคราะหข์้อมูล
ทางสถิติส าหรับการท าวิทยานิพนธ์
และดุษฎีนิพนธ ์ 
ได้ในระดับดี 

  14,250 14,250 ค่าตอบแทนวิทยากร=6,000 บาท
ค่าตอบแทนวิทยากร 1 คน 6 ชั่วโมง 
1,000 บาท=6,000 บาท 
ค่าใช้สอย =7,500 บาท 
ค่าอาหารกลางวัน  50 คน*1 มื้อ*80 
บาท=4,000 บาทค่าอาหารวา่ง 50 
คน*2 มื้อ*35 บาท=3,500 บาท 
ค่าวัสดุกิจกรรม =750 บาท 
ค่าวัสดุกิจกรรม 50 ชุด=750 บาท 

 ไตรมาส 2
ก.พ. 65  

ผศ.ดร.ดนุชา   
สลีวงศ์ 
วิสุดา  ชาวไทย 

  กิจกรรม 10. โครงการยกระดับ
และส่งเสริมการเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา  
(สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน)  

1. เพื่อให้นักศึกษา ศึกษา
วิเคราะห์หลักสูตรต่างๆ ทีอ่ยู่ใน
สถานศึกษา                     
2. เพื่อให้นักศึกษามีความรู ้ 
ความเข้าใจเกีย่วกบักลยุทธ์
ในทางพัฒนา หลักสูตรทั้งระยะ
สั้น และระยะยาวที่ตอบสนอง
ความต้องการของท้องถิ่น  
3. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ 
ความเข้าใจ เกี่ยวกับ
กระบวนการน าหลกัสูตรไปใช้
ของสถานศึกษา 

เชิงปรมิาณ  
1.ผู้เข้าร่วมโครงการคิดเป็นร้อยละ 
90 ของเป้าหมายทีต่ั้งไว้  
เชิงคุณภาพ 
1.ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความ
เข้าใจในการพัฒนาหลักสูตรระดับ
สถานศึกษา 
2.ผู้ร่วมโครงการมีความรู้  ความ
เข้าใจ ในการน าหลักสูตรไปใช้อยา่ง
มีประสิทธิภาพ อยู่ในระดับด ี

  7,980 7,980 ค่าตอบแทน = 3,000 บาท 
ค่าตอบแทนวิทยากร 1,000 บาท* 3 
ชม.* 1 คน = 3,000 บาท 
ค่าใช้สอย = 2,900 บาท  
 - ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อ มื้อละ 
120 บาท * 14 คน = 1,680 บาท  
 - อาหารว่าง 2 มื้อ มื้อละ 35 บาท* 
14 คน =980 บาท    
- ค่าเบี้ยเล้ียง วันละ 240 บาท* 1 คน  
= 240 บาท  
- ค่าวัสดุ = 2,080 บาท  
- ค่าถ่ายเอกสาร ชุดละ 20 บาท* 14 
ชุด =280 บาท 

 ไตรมาส 3 
พ.ค. 65  

รศ.ดร.สุวรรณา  
จุ้ยทอง 
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- ค่าวัสดุจัดกิจกรรม (แฟ้ม ปากกา 
สมุด) = 800 บาท 
 - ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 1,000 บาท                                                                     

  กิจกรรม 11. โครงการส่งเสริม
คุณลักษณะด้านเอกลักษณ ์
และอัตลักษณ์ของบัณฑิต 
และสัมมนาทางการศึกษา/ภูมิพลัง
ปัญญาของแผ่นดิน  (สาขาวิชา
หลักสูตรและการสอน) 

1. เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ 
ในสถานการณ์ปัจจบุันและ
แนวโน้มทางการศึกษาและ
กระบวนทัศน ์เร่ืองภูมิปัญญา
ของแผ่นดิน 
 2. เพื่อให้สามารถประยกุต์
แนวคิด ทฤษฎีอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ และปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงในการจัด
การศึกษา และเสริมสร้างพลัง
การเรียนรู้ให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้อง 
 3. เพื่อให้สามารถวิเคราะห์และ
สังเคราะห์ผลงานที่เกี่ยวข้องกับ
การพัฒนาทรัพยากรทาง
การศึกษาให้สอดคล้องกับสังคม
ท้องถิ่น โดยการเสริมสร้างภูมิ
พลังปัญญาของแผ่นดิน 

เชิงปรมิาณ 
1.อาจารย ์และนักศึกษาเขา้ร่วม
สัมมนา/ศึกษาดูงานโครงการตาม
แนวพระราชด าริปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง  2 ครั้ง 
เชิงคุณภาพ   
1.อาจารย ์และนักศึกษาระดับ
ปริญญาเอกมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกบัการน าปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ในการเรียนการสอน
และการด าเนินชวีิตได้  
อยู่ในระดับด ี

  8,650 8,650 ค่าตอบแทน = 3,000 บาท 
 - ค่าตอบแทนวิทยากร 1,000 บาท*
3 ชม.* 1 คน = 3,000 บาท  
ค่าใช้สอย 2,900 บาท      
  -ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อ * 120 
บาท * 14 คน = 1,680 บาท   
 - อาหารว่าง 2 มื้อ* 35 บาท * 14 
คน =980 บาท 
 - ค่าเบี้ยเล้ียง วันละ 240 บาท * 1 
คน  = 240 บาท 
ค่าวัสดุ = 2,750 บาท                                                         
- ค่าถ่ายเอกสาร ชุดละ 25 บาท * 14 
ชุด =350บาท   
 - ค่าวัสดุจัดกิจกรรม (แฟ้ม ปากกา 
สมุด) = 900 บาท 
 - ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 1,500 บาท      

ไตรมาส 3 
มิ.ย. 65 

รศ.ดร.สมบัติ    
คชสิทธิ์ 
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  กิจกรรม 12. โครงการส่งเสริม
คุณลักษณะด้านเอกลักษณ ์
และอัตลักษณ์ของบัณฑิต 
และสัมมนาทางการศึกษา 
(สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน) 

1) เพื่อน านักศึกษาเข้ารว่ม
กิจกรรมจิตอาสาส าหรับ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
2) เพื่อให้นักศึกษาได้ศึกษา 
วิเคราะห ์ผลกระทบของการ
พัฒนาหลักสูตรและการจัดการ
เรียนการสอนในระบบ   นอก
ระบบ และอัธยาศัย 
3) เพื่อให้นักศึกษาได้ศึกษา
วิเคราะห์หลักสูตรในระบบ 
หลักสูตรนอกระบบ และ
หลักสูตรตามอัธยาศัยมีความ
แตกต่างกันและวิธกีารน าไปใช้มี
ความแตกต่างอย่างไร 
4) เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกการเป็น
จิตอาสา  รู้จักช่วยเหลอืสังคม
และบุคคลทั่วไป 

เชิงปรมิาณ 
1.อาจารยแ์ละนักศึกษาเข้าร่วม
สัมมนา/ ศึกษาดูงานหลักสูตร
การศึกษานอกระบบ และ
การศึกษาตามอัธยาศัย  ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 90 
เชิงคุณภาพ   
1.อาจารย ์และนักศึกษามีความรู้
ความเข้าใจเกีย่วกบัการน าหลักสูตร
การศึกษาในระบบ การศึกษานอก
ระบบ และการศึกษาตามอธัยาศัย
มาใช้ในการเรียนการสอนการ
ด าเนินชีวิตได้ อยู่ในระดับด ี   

  8,660 8,660 ค่าตอบแทน = 3,000 บาท  - 
ค่าตอบแทนวิทยากร 1,000 บาท * 3 
ชม.* 1 คน = 3,000 บาท  
ค่าใช้สอย = 2,520 บาท  
-ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อ มื้อละ 120 
บาท * 12 คน = 1,440 บาท - 
อาหารว่าง 2 มื้อ มื้อละ 35 บาท * 
12 คน =840 บาท - ค่าเบี้ยเล้ียง วัน
ละ 240 บาท * 1 คน  = 240 บาท
ค่าวัสดุ = 3,140 บาท                                                            
- ค่าถ่ายเอกสาร ชุดละ 20 บาท * 12 
ชุด = 240บาท  - ค่าวัสดุจัดกิจกรรม 
(แฟ้ม ปากกา สมุด) = 900 บาท -ค่า
น้ ามันเชื้อเพลิง 2,000 บาท      

ไตรมาส 3
เม.ย. 65 

รศ.ดร.สุวรรณา  
จุ้ยทอง 

  กิจกรรม 13. โครงการพัฒนา
นักศึกษาให้มีสมรรถนะในการผลิต
และเผยแพร่ผลงานวจิัย (สาขาวิชา
นวัตกรรมการบริหารการศึกษา) 

1. เพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์
นักศึกษาในการเขียนบทความ
วิจัย และเทคนิคการเผยแพร่
ผลงานในวารสารวิชาการที่อยู่ใน
ฐานข้อมูลของ สกอ. และ สมศ. 
 2. เพื่อเตรียมความพรอ้ม
อาจารย์ในการน าเสนอผลงาน
นักศึกษาวิจัยในรูปของการ
น าเสนอปากเปล่า และการ
น าเสนอแบบโปสเตอร ์
 3. นักศึกษาและอาจารย์มี
วิธีการและความรู้เกี่ยวกับ
นวัตกรรมเชิงรุก 

เชิงปรมิาณ 
 1. จ านวนอาจารยแ์ละนักศึกษา 
และผู้สนใจ ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 90 
เชิงคุณภาพ   
1.บทความมีคุณภาพได้รับการ
พิจารณาไปน าเสนอในที่ประชุมทาง
วิชาการของนักศึกษาและอาจารย์  

  6,450 6,450 หมวดค่าใช้สอย  = 4,750 บาท 
-ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อ*120 บาท * 
25 คน* = 3,000 บาท      
- อาหารวา่ง 2 มื้อ*35 บาท * 25 คน 
= 1,750 บาท                
ค่าวัสดุ = 1,700 บาท 
- ค่าถ่ายเอกสาร ชุดละ 20 บาท * 25 
ชุด =500  บาท 
 - ปากกา ดา้มละ 10 บาท *25 ด้าม 
= 250 บาท  
- แฟ้มใส่เอกสาร อันละ 38 บาท *25 
อัน  = 950 บาท                         

ไตรมาส 2 
ก.พ. 65 

รศ.ดร.สุวรรณา 
โชติสุกานต ์

หมายเลขอ้างอิง 19011VL91450465
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  กิจกรรม 14. โครงการจิตอาสาผู้น า
นวัตกรรมการบริหารการศึกษา 
(สาขาวิชานวัตกรรมการบริหาร
การศึกษา) 

1. เพื่อให้นักศึกษาสามารถ
บริหารจัดการกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน การดแูลช่วยเหลือผู้เรียน 
2. เพื่อส่งเสริมวินัย คุณธรรม 
จริยธรรม และความ สามัคคีใน
หมู่คณะ 
3. เพื่อให้นักศึกษาปฏิบัติตนเป็น
แบบอยา่งที่ดีมีจิตส านึก
สาธารณะและเสยีสละให้สังคม 
4. เพื่อให้นักศึกษาปฏิบัติตนตาม
จรรยาบรรณของวิชาชพี 

เชิงปรมิาณ 
1.จ านวนอาจารยแ์ละนักศึกษา 
และผู้สนใจ ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 90 
เชิงคุณภาพ   
1.นักศึกษาปฏบิัติตนเป็นแบบอย่าง
ที่ดีมีจิตส านึกสาธารณะและ
เสียสละให้สังคม  

 
14,020 14,020 ค่าตอบแทน = 5,000 บาท  

- ค่าตอบแทนวิทยากร 1,000 บาท * 
5 ชม.* 1 คน = 5,000 บาท 
 ค่าใช้สอย= 6,420 บาท 
 - ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อ *120 
บาท * 30 คน = 3,600 บาท  
- อาหารวา่ง 2 มื้อ* 35 บาท * 30 
คน =2,100 บาท  
- ค่าเบี้ยเล้ียง วันละ 240 บาท * 3 
คน  = 720 บาท 
ค่าวัสดุ = 2,600 บาท 
 - ค่าถ่ายเอกสาร ชุดละ 20 บาท * 
30 ชุด =600  บาท 
 - ค่าวัสดุจัดกิจกรรม  ( ปากกา แฟ้ม 
สมุด) =2,000 บาท                                                                             

ไตรมาส 3 
พ.ค. 65 

รศ.ดร.ฐิติพร  
พิชญกุล 

หมายเลขอ้างอิง 19011VL91450465
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  กิจกรรม 15. โครงการพัฒนาผู้น า
นวัตกรรมการบริหารการศึกษา 
(สาขาวิชานวัตกรรมการบริหาร
การศึกษา) 

1. เพื่อให้นักศึกษามอีุดมการณ์
ของผู้บริหารและแนวทางการ
พัฒนาเป็นผู้บริหารมืออาชีพ 
2. เพื่อให้นักศึกษาสามารถ
ศึกษาวิจยัเพื่อพัฒนาวิชาชีพ 
3. เพื่อให้นักศึกษาสามารถระดม
ทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
4. เพื่อให้นักศึกษาสามารถ
บริหารการศึกษาและสร้าง
ความสัมพันธก์ับชุมชนและ
ท้องถิ่นได ้
5. เพื่อให้นักศึกษาสามารถ
บริหารงานระบบเครือข่าย 
6. เพื่อให้นักศึกษาเลือกใช้ 
ทฤษฎี หลักการ และ
กระบวนการบริหารให้สอดคล้อง
กับบริบท มหภาคและภูมิสังคม 
7. เพื่อให้นักศึกษาสามารถ
บริหารการศึกษา และก ากับ 
ติดตาม ส่งเสริม และประเมิน
สถานศึกษา  
8. เพื่อให้นักศึกษาสามารถ
บริหารงานวิชาการ บริหารแหล่ง
เรียนรู้และสิ่งแวดล้อมเพื่อ
ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ 
9. เพื่อให้นักศึกษาสามารถ
บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การบริหารและการเรียนรู ้

เชิงปรมิาณ 
1.จ านวนอาจารยแ์ละนักศึกษา 
และผู้สนใจ ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 90 
เชิงคุณภาพ  
1.นักศึกษาเห็นคุณค่าโครงการใน
พระราชด าริและสามารถน าเสนอ
แนวทางการประยกุต์ใช้ในการ
ท างานได้ 

  14,020 14,020 ค่าตอบแทน = 5,000 บาท- 
ค่าตอบแทนวิทยากร 1,000 บาท * 5 
ชม.* 1 คน = 5,000 บาท  
ค่าใช้สอย = 6,420 บาท  
- ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อ * 120 
บาท * 30 คน = 3,600 บาท - 
อาหารว่าง 2 มื้อ * 35 บาท * 30 คน 
=2,100 บาท              
 - ค่าเบี้ยเล้ียง วันละ 240 บาท * 3 
คน  = 720 บาท 
ค่าวัสดุ =2,600 บาท 
- ค่าถ่ายเอกสาร ชุดละ 20 บาท * 30 
ชุด =600  บาท   
-  ปากกา แฟ้ม สมุด=2,000 บาท                                                                              

ไตรมาส 2 
มี.ค. 65 

ผศ.ดร.ชาญชัย 
วงศ์สิรสวัสดิ์ 
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  กิจกรรม 16. โครงการคลินิกวิจัย
ทางธุรกิจ (บริหารธุรกิจ) 

 1) เพื่อให้นักศึกษาสามารถ
ก าหนดประเด็นปัญหาส าคัญที่มี
คุณค่าควรต่อการด าเนินการวจิัย 
 2) เพื่อให้นักศึกษาสามารถ
ออกแบบวธิีวิจยัที่ถกูต้อง 
 3) เพื่อให้นักศึกษาสามารถ
น าเสนอเค้าโครงการวิจัยได ้

เชิงปรมิาณ 
1.นักศึกษาระดับปริญญาโท และ
ปริญญาเอก สาขาบรหิารธุรกจิ 
และอาจารย์ที่ปรกึษาและที่ปรึกษา
ร่วมวิทยานิพนธ ์และการค้นคว้า
อิสระ จ านวน 20 คน  
เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80  
เชิงคุณภาพ   
1.นักศึกษาได้รับความรู ้ประเมิน
จากแบบประเมินและแบบ
สัมภาษณ์รายงานความกา้วหน้าใน
การท าวิทยานพินธ์และการค้นควา้
อิสระของนักศึกษา  
อยู่ในระดับด ี

  14,700 14,700 ค่าตอบแทน = 10,000 บาท                                                   
 - วิทยากร 1,000 บาท* 5 ชั่วโมง * 
1 คน * 2 ครั้ง = 10,000 บาท 
ค่าใช้สอย =  4,600 บาท 
-  ค่าอาหารว่าง 35 บาท *20 คน * 
2 มื้อ  =1,400  บาท              
- ค่าอาหารกลางวัน 80 บาท * 20 
คน *2 มื้อ=3,200 บาท 
ค่าวัสดุ = 100 บาท 
 - สมุด/ดินสอ  กระดาษ 100 บาท 

ไตรมาส 1 
ธ.ค. 64 
50% 

7,350 บาท 
ไตรมาส 2 
มี.ค. 64 
50% 

7,350 บาท 

ผศ.ดร.ชาคริต   
ศรีทอง    
อ.ดร.ปรีชา ค ามาด ี

  กิจกรรม 17.  โครงการปัจฉิมนิเทศ 
(บริหารธุรกิจ) 

1.เพื่อร่วมแสดงความยินดีกับ
ดุษฎีบัณฑิต และมหาบัณฑิต 
ของมหาวิทยาลยัราชภฏั 
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ ์

เชิงปรมิาณ 
1.จ านวนอาจารยแ์ละนักศึกษาที่
เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 ของจ านวน 35 คน   
เชิงคุณภาพ   
1.ผลการประเมินนักศึกษาจาก
ความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วม  
อยู่ในระดับด ี

  4,900 4,900 ค่าใช้สอย  = 3,875 บาท                                          
ค่าอาหารว่าง 35 บาท*25 คน* 1 มื้อ  
=875  บาท            
ค่าอาหารกลางวัน 120 บาท* 25 
คน*1 มื้อ  =3,000  บาท            
ค่าวัสด ุ = 1,025 บาท   
สมุด/แฟ้ม 25 ชุด =1,025  บาท                            

ไตรมาส 3 
มิ.ย.65 

อ.ดร.ปรีชา ค ามาด ี
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  กิจกรรม 18. โครงการศึกษาดูงาน
ด้านธุรกิจ (บริหารธุรกิจ) 

1) เพื่อศึกษาดูงานในการบริบท
ทางธุรกิจในประเทศ  
2) เพื่อศึกษาถึงการรับมือกับ
สภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน  
3) เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้บรรยาย
การเรียนการสอนในด้านธุรกิจ  
4) เพื่อน าความรูแ้ละ
ประสบการณ์ที่ได้รับจาก
การศึกษาดูงานมาประยกุต์ใช้ให้
เกิดประโยชน์ในด้านการศึกษา
และการท างาน 

เชิงปรมิาณ 
1.จ านวนอาจารยแ์ละนักศึกษาที่
เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 ของจ านวน 25 คน 
เชิงคุณภาพ  
1.ผลการประเมินนักศึกษาจาก
ความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมอยู่ใน
ระดับดี 
2.นักศึกษาได้น าความรู้และ
ประสบการณ์ที่ได้รับจากการศึกษา
ดูงานมาประยุกต์ใช้ให้เกิด
ประโยชน์ในด้านการศึกษาและการ
ท างานวิทยานิพนธ์และงานค้นคว้า
อิสระของนักศึกษา  

  41,360 41,360 ค่าตอบแทน  = 12,000 บาท                                          
วิทยากร 1,000 บาท* 6 ชั่วโมง * 1 
คน * 2 วัน = 12,000 บาท      
 ค่าใช้สอย = 26,960 บาท                                 
ค่าอาหารว่าง 35 บาท *20 คน * 4 
มื้อ =2,800 บาท            
ค่าอาหารกลางวัน 120 บาท * 20 
คน *2 มื้อ  =4,800 บาท  ค่าอาหาร
เย็น 120 บาท * 20 คน *1 มื้อ  
=2,400  บาท            
ค่าที่พัก 800 บาท*20*คน*1คืน 
=16,000 บาท            
ค่าเบี้ยเล้ียงพนักงานขับรถ 240 บาท
2 คน *2 วัน =960  บาท          
ค่าวัสดุ =  2,400 บาท     
ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 1,200 บาท* 2 คัน 
= 2,400 บาท    

ไตรมาส 2 
มี.ค. 65 

อ.ดร.ปรีชา ค ามาด ี

หมายเลขอ้างอิง 19011VL91450465
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  กิจกรรม 19. ปฐมนิเทศนักศึกษา
ใหม่ (รุ่นเข้า 2/64 และ 1/65) 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

เพื่อเตรียมความพร้อมของ
นักศึกษาทางด้าน 
รัฐประศาสนศาสตร์ และ
ภาษาอังกฤษ 

เชิงปรมิาณ 
1. นักศึกษาใหม่ที่ผ่านการคัดเลือก
ร้อยละ 80 เข้าร่วมในกิจกรรมการ
ปฐมนิเทศ  
เชิงคุณภาพ 
1. นักศึกษาที่เข้ารว่มโครงการ
ปฐมนิเทศ มีความเข้าใจโครงสร้าง
หลักสูตรและแนวทางการศึกษา  
อยู่ในระดับด ี
2. นักศึกษาที่เข้ารว่มโครงการ
ปฐมนิเทศ มีความเข้าใจแนว
ทางการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
ของมหาวิทยาลยั อยู่ในระดับด ี

  8,750 8,750 ค่าใช้สอย = 8,750 บาท 
ค่าอาหาร 25 คน 1 มื้อ *80 บาท* 2 
ครั้ง = 4,000 บาท  
ค่าอาหารว่าง 25 คน 1 มื้อ *35 บาท 
2 ครั้ง = 1,750 บาท  
ค่าสถานที่จัดงาน 1 งาน  1,500 บาท 
* 2 ครั้ง = 3,000 บาท 

ไตรมาส 1  
พ.ย. 64 
50% 

4,375 บาท 
ไตรมาส 3 
มิ.ย. 65 
50% 

4,375 บาท 

ผศ.ดร.กัมลาศ  
เยาวะนจิ 

  กิจกรรม 20. ส่งเสริมความเป็นเลิศ
ทางวิชาการของนักศึกษา  
(สาขาวิชา 
รัฐประศาสนศาสตร์ คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 

เพื่อส่งเสริมศักยภาพนักศึกษา 
ผ่านการเชิญวิทยากรภายนอกมา
ให้ความรู้ และแลกเปลี่ยน
ข้อคิดเห็น 

เชิงปรมิาณ 
1.จัดกิจกรรมการบรรยายโดย
วิทยากรจากภายนอก 1 ครั้ง 
2.นักศึกษาของหลักสูตรเข้ารว่ม
ร้อยละ 80 
เชิงคุณภาพ 
1.นักศึกษาที่เข้าร่วมมีความรู้ใน
เร่ืองที่บรรยาย อยู่ในระดับด ี 

  13,500 13,500 ค่าตอบแทน= 6,000 บาท                                          
ค่าตอบแทนวิทยากรบรรยายพิเศษ 1 
คน 6 ชั่วโมง* 1,000 บาท 
 = 6,000 บาท  
ค่าใช้สอย=7,500 บาท  
ค่าอาหาร 25 คน* 1 มื้อ* 80 บาท* 
2 ครั้ง = 4,000 บาท  
ค่าอาหารว่าง 25 คน *2 มื้อ *35 
บาท* 2 วัน = 3,500 บาท  

ไตรมาส 2 
ม.ค. 65 
50% 

6,750 บาท  
ไตรมาส 4 
ก.ค. 65 
50% 

6,750 บาท 

ผศ.ดร.รัฐชาติ  
ทัศนัย 

  กิจกรรม 21. อบรมเชิงปฏิบัติการ 
การอ่าน Article Journal 
ต่างประเทศ เพื่อการทบทวน
วรรณกรรม (สาขาวิชาการจัดการ
ระบบสุขภาพ) 

1.พัฒนานักศึกษาให้สามารถอา่น 
Article  Journal ต่างประเทศ 
เพื่อการทบทวนวรรณกรรม 
2. นักศึกษาสามารถทบทวน
วรรณกรรมการวิจยัจากผลงาน
ตีพิมพ์นานาชาติ เพิ่มมากขึ้น 

เชิงปรมิาณ 
1.นักศึกษาเข้าร่วมอบรม 
ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 80 
เชิงคุณภาพ 
1.นักศึกษาที่เข้าร่วมมีความพึง
พอใจอยู่ในระดับด ี 

  6,500 6,500 ค่าตอบแทน  = 6,000 บาท 
ค่าตอบแทนวิทยากร 1 คน*6 ชั่วโมง*
1,000บาท = 6,000บาท  
ค่าวัสดุ = 500 บาท 
ค่าถ่ายเอกสาร 1 ชุด*20 คน*25 
บาท = 500 บาท 

ไตรมาส 2  
มี.ค.65 

อ.ดร.รัฐพล  
ศิลปรัศมี 
รศ.ดร.พรรณี 
บัญชรหัตถกิจ 

หมายเลขอ้างอิง 19011VL91450465
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  กิจกรรม 22. อบรมเชิงปฏิบัติการ
วิธีการสังเคราะห์งานวิจยัเพื่อ
ก าหนดกรอบแนวคิดการวิจยั 
(สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ) 

1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้
วิธีการสังเคราะห์งานวิจยั 
2. เพื่อให้นักศึกษาสามารถ
ก าหนดกรอบแนวคิดการวิจยั  

เชิงปรมิาณ 
1.ร้อยละ 80 ของนักศึกษาเข้ารว่ม
อบรม 
เชิงคุณภาพ 
1.นักศึกษาที่เข้าร่วมมีความพึง
พอใจอยู่ในระดับด ี 

  4,200 4,200 ค่าตอบแทน  3,600 บาท
ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอก 1 คน*
3 ชั่วโมง*1,200บาท=3,600 บาทค่า
วัสดุ 600 บาทค่าถา่ยเอกสาร 1 ชุด*
20 คน *30 บาท = 600 บาท 

ไตรมาส 2 
ม.ค.65 

อ.ดร.รัฐพล  
ศิลปะรัศมี 
รศ.ดร.พรรณี 
บัญชรหัตถกิจ 

  กิจกรรม 23. อบรมเชิงปฏิบัติการ
คลินิกวิทยานพินธ ์(สาขาวิชาการ
จัดการระบบสุขภาพ) 

1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความ
เข้าใจ เกี่ยวกับแนวทางการท า
วิทยานพินธ์ที่ด ี

เชิงปรมิาณ 
1.นักศึกษาเข้าร่วมอบรมคิดเป็น
ร้อยละ 100 
เชิงคุณภาพ 
1.นักศึกษาที่เข้าร่วมมีความพึง
พอใจอยู่ในระดับด ี 

  7,800 7,800 ค่าตอบแทน = 7,200 บาท 
 ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอก 1 คน* 
6 ชั่วโมง*1,200 บาท 
=7,200บาท  
ค่าวัสดุ =600 บาท 
ค่าถ่ายเอกสาร 1 ชุด*20 คน *30 
บาท = 600 บาท 

ไตรมาส 3 
มิ.ย.65 

อ.ดร.รัฐพล  
ศิลปรัศมี 
รศ.ดร.พรรณี 
บัญชรหัตถกิจ 

  กิจกรรม  24. การศึกษาดูงานด้าน
การจัดการระบบสุขภาพ  
(สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ) 

1. เพื่อศึกษารูปแบบการจัดการ
ระบบสุขภาพที่ดีของหนว่ยงาน
ด้านสุขภาพในระดับต่างๆ 
2. เพื่อให้นักศึกษาปริญญาโท
และปริญญาเอก สาขาวิชาการ
จัดการระบบสุขภาพน าความรู้ที่
ได้มาประยุกต์ใช้ในการศึกษา
ด้านการจัดการระบบสุขภาพใน
องค์กร 

เชิงปรมิาณ 
1.นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80  
เชิงคุณภาพ 
1.ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้
และประสบการณ์ในการจัดการ
ระบบสุขภาพในองค์กรด้าน
สาธารณสุข อยู่ในระดับด ี
2.นักศึกษาที่เข้าร่วมมีความพึง
พอใจอยู่ในระดับด ี 

 
30,000 30,000 ค่าตอบแทน = 7,200 บาท 

ค่าตอบแทนวิทยากรภาย 2 คน *6 
ชั่วโมง* 600 บาท= 7,200 บาท  
ค่าใช้สอย= 18,960 บาท 
ค่าเช่ารถตู้ 3 คัน*2 วัน *1,800 บาท 
= 10,800 บาท 
ค่าอาหารกลางวัน 24 คน*2 มื้อ*100 
บาท = 4,800 บาท 
ค่าอาหารว่าง 24 คน * 4 มื้อ *35 
บาท = 3,360 บาท 
ค่าวัสดุ= 3,840 บาท 
ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 355 กม. *2 ครั้ง 
*4 บาท = 2,840 บาท 
ค่าของที่ระลึก 2 ชิ้น*500 บาท = 
1,000 บาท 
 

ไตรมาส 2  
ม.ค.65 

อ.ดร.รัฐพล  
ศิลปรัศมี 
รศ.ดร.พรรณี 
บัญชรหัตถกิจ 
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  กิจกรรมที่ 25. การสร้างชุมชน 
สีเขียว ครั้งที่ 1 (สาขาวิชา
นวัตกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อม) 
 

1. เพื่อให้นักศึกษาได้ไปเรียนรู้ใน
สถานที่จริง 
2. เพื่อให้นักศึกษาได้น าสิ่งที่
เรียนรู้ในห้องเรียนไปทดลอง
แก้ปัญหาในพื้นที่จริง  
3.สร้างเครือข่ายการท างาน
ร่วมกับชุมชน 

เชิงปรมิาณ 
1.ร้อยละ 80 ของนักศึกษาใน
หลักสูตรเข้าร่วมกิจกรม 
เชิงคุณภาพ 
1. นักศึกษาในหลักสูตรสามารถ
ประยุกต์ใช้ความรู้เพือ่น าไป
แก้ปัญหาในพื้นที่จริงได้  

 
19,430 19,430 ค่าใช้สอย= 17,520 บาท 

ค่าอาหาร 30 คน*120 บาท*2 มื้อ=
7,200 บาท 
ค่าอาหารว่าง 30 บาท*25บาท *4 
มื้อ = 3,000 บาท 
ค่าที่พัก 500 บาท*10 คน* 1วัน = 
5,000 บาท 
ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง =1,600 บาท 
ค่าเบี้ยเล้ียง อาจารย ์3 คน คนละ 
240 บาท = 720 บาท 
ค่าวัสดุ =1,910 บาท 
ค่าวัสดุประกอบการจัดโครงการ 
(สมุด ดินสอ แฟ้ม)  = 1,660 บาท 
 ค่าไวนิล 1*250=250 บาท 

ไตรมาส 2 
ม.ค. 65 

ผศ.ดร.วนัสพรรัศม์ 
สวัสด ี
อ.ดร.ศศิธร หาสิน 
อ.ดร.สุนทรี  
จีนธรรม 

  กิจกรรมที่ 26. การสร้างชุมชน 
สีเขียว ครั้งที่ 2  (สาขาวิชา
นวัตกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อม) 

1. เพื่อให้นักศึกษาได้ไปเรียนรู้ใน
สถานที่จริง 
2. เพื่อให้นักศึกษาได้น าสิ่งที่
เรียนรู้ในห้องเรียนไปทดลอง
แก้ปัญหาในพื้นที่จริง 
3.สร้างเครือข่ายการท างาน
ร่วมกับชุมชน 

เชิงปรมิาณ 
1.ร้อยละ 80 ของนักศึกษาใน
หลักสูตรเข้าร่วมกิจกรม 
เชิงคุณภาพ 
1.นักศึกษาในหลักสูตรสามารถ
ประยุกต์ใช้ความรู้เพือ่น าไป
แก้ปัญหาในพื้นที่จริงได้ 

  16,920 16,920 ค่าใช้สอย= 9,120 บาท 
ค่าอาหาร 40 คน*120 บาท* 1 มื้อ=
4,800 บาท 
ค่าอาหารว่าง 40 คน *25 คน *2 มื้อ 
= 2,000 บาท 
ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง = 1,600  บาท 
ค่าเบี้ยเล้ียง อาจารย ์3 คน * 240 
บาท = 720  บาท 
ค่าวัสดุ =7,800 บาท 
ค่าวัสดุประกอบการจัดโครงการ 
(สมุด ดินสอ แฟ้ม)  = 1,000   บาท 
ค่าวัสดุในการสร้างนวัตกรรมชุมชน 
สีเขียว = 6,800   บาท 

ไตรมาส 2 
มี.ค. 65 

ผศ.ดร.วนัสพรรัศม์ 
สวัสด ี
อ.ดร.ศศิธร หาสิน  
อ.ดร.สุนทรี  
จีนธรรม 

   กิจกรรม 27. การถ่ายทอด
นวัตกรรมสีเขียวสู่ชมชน  

1. เพื่อให้นักศึกษาเรียนรูก้าร
แก้ไขปัญหาชุมชน 

เชิงปรมิาณ 
1.ร้อยละ 80 ของนักศึกษา ได้
ความรู้ด้านการลงชุมชน 

  16,380 16,380 ค่าใช้สอย =15,380 บาท 
ค่าอาหาร 40 คน*120 บาท*1 มื้อ = 
4,800  บาทค่าอาหารวา่ง 40*25*2 

ไตรมาส 2 
ก. พ. 64 

ผศ.ดร.วนัสพรรัศม์ 

สวัสด ี
อ.ดร.ศศิธร หาสิน   
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(สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการ
สิ่งแวดล้อม) 

2. เพื่อให้นักศึกษามีทกัษะในการ
ใช้เครื่องมือ สิ่งประดิษฐ์ และ
สามารถถ่ายทอกสู่ชุมชนได ้

เชิงคุณภาพ 
1.นักศึกษา มีทักษะในการใช้
เครื่องมือ สิ่งประดิษฐ์ และสามารถ
ถ่ายทอดสู่ชมชนได้ เพื่อน าไปใช้ใน
การท างานต่อไป 

มื้อ = 2,000  บาทค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 
=1,600 บาทค่าจา้งท าสื่อถ่ายทอด
นวัตกรรม =6,260 บาทค่าเบี้ยเล้ียง 
อาจารย์ 3 คน * 240 บาท  
= 720  บาท 
ค่าวัสดุ =1,000 บาท 
ค่าวัสดุประกอบการจัดโครงการ 
(สมุด ดินสอ แฟ้ม)  = 1,000  บาท      

อ.ดร.สุนทรี  
จีนธรรม 

   กิจกรรม 28. ศึกษาดูงานด้าน
สิ่งแวดล้อม  (สาขาวิชานวัตกรรม
การจัดการสิ่งแวดล้อม) 

1. เพื่อให้นักศึกษาเรียนรูก้าร
แก้ไขปัญหาชุมชน 
2. เพื่อให้นักศึกษาระบบ
สิ่งแวดล้อมนอกสถานที ่

เชิงปรมิาณ 
1. ร้อยละ 80 ของนักศึกษา ได้
ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม 
เชิงคุณภาพ 
1. นักศึกษา มีทกัษะในการแก้ไข
ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและระบบ
นิเวศ 

  5,600 5,600 ค่าตอบแทน =1,500 บาท 
 ค่าวิทยากร 500 บาท* 3 ชั่วโมง*1 
คน =1,500 บาท 
ค่าใช้สอย =4,100 บาท 
ค่าอาหาร 10 คน*120 บาท*1 มื้อ=
1,200 บาท 
ค่าอาหารว่าง 10 คน*25 บาท*2 มื้อ 
= 500 บาท 
ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 1,680 บาท 
ค่าเบี้ยเล้ียง อาจารย ์3 คน *240 
บาท = 720 บาท 

ไตรมาส 2 
ก.พ. 65 

ผศ.ดร.วนัสพรรัศม์ 
สวัสด ี
อ.ดร.ศศิธร หาสิน 
อ.ดร.สุนทรี 
 จีนธรรม 

   กิจกรรม 29. การสร้างกิจกรรม
การเรียนรู้ด้านนวัตกรรมการ
จัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน  
(สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการ
สิ่งแวดล้อม) 

1. เพื่อให้นักศึกษาเรียนรูก้าร
จัดการสิ่งแวดล้อมร่วมกับชุมชน
ท้องถิ่น 
2. เพื่อพัฒนานักศึกษาให้เป็น
บัณฑิตท่ีมีคุณภาพตามอัตลักษณ์
ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของ
มหาวิทยาลัย  

เชิงปรมิาณ 
1.ร้อยละ 90 ของนักศึกษา ได้
ความรู้ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม
ทางการเกษตรอยา่งยั่งยืน 
เชิงคุณภาพ 
1.นักศึกษาสามารถน าความรู้ไป
ปรับใช้ในการท างานต่อไป 

  23,820 23,820 ค่าใช้สอย =9,120 บาท 
ค่าอาหาร 40 คน*120 บาท*1 มื้อ=
4,800 บาท 
ค่าอาหารว่าง 40 คน*25 บาท*2 มื้อ 
= 2,000  บาท   
ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง =1,600 บาท 
ค่าเบี้ยเล้ียง อาจารย ์3 คน * 240 
บาท = 720 บาท 
ค่าวัสด ุ =14,700 บาท 
ค่าวัสดุในการสร้างนวัตกรรม = 
14,700 บาท 

ไตรมาส 2 
มี.ค. 65 

ผศ.ดร.วนัสพรรัศม์ 
สวัสด ี
อ.ดร.ศศิธร หาสิน  
อ.ดร.สุนทรี 
 จีนธรรม 
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  กิจกรรม 30. โครงการสืบสาน
ศาสตร์พระราชาเพื่อพัฒนา
สิ่งแวดล้อมอยา่งยั่งยืน (หลักสูตร
สิ่งแวดล้อมศึกษา) 

เพื่อเพิ่มความรู ้ความตระหนัก
ของนักศึกษาหลกัสูตรปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
สิ่งแวดล้อมศึกษา โดยการเรียนรู้
โครงการพระราชด าริในการใช้
ศาสตร์พระราชาจัดการ
สิ่งแวดล้อม 

เชิงปรมิาณ 
1.จ านวนอาจารยแ์ละนักศึกษาเข้า
ร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
ของจ านวน 12 คน 
เชิงคุณภาพ 
1.นักศึกษาสามารถน าความรู้และ
ประสบการณ์ที่ได้รับจากการศึกษา
ดูงานมาประยุกต์ใช้ให้เกิด
ประโยชน ์

  26,200 26,200 ค่าตอบแทน  =  6,000  บาท  
ค่าตอบแทนวิทยากร 1,000 บาท*3 
ชั่วโมง*2 คน =  6,000  บาท  
ค่าใช้สอย  =  18,600  บาท  
ค่าอาหารกลางวัน (120 บาท*12 
คน*2 มื้อ)  =  2,880  บาท  
ค่าอาหารเย็น (120 บาท*12 คน*1 
มื้อ)  =  1,440  บาท  
ค่าอาหารว่าง (35 บาท*12 คน*4 
มื้อ)  = 1,680  บาท  
ค่าที่พัก (800 บาท*12 คน*1 คืน) 
=  9,600  บาท  
ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง (1,500 บาท*1 
คัน*2 วัน) = 3,000  บาท  
ค่าวัสด ุ= 1,600  บาท  
ค่าป้ายไวนิล (1 ผืน*400 บาท)  
=  400  บาท  
ค่าวัสดุจัดกิจกรรม (100 บาท*12 
คน) = 1,200  บาท 

ไตรมาส 1 
ธ.ค. 64 

ผศ.ดร.สุวารีย์  
ศรีปูณะ 

  กิจกรรม 31.  โครงการบริการ
วิชาการและเพิ่มทักษะการจัดการ
สิ่งแวดล้อม (หลักสูตรสิ่งแวดล้อม
ศึกษา) 

1. เพื่อจัดกิจกรรมบริการวิชาการ
ที่เป็นการเพิ่มทักษะในการ
จัดการสิ่งแวดล้อม 

เชิงปรมิาณ 
1.จ านวนอาจารยแ์ละนักศึกษาเข้า
ร่วมโครงการ 
ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 80  
เชิงคุณภาพ 
1.นักศึกษาสามารถน าความรู้และ
ประสบการณ์ที่ได้รับจากการศึกษา
ดูงานมาประยุกต์ใช้ให้เกิด
ประโยชน ์

  19,900 19,900 ค่าตอบแทน  =  5,000  บาท 
ค่าตอบแทนวิทยากร 1,000 บาท*5 
ชั่วโมง*1 คน = 5,000  บาท  
ค่าใช้สอย  =  13,800  บาท  
ค่าอาหารกลางวัน (120 บาท*10 
คน*2 มื้อ) = 2,400  บาท  
ค่าอาหารว่าง (35 บาท*10 คน*4 
มื้อ) = 1,400  บาท  
ค่าที่พัก (800 บาท*10 คน*1 คืน) = 
8,000  บาท  

ไตรมาส 2 
ก.พ. 65 

ผศ.ดร.อนัญญา 
โพธิ์ประดิษฐ ์
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ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง  (1,000 บาท*1 
คัน*2 วัน) = 2,000  บาท  
ค่าวัสด ุ =  1,100  บาท  
ค่าป้ายไวนิล (1 ผืน*400 บาท) = 
400  บาท  
ค่าวัสดุจัดกิจกรรม (70 บาท*10 คน) 
= 700  บาท 

  กิจกรรม 32. โครงการพัฒนา
ศักยภาพการท าวิทยานิพนธ์ของ
นักศึกษา (หลักสูตรสิ่งแวดล้อม
ศึกษา) 

1. เพื่อเพิ่มทักษะในการท า
วิทยานพินธ์ใหก้ับนักศึกษา
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา 

เชิงปรมิาณ 
1.จ านวนอาจารยแ์ละนักศึกษาเข้า
ร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80   
เชิงคุณภาพ 
2.นักศึกษาสามารถน าความรู้และ
ประสบการณ์ที่ได้รับมาพัฒนาการ
จัดท าวิทยานิพนธ์ให้มีความ
สมบูรณ์ 

  14,960 14,960 ค่าตอบแทน = 6,000  บาท  
ค่าตอบแทนวิทยากร 1,000 บาท*6 
ชั่วโมง*1 คน = 6,000  บาท  
ค่าใช้สอย = 8,960  บาท  
ค่าอาหารกลางวัน (100 บาท*8 คน*
2 มื้อ) = 1,600  บาท  
ค่าอาหารว่าง (30 บาท*8 คน*4 มื้อ) 
= 960  บาท  
ค่าที่พัก (800 บาท*8 คน*1 คืน) = 
6,400  บาท 

ไตรมาส 3 
มิ.ย. 65 

ผศ.ดร.สุวารีย์  
ศรีปูณะ 

  กิจกรรม 33. การพัฒนาระบบการ
เรียนการสอนอย่างต่อเนื่องแบบ
องค์รวมของสาขาการจัดการ
เทคโนโลยี (สาขาวิชาการจัดการ
เทคโนโลยี) 

1. เพื่อท าสื่อการสอนส าหรับ
สนับสนุนการสอนแบบออนไลน ์
2. เพื่อประเมินความต่อเนื่อง
แบบองค์รวมทุกรายวิชาที่เปิด
สอนในหลักสูตร 

เชิงปรมิาณ 
1.จ านวนรายวิชา 3 วิชา            
เชิงคุณภาพ 
1.ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา
กับการด าเนินกิจกรรมอยู่ใน 
ระดับดีมาก 

  24,000 24,000 ค่าใช้สอย = 24,000 บาท 
ค่าจ้างด าเนินการบันทกึการสอน 
ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ประกอบการสอน 
1 งาน = 24,000 บาท 

ไตรมาส 3 
เม.ย. 65 

รศ.ดร.เบญจลกัษณ ์

เมืองมีศรี 

   กิจกรรม 34. ศึกษาดูงานด้าน
เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
(สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี) 

1. เพื่อน านักศึกษาศึกษาดูงาน
ด้านเทคโนโลย ี
2. เพื่อน านักศึกษาเข้าร่วม
ประชุมวิชาการในเวทีประชุม
ระดับชาต ิ

เชิงปรมิาณ 
1.ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วม
โครงการ 
เชิงคุณภาพ  
1.ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา
กับการด าเนินกิจกรรมใน 

  39,480 39,480 ค่าใช้สอย = 36,280 บาท  
ค่าอาหาร 18 คน * 4 มื้อ* 120 บาท 
= 8,640 บาท  
ค่าอาหารว่าง 18 คน * 4 มื้อ* 35 
บาท = 2,520 บาท 
ค่าที่พัก 18 ห้อง * 1 คืน* 800 บาท 

ไตรมาส  
มิ.ย.  65 

ผศ.ดร.ประภาวรรณ 
แพงศร ี
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ระดับดีมาก = 14,400 บาท 
ค่าเช่าเหมารถ 2 คัน *จ านวน 2 วัน 
= 8,800 บาท 
ค่าเบี้ยเล้ียง 4 คน * 2 วัน*240 บาท 
= 1,920 บาท 
ค่าวัสดุ = 3,200 บาท 
ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 2 คัน  
จ านวน 2 วัน = 3,200 บาท                              

  กิจกรรม 35. การพัฒนาทักษะการ
เรียนรู้และนวัตกรรม (สาขาวิชา
การจัดการเทคโนโลยี) 

1. เพื่อให้นักศึกษามีทกัษะการ
เรียนรู้เชิงปฏิบัติการด้าน
นวัตกรรม                                                              

เชิงปรมิาณ  
1.ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วม
โครงการ 
 เชิงคุณภาพ  
1.ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา 
มีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้น  

  10,200 10,200 ค่าตอบแทน = 6,000 บาท
ค่าตอบแทนวิทยากร จ านวน 6 ชม. * 
1,000 บาท 
ค่าใช้สอย  = 2,700 บาท  
ค่าอาหารกลางวัน 18 คน จ านวน 1 
มื้อ * 80 บาท = 1,440 บาท
ค่าอาหารว่าง 18 คน จ านวน 2 มื้อ * 
35 บาท = 1,260 บาท 
ค่าวัสดุ = 1,500 บาทค่าวัสดุจัด
กิจกรรม สมุดโน๊ต, เอกสาร 
=1,500 บาท                                                        

ไตรมาส 3มิ.ย. 
65 

อ.ดร.ภาคภูม ิ 
สุภาชาต ิ

  กิจกรรม 36. ปฐมนิเทศและเตรียม
ความพร้อมนักศึกษาหลกัสูตร ป.
บัณฑิต  
ปีการศึกษา 2564 

เพื่อชี้แจงรายละเอยีดขั้นตอน
การจัดการเรียนการสอนของ
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
สาขาวิชาชีพคร ู

เชิงปรมิาณ 
1.ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วม
โครงการ 
เชิงคุณภาพ 
1.พึงพอใจและเข้าใจในระเบียบ
ข้อบังคับ อยู่ในระดับด ี

 
26,650 26,650 ค่าใช้สอย =6,650  บาท 

ค่าอาหารว่าง 190 คน*1 มื้อ*35 
บาท=6,650  บาท 
ค่าวัสดุ =20,000 บาท 
 ค่าวัสดุจัดกจิกรรม 1 งาน 
 =20,000 บาท 

ไตรมาส 1 
ต.ค. 64 

ผศ.ดร.เลอลักษณ์  
โอทกานนท ์

  กิจกรรม 37.  พัฒนาจิตส าหรับครู 
ส าหรับนักศึกษาหลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขา
วิชาชีพครู ปกีารศึกษา  2564 

1. เพื่อให้นักศึกษามแีนวทางใน
การพัฒนาจิตของตนเอง 
2. เพื่อให้นักศึกษาอธิบายแนว

เชิงปรมิาณ 
1.ร้อยละ 80 ของนักศึกษา
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต 
สาขาวิชาชีพครูที่เข้าร่วมโครงการ 

 
41,500 41,500  ค่าตอบแทน= 12,000  บาท 

ค่าตอบแทนวิทยากร  2 คน* 6 
ชั่วโมง*1,000 บาท = 12,000  บาท 
ค่าใช้สอย = 28,500 บาท 

ไตรมาส 1 
พ.ย. 64 

อ.ดร.ประพรรธน์ 
พละชีวะ 
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ทางการน าหลกัธรรมที่ตนยึด
เหนี่ยวมาเพือ่การพัฒนา 
ตนเองได้ 
3. เพื่อให้นักศึกษาอธิบาย
หลักธรรมทางศาสนาที่ตนนับถอื
ซ่ึงเกี่ยวข้องกับการ 
พัฒนาวิชาชพีครูได้ 
4. เพื่อให้นักศึกษาอธิบายแนว
ทางการน าหลกัธรรมที่ตนยึด
เหนี่ยวมาเพือ่การพัฒนาวิชาชีพ
ครูได้ 

เชิงคุณภาพ 
1.ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถน า
แนวทางน าหลกัธรรมที่ตนยึด
เหนี่ยวมาเพือ่การพัฒนาวิชาชีพครู
ไดใ้นระดับดี 

ค่าอาหารกลางวัน 190 คน*1มื้อ* 80 
บาท= 15,200 บาท 
ค่าอาหารว่าง 190 คน*2 มื้อ*35 
บาท = 13,300 บาท  
ค่าวัสดุ= 1,000  บาท 
ค่าวัสดุกิจกรรม 1 งาน=1,000  บาท 

  กิจกรรม 38. จิตตปัญญาศึกษา
ส าหรับนักศึกษาหลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขา
วิชาชีพคร ูปีการศึกษา 2564 

1. เพื่อให้นักศึกษามแีนวทางใน
การพัฒนาจิตตปัญญาของตนเอง 

เชิงปรมิาณ 
1.ร้อยละ 80 ของนักศึกษา
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต 
สาขาวิชาชีพครูที่เข้าร่วมโครงการ  
เชิงคุณภาพ 
1.ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความ
เข้าใจและสามารถน าแนวทางการ
พัฒนาจิตตปัญญาของตนเองได้ใน
ระดับดีมาก 

  41,500 41,500 ค่าตอบแทนวิทยากร =12,000 บาท 
ค่าตอบแทนวิทยากร  2 คน*6 
ชั่วโมง*1,000 บาท=12,000 บาท 
ค่าใช้สอย = 28,500 บาท 
ค่าอาหารกลางวัน  190 คน* 1 มื้อ* 
80 บาท = 15,200 บาท 
ค่าอาหารว่าง  190 คน* 2 มื้อ* 35 
บาท = 13,300 บาท  
ค่าวัสดุ = 1,000 บาท  
ค่าวัสดุจัดกิจกรรม 1 งาน *1,000 
บาท = 1,000 บาท 

ไตรมาส 1 
พ.ย. 64 

อ.ดร.ประพรรธน์ 
พละชีวะ 
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  กิจกรรม 39. พัฒนาการ
กระบวนการคิดขั้นสูง ส าหรับ
นักศึกษาหลกัสูตรประกาศนยีบัตร
บัณฑิต สาขาวิชาชีพครู  
ปีการศึกษา 2564 

1. เพื่อให้นักศึกษามแีนวทางใน
การพัฒนากระบวนการคิดขั้นสูง
ของตนเอง 
2. เพื่อให้นักศึกษาอธิบาย
กระบวนการคิดขั้นสูงที่จะ
สามารถน ามาพัฒนาตนเองได ้
3. เพื่อให้นักศึกษาสามารถน า
กระบวนการคิดขั้นสูงไปเป็น
แนวทางในการพัฒนาวิชาชีพครู
และพัฒนาผู้เรียนได้ 

เชิงปรมิาณ 
1.ร้อยละ 80 ของนักศึกษา
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต 
สาขาวิชาชีพครูที่เข้าร่วมโครงการ 
เชิงคุณภาพ 
1.ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถน า
กระบวนการคิดขั้นสูงไปเป็น
แนวทางในการพัฒนาวิชาชีพครู
และพัฒนา 
ผู้เรียนได้  

  41,500 41,500 ค่าตอบแทนวิทยากร= 12,000 บาท  
ค่าตอบแทนวิทยากร  2 คน*6 
ชั่วโมง*1,000 บาท = 12,000 บาท  
ค่าใช้สอย = 28,500 บาท 
ค่าอาหารกลางวัน  190 คน*1 มื้อ 
80 บาท=  15,200 บาท  
ค่าอาหารว่าง  190 คน 2 มื้อ * 35 
บาท = 13,300 บาท   
ค่าวัสดุ = 1,000 บาท 
ค่าวัสดุจัดกิจกรรม 1 งาน  
= 1,000 บาท 

ไตรมาส 3 
มิ.ย. 65 

ผศ.ดร.ดนุชา   
สลีวงศ์ 

  กิจกรรม 40. การเรียนรู้ในศตวรรษ
ที่ 21 : เทคโนโลยีที่ใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน ส าหรับ
นักศึกษาหลกัสูตรประกาศนยีบัตร
บัณฑิต สาขาวิชาชีพครู  
ปีการศึกษา 2564 

1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู ้
ความสามารถทางด้านการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
สามารถน าความรู้ที่ได้มาบูรณา
การในการจัดการเรียนการสอน 
ให้เกิดรูปแบบและวิธกีารจัดการ
เรียนรู้ที่หลากหลาย2. เพื่อให้
นักศึกษาน าเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ในกระบวนการ
เรียนการสอนอย่างเหมาะสม 

เชิงปรมิาณ 
1.ร้อยละ 80 ของนักศึกษา
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต 
สาขาวิชาชีพครูที่เข้าร่วมโครงการ 
เชิงคุณภาพ 
1.ผู้เข้าร่วมโครงการน าเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ในกระบวนการ
เรียนการสอนได้ในระดับดี 

  41,500 41,500 ค่าตอบแทนวิทยากร= 12,000 บาท 
ค่าตอบแทนวิทยากร 2 คน*6 ชั่วโมง* 
1,000 บาท= 12,000 บาท 
ค่าใช้สอย = 28,500 บาท 
ค่าอาหารว่าง 190 คน* 2 มื้อ* 35 
บาท* 1 ครั้ง= 13,300 บาท 
ค่าอาหารกลางวัน 190 คน*1 มื้อ* 
80 บาท= 15,200 บาท              
ค่าวัสด ุ= 1,000 บาท 
ค่าวัสดุจัดกิจกรรม 1 งาน = 1,000 
บาท 

ไตรมาส 3มิ.ย. 
65 

ผศ.ดร.ดนุชา   
สลีวงศ์ 

  กิจกรรม 41. ศึกษาดูงานด้าน
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกบั
การศึกษาและจิตอาสาเพื่อพัฒนา
ผู้น า ส าหรับครู ส าหรับนักศึกษา
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต 
สาขาวิชาชีพคร ู
ปีการศึกษา 2564 

1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู ้และ
สามารถสรุปประเด็นหรือ
สาระส าคัญของเศรษฐกิจ
พอเพียงกับการศึกษา 
2. เพื่อให้นักศึกษาน าแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียงกับการศึกษา
ไปประยุกต์ใช้ได้ 
3. เพื่อให้นักศึกษาเห็นคุณค่า

เชิงปรมิาณ 
1.ร้อยละ 80 ของนักศึกษา
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต 
สาขาวิชาชีพครูที่เข้าร่วมโครงการ 
เชิงคุณภาพ 
1.ผู้เข้าร่วมโครงการมีแนวทางใน
การพัฒนาภาวะผู้น าในตนเอง 
มากขึ้น 

 
382,800 382,800 ค่าตอบแทนวิทยากร= 36,000 บาท  

ค่าตอบแทนวิทยากร 3 คน* 12 
ชั่วโมง*1,000 บาท= 36,000 บาท  
ค่าใช้สอย = 340,800 บาท  
ค่าอาหารกลางวัน  192 คน*4 มื้อ 
120 บาท= 92,160 บาท 
ค่าอาหารว่าง  192 คน*4 มื้อ*35 
บาท=26,880 บาท 

ไตรมาส 4 
ก.ค. 65 

ผศ.ดร.อังคนา 
 กรณัยาธิกุล 
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และท างานอาสาสมัครเพื่อพัฒนา
ตนเองและสังคมให้มากขึ้นได้ 
4. เพื่อให้นักศึกษามแีนวทางใน
การพัฒนาภาวะผู้น าในตนเอง
มากขึ้น 

ค่าที่พัก (อาจารย์) 12 คน*1 คืน*800 
บาท = 9,600 บาท  
ค่าที่พัก (นกัศึกษา) 180 คน*1 คืน*
800 บาท=144,000 บาท 
ค่าเช่าเหมารถตู้ 12 คัน*2 วัน*2,800 
บาท=67,200 บาท  
ค่าเบี้ยเล้ียงคนขับรถตู้ 2 คน*2 วัน*
240 บาท = 960 บาท  
ค่าวัสดุ = 6,000 บาท 
ค่าวัสดุจัดกิจกรรม 1 งาน= 1,000 
บาท 
ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 1 คัน*2 วัน*2,500 
บาท=5,000 บาท  

  กิจกรรม 42. ปัจฉิมนิเทศส าหรับ
นักศึกษาหลกัสูตรประกาศนยีบัตร
บัณฑิต สาขาวิชาชีพคร ูปี
การศึกษา 2564 

1. เพื่อเตรียมความพร้อมใหก้ับ
นักศึกษาในการก้าวสู่ครูมืออาชีพ 
2. เพื่อกระตุ้นให้นักศึกษามี
จิตส านึกที่ดีต่อการประกอบ
อาชีพครูอยา่งมีจรรยาบรรณและ
พร้อมที่จะรับใช้สังคมต่อไป 
3. เพื่อให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ประสบการณ์จาก
การศึกษา สังเกต การปฏิบัติการ
สอน และร่วมกันเสนอแนะแนว
ทางการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้
อย่างมีประสิทธภิาพ 

เชิงปรมิาณ 
1.ร้อยละ 80 ของนักศึกษา
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต 
สาขาวิชาชีพครูที่เข้าร่วมโครงการ 
เชิงคุณภาพ 
1.ผู้เข้าร่วมโครงการได้แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ประสบการณ์จากการศึกษา 
สังเกต การปฏิบัตกิารสอน และ
ร่วมกันเสนอแนะแนวทางการแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้นได้อยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

  70,500 70,500 ค่าตอบแทนวิทยากร= 6,000 บาท 
ค่าตอบแทนวิทยากร  1 คน*6 
ชั่วโมง*1,000 บาท= 6,000 บาท 
ค่าใช้สอย = 28,500 บาท  
ค่าอาหารกลางวัน 190 คน*1 มื้อ*80 
บาท=15,200 บาท 
ค่าอาหารว่าง 190 คน*2 มื้อ*35 
บาท =13,300 บาท 
ค่าวัสดุ = 36,000 บาท 
ค่าวัสดุจัดกิจกรรม 1 งาน = 36,000 
บาท 

ไตรมาส 3 
พ.ค. 65 

ผศ.ดร.อังคนา 
กรัณยาธกิุล 

หมายเลขอ้างอิง 19011VL91450465

URL http://esaraban.vru.ac.th/archive/identityTags



แผนปฏิบัตกิารบัณฑิตวทิยาลัย ประจ าปีงบประมาณ 2565 59 

 

  กิจกรรม 43. คู่มือฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู ส าหรับครู ส าหรับ  
นศ. ป.บัณฑิต 

1. เพื่อจัดท าคู่มือฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู 

เชิงปรมิาณ 
1.จ านวนคู่มือฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู (540 เล่ม) 
เชิงคุณภาพ 
1.นักศึกษาได้ใช้ความรู้ความเข้าใจ
ในการฝึกประสบการณ์วิชาชพีครู
ในระดับดีมาก 

  54,000 54,000 ค่าวัสดุ = 54,000 บาท   
ค่าวัสดุ จัดกจิกรรม 1 งาน= 54,000 
บาท   

ไตรมาส 1 
ธ.ค. 64 

ผศ.ดร.เลอลักษณ์ 
โอทกานนท ์

  กิจกรรม 44. ทวนสอบคุณภาพ
หลักสูตร สาขาวิชาชพีครู  
ปีการศึกษา 2564 

1. เพื่อตรวจสอบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตามมาตรฐานผล
การเรียนรู้ 
2. เพื่อตรวจสอบผลสัมฤทธิ์
ระดับรายวิชา 
3. เพื่อตรวจสอบผลสัมฤทธิ์
ระดับหลักสูตร 

เชิงปรมิาณ 
1.จ านวนรายวิชาในการทวนสอบไม่
น้อยกว่าร้อยละ 25 ของปี
การศึกษา 
เชิงคุณภาพ 
1.ผลการทวนสอบคุณภาพหลักสูตร
อยู่ในระดับด ี
2.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
มาตรฐาน อยู่ในระดับดีมาก 

  6,160 6,160 ค่าตอบแทน =4,200 บาท
ค่าตอบแทนกรรมการตรวจประเมิน  
1 คน*7 ชั่วโมง*600 บาท  
=4,200 บาท 
ค่าใช้สอย = 1,520 บาท 
ค่าอาหารกลางวัน  8 คน*1 มื้อ*120 
บาท=960 บาทค่าอาหารว่าง 8 คน*
2 มื้อ*35 บาท=560 บาท 
ค่าวัสดุ=440 บาท 
ค่าวัสดุจัดกิจกรรม 1 งาน =440 บาท 
 

ไตรมาส 3 
พ.ค. 65 

ผศ.ดร.เลอลักษณ์ 
โอทกานนท ์
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  กิจกรรม 45.  เตรียมความพร้อม
ก่อนสอบใบประกอบวิชาชีพครู 
หลักสูตร ป.บัณฑิต 

1. เพื่อจัดเตรียมความพร้อมก่อน
สอบใบประกอบวิชาชพีครู 
หลักสูตร ป.บัณฑิต 
2. เพื่อด าเนินการเตรียมความ
พร้อมก่อนสอบใบประกอบ
วิชาชีพครู หลกัสูตร ป.บัณฑิต 

เชิงปรมิาณ 
1.จ านวนนักศึกษาที่เข้าร่วมเตรียม
ความพร้อมในการสอบไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 
2.ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมผ่านการ
สอบใบประกอบวิชาชพีครู 
หลักสูตร ป.บัณฑิต 
เชิงคุณภาพ 
1.นักศึกษาพึงพอใจขั้นตอนและ
กระบวนการ เตรียมความพร้อม
ก่อนสอบใบประกอบวิชาชีพครู 
หลักสูตร ป.บัณฑิต อยู่ในระดับดี 

  82,000 82,000 ค่าตอบแทน = 72,000 บาท   
ค่าตอบแทนวิทยากร 30 คน*4 
ชั่วโมง*600 บาท= 72,000 บาท   
ค่าวัสดุ = 10,000 บาท   
ค่าวัสดุจัดกิจกรรม = 10,000 บาท   

ไตรมาส 2 
มี.ค. 65 

ผศ.ดร.อังคนา 
กรัณยาธกิุล 

  กิจกรรม  46. โครงการ ศึกษาดู
งานด้านหลักสูตรและการสอน 
(นักศึกษาจีน) 

1.เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้มี
การแลกเปลี่ยนเรียนรูก้ารบริหาร
จัดการในหลักสูตร 
2.เพื่อเป็นแนวทางในการก าหนด
กรอบทิศทางการด าเนินงานตาม
ภารกิจ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
ให้สอดคล้องกับทิศทาง และการ
พัฒนาของมหาวิทยาลัย  
3.เพื่อก าหนดกรอบทิศทางการ
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2566 ให้สอดคล้องกับทิศ
ทางการพัฒนาของมหาวิทยาลยั 
4.เพื่อสร้างบรรยากาศการ
บริหารจัดการแบบมีส่วนรว่มใน
การท างานของอาจารย์ประจ า
หลักสูตร  

เชิงปรมิาณ 
1.ผู้เข้าร่วมโครงการคิดเป็นร้อยละ 
90  ของเป้าหมายตั้งไว ้ 
เชิงคุณภาพ 
2. ได้แผนปฏิบัติการหลกัสูตร 
ประจ าปีงบประมาณ 2566 

  138,930 138,930 ค่าตอบแทน  = 6,000 บาท 
ค่าตอบแทนวิทยากร 1 คน*6 ชั่วโมง* 
1,000 บาท =6,000 บาท 
ค่าใช้สอย =127,680 บาท 
ค่าอาหาร 35 คน* 1 มื้อ* 700 บาท=
24,500 บาท 
ค่าอาหารว่าง 35 คน* 2 มื้อ 
* 50 บาท = 3,500 บาท 
ค่าเบี้ยเล้ียง 7 คน*1 วัน 
*  240 บาท=1,680 บาท 
ค่าบัตรโดยสาร ไป-กลับ 35 คน 
*2,000 บาท=70,000 บาท 
ค่าที่พัก 35 คน* 1 คืน* 800 บาท 
= 28,000 บาท 
ค่าวัสดุ = 5,250 บาท 
ค่าวัสดุจัดกิจกรรม 35 ครั้ง*150 
บาท=5,250 บาท 

ไตรมาส 3 
มิ.ย. 65 

อ.ปรัชญพัชร   
วันอุทา 
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  กิจกรรม 47. โครงการสร้าง
เครือข่ายความร่วมมอื ระหว่าง
หลักสูตรและ นักศึกษาชาวจีน 
(นักศึกษาจีน) 

1. เพื่อสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือระหวา่งหลักสูตรและ
นักศึกษาชาวจีน 
2. เพื่อการประชาสัมพันธ์
หลักสูตร 

เชิงปรมิาณ 
1.ร้อยละของการเบิกใช้
งบประมาณการด าเนินงานวิชาการ 
เชิงคุณภาพ 
1.มีจ านวนผู้สนใจเข้าศึกษา
โครงการร่วมมือระหวา่งหลักสูตร
และนักศึกษาชาวจีนอย่างต่อเนื่อง 

  243,600 243,600 ค่าใช้สอย =243,600 บาท 
ค่าอาหาร 4 คน* 2 มื้อ*2,500 บาท 
= 20,000 บาท 
ค่าเบี้ยเล้ียง 4 คน* 4 วัน*2,100 
บาท=33,600 บาท 
ค่าบัตรโดยสาร ไป-กลับ  4 คน 
*2 ครั้ง* 10,000 บาท=80,000 บาท  
ค่าที่พัก 4 คน* 3 คืน*7,500 บาท 
=90,000 บาท  
ค่าเดินทาง  
(รถไฟ/รถแท็กซ่ี)=20,000 บาท  

ไตรมาส 3 
มิ.ย. 65 

อ.ปรัชญพัชร   
วันอุทา 

รวมงบประมาณ  1,938,070 1,938,070      
แผนงานส่งเสริมการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ในระดับชาตแิละนานาชาติ 

  2.1 ผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรมตามโจทย์เชงิพื้นที่และเชิงประเด็น             

 2.1.2 โครงการพัฒนาโจทย์วิจัยและนวัตกรรมทีต่อบโจทย์การพัฒนาเชิงพื้นที่       

 กิจกรรม 1.โครงการบริการวิชาการ
เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ฐาน
สมรรถนะ (สาขาวิชาหลกัสูตรและ
การสอน) 

1.เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ในการพัฒนาการเรียนการสอน
ร่วมกันระหว่างคณาจารยแ์ละ
นักศึกษาสาขาวิชาหลักสูตรและ
การสอน กับครูประจ าการและ
บุคลากรทางการศึกษา  
2. เพื่อบริการวิชาการด้านการ
จัดการเรียนการสอนเชิงผลิตภาพ
แก่ครูประจ าการและบุคลากร
ทางการศึกษา 
3. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการให้
เห็นผลสัมฤทธิ์ที่เกิดจากการ
เรียนการสอนของสาขาวิชา
หลักสูตรและการสอน   

เชิงปรมิาณ 
1.ครูผู้สอน และบุคลากรทางการ
ศึกษาในท้องถิ่น อาจารย ์และ
นักศึกษาเข้ารว่มกิจกรรมไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 90  
เชิงคุณภาพ   
1.สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 
ให้บริการวิชาการ แก่ครูประจ าการ
และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับ
ความรู้และความพึงพอใจ ระดับด ี

  8,125 8,125 หมวดค่าใช้สอย = 5,500 บาท
ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อ*150 บาท * 
25 คน* = 3,750 บาท 
อาหารว่าง 2 มื้อ*35 บาท * 25 คน 
= 1,750 บาทค่าวัสดุ = 2,625 บาท  
ค่าถ่ายเอกสาร 25 บาท * 25 ชุด = 
625  บาท 
ค่าวัสดุจัดกิจกรรม (แฟ้ม ปากกา 
สมุด) = 2,000 บาท                                           

ไตรมาส 2 
มี.ค. 65 

ผศ.ดร.เรขา  
อรัญวงศ์ 
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 กิจกรรม 2.  การสร้างนวัตกรรม
จากทรัพยากรในท้องถิ่นและพัฒนา
ต่อยอดภูมปิัญญาท้องถิ่น. เพือ่
แก้ปัญหาและพัฒนาชุมชน (หลกั
สูตริทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อ
การพัฒนา) 

1.เพื่อน าทรัพยากรในท้องถิ่น
และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาพัฒนา
ต่อยอดสร้างเป็นนวัตกรรมทาง
วิทยาศาสตร์ที่มีประสิทธิภาพ            

เชิงปรมิาณ 
1.มีการเบิกจ่ายไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 90 
2.จ านวนนวัตกรรมทาง
วิทยาศาสตร์ จ านวน 3 ชิ้น 
เชิงคุณภาพ 
1.ความพึงพอใจของชุมชน  
อยู่ในระดับด ี

  22,800 22,800 ค่าวัสดุ = 22,800 บาท 
วัสดุและอุปกรณ์ เช่น เอทานอล  ดีพี
พีเอช  กรดไฮยารูโลนิก พืชสมุนไพร 
เบสครีม รูทิน น้ ามันหอมระเหย บีก
เกอร์ ฟลาส และอื่นๆ เป็นต้น 

ไตรมาส 3 
มิ.ย. 65 

รศ.ดร.ศศมล ผาสุข 
ผศ.ดร.ปุณยนุช  
นิลแสง  
ผศ.ดร.ปัณณร์ภัส 
ถกลภกัด ี

 กิจกรรม 3. การถ่ายทอดนวัตกรรม
ที่เป็นผลงานเชิงประจักษ์สู่การ
น าไปใช้ประโยชน์ของชุมชน 
ท้องถิ่น (หลักสูตริทยาศาสตร์และ
นวัตกรรมเพื่อการพัฒนา) 

1.เพื่อถ่ายทอดนวัตกรรมที่เป็น 
productive Learning ให้กับ
ชุมชนน าไปใช้ประโยชน์ในการ
แก้ปัญหา พัฒนาคุณภาพชวีิต 

เชิงปรมิาณ 
1.ชุมชนได้รับการถ่ายทอด  
จ านวน 1 ชุมชน 
เชิงคุณภาพ 
1.ชุมชนท้องถิ่นน านวัตกรรมไปต่อ
ยอดเป็นผลิตภัณฑ์หรือนวัตกรรม
ชุมชนได้ 

  13,750 13,750 ค่าใช้สอย = 4,750 บาท 
 - ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อ*120 บาท 
* 25 คน* = 3,000 บาท 
- อาหารวา่ง 2 มื้อ*35 บาท * 25 คน 
= 1,750 บาท 
ค่าวัสดุ =9,000 บาท 
 ค่าวัสดุพัฒนาผลิตภัณฑ์ และอื่นๆ  
= 9,000 บาท 

ไตรมาส 3 
พ.ค. 65 

รศ.ดร.ศศมล  
ผาสุข  
ผศ.ดร.ปุณยนุช  
นิลแสง  

รวมงบประมาณ  44,675 44,675      
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  2.1.3 โครงการส่งเสริมการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ในระดับชาตแิละนานาชาติ             
       กิจกรรม 1.สนับสนุนการ

เผยแพร่ผลงานของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา  

1. เพื่อสนับสนุนการตีพิมพ์
เผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธข์อง
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

เชิงปรมิาณ 
1.ร้อยละ 95 ของการเบิกจ่าย
งบประมาณสนับสนุนการเผยแพร่
ผลงานของนักศึกษา 
2.จ านวนผลงานของนักศึกษาที่
เผยแพร่  
จ านวน 15 ผลงาน 
เชิงคุณภาพ 
1.ผลงานของนักศึกษาที่เผยแพร่ มี
คุณภาพ  
อยู่ในระดับด ี

  200,500 200,500 ค่าตอบแทน =200,500 บาท 
ค่าสมนาคุณผู้เผยแพร่บทความใน
วารสารนานาชาติ 5 คน 
*12,000 บาท=60,000 
ค่าสมนาคุณผู้เผยแพร่บทความใน
วารสารระดับชาต ิฐาน 1 10 คน 
*6,000 บาท=60,000 
ค่าสมนาคุณผู้เผยแพร่บทความใน
วารสารระดับชาต ิฐาน 2 10 คน 
*4,000 บาท=40,000 
ค่าสมนาคุณผู้เผยแพร่บทความในงาน
ประชุมวิชาการระดับนานาชาต ิ 
ไม่เกิน 5,000 บาท 5 คน*5,000 
บาท=25,000 
ค่าสมนาคุณผู้เผยแพร่บทความในงาน
ประชุมวิชาการระดับชาต ิไม่เกิน 
2,000 บาท =15,500 
 

ไตรมาส 1 
32% 

64,160 บาท 
ไตรมาส 2 

22% 
44,110 บาท 
ไตรมาส 3 

23% 
46,115 บาท 
ไตรมาส 4 

23% 
46,115 บาท 

ผศ.ดร.ดนุชา  
สลีวงศ์ 
ธิดา  โยธากุล 
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  กิจกรรม 2. การอบรมเชิง
ปฏิบัติการ "การเขียนบทความเพื่อ
การตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติ
และนานาชาต"ิ 

1. เพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์
นักศึกษาในการเขียนบทความ
วิจัย และเทคนิคการเผยแพร่
ผลงานในวารสารวิชาการที่อยู่ใน
ฐานข้อมูลของ สกอ. และสมศ 
 2. เพื่อเตรียมความพรอ้ม
อาจารย์ในการน าเสนอผลงาน
นักศึกษาวิจัยในรูปของการ
น าเสนอปากเปล่า และการ
น าเสนอแบบโปสเตอร ์
 3. นักศึกษาและอาจารย์มี
วิธีการและความรู้เกี่ยวกับ
นวัตกรรมเชิงรุก 

เชิงปรมิาณ 
1.จ านวนอาจารยแ์ละนักศึกษา 
และผู้สนใจ  
ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 90 
เชิงคุณภาพ   
1.จ านวนบทความที่มีคุณภาพไป
น าเสนอในที่ประชุมทางวิชาการ
ของนักศึกษาและอาจารย ์ 

           23,610  23,610 ค่าตอบแทน =13,200 บาท 
ค่าตอบแทนวิทยากรระดับชาติ 1 คน 
* 6 ชั่วโมง* 1,000  บาท 
=6,000 บาท 
ค่าตอบแทนวิทยากรระดับนานาชาติ  
1 คน*6 ชั่วโมง*1,200 บาท 
= 7,200 บาท  
ค่าใช้สอย = 7,500 บาท 
ค่าอาหารกลางวัน 25 คน*1 มื้อ*80 
บาท*2 ครั้ง=4,000 บาท  
ค่าอาหารว่าง 25 คน*2 มื้อ*35 บาท*
2 ครั้ง=3,500 บาท  
ค่าวัสดุ =2,910 บาท 
ค่าวัสดุกิจกรรม 1 งาน=2,910 บาท 
 

ไตรมาส 2 
ม.ค. 65 

ผศ.ดร.ดนุชา  
สลีวงศ์ 
ธิดา  โยธากุล 

  กิจกรรม 3. โครงการพัฒนา
นักศึกษาให้มีสมรรถนะในการผลิต
และเผยแพร่ผลงานวจิัย (สาขาวิชา
หลักสูตรและการสอน) 

1. เพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์
นักศึกษาในการเขียนบทความ
วิจัย และเทคนิคการเผยแพร่
ผลงานในวารสารวิชาการที่อยู่ใน
ฐานข้อมูลของ สกอ. และสมศ  
2. เพื่อเตรียมความพร้อม
อาจารย์ในการน าเสนอผลงาน
นักศึกษาวิจัยในรูปของการ
น าเสนอปากเปล่า และการ
น าเสนอแบบโปสเตอร ์ 
3. นักศึกษาและอาจารย์มวีิธกีาร
และความรู้เกี่ยวกบันวัตกรรม 
เชิงรุก 

เชิงปรมิาณ 
1.จ านวนอาจารยแ์ละนักศึกษา 
และผู้สนใจ ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 90 
 เชิงคุณภาพ   
1.บทความที่มีคุณภาพไปน าเสนอ
ในที่ประชุมทางวิชาการของ
นักศึกษาและอาจารย ์

             8,875  8,875 ค่าตอบแทน = 3,000 บาท 
ค่าตอบแทนวิทยากร 1,000 บาท  
* 3 ชม.* 1 คน = 3,000 บาท   
ค่าใช้สอย = 3,750  
ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อ 
*80บาท* 25 คน = 2,000 บาท  
อาหารว่าง 2 มื้อ 
* 35 บาท * 25 คน =1,750 บาท                
ค่าวัสดุ = 2,125 บาท  ค่าถ่าย
เอกสาร ชุดละ 25 บาท * 25 ชุด  
= 625  บาท 
ค่าวัสดุจัดกิจกรรม 
(แฟ้ม ปากกา สมุด) = 1,500 บาท                                                                             

 ไตรมาส 2
มี.ค. 65  

รศ.ดร.สมบัติ   
คชสิทธิ์ 

รวมงบประมาณ  232,985 232,985     
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  2.1.4 โครงการจัดท าวารสารวิจัย วารสารวิชาการ             

  กิจกรรม 1. ส่งเสริม สนับสนุนให้
การจัดท าวาสารวิจัย และการจัดท า
วารวารวิชาการ 

1. เพื่อเป็นแหล่งเผยแพร่
ผลงานวิจัย ผลงานวิชาการของ
คณาจารย ์นักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา ทั้งในและนอก
มหาวิทยาลัย และนกัวิชาการ
ทั่วไป 
2. เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้เกิด
การวิจยั 
3. เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ใน
สาขาวิชาต่าง ๆ 

เชิงปรมิาณ 
1.มีวารสารบัณฑิตศึกษา  
ปีละ 3 ฉบับ  
ฉบับละ 200 เล่ม 
เชิงคุณภาพ 
1.วารสารวิจยัวิชาการเป็นตาม
เกณฑ์มาตรฐานของฐานข้อมูล TCI 

  303,800 303,800 ค่าตอบแทน = 186,300 บาท 
ค่าตอบแทนกรรมการตรวจบทความ 
225 คน*500 บาท=112,500 บาท 
ค่าตอบแทนคณะที่ปรึกษากอง
บรรณาธิการ บรรณาธิการ 16 คน*3 
ฉบับ*1,500 บาท=72,000 บาท 
ค่าตอบแทนผู้จัดท าวารสาร 1 คน*3 
ฉบับ*600 บาท=1,800 บาท 
ค่าใช้สอย =10,000 บาท 
ค่าบ ารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่
ข่ายฯ =10,000 บาท 
ค่าวัสด ุ=77,500 บาท 
ค่าจ้างเหมาจัดท าเล่มวารสาร 300 
คน*225 บาท=67,500 บาท 
ค่าวัสดุจัดกิจกรรม=10,000 บาท 
ค่าสาธารณูปโภค=30,000 บาท 
ค่าสาธารณูปโภค=30,000 บาท 

ไตรมาส 1 
32% 

97,216 บาท 
ไตรมาส 2 

22% 
66,836 บาท 
ไตรมาส 3 

23% 
69,874 บาท 
ไตรมาส 4 

23% 
69,874 บาท 

ผศ.ดร.ดนุชา   
สลีวงศ์ 
ธิดา  โยธากุล 

รวมงบประมาณ 
 

303,800 303,800 
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แผนงานพัฒนางานบริการวิชาการสู่งานวิจัยและนวัตกรรมเชิงพืน้ที่และเชิงประเด็น  

           งานพัฒนาองค์กรสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้  
  4.4. พัฒนามหาวิทยาลัย พ้ืนที่นวัตกรรม (Innovative University)             

  4.4.3 โครงการพัฒนาองค์กรสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้             

 กิจกรรม 1. การจัดการความรู้ KM 
บัณฑิตวิทยาลัย 

1.เพื่อให้บุคลากรของบัณฑิต
วิทยาลยัได้พัฒนาองค์ความรู ้
และสามารถถา่ยทอดองค์ความรู้
ที่ได้รับให้กับบุคคลอื่นได้อย่าง
ถูกต้อง 
2.เพื่อสร้างความเข้าใจอันด ี
ต่องาน ต่อปัญหา และสามารถ
ร่วมแก้ปัญหาให้ลุล่วงไปด้วยดี 
ได้อย่างมีหลักการ และแนวคิดที่
เหมาะสม 
3.เพื่อให้ข้อมูลตอบสนองตรง
ตามเป้าหมายของผู้รับบริการ 
และตรงตามพันธกจิ 
ของบัณฑิตวิทยาลยั 

เชิงปรมิาณ 
1.ร้อยละ 80 บุคลากรบัณฑิต
วิทยาลยัเข้าร่วมกิจกรรม  
เชิงคุณภาพ                            
1.บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัยสามารถ
น าองค์ความรู้ที่ได้รับถ่ายทอดองค์
ความรู้ให้กับผู้รับบริการ  

  3,180 3,180 ค่าใช้สอย =2,640 บาท 
ค่าอาหารกลางวัน  12 คน* 1  มื้อ 
150 บาท=1,800 บาท   
ค่าอาหารว่าง  12 คน* 2 มื้อ* 35 
บาท= 840 บาท   
ค่าวัสดุ= 540 บาท 
ค่าวัสดุกิจกรรม  12 ชุด = 540 บาท  

ไตรมาส 3 
มิ.ย. 65 

ผศ.ดร.ดนุชา  
สลีวงศ์ 
อัจฉรา ศรีอาภยั 

รวมงบประมาณ 3,180 3,180 
 

  งานพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารส านักงาน           

  4.5 โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยท่ีมีการบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล (Good Governance University)   

  4.5.3 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารส านักงาน             

  กิจกรรม 1. ประกันอุบัติเหตุของ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  

1. เพื่อให้นักศึกษา ได้รับค่า
สินไหมทดแทนเมื่อเกิดอุบัติเหตุ  
2. เพื่อคุ้มครองชีวิตและร่างกาย 
ของนักศึกษา เมื่อเกิดอุบัติเหต ุ
3. เพื่อช่วยเหลือคา่

เชิงปรมิาณ 
1.นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามี
สถานภาพการเป็นนกัศึกษา 
2.ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ
ตามแผนที่ก าหนด ร้อยละ 80 

  62,500 62,500 ค่าใช้สอย =62,500 บาท 
ค่าเบี้ยประกันอบุัติเหตุ  500 คน*
125 บาท = 62,500  บาท 

 ไตรมาส 3 
มิ.ย.65  

อ.ดร.บุษยา จูงาม 
นภาวรรณ   
ค ามุงคุณ 
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รักษาพยาบาลและสร้างขวัญ
ก าลังใจให้นักศึกษา เมื่อเกิด
อุบัติเหตุ 

เชิงคุณภาพ   
1.ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อ
การดูแลคุ้มครอง ความปลอดภัย 
และค่าสินไหมทดแทนเมื่อเกิด
อุบัติเหตุ อยู่ในระดับด ี

   กิจกรรม 2. จัดหาวัสด ุครุภัณฑ์
ส านักงาน และวัสดุการศึกษา 
(บัณฑิตวิทยาลัย) 

1. เพื่ออ านวยความสะดวกใน
การด าเนินกิจกรรมด้านต่างๆ 
2. เพื่อให้ระบบการเงิน  และ
งบประมาณ มีความแข็งแกร่ง   
มีประสิทธิภาพ  และเอื้อ
ประโยชน์ต่อการพัฒนา
มหาวิทยาลัย  
3. เพื่อสนับสนุนให้บุคคลมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  
4. เพื่อให้ระบบฐานข้อมูลมีความ
ถูกต้อง  ทันสมัย  น่าเช่ือถือและ
ได้รับการยอมรับ  
5. เพื่อให้มีการยอมรับในการ
น าเสนอนโยบายและการบรหิาร
จัดการที่ดีของมหาวิทยาลัย ตาม
หลักธรรมาภิบาล 
6. จัดหาอุปกรณ์ที่จ าเป็นเพื่อ
น ามาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
และมีประสิทธภิาพ        

เชิงปรมิาณ 
1.ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ
ตามแผนที่ก าหนด ร้อยละ 80 
เชิงคุณภาพ 
1.มีวัสดุในการจัดการเรียนการสอน
และการบริหารส านักงานที่เพยีงพอ 

  661,064 661,064 ค่าใช้สอย =427,755 บาท 
ค่าพวงหรีด 1 พวง* 12 เดือน*500 
บาท*50 ครั้ง=25,000 บาท  
ซ่อมบ ารุงเครื่องถ่ายเอกสาร 12 
เดือน*9,000 บาท *2 ครั้ง=   
18,000 
ค่าทางด่วน = 5,000 บาท  
ค่าเช่าระบบไอทีสิส 1 ระบบ 
=136,175 บาท  
ค่าบ ารุงรักษาระบบคลาวด์ 1 ระบบ  
=114,000 บาท  
ค่าปรับปรุง/บ ารุงรักษาส านักงาน = 
59,580 บาท  
ค่าสิทธิ์การใช้งานระบบซอฟแวร ์ 
20 ไลเซนส์ * 3,000 บาท =60,000  
ค่าธรรมเนียมสมาชิกสภาคณบดี
บัณฑิตแห่งประเทศไทย =10,000 
บาท 
ค่าวัสดุ =192,750 บาท 
กระดาษ 12 เดือน*103 บาท*250 
รีม=25,750 บาท  
หมึก 12 เดือน*2,500 บาท*35 
กล่อง=87,500 บาท  
หมึกส ี 12 เดือน*3,300 บาท *15 
กล่อง=49,500 บาท 

ไตรมาส 1 
32% 

211,540.48 
บาท 

ไตรมาส 2 
22% 

145434.08 
บาท 

ไตรมาส 3 
23% 

152,044.72 
บาท 

ไตรมาส 4 
23% 

152,044.72 
บาท 

อ.ดร.บุษยา จูงาม 
จีรดา  ทองอินทร์ 
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ค่าจัดท าเอกสาร 12  เดือน*2,500 
บาท*12 ครั้ง=30,000 บาท   
ค่าครุภัณฑ์ =40,559 บาท 
คอมพิวเตอร์แบบพกพา 1  เครื่อง  
= 40,559 บาท  

  กิจกรรม 3. ค่าสาธารณูปโภค  
(บัณฑิตวิทยาลัย) 

1.เพื่ออ านวยความสะดวกในการ
ด าเนินกิจกรรมด้านต่างๆ 
2. เพื่อให้ระบบการเงิน และ
งบประมาณ มีความแข็งแกร่ง  มี
ประสิทธิภาพ  และเอื้อประโยชน์
ต่อการพัฒนามหาวิทยาลยั  
3. เพื่อให้มีระบบบริหารจัดการที่
ดี  มีระบบฐานข้อมูลที่ถูกต้อง 
ทันสมัย  น่าเช่ือถือและได้รับการ
ยอมรับ 

เชิงปรมิาณ 
1.ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ
ตามแผนที่ก าหนด ร้อยละ 80  
เชิงคุณภาพ 
1.ระบบการบริหารจัดการที่ดี อยู่ใน
ระดับดีมาก 

  30,000 30,000 ค่าสาธารณูปโภค =30,000 บาท  
ค่าโทรศัพท์ 12 ครั้ง*12 เดือน*1,500 
บาท=18,000 บาท  
ค่าไปรษณีย์ 12 ครั้ง*12 เดือน*
1,000 บาท=12,000 บาท 

ไตรมาส 
132% 

9,600 บาท
ไตรมาส 
222% 

6,600 บาท
ไตรมาส 
323% 

6,900 บาท
ไตรมาส 
423% 

6,900 บาท 

อ.ดร.บุษยา  จูงาม 
จีรดา  ทองอินทร์ 

  กิจกรรม 4.  การจัดการ 
ความเส่ียง บัณฑิตวิทยาลัย 
(บัณฑิตวิทยาลัย) 

1. เพื่อก าหนดนโยบาย และ
แผนการบริหารความเส่ียงของ
บัณฑิตวิทยาลัย 
2. เพื่อพิจารณาวิเคราะห์และ
ประเมินความเส่ียงของบัณฑิต
วิทยาลยั 
3. เพื่อค้นหาวธิีการจัดการและ
ควบคุมความเส่ียงที่เหมาะสม 
4. ติดตามผลการด าเนินงานและ
ประเมินผลการด าเนินงานตาม
แผนบริหารความเส่ียงของ
บัณฑิตวิทยาลัย 
5. เพื่อให้บุคลากรสามารถน า

เชิงปรมิาณ 
1.ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ
ตามแผนที่ก าหนด ร้อยละ 80 
เชิงคุณภาพ 
1.บุคลากรสามารถน าความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในงานและหนว่ยงาน  
ได้อย่างดีมาก 

  2,800 2,800 ค่าใช้สอย = 2,640 บาท 
ค่าอาหารกลางวัน 12  คน*1 มื้อ* 
150 บาท=1,800 บาท 
ค่าอาหารว่าง 12 คน 2 มื้อ* 35 บาท 
= 840 บาท 
ค่าวัสดุ=160 บาท 
ค่าวัสดุกิจกรรม 1 วัน*160 บาท 
=160 บาท 

ไตรมาส 1 
ธ.ค. 64 

อ.ดร.บุษยา  จูงาม 
สมลักษณ ์
เทินสระเกษ 
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ความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ใน
หน่วยงาน 

  กิจกรรม 5. การส ารวจความพึง
พอใจของผู้ใช้บริการบัณฑิต
วิทยาลยั (บัณฑิตวิทยาลยั) 

1. เพื่อส ารวจความคิดเห็นและ
ความพึงพอใจของอาจารย์ 
บุคลากร และนักศึกษาระดบั
บัณฑิตศึกษาที่มาใช้บริการ
บัณฑิตวิทยาลัย   

เชิงปรมิาณ 
1.ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ
ตามแผนที่ก าหนด ร้อยละ 80 
เชิงคุณภาพ 
1.ผู้ใช้บริการบัณฑิตมีส่วนร่วมใน
การแสดงความคิดเห็นและความพึง
พอใจของอาจารย ์บุคลากร  
อยู่ในระดับด ี

  12,000 12,000 ครุภัณฑ์=12,000 บาท  
 - อุปกรณ์ส ารวจความพึงพอใจ  1 
เครื่อง=12,000 บาท  

ไตรมาส 1 
พ.ย. 64 

 

ผศ.ดร.ดนุชา   
สลีวงศ์ 
 
 

  กิจกรรม 6. ท าบุญสืบสาน 
ประเพณีไทย 

1.เพื่อสนับสนุนและส่งเสริม
กิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมการ
ท าบุญ ตักบาตรระหว่างนักศึกษา
ไทย  
กับนักศึกษาต่างชาต ิ  
2. เพื่อให้นักศึกษาใหม่ นักศึกษา
รุ่นพี่ คณาจารยแ์ละบุคลากรใน
มหาวิทยาลัยได้ท าบุญร่วมกัน 
3.  ส่งเสริมและรักษาไว้ซ่ึง
ประเพณีการท าบุญตกับาตรให้มี
สืบต่อไป 

เชิงปรมิาณ 
1.ร้อยละ 100 ของการเบิกจ่าย
งบประมาณ 
เชิงคุณภาพ 
1.ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการอยู่ในระดับดีมาก 
2.น าผลการประเมินไปปรับปรุง
แผนหรือกิจกรรมด้านท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

  30,000 30,000 ค่าใช้สอย =18,700 บาท 
ค่าอาหารพระ 9 รูป *1 มื้อ*300 
บาท*1 ครั้ง= 2,700 บาท 
ค่าอาหารกลางวัน 80 คน*1 มื้อ*200 
บาท*1 ครั้ง= 16,000 บาท 
ค่าวัสดุ=11,300 บาท 
ค่าวัสดุกิจกรรม 1  วัน=11,300 บาท  

ไตรมาส 3 
เม.ย. 65 

อ.ดร.บุษยา จูงาม 
นภาวรรณ   
ค ามุงคุณ 
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  กิจกรรม 7. โครงการจัดหาวัสด ุ
ครุภัณฑ์ เพื่อการจัดเรียนการสอน  
(สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน) 

1. เพื่อจัดหาวัสดุอุปกรณ์  
ครุภัณฑ์ และสิ่งอ านวยความ
สะดวกตลอดจนทรัพยากรอื่น ๆ 
เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการ
จัดการเรียนการสอนของ
สาขาวิชาให้ด าเนินไปอยา่งมี
คุณภาพ  
2. เพื่อสนับสนุนการจัดหา
บุคลากรที่มีคุณภาพทั้งภายใน
และภายนอกสถาบันมาสอนใน
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 

เชิงปริมาณ 
1.จ านวนวัสดุอปุกรณ์และสิ่ง
อ านวยความสะดวกเพยีงพอกบั
ความต้องการของอาจารย์ผู้สอน
และนักศึกษา 
2.อาจารยแ์ละนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา สาขาหลักสูตรฯ  
ร้อยละ 90 มีความพึงพอใจในความ
พร้อมของสิ่งอ านวยความสะดวกใน
การจัดการเรียนการสอน           
เชิงคุณภาพ   
1.การจัดการเรียนการสอนของ
สาขาวิชาฯ มีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ์ประกันคุณภาพ  
อยู่ในระดับด ี

  100,000 100,000 หมวดครุภณัฑ ์ 70,000 บาท
คอมพิวเตอร์แบบพกพา เครื่องละ 
35,000 บาท จ านวน 2 เครื่อง= 
70,000 บาท 
หมวดวัสดุ 30,000 บาท  
วัสดุจัดกิจกรรม (หมึกเครื่องปริ้น  
กระดาษ  ดินสอ ปากกาลบค าผิด = 
30,000 บาท 

ไตรมาส 3 
มิ.ย. 65 

รศ.ดร.สุวรรณา  
จุ้ยทอง 
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      กิจกรรม 8. โครงการจัดหาวัสดุ
สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน 
(สาขาวิชานวัตกรรมการบริหาร
การศึกษา) 

1.เพื่อจัดหาวัสดุอปุกรณ์และสิ่ง
อ านวยความสะดวกตลอดจน
ทรัพยากรอื่น ๆ เพื่อสนับสนุน
และส่งเสริมการจัดการเรียนการ
สอนของสาขาวิชาให้ด าเนินไป
อย่างมีคุณภาพ 
 2.เพื่อสนับสนุนการจัดหา
บุคลากรที่มีคุณภาพทั้งภายใน
และภายนอกสถาบันมาสอนใน
สาขาวิชาหลักสูตร 

เชิงปรมิาณ 
1.จ านวนวัสดุอปุกรณ์และสิ่ง
อ านวยความสะดวกเพยีงพอกบั
ความต้องการของอาจารย์ผู้สอน
และนักศึกษา 
2.อาจารยแ์ละนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา สาขาหลักสูตรฯ ร้อย
ละ 90 มีความพึงพอใจในความ
พร้อมของสิ่งอ านวยความสะดวกใน
การจัดการเรียนการสอน  
เชิงคุณภาพ   
1.การจัดการเรียนการสอนของ
สาขาวิชาฯ มีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ์ประกันคุณภาพ  
อยู่ในระดับด ี        

  16,500 16,500  หมวดวัสด ุ= 16,500 บาท 
กระดาษ A4  80 แกรม*103 บาท* 
40 รีม  = 4,120  บาท 
หมึกเครื่องปริ้น  กล่องละ  2,476 
บาท*  5 กล่อง =  12,380 บาท            

 ไตรมาส 3 
พ.ค. 65  

รศ.ดร.ฐิติพร  
พิชญกุล 

  กิจกรรม  9. โครงการบริหาร
จัดการหลักสูตรจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ 
(บริหารธุรกิจ) 

1. เพื่อสนับสนุนวัสด ุอุปกรณ์
ประกอบการเรียนการสอนของ
นักศึกษาหลกัสูตรบริหารธุรกจิ
ดุษฎีบัณฑิต 
 2. เพื่อตอบสนองการจัด
การศึกษาของหลักสูตร
บริหารธุรกิจดษุฎีบัณฑิต 
 3.เพื่อให้นักศึกษาหลักสูตร
บริหารธุรกิจดษุฎีบัณฑิตได้รับ
เอกสาร ต าราที่สอดคล้องกับ
สภาพการณ์ในปัจจุบัน 
 4.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการหลักสูตร 

เชิงปรมิาณ 
 1.ใช้งบประมาณไม่น้อยกวา่ ร้อย
ละ 90 
เชิงคุณภาพ   
 1.ผลประเมินความพึงพอใจต่อการ
จัดการเรียนการสอนอยู่ในระดับด ี

  21,000 21,000 ค่าวัสดุ = 6,000 บาท 
กระดาษ  1,000  บาท หมึกพิมพ์ 
5,000  บาท 
ค่าครุภัณฑ์ = 15,000  บาท 
เอ็กซ์เทอนอล ฮาร์ดไดร์ฟ 15,000 
บาท 

ไตรมาส  1  
พ.ย.64 

อ.ดร.ภัทรพล   
ชุ่มมี 
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  กิจกรรม 10.  จัดซื้อวัสดุการเรยีน
การสอน(หลักสูตริทยาศาสตร์และ
นวัตกรรมเพื่อการพัฒนา) 

เพื่อจัดซื้อหมึกพิมพ์ กระดาษ 
และอื่นๆ มาใช้ในการจัดการ
เรียนการสอน 

เชิงปรมิาณ 
1.มีการเบิกจ่ายไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 90 
เชิงคุณภาพ 
2.นักศึกษามีความพึงพอใจต่อสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้อยู่ในระดับด ี 

  3,200 3,200 ค่าวัสดุ = 3,200 บาท 
หมึกพิมพ ์กระดาษ A4 และอื่นๆ 

ไตรมาส 1 
ธ.ค.64 

รศ.ดร.ศศมล ผาสุข 

  กิจกรรม 11. จัดหาสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ สาขาวิชาการจัดการ
ระบบสุขภาพ  (สาขาวิชาการ
จัดการระบบสุขภาพ) 

1. เพื่อเพิ่มวัสดุส่ิงสนับสนุนการ
เรียนรู้ให้นักศึกษาระดับปริญญา
เอกและปริญญาโท 

เชิงปรมิาณ 
1.มีการเบิกจ่ายไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 90 
เชิงคุณภาพ 
1.ร้อยละ 80 ของนักศึกษามีความ
พึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียน
รู้อยู่ในระดับดี  

  16,000 16,000 ค่าวัสดุ = 16,000 บาท 
ค่าวัสดุหนังสือการเรียนรู้ 20 เล่ม * 
800 บาท = 16,000 บาท 

ไตรมาส 1 
พ.ย.64 

อ.ดร.รัฐพล  
ศิลปรัศมี 
รศ.ดร.พรรณี  
บัญชรหัตถกิจ 

  กิจกรรม 12. จัดหาวัสดุการเรียน
การสอน (เทคโนโลยีการจัด
การเกษตร) 

การสนับสนุนการเรียนการสอน
ให้มีประสิทธิภาพ 

เชิงปรมิาณ 
1.ร้อยละ 90 ของการเบิกใช้
งบประมาณ การบริหารจัดการงาน
วิชาการ 
เชิงคุณภาพ 
1.มีวัสดุในการจัดการเรียนการสอน
ที่เพียงพอ 

  46,120 46,120 ค่าวัสดุ = 46,120 บาท  
วัสดุการเรียนการสอน 10 รายวิชา* 
4,612 บาท = 46,120 บาท     

 ไตรมาส 3 
มิ.ย. 64  

รศ.ดร.ศรีน้อย  
ชุ่มค า 

  กิจกรรม 13. บริหารจัดการ
หลักสูตร (สาขาวิชานวัตกรรมการ
จัดการสิ่งแวดล้อม) 

เพื่อจัดสรรอุปกรณ์ ส าหรับการ
จัดการเรียนการสอนในหลักสูตร 

เชิงปรมิาณ 
1.ร้อยละ 80 ของนักศึกษามีความ
พึงพอใจในการจัดสรรอุปกรณ์ของ
หลักสูตร 
เชิงคุณภาพ 
1.นักศึกษาสามารถใช้ประโยชน์
จากอปุกรณ์ของหลักสูตรได้ อยู่ใน
ระดับดี 

  16,000 16,000 ค่าวัสดุ = 16,000 บาท  
ชุดทดสอบสิ่งแวดล้อม อุปกรณ์
วิทยาศาสตร์   10,000 บาท 
กระดาษ A4 และหมึก แฟ้ม สมุด 
กรรมไกร กาว คลิปหนีบ ลวดเสียบ 
  =6,000 บาท 

 ไตรมาส 2 
ม.ค. 65 
50% 

8,000 บาท 
ไตรมาส 3 
มิ.ย.65 
50% 

8,000 บาท  

ผศ.ดร.วนัสพรรัศม์ 
สวัสด ี
อ.ดร.ศศิธร หาสิน  
อ.ดร.สุนทรี  
จีนธรรม 
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  กิจกรรม 14.  โครงการบริหาร
จัดการหลักสูตรปรัชญาดษุฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา 
(หลักสูตรสิ่งแวดล้อมศึกษา) 

เพื่อให้การบริหารหลักสูตรมี
ประสิทธิภาพ 

เชิงปรมิาณ 
1.ร้อยละ 90 ของการเบิกจ่าย
งบประมาณ 
เชิงคุณภาพ 
1.ผลการประเมินความพึงพอใจต่อ
การจัด 
การเรียนการสอนอยู่ในระดับดีมาก 

  9,694 9,694 ค่าวัสด ุ =  9,694  บาท 
หมึก, กระดาษ, แฟ้ม 

 ไตรมาส 1 
ธ.ค. 64  

อ.ดร.ประภาพร 
ชุลีลัง 

 กิจกรรม 15. บริหารจัดการ
หลักสูตรการจัดการเทคโนโลย ี

1. เพื่อจัดซื้อจัดจ้างทรัพยากร
เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียน
การสอน 

เชิงปรมิาณ 
1.ร้อยละ 90 ของการเบิกจ่าย
งบประมาณ 
เชิงคุณภาพ 
1.ผลการประเมินความพึงพอใจต่อ
การจัดการเรียนการสอนอยู่ใน
ระดับดีมาก 

  40,740 40,740 ค่าวัสดุ =  40,740 บาท 
ค่าวัสดุไฟฟ้า และอิเล็กทรอนกิส ์ ค่าวัสดุ
สารสนเทศ อุปกรณ์วัดแรงดันไฟฟ้า 
(2,890 บาท *3 ชุด)  
หัวแร้งบัดกรีไฟฟ้า (1,020 บาท *3 ชุด) 
ตะกั่วบัดกรี ขนาด 1 มิลลิเมตร (450 
บาท* 2 ม้วน) 
ตัวดูดตะกั่วบัดกรี (480 บาท *2 ตัว) 
น้ ายาเคลือบตะกั่ว (500 บาท * 2 กล่อง) 
คีมตัดสายไฟ (450 บาท *3 ชิ้น) 
คีมปอกสายไฟ (570 บาท *3 ชิ้น) 
สายไฟอ่อน ขนาด 0.51 มิลลิเมตร (350 
บาท * 10 ม้วน) 
ชุดเจาะขนาดเล็ก (3,850 บาท ) 
ดอกสว่าน ขนาด 3, 4, 5, 6, 8 มิลลิเมตร 
(490 บาท *10 ชุด) 
โครงเลื่อยตัดเหล็ก 12 นิ้ว (860 บาท) 
ใบเลื่อยตัดเหล็ก ขนาด 12 นิ้ว (160 บาท ) 
แผงบอร์ด ESP8266 (150 บาท *10 ชุด) 
ชุดประแจปากตาย (800 บาท )  
ชุดอุปกรณ์ส าหรับยึดเจาะ (4,000 บาท) 
เทปพันสายไฟ (200 บาท *12 ชิ้น)                                                   

 ไตรมาส 3
มิ.ย. 65  

รศ.ดร.เบญจลกัษณ ์
เมืองมีศรี 
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  กิจกรรม 16. บริหารจัดการวัสดุ
การเรียนการสอน ส าหรับนกัศึกษา
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต 
สาขาวิชาชีพคร ู ปีการศึกษา 2564 

เพื่อจัดซื้อจัดหาวัสดุครุภัณฑ์ให้
เพียงพอต่อการบริหารจัดการ
ภายในหลกัสูตรประกาศนยีบัตร
บัณฑิต สาขาวิชาชีพคร ู ปี
การศึกษา 2564 

เชิงปรมิาณ 
1.ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของ
อาจารย์และนกัศึกษาต่อสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ และสิ่งอ านวย
ความสะดวก มากกว่า 3.51 
เชิงคุณภาพ 
1.มีวัสด ุครุภัณฑ์เพียงพอต่อการ
บริหารจัดการภายในหลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิต  

  195,600 195,600 ค่าวัสดุ =135,600 บาท  
ค่าวัสดุจัดกิจกรรม =135,600 บาท  
ค่าใช้สอย=60,000 บาท 
ค่าสิทธิ์การใช้งานระบบซอฟแวร ์20 
ไลเซ่นส์* 3,000 บาท 
=60,000 บาท 

 ไตรมาส 3 
มิ.ย. 65  

ผศ.ดร.อังคนา 
กรัณยาธกิุล 

  กิจกรรม  17. ปรับปรุง ห้องเรียน
และเว็บไซต์เพื่อ การจัดการเรียน
การสอน ออนไลน์ (นักศึกษาจีน) 

1. เพื่อปรับปรุงห้องเรียนให้
ทันสมัย 
2. เพื่อพัฒนาระบบการจัดการ
เรียนการสอนออนไลน์และ
เว็บไซต์ 

เชิงปรมิาณ 
1.ร้อยละของการเบิกจ่าย
งบประมาณตามแผนพัฒนาระบบ
บริหารจัดการ  
ร้อยละ 80 
เชิงคุณภาพ 
1.มีห้องเรียนที่ทันสมัยและมี
อุปกรณ์ที่เพียงพอต่อการจัดการ
เรียนการสอน 

  500,000 500,000 ค่าใช้สอย=500,000 บาท 
ค่าสิทธิ์การใช้งานระบบ Zoom /
ระบบการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 
Speeex หลักสูตร CEFR เวอร์ชั่น
ออนไลน์  2 ระบบ* 25,000 บาท 
= 50,000 บาท 
ค่าปรับปรุงห้องเรียน อุปกรณ์เสริม
การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 
=450,000 บาท  

 ไตรมาส 3 
มิ.ย. 65 

อ.ปรัชญพัชร   
วันอุทา 

  กิจกรรม 18.  โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะของ
นักศึกษา (นกัศึกษาจีน)  

1. เพื่อเป็นการพัฒนาชุดการ
เรียนรู้ของหลักสูตรจากรายวิชาสู่ 
Module ที่เหมาะสมกับการ
จัดการเรียนการสอนออนไลน ์

เชิงปรมิาณ 
1.ร้อยละของการเบิกจ่าย
งบประมาณตามแผนพัฒนางานไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 
2.จ านวนของชุดสื่อการเรียนรู้ที่
พัฒนาไม่น้อยกว่า 8 ชุดรายวิชา 
เชิงคุณภาพ 
1.ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อสื่อ
การสอน อยู่ในระดับด ี

  170,000 170,000 ค่าใช้สอย=170,000 บาท 
ค่าลงทะเบียน 17 คน *5,000 บาท*2 
ครั้ง=170,000 บาท 

 ไตรมาส 3
มิ.ย. 65  

อ.ปรัชญพัชร   
วันอุทา 

รวมงบประมาณ 
 

1,933,218 1,933,218 
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  งานจัดประชุมเพ่ือพัฒนาระบบบริหารจัดการโดยมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน        

  4.5.4 โครงการจัดประชุมเพ่ือพัฒนาระบบบริหารจัดการโดยมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน        

       กิจกรรม 1.ค่าตอบแทนการ
ประชุมคณะกรรมการประจ า
บัณฑิตวิทยาลัย 

1. เพื่อเป็นคณะกรรมการบัณฑิต
วิทยาลยัได้ท าหน้าที่ส่งเสริม
สนับสนุนการจัดการศึกษาด้าน
วิชาการ  
2. พัฒนาการจัดการศึกษาให้มี
คุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
และยกระดบัสู่ความเป็นเลิศ ได้
อย่างสมบูรณ์ 

เชิงปรมิาณ 
1.ร้อยละ 90 ของการเบิกจ่าย
งบประมาณตามแผนที่ก าหนด 
เชิงคุณภาพ 
1.คณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัยได้
ท าหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุนการจัด
การศึกษาดา้นวิชาการ   

  877,500 877,500 ค่าตอบแทน 877,500 บาท 
ค่าเบี้ยประชุม ประธาน 1 คน *1 วัน*
2,500 บาท*15 ครั้ง 
=37,500 บาท  
ค่าเบี้ยประชุม ผู้ทรงคุณวุฒิ 5 คน*1 
วัน*2,500 บาท* 15 ครั้ง 
=187,500 บาท  
ค่าเบี้ยประชุม กรรมการ  29 คน*1 
วัน*1,500 บาท*15 ครั้ง 
=652,500 บาท  

 ไตรมาส 1 
32% 

280,800 บาท 
ไตรมาส 2 

22% 
193,050 บาท 

ไตรมาส 3 
23% 

201,825 บาท 
ไตรมาส 4 

23%  
201,825 บาท  

อ.ดร.บุษยา จูงาม 
นภาวรรณ   
ค ามุงคุณ 

       กิจกรรม 2.ค่ารับรองการ
ประชุมคณะกรรมการบัณฑิต
วิทยาลยั 

1. เพื่อเป็นขวัญและก าลังใจ
ให้กับคณะกรรมการบัณฑิต
วิทยาลยัได้ท าหน้าที่ส่งเสริม
สนับสนุนการจัดการศึกษาด้าน
วิชาการ พัฒนาการจัดการศึกษา
ให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
และยกระดบัสู่ความเป็นเลิศ ได้
อย่างสมบูรณ์ 

เชิงปรมิาณ 
1.ร้อยละ 90 ของการเบิกจ่าย
งบประมาณตามแผนที่ก าหนด 
เชิงคุณภาพ 
1.คณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัยได้
ท าหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุนการจัด
การศึกษาดา้นวิชาการ 

  236,400 236,400 ค่าใช้สอย =236,400 บาท 
 ค่าอาหารกลางวันคณะกรรมการประจ า
บัณฑิตวิทยาลัย 35 คน*1  มื้อ  200  บาท*
15 ครั้ง=  105,000 บาท 
ค่าอาหารว่างคณะกรรมการประจ าบัณฑิต
วิทยาลัย 35 คน*2  มื้อ*100   บาท*15  
ครั้ง =  105,000 บาท 
ค่าอาหารกลางวันเจ้าหน้าที่ 8 คน*1 มื้อ*
150 บาท*15 ครั้ง =18,000 บาท 
ค่าอาหารว่างเจ้าหน้าที ่ 8 คน*2 มื้อ*35 
บาท*15 ครั้ง= 8,400 บาท 

 ไตรมาส 1 
32% 

75,648 บาท 
ไตรมาส 2 

22% 
52,008 บาท 
ไตรมาส 3 

23% 
54,372 บาท 
ไตรมาส 4 

23%  
54,372 บาท  

อ.ดร.บุษยา จูงาม 
จีรดา  ทองอินทร์ 
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  กิจกรรม 3.ประชุมสภาคณบดี
บัณฑิตแห่งประเทศไทย 

1. เพื่อเป็นสร้างสัมพันธ์กัน
ระหว่างมหาวิทยาลัยในประเทศ  
และมีเสริมสร้างพัฒนาการศึกษา 
ให้มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น 

เชิงปรมิาณ 
1.ร้อยละ 90 ของการเบิกจ่าย
งบประมาณตามแผนที่ก าหนด 
เชิงคุณภาพ 
1.สร้างสัมพันธ์กันระหวา่ง
มหาวิทยาลัยในประเทศ  

  13,760 13,760 ค่าใช้สอย =13,760 บาท 
ค่าเบี้ยเล้ียง 3 คน*2 วัน*240 บาท*4 
ครั้ง=5,760 บาทค่าพาหนะ 3 คน*4 
วัน*2,000 บาท*4 ครั้ง=8,000 บาท 

ไตรมาส 
132% 

4,403.20 
บาท 

ไตรมาส 
222% 

3,027.20 
บาท 

ไตรมาส 
323% 

3,164.80 
บาท 

ไตรมาส 
423% 

3,164.80 
บาท 

อ.ดร.บุษยา จูงาม 

  กิจกรรม 4. ประชุมคณะกรรมการ
หลักสูตร ป.บัณฑิต 

เพื่อให้คณะกรรมการหลักสูตรได้
ร่วมกันประชุมวางแผน บริหาร
จัดการ หารือ แก้ไขปัญหาที่
เกิดขึ้น 

เชิงปรมิาณ 
1.ร้อยละ 100 ของการเบิกจ่าย
งบประมาณการประชุม
คณะกรรมการหลักสูตร 
เชิงคุณภาพ 
1.คณะกรรมการหลักสูตรได้ร่วมกัน
ประชุมวางแผน บริหารจัดการ 
หารือ แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น  

  11,600 11,600 ค่าตอบแทน =11,600 บาท 
ค่าตอบแทนประธานกรรมการประจ า
หลักสูตร 1 คน*4 ครั้ง*800 บาท = 
3,200 บาท 
ค่าตอบแทนกรรมการประจ าหลักสูตร 
3 คน*4 ครั้ง*500 บาท 
=6,000 บาท  
ค่าตอบแทนกรรมการและเลขานุการ
ประจ าหลกัสูตร 1 คน*4 ครั้ง *600 
บาท =2,400 บาท 

 ไตรมาส 3 
 มิ.ย. 65  

ผศ.ดร.ดนุชา  
สลีวงศ์ 

รวมงบประมาณ 
 

     1,139,260  1,139,260       
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  งานพัฒนามหาวิทยาลัยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นเลิศ (Excellence University)       

  4.6 พัฒนามหาวิทยาลัยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นเลิศ (Excellence University)       

  4.6.1 โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นเลศิ (Excellence University)       

  กิจกรรม 1. การตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน บัณฑิต
วิทยาลยั (งบประมาณแผ่นดิน) 

1. เพื่อรับการตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน 
ประจ าปกีารศึกษา 2564 
2. เพื่อน าผลการประเมินมา
ปรับปรุงพัฒนาการส่งเสริม
คุณภาพการศึกษาในระดับ
บัณฑิตศึกษา                      

เชิงปรมิาณ 
1.ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในตามเกณฑ์ สกอ.  
มากกว่า 3.51 
เชิงคุณภาพ   
1.ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในอยู่ในระดับด ี

5,800   5,800 ค่าใช้สอย =2,720 บาท 
ค่าอาหารกลางวัน 16 คน*1 มื้อ*120 
บาท=1,920 บาท   
ค่าอาหารว่าง 16 คน*2*มื้อ 25 
บาท=800 บาท   
ค่าวัสดุ= 3,080 บาท  
ค่าวัสดุกิจกรรม 1 งาน = 3,080 บาท  

 ไตรมาส 4 
ก.ค. 65 
  

ผศ.ดร.ดนุชา   
สลีวงศ์ 

  กิจกรรม 2. การตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน บัณฑิต
วิทยาลยั (งบประมาณรายได้) 

1. เพื่อรับการตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน บัณฑิต
วิทยาลยั ประจ าปกีารศึกษา 
2564 
2. เพื่อน าผลการประเมินมา
ปรับปรุงพัฒนาการส่งเสริม
คุณภาพการศึกษาในระดับ
บัณฑิตศึกษา                      

เชิงปรมิาณ 
1.ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในตามเกณฑ์ สกอ.  
เชิงคุณภาพ  
1.ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในอยู่ในระดับด ี

  3,500 3,500  ค่าตอบแทน =3,500 บาท
ค่าตอบแทนประธานตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษา  1 คน=1,000 
บาท ค่าตอบแทนกรรมการตรวจ
ประเมินคุณภาพการศึกษา  1  คน=
1,000 บาท   ค่าตอบแทนเลขานกุาร
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา  1 
คน=1,000 บาท ค่าตอบแทน
ผู้ช่วยเลขานุการตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษา 1 คน= 500 บาท  

ไตรมาส 4 
ก.ค. 65 

ผศ.ดร.ดนุชา 
สลีวงศ์ 

 กิจกรรม 3. จัดระบบนิเวศ 
(Ecological) ที่เกื้อกูลการเรียนรู้ 
วิจัย เสริมประสิทธิภาพการท างาน 
เสริมการสร้างนวัตกรรมและ
คุณภาพชีวิตของชุมชน (ปรับปรุง
ห้องเรียนงบประมาณจีนกันเหลือม 
2565) 

เพื่อจัดระบบนิเวศ (Ecological) 
ที่เกื้อกูลการเรียนรู้ วิจยั เสริม
ประสิทธิภาพการท างาน เสริม
การสร้างนวัตกรรมและคุณภาพ
ชีวิตของชุมชน 

จ านวนระบบนิเวศ (Ecological) ที่
เกื้อกูลการเรียนรู้ วิจยั เสริม
ประสิทธิภาพการท างาน เสริมการ
สร้างนวัตกรรมและคุณภาพชวีิต
ของชุมชน 

    1,500,000    1,500,000  ค่าใช้สอย 750,000 บาท   
- ค่าจ้างจัดท าเว็บไซต์  750,000 
บาท                                     
ค่าครุภัณฑ์ 750,000 บาท   
- ค่าครุภัณฑ์ประกอบการสอน
ออนไลน์  750,000 บาท   

ไตรมาส 1-4 
ต.ค. 64- 
ก.ย. 65 

อ.ปรัชญพัชร  
วันอุทา 

รวมงบประมาณ 5,800 1,503,500 1,509,300    
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  งานบริหารงานบุคคล             

  4.7 พัฒนามหาวิทยาลัยแห่งความสุข (Happy University)             

  4.7.6 โครงการบริหารงานบุคคล             

       กิจกรรม 1. พัฒนาระบบการ
จัดการทรัพยากรบุคคลสู่ 
ความเป็นเลิศ 

1. เพื่อบริหารเงินเดือน และ
ค่าตอบแทนเงินประจ าต าแหน่ง  
2. เพื่อกิจกรรมสร้างสรรค์และ
พัฒนาบุคลากร  
3. เพื่อตอบแทนล่วงเวลา เสาร์- 
อาทิตย์เจ้าหน้าที่ส านกังาน 

เชิงปรมิาณ 
1.ร้อยละ 90 ของการเบิกจ่าย
งบประมาณ 
เชิงคุณภาพ 
1.ระดับความส าเร็จของการจัดการ
ทรัพยากรบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ 
มีการประเมินมาปรับปรุงการ
ด าเนินการตามแผนอัตราก าลัง 
และแผนพัฒนาบุคลากร 

  231,600 231,600 ค่าตอบแทน =201,600 บาท 
ค่าตอบแทน 5 คน*8 วัน*420 บาท*
12 เดือน=201,600 บาท 
ค่าใช้สอย =30,000 บาท 
ค่าพัฒนาบุคลากร 12 คน*2,500 
บาท =30,000 บาท 

ไตรมาส 1 
32% 

74,112 บาท 
ไตรมาส 2 

22% 
50,952 บาท 
ไตรมาส 3 

23% 
53,268 บาท 
ไตรมาส 4 

23%  
53,268 บาท 

อ.ดร.บุษยา จูงาม 

  กิจกรรม 2. สนับสนุนการเรียนการ
สอน (สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัด
การเกษตร) 

การสนับสนุนการเรียนการสอน
ให้มีประสิทธิภาพ 

เชิงปรมิาณ 
1.ร้อยละ 90 ของการเบิกใช้
งบประมาณ การบริหารจัดการงาน
วิชาการ  
เชิงคุณภาพ 
1.ความพึงพอใจของการสนับสนุน
การเรียนการสอน อยู่ในระดับดี 

  36,120 36,120 ค่าตอบแทน =  36,120 บาท
ค่าตอบแทนเจ้าหนา้ที่ส านกังาน 43 
สัปดาห์* 2 วัน*1 คน* 420 บาท =  
36,120 บาท 

 ไตรมาส 
132% 

11,558.40 
บาท 

ไตรมาส 
222% 

7,946.40 
บาท 

ไตรมาส 
323% 

8,307.60 
บาท 

ไตรมาส 
423% 

รศ.ดร.ศรีน้อย  
ชุ่มค า 
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8,307.60 
บาท  

  กิจกรรม 3. โครงการค่าตอบแทน
เจ้าหน้าที่หลกัสูตรประกาศนยีบัตร
บัณฑิต สาขาวิชาชีพคร ู 

เพื่อใช้เป็นค่าตอบแทนการ
ท างานของเจ้าหนา้ที ่

เชิงปรมิาณ 
1.ร้อยละ 100 ของการเบิกจ่าย 
เชิงคุณภาพ 
1.ระดับความส าเร็จของการจัดการ
ทรัพยากรบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ 
มีการประเมินมาปรับปรุงการ
ด าเนินการตามแผนอัตราก าลัง 
และแผนพัฒนาบุคลากร 

  69,120 69,120 ค่าตอบแทน =69,120 บาท 
ค่าตอบแทน 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 
32% 

22,118.40 
บาท 

ไตรมาส 2 
22% 

15,206.40 
บาท 

ไตรมาส 3 
23% 

15,897.6 
บาท 

ไตรมาส 4 
23%  

15,897.6 
บาท  

ผศ.ดร.อังคนา 
กรัณยาธกิุล 

รวมงบประมาณ  336,840 336,840    

  งานปรับภาพลักษณ์องค์กรและสง่เสริมการตลาด       

  4.8 ปรับภาพลักษณ์องค์กร (rebranding)       

  4.8.1 โครงการปรับภาพลักษณ์องค์กรและส่งเสริมการตลาด       

   กิจกรรม 1. การอบรมเชิง
ปฏิบัติการ การทบทวนแผนปฏิบัติ
ราชการ และการจัดท าแผนกลยุทธ์
ทางการเงินของบัณฑิตวิทยาลัย 
ประจ าปีงบประมาณ 2566 

1.เพื่อทบทวนแผนปฏบิัติราชการ
และแผนกลยุทธ์ทางการเงินของ
บัณฑิตวิทยาลัย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 ให้
สอดคล้องกับแผนแม่บทของ
มหาวิทยาลัยและสภาวการณ์
ปัจจุบัน 

เชิงปรมิาณ 
1.มีการน าผลการประเมินมา
ปรับปรุงการด าเนินการตามแผน
และพัฒนาบุคลากร ระดับ
ความส าเร็จอยู่ในระดับ 5  
เชิงคุณภาพ 

  85,940 85,940 ค่าใช้สอย 77,240 บาท 
ค่าอาหารกลางวัน 14 คน*5 มื้อ*700 
บาท*3 วัน=49,000 บาท ค่าอาหาร
ว่าง 14 คน*4 มื้อ* 50 บาท*3 วัน=
2,800 บาทค่าที่พกั 7 ห้อง*3 วัน*
1,500 บาท* 2 คืน=21,000 บาท
ค่าที่พัก คนขับรถ 1 ห้อง* 3 วัน* 

 ไตรมาส 
 เม.ย. 65  

อ.ดร.บุษยา จูงาม 
นภาวรรณ  
ค ามุงคุณ 
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2.เพื่อเป็นแนวทางในการก าหนด
กรอบทิศทางการด าเนินงานตาม
ภารกิจ ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2566 ให้สอดคล้องกับทิศทาง 
และการพัฒนาของมหาวิทยาลัย  
3.เพื่อก าหนดกรอบทิศทางการ
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการและแผนกลยุทธ์ทาง
การเงินประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 ให้สอดคล้องกับทิศ
ทางการพัฒนาของมหาวิทยาลยั 
4.เพื่อสร้างบรรยากาศการ
บริหารจัดการแบบมีส่วนรว่มของ
บุคลากรบัณฑิตวิทยาลยัในการ
ทบทวนปรัชญา วิสัยทัศน์  
พันธกิจ นโยบายแผนปฏิบัติ
ราชการ และแผนการด าเนินงาน
ทางการเงิน ของบัณฑิตวิทยาลยั  

1.แผนปฏิบัติราชการและแผนกล
ยุทธ์ทางการเงินประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 เป็นตาม
ตามตัวชี้วัด 

1,500 บาท* 2 คืน=3,000 บาท ค่า
เบี้ยเล้ียงคนขับรถ 2 คน* 3 วัน* 240 
บาท  =1,440 บาท  
ค่าวัสดุ =8,700 บาท    
ค่าวัสดุกิจกรรม 14 ชุด* 50 บาท 
=700 บาทค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 2 คัน* 
3 วัน* 4,000 บาท =8,000 บาท 

  กิจกรรม 2. ประชาสัมพันธ์
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
(บัณฑิตวิทยาลัย) 

1.เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ข่าวสารการเปิดรับสมัคร
นักศึกษาใหม ่ระดับบัณฑิตศึกษา  

1.ระดับความส าเร็จของการ
ด าเนินการประชาสัมพันธ์หลกัสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษาระดับ 5              
2.ความพึงพอใจของผู้ที่ได้รับ
ข่าวสารต่อการประชาสัมพันธ์
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  
อยู่ในระดับด ี

  99,900 99,900 วัสดุ = 79,900 บาท 
ค่าเหมาท าแผ่นพบั  2,000 แผ่น* 15 
บาท= 30,000 บาท  
ค่าท าโปสเตอร์ 500 แผ่น* 35 บาท= 
17,500 บาท 
ค่าจัดท าปฏิทินประชาสัมพันธ์
หลักสูตร 600 เล่ม* 54 บาท 
= 32,400 บาท 
ค่าสาธารณูปโภค = 20,000 บาท 
ค่าจัดส่งไปรษณีย์ = 20,000 บาท  

 ไตรมาส 3 
มิ.ย. 65 

  

ผศ.ดร.ดนุชา  
 สลีวงศ์ 
ธิดา  โยธากุล 
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  กิจกรรม 3. โครงการศึกษาดูงาน 
และประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท า
แผนปฏิบัติการสาขาวิชา (สาขาวิชา
หลักสูตรและการสอน) 

1.เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้มี
การแลกเปลี่ยนเรียนรูก้ารบริหาร
จัดการในหลักสูตร 
2.เพื่อเป็นแนวทางในการก าหนด
กรอบทิศทางการด าเนินงานตาม
ภารกิจ ป ีให้สอดคล้องกับทิศทาง 
และการพัฒนาของมหาวิทยาลัย  
3.เพื่อก าหนดกรอบทิศทางการ
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ 
ให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนา
ของมหาวิทยาลยั 
4.เพื่อสร้างบรรยากาศการบริหาร
จัดการแบบมีสว่นร่วมในการท างาน
ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร  

เชิงปรมิาณ 
1.ผู้เข้าร่วมโครงการคิดเป็น 
ร้อยละ 90 ของเป้าหมายตั้งไว้  
เชิงคุณภาพ 
1.ได้แผนปฏิบัติการหลักสูตร 
ประจ าปีงบประมาณ 2566  

  24,520 24,520 ค่าตอบแทน 4,000 บาท 
ค่าตอบแทนวิทยากร 2 คน*1,000 
บาท*2 ชม.=4,000 บาท 
ค่าใช้สอย  17,520 บาท 
ค่าอาหารไม่ครบ 3 มื้อ*700 บาท * 4 
คน * 3 วัน = 8,400 บาท  
ค่าอาหารว่าง มื้อละ 50 บาท* 4 คน  
*6 มื้อ  =  1,200 บาท 
ค่าที่พัก คนละ 900 บาท * 4 คน * 2 
คืน = 7,200 บาท 
ค่าเบี้ยเล้ียง วันละ 240 บาท * 3 วัน  
= 720 บาท 
ค่าวัสดุ 3,000 บาท                                                    
ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง  3,000   บาท      

 ไตรมาส 3 
พ.ค. 65  

รศ.ดร.สมบัติ   
คชสิทธิ์ 

  กิจกรรม 4.  โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการจัดท าแผนปฏิบัติการ 
และศึกษาดูงาน  

1.เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้มี
การแลกเปลี่ยนเรียนรูก้ารบริหาร
จัดการในหลักสูตร 
2.เพื่อเป็นแนวทางในการก าหนด
กรอบทิศทางการด าเนินงานตาม
ภารกิจ ให้สอดคล้องกับทิศทาง 
และการพัฒนาของมหาวิทยาลัย  
3.เพื่อก าหนดกรอบทิศทางการ
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการ ให้สอดคล้องกับทิศ
ทางการพัฒนาของ
มหาวิทยาลัย4.เพื่อสร้าง
บรรยากาศการบริหารจัดการ
แบบมีส่วนร่วมในการท างานของ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

เชิงปรมิาณ 
1.ผู้เข้าร่วมโครงการคิดเป็น 
ร้อยละ 90 ของเป้าหมายที่ตั้งไว้  
เชิงคุณภาพ 
1.ได้แผนปฏิบัติการหลักสูตร 
ประจ าปีงบประมาณ 2566  

  26,020 26,020 หมวดค่าตอบแทน    4,000 บาท 
ค่าตอบแทนวิทยากร 2 คน*1,000 
บาท*2 ชม.=4,000 บาท  
หมวดค่าใช้สอย  17,520 บาท 
ค่าอาหารไม่ครบ 3 มื้อ*700 บาท*4 
คน*3 วัน=8,400 บาทค่าอาหารว่าง 
มื้อละ 50 บาท*4 คน *6 มื้อ=1,200 
บาท ค่าที่พัก คนละ 900 บาท*4 
คน*2 คืน=7,200 บาทค่าเบี้ยเล้ียง 
วันละ 240 บาท*3 วัน=720 บาท 
หมวดค่าวัสด ุ 4,500 บาท 
ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง  4,500  บาท      

 ไตรมาส 3
มิ.ย.65  

ผศ.ดร.ชาญชัย 
วงศ์สิรสวัสดิ์ 
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   กิจกรรม 5. ประชาสัมพันธ์
หลักสูตร (ก่อน 1/65  
และก่อน 2/65) สาขาวิชา 
รัฐประศาสนศาสตร์ คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

เพื่อเผยแพร่ข้อมูลและการ
เปิดรับสมัครนกัศึกษาของ
หลักสูตร  

เชิงปรมิาณ 
1.จ านวนหนว่ยงานที่ได้รับเอกสาร
ประชาสัมพันธ ์ 
50 แห่ง  
2. จ านวนคนที่เข้าถึงส่ือ
ประชาสัมพันธ์ที่ส่งผ่าน social 
media 500 คน 
เชิงคุณภาพ 
1. ความพึงพอใจของผู้ได้รับข้อมูล
การประชาสัมพันธ์หลกัสูตรอยู่ใน
ระดับดี 
                                       

  23,250 23,250 ค่าใช้สอย=2,400 บาท 
ค่าโฆษณาผ่าน social media  700 บาท*2 
ครั้ง =1,400 บาท  
ค่าพิมพ์โปสเตอร์ 2 แผ่น 1 งาน * 500 
บาท = 1,000 บาท 
ค่าวัสดุ =9,000 บาท 
แผ่นพับประชาสัมพันธ์ 150 แผ่น* 2 งาน 
*15 บาท = 9,000 บาท  
ค่าครุภัณฑ ์ 10,000 บาท 
ครุภัณฑ์ =10,000 บาท 
ค่าสาธารณูปโภค = 1,850 บาท  
ค่าส่งไปรษณีย์ 50 ซอง=1,850 บาท  

ไตรมาส 1 
ธ.ค.64 
50% 

11,625 บาท 
ไตรมาส 3 
มิ.ย.65 
50% 

11,625 บาท 
 

ผศ.ดร.ไททัศน์ 
มาลา 

  กิจกรรม 6. ประชาสัมพันธ์
หลักสูตรสาธารณสุข 
ศาสตรมหาบัณฑิต และ
สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ 
(สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ) 

1.เพื่อประชาสัมพันธห์ลักสูตร
ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก
ให้เป็นที่รู้จัก 

เชิงปรมิาณ 
1.จ านวนช่องทางการ
ประชาสัมพันธ ์ไม่น้อยกว่า 
 2 ช่องทาง 
เชิงคุณภาพ 
1. ความพึงพอใจของผู้ได้รับข้อมูล
การประชาสัมพันธ์หลกัสูตรอยู่ใน
ระดับดี 

  20,500 20,500 ค่าใช้สอย= 12,000 บาท 
ค่าประชาสัมพันธห์ลักสูตรปริญญาโทผ่าน
ช่องทางโซเชียล (Facebook, LINE,ฯลฯ) 6 
ครั้ง*1,000 บาท = 6,000 บาท 
ค่าประชาสัมพันธห์ลักสูตรปริญญาเอก
ผ่านช่องทางโซเชียล (Facebook, LINE,
ฯลฯ) 6 ครั้ง*1,000 บาท = 6,000 บาท 
ค่าวัสดุ= 7,200 บาท 
ค่าแผ่นพับประชาสัมพันธ์หลกัสูตร
ปริญญาโท 300 แผ่น =3,600 บาท 
ค่าแผ่นพับประชาสัมพันธ์หลกัสูตร
ปริญญาเอก 300 แผ่น =3,600 บาท 
ค่าสาธารณูปโภค 1,300 บาท 
ค่าส่งไปรษณีย์ 1,300 บาท 

ไตรมาส 1 
ธ.ค.64 
50% 

10,250 บาท 
ไตรมาส 3 
มิ.ย.65 
50% 

10,250 บาท 
 

อ.ดร.รัฐพล  
ศิลปรัศมี 
รศ.ดร.พรรณี 
บัญชรหัตถกิจ 

รวมงบประมาณ 
 

280,130 280,130 
  

  

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 5,800 19,503,500 19,509,300 
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ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทมุธานี 
ที่ ๑๑๖๙/๒๕๖๔ 

เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน โครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิาร การทบทวนแผนปฏิบัติราชการ  
และการจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงินของบัณฑิตวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 
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