
 



คำนำ 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ไดมีการเปดรับนักศึกษาภาคพิเศษเขาใหมประจำป พ.ศ.2565      

ท่ีเขาภาคการศึกษาท่ี 2/2564 (งบกศ.บป.) และการลงทะเบียนของนักศึกษาป.โท ภาคการศึกษาท่ี         

2/2564 (งบบัณฑิต)  โดยไดจัดสรรงบประมาณรายจาย (เพ่ิมเติม) ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565  ได

ผานการอนุมัติเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งท่ี 3/2565 เม่ือวันท่ี 18 มีนาคม 2565 

และการจัดสรรเพ่ิมเติม โครงการมาตรการลดภาระคาใชจายดานการศึกษาของนิสิตนักศึกษาใน

สถาบันอุดมศึกษา 

 แผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เพ่ิมเติม) มีจุดมุงหมายท่ีแสดงใหเห็นถึงการ

จัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565  ตามยุทธศาสตรในรูปแบบของ

แผนปฏิบัติการ (Action plan) ของสวนราชการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  เพ่ือใหการดำเนินงาน

ตามแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีไดบรรลุเปาหมายตามพันธกิจอยางมีประสิทธิภาพ

และเกิดผลอยางแทจริง 

 

งานวางแผนและติดตามประเมินผล 

กองนโยบายและแผน  สำนักงานอธิการบดี      

 

 

 



สารบัญ 
 

                  หนา 
 

เพ่ิมเติมครั้งท่ี  1/2565  ผานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

ครั้งท่ี  3/2565  เม่ือวันท่ี  18  มีนาคม  2565 

จัดสรรเพ่ิมเติมจากการรับนักศึกษาภาคพิเศษ  ภาคการศึกษาท่ี 2/2564 
 

 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

   -   งบกศ.บป.       

  งานธุรการ  สำนักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  5 

   -   งบบัณฑิต  

   งานธุรการ  สำนักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  14 

   สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ระดับปริญญาโท    19 

 คณะวิทยาการจัดการ 

   -   งบกศ.บป.       

  งานธุรการ  สำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ    37 

  สาขาวิชาการบัญชี       42 

 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

   -   งบบัณฑิต      

  สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา      55 

 สำนักงานอธิการบดี 

   -   งบกศ.บป.      

  กองบริการการศึกษา  สำนักงานอธิการบดี     84 

  กองคลัง  สำนักงานอธิการบดี      89 

   -   งบบัณฑิต      

  กองบริการการศึกษา  สำนักงานอธิการบดี     94 

  กองคลัง  สำนักงานอธิการบดี      99 
   

จัดสรรเพ่ิมเติม โครงการมาตรการลดภาระคาใชจายดานการศึกษา 
 

 ศูนยนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา 

    -   งบบ.กศ. 

  ศูนยนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา     106 

   



 

 

 

เพิ่มเติมครั้งท่ี 1/2565 

ผานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

ครั้งที่  3/2565 

วันที่  18  มีนาคม  2565 

 

 

 

 



 

 

 

จัดสรรเพิ่มเติมจากการรับ 

นักศึกษาภาคพิเศษ   

ภาคการศึกษาท่ี 2/2564 

 

 

 

 



 

 

 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

งบกศ.บป.  
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 ยุทธศาสตร : การยกระดับคุณภาพการศึกษา -               

1   งาน/โครงการ : โครงการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาภาคพิเศษดานสังคมศาสตร  

     6516000008, จัดการศึกษาภาคพิเศษคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

         302202020122, คาโทรศัพท 03, 02 -            -              -            3,100.00        -               3,100.00        

         302202020221, ดําเนินงานคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 03, 02 -            78,460.00     53,000.00   -               -               131,460.00    

         302202020331, ชุดครุภัณฑโตะผูบริหาร 03, 02 -            -              -            -               18,900.00      18,900.00      

         302202020431, ชุดครุภัณฑตูเก็บเอกสาร 03, 02 -            -              -            -               17,360.00      17,360.00      

        302202020531, ชุดครุภัณฑเกาอี้ผูบริหาร 03, 02 5,280.00        5,280.00        

-           78,460.00    53,000.00  3,100.00      41,540.00     176,100.00   

176,100.00   

รวมงบประมาณ 

คาครุภัณฑ
รวมทั้งสิ้น

งบลงทุน

คาวัสดุ

งบดําเนินงาน

คาตอบแทน คาใชสอย

รายละเอียดคําของบประมาณ/แผนปฏิบัติการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2565  (เพิ่มเติมจากน.ศ.เขาเทอม 2/2564  ผานสภา)

หนวยงานหลัก คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร หนวยงานรอง งานธุรการ สํานักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตรฯ 

ประเภทงบประมาณ : งบ กศ.บป. แผนงาน : พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย ผลผลิต  ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 

ลําดับที่ งาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง/รหัส 12 หลัก
ยุทธศาสตร/

กลยุทธ
คา

สาธารณูปโภค

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 134,560.00                                                           41,540.00     
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มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

แผนปฏิบัติการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

หนวยงานหลัก คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร หนวยงานรอง งานธุรการ สำนักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตรฯ 

1. ประเภทงบประมาณ 3, งบ กศ.บป. 

2. แผนงาน 02, พ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

3. ผลผลิต 022, ผูสำเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 

4. งาน/โครงการ 02202, โครงการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาภาคพิเศษดานสังคมศาสตร 

5. รหัสโครงการ  6516000008 

6. กิจกรรมหลัก 0220202, จัดการศึกษาภาคพิเศษคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

7. สถานภาพโครงการ 4, โครงการจัดสรรเพ่ิมเติมระหวางป ครั้งท่ี 1 

8. ลักษณะงาน 1, งานพ้ืนฐาน 

9. ประเด็นยุทธศาสตร 03, การยกระดับคุณภาพการศึกษา 

10. กลยุทธ 0302, พัฒนาสมรรถนะบัณฑิตตามความตองการของตลาดแรงงาน 

11. ศูนยตนทุน 65F00300, ผลิตบัณฑิตดานสังคมศาสตร 

12. หลักการและเหตุผล 

 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรดำเนินงานไปตามภารกิจเพ่ือใหการดำเนินงานและการบริหารจัดการเปนไป

อยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ดูแลและจัดหาวัสดุครุภัณฑท่ีเหมาะสมใหกับอาจารยและบุคลากร 

13. วัตถุประสงค 

1. เพ่ือใชเปนคาใชจายในพิธีทางศาสนา อาหาร เครื่องดื่ม และคารับรองตามเทศกาลสำคัญตางๆและงานเฉพาะกิจ   

2. เพ่ือจัดวัสดุสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  

3. เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนใหประสิทธิภาพ  

4. จัดหาวัสดุสำนักงาน  

5. เขารวมประชุม อบรมสัมมนา   

6. เพ่ือจายคาโทรศัพทและบริการอินเทอรเน็ต  
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7. เพ่ือจายเปนคาเลี้ยงรับรอง  

8. เพ่ือใชในการบำรุงรักษาซอมแซมครุภัณฑ เครื่องใชสำนักงาน. 

9. เพ่ือจัดซ้ือครุภัณฑ 

14. กลุมเปาหมายกิจกรรมหลัก 

- อาจารย บุคลากรสายสนับสนนุและประชาชนและนักศึกษา  

- สิ่งสนับสนุนการดำเนินงานและการบริหารจัดการคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

15. รูปแบบกิจกรรม 

 2, จัดซ้ือจัดจาง 

16. สอดคลองกับอัตลักษณมหาวิทยาลัย 

[X] ม (มืออาชีพ)    [ ] ร (รักษทองถ่ิน)    [X] ท (ทันสมัย)  

17.  ตัวช้ีวัดความสำเร็จของกิจกรรมหลัก 

ตัวช้ีวัด(Indicators) หนวยนับ 

คาเปาหมาย(Target) 

ไตรมาสท่ี 

1 

ไตรมาสท่ี 

2 

ไตรมาสท่ี 

3 

ไตรมาสท่ี 

4 

เชิงปริมาณ      

1. จำนวนครั้งในการเบิกจาย ครั้ง 0.00 1.00 1.00 1.00 

2. จำนวนครั้งคาโทรศัพท ครั้ง 0.00 3.00 3.00 3.00 

3. จำนวนครุภัณฑท่ีจัดซ้ือได ตัว 0.00 0.00 2.00 0.00 

4. จำนวนครุภัณฑท่ีจัดซ้ือได ชดุ 0.00 0.00 1.00 0.00 

เชิงคุณภาพ       

1. ความพึงพอใจในการ

ดำเนินงานท่ีเปนไปตามเปาหมาย 

รอยละ 0.00 80.00 80.00 80.00 

2. คาโทรศัพทชำระตาม

กำหนดเวลา 

รอยละ 0.00 80.00 80.00 80.00 

3. ครุภัณฑท่ีจัดซ้ือไดสามารถใช

งานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

รอยละ 0.00 0.00 90.00 0.00 

เชิงเวลา       

1. การดำเนินการแลวเสร็จตาม

ระยะเวลาท่ีกำหนด 

รอยละ 0.00 90.00 90.00 90.00 
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18. แผนการดำเนินงานกิจกรรมยอย 

รหัส 12 หลัก ชื่อกิจกรรมยอย 
หมวดรายจาย/

รายละเอียด 

จำนวน

เงิน 

แผนการปฏิบัติงาน 

ไตรมาสท่ี 

1 

(ต.ค.64-

ธ.ค.64) 

ไตรมาสท่ี 

2 

(ม.ค.65-

มี.ค.65) 

ไตรมาสท่ี 

3 

(เม.ย.65-

มิ.ย.65) 

ไตรมาสท่ี 

4 

(ก.ค.65-

ก.ย.65) 

302202020122 1. คาโทรศัพท 

 

 ระยะเวลาดำเนินการ  

   เดือนมีนาคม 2565 

- เดือนกันยายน 

2565 

 

 สถานท่ีดำเนินการ  

   คณะมนุษยศาสตร

และสังคมศาสตร 

มหาวิทยาลยัราชภฏั

เทพสตร ี

 

 ผูรับผดิชอบกิจกรรม  

   อาจารยสุธินี  วงศ

วัฒนานุกุล 

 

 การขอจัดกิจกราม  

   1, กิจกรรมท่ีตอง

ขออนุมัติดำเนินการ 

งบดำเนินงาน  

 : คาสาธารณูปโภค, 

 รายละเอียด คา

สาธารณูปโภค 3,100 บาท 

 

รวมเปนเงินท้ังสิ้น 

3,100.00 บาท 

3,100.00 0.00 1,000.00 1,000.00 1,100.00 

302202020221 2. ดำเนินงานคณะ

มนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร 

 

 ระยะเวลาดำเนินการ  

   เดือนมีนาคม 2565 

- เดือนกันยายน 

2565 

 

 สถานท่ีดำเนินการ  

   คณะมนุษยศาสตร

และสังคมศาสตร 

งบดำเนินงาน  

 : คาใชสอย, คาวัสดุ, 

 รายละเอียด คาซอมแซม

และปรับปรุงภูมิทัศน 

18,460 บาท 

คาใชสอยอ่ืนๆ 60,000 

บาท 

คาวัสดุ 53,000 บาท 

 

(ขอถัวเฉลี่ยจายทุก

รายการ) 

รวมเปนเงินท้ังสิ้น 

131,460.00 0.00 40,000.00 60,000.00 31,460.00 
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มหาวิทยาลยัราชภฏั

เทพสตร ี

 

 ผูรับผดิชอบกิจกรรม  

   อาจารยสุธินี  วงศ

วัฒนานุกุล 

 

 การขอจัดกิจกราม  

   1, กิจกรรมท่ีตอง

ขออนุมัติดำเนินการ 

131,460.00 บาท 

302202020331 3. ชุดครุภัณฑโตะ

ผูบริหาร 

 

 ระยะเวลาดำเนินการ  

   เดือนเมษายน  

2565 - เดือน

กรกฎาคม 2565 

 

 สถานท่ีดำเนินการ  

   คณะมนุษยศาสตร

และสังคมศาสตร 

มหาวิทยาลยัราชภฏั

เทพสตร ี

 

 ผูรับผดิชอบกิจกรรม  

   อาจารยสุธินี  วงศ

วัฒนานุกุล 

 

 การขอจัดกิจกราม  

   1, กิจกรรมท่ีตอง

ขออนุมัติดำเนินการ 

งบลงทุน  

 : คาครุภณัฑ, 

 รายละเอียด โตะผูบริหาร 

2000()x1900(D)x750(H)

mm.   จำนวน 1  ตัว   

เปนเงิน 18,900  บาท 

 

รวมเปนเงินท้ังสิ้น 

18,900.00 บาท 

 

 รายการครุภณัฑ 

1.โตะผูบริหาร ราคา 

18900.00 จำนวน 1.00 

ตัว รวมเปนเงิน 

18,900.00 บาท 

 รวมคาครภุัณฑ เปนเงิน 

18,900.00 บาท 

18,900.00 0.00 0.00 18,900.00 0.00 

302202020431 4. ชุดครุภัณฑตูเก็บ

เอกสาร 

 

 ระยะเวลาดำเนินการ  

   เดือนเมษายน  

2565 - เดือน

กรกฎาคม 2565 

 

งบลงทุน  

 : คาครุภณัฑ, 

 รายละเอียด ตูเก็บเอกสาร

สูง  จำนวน 1  ตัว  เปน

เงิน  11,900  บาท 

ตูเก็บเอกสารขนาดเตี้ย  

จำนวน 1  ตัว  เปนเงิน  

5,460  บาท 

17,360.00 0.00 0.00 17,360.00 0.00 
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 สถานท่ีดำเนินการ  

   คณะมนุษยศาสตร

และสังคมศาสตร 

มหาวิทยาลยัราชภฏั

เทพสตร ี

 

 ผูรับผดิชอบกิจกรรม  

   อาจารยสุธินี  วงศ

วัฒนานุกุล 

 

 การขอจัดกิจกราม  

   1, กิจกรรมท่ีตอง

ขออนุมัติดำเนินการ 

 

รวมเปนเงินท้ังสิ้น 

17,360.00 บาท 

 

 รายการครุภณัฑ 

1.ตูเก็บเอกสารสูง ราคา 

11,900.00 จำนวน 1.00 

ตู รวมเปนเงิน 11,900.00 

บาท 

2.ตูเก็บเอกสารเตี้ย ราคา 

5,460.00 จำนวน 1.00 ตู 

รวมเปนเงิน 5,460.00 

บาท 

 รวมคาครภุัณฑ เปนเงิน 

17,360.00 บาท 

302202020531 5. ชุดครุภัณฑเกาอ้ี

ผูบริหาร 

 

 ระยะเวลาดำเนินการ  

   เดือนเมษายน  

2565 - เดือน

กรกฎาคม 2565 

 

 สถานท่ีดำเนินการ  

   คณะมนุษยศาสตร

และสังคมศาสตร 

มหาวิทยาลยัราชภฏั

เทพสตร ี

 

 ผูรับผดิชอบกิจกรรม  

   อาจารยสุธินี  วงศ

วัฒนานุกุล 

 

 การขอจัดกิจกราม  

   1, กิจกรรมท่ีตอง

ขออนุมัติดำเนินการ 

งบลงทุน  

 : คาครุภณัฑ, 

 รายละเอียด เกาอ้ี

ผูบริหาร 

680(W)x800(D)x1190-

1250(H)mm.  จำนวน 1 

ตัว เปนเงิน 5,280  บาท 

 

รวมเปนเงินท้ังสิ้น 

5,280.00 บาท 

 

 รายการครุภณัฑ 

1.เกาอ้ีผูบริหาร ราคา 

5,280.00 จำนวน 1.00 

ตัว รวมเปนเงิน 5,280.00 

บาท 

 รวมคาครภุัณฑ เปนเงิน 

5,280.00 บาท 

5,280.00 0.00 0.00 5,280.00 0.00 

รวม  176,100.00     
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19. ตัวช้ีวัดความสำเร็จของกิจกรรมยอย 

กิจกรรมยอย ตัวชี้วัด(Indicators) หนวยนับ 

คาเปาหมาย(Target) 

ป 2564 ป 2565 

ไตรมาส 1 

(ต.ค.64 – 

ธ.ค.64) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.65 – 

มี.ค.65) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.65 – 

มิ.ย.65) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.65 – 

ก.ย.65) 

1. คาโทรศัพท ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้งคา

โทรศัพท 

ครั้ง 0.00 3.00 3.00 3.00 

 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : คาโทรศัพท

ชำระตามกำหนดเวลา 

รอยละ 0.00 80.00 80.00 80.00 

2. ดำเนินงานคณะ

มนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้งใน

การเบิกจาย 

ครั้ง 0.00 1.00 1.00 1.00 

 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ

ในการดำเนินงานท่ีเปนไปตาม

เปาหมาย 

รอยละ 0.00 80.00 80.00 80.00 

3. ชุดครุภัณฑโตะ

ผูบริหาร 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จำนวน

ครุภณัฑท่ีจัดซื้อได 

ตัว 0.00 0.00 1.00 0.00 

 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : ครภุัณฑท่ี

จัดซื้อไดสามารถใชงานไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

รอยละ 0.00 0.00 90.00 0.00 

4. ชุดครุภัณฑตูเก็บ

เอกสาร 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จำนวน

ครุภณัฑท่ีจัดซื้อได 

ชุด 0.00 0.00 1.00 0.00 

 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : ครภุัณฑท่ี

จัดซื้อไดสามารถใชงานไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

รอยละ 0.00 0.00 90.00 0.00 

5. ชุดครุภัณฑเกาอ้ี

ผูบริหาร 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จำนวน

ครุภณัฑท่ีจัดซื้อได 

ตัว 0.00 0.00 1.00 0.00 

 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : ครภุัณฑท่ี

จัดซื้อไดสามารถใชงานไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

รอยละ 0.00 0.00 80.00 0.00 
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20. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. การดำเนินงานและการบริหารจัดการเปนไปอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

2. มีสิ่งสนับสนุนในการจัดการเรียนการสอนท่ีทันสมัยและเพียงพอตอการใชงานและการจัดการเรียนการสอน  

3. กำกับและติดตามการบริหารงานโครงการพัฒนาทองถ่ินเปนไปอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

21. การประเมินกิจกรรม 

การดำเนินการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

22. การติดตามผล 

ตรวจสอบการดำเนินงานและตรวจสอบวัสดุ 

23. ผูประเมิน 

ผูเก่ียวของ 

24. สาเหตุหรือปจจัยความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนในการดำเนินโครงการ 

สาเหตุหรือปจจัยความเส่ียง แนวทางแกไข/ปองกันความเส่ียง 

1. การดำเนินงานไมตรงตามไตรมาส 1. เรงรัด ติดตาม ตรวจสอบ 

   

   

 

25. บูรณาการโครงการกับ 

[ ] การจัดการเรียนการสอน ในวิชา  

[ ] การวิจัย  

[X] การปฏิบัติงาน   

[ ] การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

[ ] การบริการวิชาการ 

[ ] การพัฒนาทองถ่ิน 

[ ] อ่ืนๆ  

 



 

 

 

งบบัณฑิต  
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 ยุทธศาสตร : การยกระดับคุณภาพการศึกษา -                

1   งาน/โครงการ : โครงการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาภาคพิเศษดานสังคมศาสตร  

     6516000007, จัดการศึกษาภาคพิเศษคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

         502202020121, ดําเนินงานคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 03, 02 -             35,000.00     39,550.00    -               -              74,550.00       

-                

-           35,000.00    39,550.00  -             -            74,550.00     

74,550.00     รวมงบประมาณทั้งสิ้น 74,550.00                                                             -            

รายละเอียดคําของบประมาณ/แผนปฏิบัติการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2565  (เพิ่มเติมจากน.ศ.เขาเทอม 2/2564  ผานสภา) 

หนวยงานหลัก คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร หนวยงานรอง งานธุรการ สํานักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตรฯ 

ประเภทงบประมาณ : งบ บัณฑิต แผนงาน : พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย ผลผลิต  ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 

ลําดับ

ที่
งาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง/รหัส 12 หลัก

ยุทธศาสตร/

กลยุทธ

งบดําเนินงาน

คา

สาธารณูปโภค
คาตอบแทน คาใชสอย

รวมงบประมาณ 

คาครุภัณฑ
รวมทั้งสิ้น

งบลงทุน

คาวัสดุ
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มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

แผนปฏิบัติการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

หนวยงานหลัก คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร หนวยงานรอง งานธุรการ สำนักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตรฯ 

1. ประเภทงบประมาณ 5, งบ บัณฑิต 

2. แผนงาน 02, พ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

3. ผลผลิต 022, ผูสำเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 

4. งาน/โครงการ 02202, โครงการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาภาคพิเศษดานสังคมศาสตร 

5. รหัสโครงการ  6516000007 

6. กิจกรรมหลัก 0220202, จัดการศึกษาภาคพิเศษคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

7. สถานภาพโครงการ 4, โครงการจัดสรรเพ่ิมเติมระหวางป ครั้งท่ี 1 

8. ลักษณะงาน 1, งานพ้ืนฐาน 

9. ประเด็นยุทธศาสตร 03, การยกระดับคุณภาพการศึกษา 

10. กลยุทธ 0302, พัฒนาสมรรถนะบัณฑิตตามความตองการของตลาดแรงงาน 

11. ศูนยตนทุน 65F00300, ผลิตบัณฑิตดานสังคมศาสตร 

12. หลักการและเหตุผล 

 ทรัพยากรมนุษยถือเปนทรัพยากรท่ีมีความสำคัญท่ีสุดในองคกร  ดังนั้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหมี

ประสิทธิภาพทางดานการทำงานมีความเขมแข็งทางรางกายและจิตใจ เพ่ือใหองคกรมีความเขมแข็ง  มีประสิทธิภาพ

สูงข้ึนและนำพาองคกรสูความสำเร็จ  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมีพันธกิจหลักคือการผลิตบัณฑิต  จึงเล็งเห็น

ถึงความสำคัญในการประชาสัมพันธหลักสูตรฯ ใหนักเรียน ครูและบุคลากรภายนอกท่ีตองการทราบถึงขอมูลการศึกษา

ตอ อีกท้ังยังเปนการสรางเครือขายกับหนวยงานภายนอกอีกดวย  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรดำเนินงานไป

ตามภารกิจเพ่ือใหการดำเนินงานและการบริหารจัดการเปนไปอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ พรอมท้ังจัดหาและ

ดูแลวัสดุครุภัณฑท่ีเหมาะสมใหกับอาจารยและบุคลากร นอกจากจะทำใหเกิดความสวยงามเรียบรอยในหองทำงานแลว 

การจัดตกแตงสถานท่ีทำงานใหเหมาะสมมีบรรยากาศในการทำงานท่ีดี  ก็เปนสวนหนึ่งในการสงเสริมใหการทำงานของ

บุคลากรในหนวยงานมีประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึนดวย 
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13. วัตถุประสงค 

1. จัดซ้ือวัสดุสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน    

2. เพ่ือเปนคารับรองประเภทอาหาร เครื่องดื่ม และรายจายอ่ืน 

3. เพ่ือเปนคาใชจายในการไปราชการ 

4. เพ่ือเปนคาใชจายในการปรับปรุงภูมิทัศน 

14. กลุมเปาหมายกิจกรรมหลัก 

 อาจารย และบุคลากรสายสนับสนุน 

15. รูปแบบกิจกรรม 

 2, จัดซ้ือจัดจาง 

16. สอดคลองกับอัตลักษณมหาวิทยาลัย 

[X] ม (มืออาชีพ)    [ ] ร (รักษทองถ่ิน)    [X] ท (ทันสมัย)  

17.  ตัวช้ีวัดความสำเร็จของกิจกรรมหลัก 

ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ 
คาเปาหมาย(Target) 

ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4 

เชิงปริมาณ      

1. จำนวนคร้ังในการเบิกจาย คร้ัง 0.00 1.00 1.00 1.00 

เชิงคุณภาพ       

1. ความพึงพอใจในการดำเนินงานที่เปนไป

ตามเปาหมาย 

รอยละ 0.00 80.00 80.00 80.00 

เชิงเวลา       

1. การดำเนินการแลวเสร็จตามระยะเวลาที่

กำหนด 

รอยละ 0.00 90.00 90.00 90.00 

      

 

18. แผนการดำเนินงานกิจกรรมยอย 

รหัส 12 หลัก ชื่อกิจกรรมยอย 
หมวดรายจาย/

รายละเอียด 
จำนวนเงิน 

แผนการปฏบิัติงาน 

ไตรมาสท่ี 1 

(ต.ค.64-ธ.ค.64) 

ไตรมาสท่ี 2 

(ม.ค.65-มี.ค.65) 

ไตรมาสท่ี 3 

(เม.ย.65-มิ.ย.65) 

ไตรมาสท่ี 4 

(ก.ค.65-ก.ย.65) 

502202020121 1. ดำเนินงานคณะ

มนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร 

 

 ระยะเวลา

ดำเนินการ  

   เดือนมีนาคม 

งบดำเนินงาน  

 : คาใชสอย, คาวัสดุ, 

 รายละเอยีด คาใช

สอย, คาวัสดุ, 

 รายละเอยีด  

- คาซอมแซมและ

ปรับปรุงภูมิทัศน 

74,550.00 0.00 10,000.00 20,000.00 44,550.00 
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2565 - เดือน

กันยายน 2565 

 

 สถานที่ดำเนินการ  

   คณะ

มนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร 

มหาวิทยาลัยราช

ภัฏเทพสตรี 

 

 ผูรับผิดชอบ

กิจกรรม  

   อาจารยสุธิน ี 

วงศวัฒนานุกุล 

 

 การขอจัดกิจกราม  

   1, กิจกรรมที่ตอง

ขออนุมัติ

ดำเนินการ 

15,000 บาท 

- คาใชสอยอื่นๆ 

20,000 บาท 

- คาวัสดุ 39,550 บาท 

(ขอถัวเฉล่ียจายทุก

รายการ) 

 

รวมเปนเงินทั้งส้ิน 

74,550.00 บาท 

รวม  74,550.00     

 

19. ตัวช้ีวัดความสำเร็จของกิจกรรมยอย 

กิจกรรมยอย ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ 

คาเปาหมาย(Target) 

ป 2564 ป 2565 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.64 – ธ.ค.

64) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.65 – มี.ค.

65) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.65 – มิ.ย.

65) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.65 – ก.ย.

65) 

1. ดำเนินงานคณะ

มนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร 

ตัวชี้วัดเชงิปริมาณ : จำนวนคร้ังในการ

เบิกจาย 

คร้ัง 0.00 1.00 1.00 1.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพงึพอใจใน

การดำเนินงานที่เปนไปตามเปาหมาย 

รอยละ 0.00 80.00 80.00 80.00 

       

 

20. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. การดำเนินงานและการบริหารจัดการเปนไปอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ     

2. มีสิ่งสนับสนุนในการจัดการเรียนการสอนท่ีทันสมัยและเพียงพอตอการจัดการเรยีนการสอน 
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21. การประเมินกิจกรรม 

การดำเนินการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

22. การติดตามผล 

ตรวจสอบการดำเนินงานและตรวจสอบวัสดุ 

23. ผูประเมิน 

ผูที่เก่ียวของ 

24. สาเหตุหรือปจจัยความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนในการดำเนินโครงการ 

สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง 

1. การดำเนินการอาจลาชาไมเปนไปตามเปาหมาย 1. วางแผน ควบคุม  เรงรัดการเบิกจาย 

   

   

25. บูรณาการโครงการกับ 

[ ] การจัดการเรียนการสอน ในวิชา  

[ ] การวิจัย  

[X] การปฏิบัติงาน   

[ ] การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

[ ] การบริการวิชาการ 

[ ] การพัฒนาทองถ่ิน 

[ ] อ่ืนๆ  

 



19

 ยุทธศาสตร : การยกระดับคุณภาพการศึกษา -                

1   งาน/โครงการ : โครงการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาภาคพิเศษดานสังคมศาสตร  

     6526000005, จัดการศึกษาภาคพิเศษคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

         502202020221, จัดซื้อวัสดุสาขาวิชา 03, 02 -                -             28,850.00    -               28,850.00       

         502202020321, ติดตอราชการ/ประชุม/ไปราชการของอาจารย 03, 02 -                40,000.00    -             -               40,000.00       

2   งาน/โครงการ : งานพัฒนานักศึกษา 

     6526000004, การพัฒนานักศึกษา 

 

        502207011121, สัมมนาเชิงปฏิบัติการ  เทคนิคการเขียนบทความวิจัย บทความวิชาการ เพื่อตีพิมพ

ในวารสารวิชาการ 03, 02 12,600.00       -             -             -               12,600.00       

         502207011221, ศึกษาดูงานและสัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร 03, 02 25,200.00       47,320.00    2,480.00      -               75,000.00       

         502207011321, พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคในศตวรรษที่ 21 03, 02 12,600.00       -             -             -               12,600.00       

 

        502207011421, อบรมเชิงปฏิบัติการ  การสืบคนฐานขอมูลและการเขียนบรรณานุกรมเพื่อการวิจัย

ทางสังคมศาสตร 03, 02 12,600.00       -             -             -               12,600.00       

         502207011521, อบรมเชิงปฏิบัติการ  เทคนิคการเขียนโครงรางวิจัยและการทบทวนวรรณกรรม 03, 02 12,600.00       -             -             -               12,600.00       

         502207011621, อบรมเชิงปฏิบัติการ  เครื่องมือวิจัยและสถิติการวิจัยทางสังคมศาสตร 03, 02 12,600.00       -             -             -               12,600.00       

         502207011721, อบรมเชิงปฏิบัติการ  หลักการเขียนรายงานการวิจัยทางสังคมศาสตร 03, 02 12,600.00       -             -             -               12,600.00       

         502207011821, อบรมเชิงปฏิบัติการ  เสริมทักษะภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษา 03, 02 4,200.00         -             -             -               4,200.00         

105,000.00    87,320.00   31,330.00   -              223,650.00    

223,650.00    

รวมงบประมาณ 

รวมทั้งสิ้น
คาวัสดุ

งบดําเนินงาน

คาตอบแทน คาใชสอย

รายละเอียดคําของบประมาณ/แผนปฏิบัติการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2565  (เพิ่มเติมจากน.ศ.เขาเทอม 2/2564  ผานสภา)

หนวยงานหลัก คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร หนวยงานรอง สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ระดับปริญญาโท 

ประเภทงบประมาณ : งบ บัณฑิต แผนงาน : พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย ผลผลิต  ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 

ลําดับ

ที่
งาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง/รหัส 12 หลัก

ยุทธศาสตร/

กลยุทธ
คา

สาธารณูปโภค

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 223,650.00                                                              
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มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

แผนปฏิบัติการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

หนวยงานหลัก คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร หนวยงานรอง สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ระดับปริญญาโท 

1. ประเภทงบประมาณ 5, งบ บัณฑิต 

2. แผนงาน 02, พ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

3. ผลผลิต 022, ผูสำเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 

4. งาน/โครงการ 02202, โครงการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาภาคพิเศษดานสังคมศาสตร 

5. รหัสโครงการ  6526000005 

6. กิจกรรมหลัก 0220202, จัดการศึกษาภาคพิเศษคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

7. สถานภาพโครงการ 4, โครงการจัดสรรเพ่ิมเติมระหวางป ครั้งท่ี 1 

8. ลักษณะงาน 1, งานพ้ืนฐาน 

9. ประเด็นยุทธศาสตร 03, การยกระดับคุณภาพการศึกษา 

10. กลยุทธ 0302, พัฒนาสมรรถนะบัณฑิตตามความตองการของตลาดแรงงาน 

11. ศูนยตนทุน 65F00300, ผลิตบัณฑิตดานสังคมศาสตร 

12. หลักการและเหตุผล 

 การบริหารงานของสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต เปนการบริหารงานทุกอยางท่ีเอ้ือประโยชนตอ

การจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ใหกับคณาจารยและนักศึกษา 

ใหมีความรู ความสามารถ และพัฒนาศักยภาพตามคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค อีกท้ังเปนการเอ้ืออำนวยความ

สะดวกใหกับคณาจารยในสาขาวิชา โดยการจัดซ้ือวัสดุตางๆ และการติดตอราชการ/ประชุม/สัมมนา/ไปราชการ/ศึกษา

ดูงานของอาจารย เพ่ือใหมีระบบการทำงานและมีอุปกรณท่ีนำมาใชอยางเหมาะสม ตอบสนองตอการบริหารหลักสูตร

ไดเปนอยางดี 
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13. วัตถุประสงค 

1. เพ่ือการดำเนินงานและการบริหารงานของหลักสูตร รป.ม..สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 

2. เพ่ือการติดตอราชการ/ประชุม/สัมมนา/ไปราชการ/ศึกษาดูงานของอาจารย  

3. เพ่ือการจัดซ้ือวัสดุของสาขาวิชา 

14. กลุมเปาหมายกิจกรรมหลัก 

 คณาจารย หลักสูตร รป.ม.สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 

15. รูปแบบกิจกรรม 

 7, อ่ืนๆ การติดตอราชการ/ประชุม/สัมมนา/ไปราชการ/ศึกษาดูงานของอาจารย /การจัดซ้ือวัสดุของ

สาขาวิชา/ 

16. สอดคลองกับอัตลักษณมหาวิทยาลัย 

[ ] ม (มืออาชีพ)    [ ] ร (รักษทองถ่ิน)    [X] ท (ทันสมัย)  

17.  ตัวช้ีวัดความสำเร็จของกิจกรรมหลัก 

ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ 
คาเปาหมาย(Target) 

ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4 

เชิงปริมาณ      

1. การไปราชการ คร้ัง 0.00 0.00 1.00 1.00 

2. จัดซ้ือวัสดุ รายการ 0.00 0.00 0.00 10.00 

เชิงคุณภาพ       

1. การบริหารหลักสูตรมีคุณภาพ รอยละ 0.00 0.00 80.00 80.00 

เชิงเวลา       

1. ระยะเวลาดำเนินการ รอยละ 0.00 0.00 90.00 90.00 

      

 

18. แผนการดำเนินงานกิจกรรมยอย 

รหัส 12 หลัก ชื่อกิจกรรมยอย 
หมวดรายจาย/

รายละเอียด 
จำนวนเงิน 

แผนการปฏบิัติงาน 

ไตรมาสท่ี 1 

(ต.ค.64-ธ.ค.

64) 

ไตรมาสท่ี 2 

(ม.ค.65-มี.ค.

65) 

ไตรมาสท่ี 3 

(เม.ย.65-มิ.ย.

65) 

ไตรมาสท่ี 4 

(ก.ค.65-ก.ย.

65) 

502202020221 1. จัดซ้ือวัสดุ

สาขาวิชา 

 

 ระยะเวลา

ดำเนินการ  

   กรกฎาคม- 

กันยายน 2565 

 

งบดำเนินงาน  

 : คาวัสดุ, 

 รายละเอยีด คาวัสดุ 

28,850 บาท 

 

รวมเปนเงินทั้งส้ิน 

28,850.00 บาท 

28,850.00 0.00 0.00 0.00 28,850.00 
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 สถานที่ดำเนินการ  

   ภายนอก

มหาวิทยาลัยราชภฏั

เทพสตรี 

 

 ผูรับผิดชอบ

กิจกรรม  

   ผศ.ดร.วาสิตา

เกิดผล  ประสพศักด์ิ 

 

 การขอจัดกิจกราม  

   1, กิจกรรมที่ตอง

ขออนุมัติดำเนินการ 

502202020321 2. ติดตอราชการ/

ประชุม/ไปราชการ

ของอาจารย 

 

 ระยะเวลา

ดำเนินการ  

   เมษายน-กันยายน 

2565 

 

 สถานที่ดำเนินการ  

   ภายนอก

มหาวิทยาลัยราชภฏั

เทพสตรี 

 

 ผูรับผิดชอบ

กิจกรรม  

   ผศ.ดร.วาสิตา

เกิดผล  ประสพศักด์ิ 

 

 การขอจัดกิจกราม  

   1, กิจกรรมที่ตอง

ขออนุมัติดำเนินการ 

งบดำเนินงาน  

 : คาใชสอย, 

 รายละเอยีด คาใชสอย 

40,000 บาท 

 - เบีย้เล้ียง 3 คน ๆ ละ 

240 บาท 4 วัน เปนเงิน  

2,880 บาท 

 - คาพาหนะ คานำมัน  

เปนเงิน  6,120 บาท 

 - คาทีพ่ัก 3 คนๆละ 2 

คืนๆละ 1,000 บาท   

เปนเงิน  6,000 บาท 

 - คาลงทะเบียน เปน

เงิน  25,000 บาท                                   

   

รวมเปนเงินทั้งส้ิน 

40,000.00 บาท 

หมายเหตุ  ถวัเฉล่ียทุก

รายการ 

40,000.00 0.00 0.00 20,000.00 20,000.00 

        

รวม  68,850.00     
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19. ตัวช้ีวัดความสำเร็จของกิจกรรมยอย 

กิจกรรมยอย ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ 

คาเปาหมาย(Target) 

ป 2564 ป 2565 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.64 – ธ.ค.

64) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.65 – มี.ค.

65) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.65 – มิ.ย.

65) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.65 – ก.ย.

65) 

1. จัดซ้ือวัสดุสาขาวิชา ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : วัสดุสาขา รายการ 0.00 0.00 0.00 10.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : คุณภาพของวสัดุ รอยละ 0.00 0.00 0.00 80.00 

2. ติดตอราชการ/ประชุม/ไป

ราชการของอาจารย 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ติดตอราชการ/

ประชุม/ไปราชการของอาจารยและ

นักศึกษา 

คร้ัง 0.00 0.00 1.00 1.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การดำเนินงานมี

ประสิทธิภาพ 

รอยละ 0.00 0.00 80.00 80.00 

 

20. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

 หลักสูตรมีการบริหารงานอยางมีประสิทธิภาพ 

21. การประเมินกิจกรรม 

การจัดซ้ือวัสดุ และ ไปราชการเปนไปตามเปาหมาย 

22. การติดตามผล 

การรายงานผลไปราชการ 

23. ผูประเมิน 

คณาจารย 

24. สาเหตุหรือปจจัยความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนในการดำเนินโครงการ 

สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง 

1. การไปราชการตรงกับตารางสอน 1. สอนชดเชย 
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25. บูรณาการโครงการกับ 

[ ] การจัดการเรียนการสอน ในวิชา  

[ ] การวิจัย  

[X] การปฏิบัติงาน   

[ ] การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

[ ] การบริการวิชาการ 

[ ] การพัฒนาทองถ่ิน 

[ ] อ่ืนๆ  
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มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

แผนปฏิบัติการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

หนวยงานหลัก คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร หนวยงานรอง สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ระดับปริญญาโท 

1. ประเภทงบประมาณ 5, งบ บัณฑิต 

2. แผนงาน 02, พ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

3. ผลผลิต 022, ผูสำเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 

4. งาน/โครงการ 02207, งานพัฒนานักศึกษา 

5. รหัสโครงการ  6526000004 

6. กิจกรรมหลัก 0220701, การพัฒนานักศึกษา 

7. สถานภาพโครงการ 4, โครงการจัดสรรเพ่ิมเติมระหวางป ครั้งท่ี 1 

8. ลักษณะงาน 1, งานพ้ืนฐาน 

9. ประเด็นยุทธศาสตร 03, การยกระดับคุณภาพการศึกษา 

10. กลยุทธ 0302, พัฒนาสมรรถนะบัณฑิตตามความตองการของตลาดแรงงาน 

11. ศูนยตนทุน 65F00300, ผลิตบัณฑิตดานสังคมศาสตร 

12. หลักการและเหตุผล 

 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร มุงผลิตมหาบัณฑิตดานการบริหารรัฐ

กิจใหมีความรูทางวิชาการและทักษะทางวิชาชีพทางรัฐประศาสนศาสตร ตลอดจนนำทักษะทางการวิจัยมาประยุกตใช

ในการแกปญหาชุมชนและทองถ่ิน และใชเครื่องมือในทางสถิติข้ันพ้ืนฐานในการแกปญหาทางวิจัยไดอยางถูกตอง อัน

นำไปสูการสรางนวัตกรรมบนพ้ืนฐานของแนวคิดและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร สามารถวิเคราะห สังเคราะหและ

ประยุกตใชความรูทางรัฐประศาสนศาสตรในการวิเคราะหสภาพปญหาของแตละพ้ืนท่ีไดอยางเหมาะสม รับฟงความ

คิดเห็นและแสดงความคิดเห็นไดอยางสรางสรรค มีภาวะผูนำในทางวิชาการและสามารถแสดงความเห็นเชิงวิพากษบน

ฐานแนวคิดและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร อีกท้ังมีคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบตอสังคมและสวนรวม  

 หลักสูตรจึงใหความสำคัญกับการผลิตบุคลากรท่ีมีความรู ความสามารถสูงในการบริหารงานภาครัฐท่ีมีการ

เรียนรูแบบสหวิทยาการ เพ่ือนำองคความรูไปใชแกปญหาการบริหารงานภาครัฐและสามารถนำไปใชในการพัฒนา
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ทองถ่ินในมิติตาง ๆ ไดแบบองครวม เนนการผลิตบุคลากรท่ีมีความรู คูคุณธรรม ยึดม่ันในหลักธรรมาภิบาล มี

ความสามารถในการวิจัยท่ีจะนำไปใชในการแสวงหาองคความรูใหม การแกปญหาและพัฒนาองคกร ชุมชน และ

ทองถ่ินไดเปนอยางดี ในศาสตรทางดานการบริหารงานภาครัฐ โดยมุงเนนใหนักศึกษามีความรู ความสามารถและ

ทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 ในเชิงลึก สามารถนำไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด อีกท้ัง

เปนการพัฒนาองคกรทองถ่ินอยางยั่งยืน ภายใตแนวคิดท่ีวาผมุงเนนการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตสูนักปฏิบัติอยางมือ

อาชีพ และการยกคุณภาพมาตรฐานชีวิตของชุมชน ทองถ่ิน ใหมีความเขมแข็งและยั่งยืนฝ  จากเหตุผลท่ีไดกลาว

มาขางตน ทางหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร จึงตระหนักถึงความสำคัญ

ดังกลาว จึงไดจัดโครงการเพ่ือพัฒนานักศึกษา จำนวน 8 โครงการ  ไดแก  

1.โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการเขียนบทความวิจัย บทความวิชาการเพ่ือตีพิมพในวารสารวิชาการ  

2.โครงการศึกษาดูงานและสัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร                                                                     

3.โครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงคในศตวรรษท่ี 21 

4.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสืบคนฐานขอมูลและการเขียนบรรณานุกรมเพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตร 

5.โครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิาร เรื่อง เทคนิคการเขียนโครงรางวิจัยและการทบทวนวรรณกรรม 

6.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เครื่องมือวิจัยและสถิติการวิจัยทางสังคมศาสตร 

7.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง หลักการเขียนรายงานการวิจัยทางสังคมศาสตร 

8.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเสริมทักษะภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา 

13. วัตถุประสงค 

 1.เพ่ือใหนักศึกษามีความรู ความเขาใจ หลักเกณฑและเทคนิคการเขียนบทความวิจัย บทความวิชาการ เพ่ือ

ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ตลอดจนการนำเสนอในการประชุมวิชาการท้ังในระดับชาติและ

นานาชาติไดอยางถูกตองตามหลักวิชาการ 

          2.เพ่ือใหนักศึกษามีความรู ความเขาใจเก่ียวกับการบริหารงานภาครัฐท่ีมีการเรียนรูแบบสหวิทยาการจากแหลง

เรียนรูโดยตรง ตลอดจนไดเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูขอมูล ประสบการณตรงจากวิทยากรผูทรงคุณวุฒิ และเกิดความรู

ใหม 

          3.เพ่ือใหนักศึกษามีความรู ความเขาใจเก่ียวกับการพัฒนาตนเอง และสามารถพัฒนาคุณลักษณะอันพึง

ประสงคและทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

          4.เพ่ือใหนักศึกษาไดรับความรู ความเขาใจในเทคนิคการสืบคนฐานขอมูล รวมถึงหลักการ แนวทางการอางอิง

และการเขียนบรรณานุกรมในงานวิจัยใหถูกตองตามหลักวิชาการ เพ่ือใหงานวิจัยของนักศึกษามีคุณภาพ มาตรฐาน 

และนาเชื่อถือได 

          5.เพ่ือใหนักศึกษาไดความรู ความเขาใจหลักการ และวิธีการเขียนโครงรางการวิจัยไดอยางถูกตอง รวมถึง

หลักการและแนวทางในการทบทวนวรรณกรรมเพ่ือนำไปสูงานวิจัยของนักศึกษาไดอยางมีคุณภาพ 

          6.เพ่ือใหนักศึกษาไดความรู ความเขาใจในการสรางเครื่องมือและพัฒนาเครื่องมือท่ีใชในการวิจัยทาง
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สังคมศาสตร และการสถิติวิจัยทางสังคมศาสตร เพ่ือใหเหมาะสมกับงานวิจัยของนักศึกษา 

          7.เพ่ือใหนักศึกษาไดความรู ความเขาใจในหลักการเขียนรายงานการวิจัยทางสังคมศาสตรท่ีถูกตองตามหลัก

วิชาการและใหเปนไปตามแนวทางของคูมือการวิทยานิพนธและการคนควาอิสระระดับมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราช

ภัฏเทพสตรี 

          8.เพ่ือใหนักศึกษามีความรู ความเขาใจ ดานการใชไวยากรณ (Grammar) การอาน (Reading) และการเขียน 

(Writing) ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

14. กลุมเปาหมายกิจกรรมหลัก 

 นักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร รุนท่ี 2 จำนวน  18 คน 

          นักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร รุนท่ี 3 จำนวน  13 คน 

15. รูปแบบกิจกรรม 

 7, อ่ืนๆ จัดอบรม, สัมมนา และศึกษาดูงาน 

16. สอดคลองกับอัตลักษณมหาวิทยาลัย 

[X] ม (มืออาชีพ)    [ ] ร (รักษทองถ่ิน)    [X] ท (ทันสมัย)  

17.  ตัวช้ีวัดความสำเร็จของกิจกรรมหลัก 

ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ 
คาเปาหมาย(Target) 

ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4 

เชิงปริมาณ      

1. ผูเขารวมโครงการ คน 0.00 0.00 62.00 52.00 

เชิงคุณภาพ       

1. ความรูความเขาใจตามวัตถุประสงคของ

โครงการ 

รอยละ 0.00 0.00 80.00 80.00 

เชิงเวลา       

1. ตามระยะเวลาที่กำหนด รอยละ 0.00 0.00 90.00 90.00 

      

 

18. แผนการดำเนินงานกิจกรรมยอย 

รหัส 12 หลัก ชื่อกิจกรรมยอย 
หมวดรายจาย/

รายละเอียด 
จำนวนเงิน 

แผนการปฏบิัติงาน 

ไตรมาสท่ี 1 

(ต.ค.64-ธ.ค.

64) 

ไตรมาสท่ี 2 

(ม.ค.65-มี.ค.

65) 

ไตรมาสท่ี 3 

(เม.ย.65-มิ.ย.

65) 

ไตรมาสท่ี 4 

(ก.ค.65-ก.ย.

65) 

502207011121 1. สัมมนาเชิง

ปฏิบัติการ  เทคนิค

การเขียนบทความวจิัย 

บทความวิชาการ เพื่อ

ตีพิมพใน

งบดำเนินงาน  

 : คาตอบแทน, 

 รายละเอยีด 

คาตอบแทน  

12,600 บาท 

12,600.00 0.00 0.00 12,600.00 0.00 
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วารสารวิชาการ 

 

 ระยะเวลาดำเนินการ  

   เม.ย.-มิ.ย.2565 

 

 สถานที่ดำเนินการ  

   จัดอบรมผานส่ือ

อิเล็กทรอนิกส 

(มหาวิทยาลัย) 

 

 ผูรับผิดชอบกิจกรรม  

   ผศ.ดร.วราภรณ  

ทรัพยรวงทอง 

 

 การขอจัดกิจกราม  

   1, กิจกรรมที่ตองขอ

อนุมัติดำเนินการ 

-วิทยากรภายนอก 2 

คน x7 ชั่วโมง x600 

บาท x1 วัน      เปน

เงิน 8,400 บาท 

-วิทยากรภายใน 2 

คนx7ชั่วโมงx300 

บาทx1 วัน           

เปนเงิน 4,200 บาท 

 

รวมเปนเงินทั้งส้ิน 

12,600.00 บาท 

502207011221 2. ศึกษาดูงานและ

สัมมนาทางรัฐ

ประศาสนศาสตร 

 

 ระยะเวลาดำเนินการ  

   เม.ย.-มิ.ย.2565 

 

 สถานที่ดำเนินการ  

   ศึกษาดูงานนอก

สถานที่ 

 

 ผูรับผิดชอบกิจกรรม  

   ผศ.ดร.มยุรี  รัตน

เสริมพงศ 

 

 การขอจัดกิจกราม  

   1, กิจกรรมที่ตองขอ

อนุมัติดำเนินการ 

งบดำเนินงาน  

 : คาตอบแทน, คาใช

สอย, คาวัสดุ, 

 รายละเอยีด 

คาตอบแทน  

25,200 บาท 

คาใชสอย 47,320 

บาท 

คาวัสดุ 2,480 บาท 

1. คาวิทยากร 

-วิทยากรภายนอก 2 

คน x7 ชั่วโมง x600 

บาท x2 วัน      เปน

เงิน 16,800  บาท 

-วิทยากรภายใน 2 

คนx7ชั่วโมงx300 

บาทx2 วัน  เปนเงิน 

8,400 บาท 

2. คาอาหาร/อาหาร

วางนักศึกษา 

-คาอาหาร 18 คน

x80 บาทx4 มื้อ เปน

เงิน 5,760 บาท 

-คาอาหารวาง 18 

คนx40 บาทx4 มื้อ 

เปนเงิน 2,880 บาท 

3. คาอาหาร/อาหาร

วางอาจารยและ

วิทยากร 

75,000.00 0.00 0.00 75,000.00 0.00 
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-คาอาหาร 6 คน

x150 บาทx4 มื้อ 

เปนเงิน 3,600 บาท 

-คาอาหารวาง 6 คน

x50 บาทx4 มื้อ เปน

เงิน 1,200 บาท 

4. คาที่พัก 

-คาที่พักนกัศึกษา 18 

คนx300 บาทx 1 

คืน เปนเงิน 5,400 

บาท 

-คาที่พักอาจารยและ

วิทยากร 6 คน

x1,000 บาทx 1 คืน 

เปนเงิน 6,000 บาท 

-คาที่พักพนกังานขับ

รถ 1 คนx1,000 

บาทx1 คืน เปนเงิน 

1,000 บาท 

5. คาเบี้ยเล้ียง

พนักงานขับรถ 1 คน

x240 บาทx 2 วัน 

เปนเงิน 480 บาท 

6. คาน้ำมันเชื้อเพลิง 

-คาน้ำมันเชื้อเพลิง 

เปนเงิน 16,000 

บาท 

-คาน้ำมันเชื้อเพลิง

รถวิทยากร 2 คันx 

2,500 บาท เปนเงิน 

5,000 บาท 

7. คาวัสดุ เปนเงิน 

2,480 บาท 

 

รวมเปนเงินทั้งส้ิน 

75,000.00 บาท 

(ถัวเฉล่ียจายทกุ

รายการ) 

502207011321 3. พัฒนาคุณลักษณะ

บัณฑิตที่พึงประสงคใน

ศตวรรษที่ 21 

 

 ระยะเวลาดำเนินการ  

   เม.ย.-มิ.ย.2565 

 

 สถานที่ดำเนินการ  

งบดำเนินงาน  

 : คาตอบแทน, 

 รายละเอยีด 

คาตอบแทน  

12,600 บาท 

-วิทยากรภายนอก 2 

คน x7 ชั่วโมง x600 

บาท x1 วัน      เปน

12,600.00 0.00 0.00 12,600.00 0.00 
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   จัดอบรมผานส่ือ

อิเล็กทรอนิกส 

(มหาวิทยาลัย) 

 

 ผูรับผิดชอบกิจกรรม  

   ผศ.ดร.วาสิตา

เกิดผล  ประสพศักด์ิ 

 

 การขอจัดกิจกราม  

   1, กิจกรรมที่ตองขอ

อนุมัติดำเนินการ 

เงิน 8,400 บาท 

-วิทยากรภายใน 2 

คนx7ชั่วโมงx300 

บาทx1 วัน            

เปนเงิน 4,200 บาท 

 

รวมเปนเงินทั้งส้ิน 

12,600.00 บาท 

502207011421 4. อบรมเชิงปฏิบัติการ  

การสืบคนฐานขอมูล

และการเขียน

บรรณานุกรมเพื่อการ

วิจัยทางสังคมศาสตร 

 

 ระยะเวลาดำเนินการ  

   เม.ย. - มิ.ย. 65 

 

 สถานที่ดำเนินการ  

   จัดอบรมผานส่ือ

อิเล็กทรอนิกส 

(มหาวิทยาลัย) 

 

 ผูรับผิดชอบกิจกรรม  

   ผศ.ดร.วาสิตา

เกิดผล  ประสพศักด์ิ 

 

 การขอจัดกิจกราม  

   1, กิจกรรมที่ตองขอ

อนุมัติดำเนินการ 

งบดำเนินงาน  

 : คาตอบแทน, 

 รายละเอยีด 

คาตอบแทน  

12,600 บาท 

-วิทยากรภายนอก 2 

คน x7 ชั่วโมง x600 

บาท x1 วัน      เปน

เงิน 8,400 บาท 

-วิทยากรภายใน 2 

คนx7ชั่วโมงx300 

บาทx1 วัน     เปน

เงิน 4,200 บาท 

 

รวมเปนเงินทั้งส้ิน 

12,600.00 บาท 

12,600.00 0.00 0.00 12,600.00 0.00 

502207011521 5. อบรมเชิงปฏิบัติการ  

เทคนิคการเขียนโครง

รางวิจัยและการ

ทบทวนวรรณกรรม 

 

 ระยะเวลาดำเนนิการ  

   ก.ค. - ก.ย. 65 

 

 สถานที่ดำเนินการ  

   จัดอบรมผานส่ือ

อิเล็กทรอนิกส 

(มหาวิทยาลัย) 

 

 ผูรับผิดชอบกิจกรรม  

งบดำเนินงาน  

 : คาตอบแทน, 

 รายละเอยีด 

คาตอบแทน  

12,600 บาท 

-วิทยากรภายนอก 2 

คน x7 ชั่วโมง x600 

บาท x1 วัน      เปน

เงิน 8,400 บาท 

-วิทยากรภายใน 2 

คนx7ชั่วโมงx300 

บาทx1 วัน เปนเงิน 

4,200 บาท 

 

12,600.00 0.00 0.00 0.00 12,600.00 
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   ผศ.ดร.มยุรี  รัตน

เสริมพงศ 

 การขอจัดกิจกราม  

   1, กิจกรรมที่ตองขอ

อนุมัติดำเนินการ 

รวมเปนเงินทั้งส้ิน 

12,600.00 บาท 

502207011621 6. อบรมเชิงปฏิบัติการ  

เคร่ืองมือวิจัยและสถิติ

การวิจยัทาง

สังคมศาสตร 

 

 ระยะเวลาดำเนินการ  

   ก.ค. - ก.ย. 65 

 

 สถานที่ดำเนินการ  

   จัดอบรมผานส่ือ

อิเล็กทรอนิกส 

(มหาวิทยาลัย) 

 

 ผูรับผิดชอบกิจกรรม  

   ผศ.ดร.มยุรี  รัตน

เสริมพงศ 

 

 การขอจัดกิจกราม  

   1, กิจกรรมที่ตองขอ

อนุมัติดำเนินการ 

งบดำเนินงาน  

 : คาตอบแทน, 

 รายละเอยีด 

คาตอบแทน  

12,600 บาท 

-วิทยากรภายนอก 2 

คน x7 ชั่วโมง x600 

บาท x1 วัน      เปน

เงิน 8,400 บาท 

-วิทยากรภายใน 2 

คนx7ชั่วโมงx300 

บาทx1 วัน   เปนเงิน 

4,200 บาท 

 

รวมเปนเงินทั้งส้ิน 

12,600.00 บาท 

12,600.00 0.00 0.00 0.00 12,600.00 

502207011721 7. อบรมเชิงปฏิบัติการ  

หลักการเขยีนรายงาน

การวิจยัทาง

สังคมศาสตร 

 

 ระยะเวลาดำเนินการ  

   ก.ค. - ก.ย. 65 

 

 สถานที่ดำเนินการ  

   จัดอบรมผานส่ือ

อิเล็กทรอนิกส 

(มหาวิทยาลัย) 

 

 ผูรับผิดชอบกิจกรรม  

   ผศ.ดร.วราภรณ  

ทรัพยรวงทอง 

 

 การขอจัดกจิกราม  

   1, กิจกรรมที่ตองขอ

อนุมัติดำเนินการ 

งบดำเนินงาน  

 : คาตอบแทน, 

 รายละเอยีด 

คาตอบแทน  

12,600 บาท 

-วิทยากรภายนอก 2 

คน x7 ชั่วโมง x600 

บาท x1 วัน      เปน

เงิน 8,400 บาท 

-วิทยากรภายใน 2 

คนx7ชั่วโมงx300 

บาทx1 วัน เปนเงิน 

4,200 บาท 

 

รวมเปนเงินทั้งส้ิน 

12,600.00 บาท 

12,600.00 0.00 0.00 0.00 12,600.00 



32 

 

502207011821 8. อบรมเชิงปฏิบัติการ  

เสริมทักษะ

ภาษาอังกฤษสำหรับ

บัณฑิตศึกษา 

 

 ระยะเวลาดำเนินการ  

   ก.ค. - ก.ย. 65 
 

 สถานที่ดำเนินการ  

   จัดอบรมผานส่ือ

อิเล็กทรอนิกส 

(มหาวิทยาลัย) 
 

 ผูรับผิดชอบกิจกรรม  

   ผศ.ดร.วาสิตา

เกิดผล  ประสพศักด์ิ 
 

 การขอจัดกิจกราม  

   1, กิจกรรมที่ตองขอ

อนุมัติดำเนินการ 

งบดำเนินงาน  

 : คาตอบแทน, 

 รายละเอยีด 

คาตอบแทน  4,200 

บาท 

-วิทยากรภายใน 2 

คนx7ชั่วโมงx300 

บาทx1 วัน  เปนเงิน 

4,200 บาท 

 

รวมเปนเงินทั้งส้ิน 

4,200.00 บาท 

4,200.00 0.00 0.00 0.00 4,200.00 

รวม  154,800.00     

19. ตัวช้ีวัดความสำเร็จของกิจกรรมยอย 

กิจกรรมยอย ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ 

คาเปาหมาย(Target) 

ป 2564 ป 2565 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.64 – ธ.ค.

64) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.65 – มี.ค.

65) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.65 – มิ.ย.

65) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.65 – ก.ย.

65) 

1. สัมมนาเชิงปฏิบัติการ  

เทคนิคการเขยีนบทความ

วิจัย บทความวิชาการ เพือ่

ตีพิมพในวารสารวิชาการ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผูเขารวม

โครงการ 

คน 0.00 0.00 18.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความรูความเขาใจ

ตามวัตถุประสงคของโครงการ 

รอยละ 0.00 0.00 80.00 0.00 

2. ศึกษาดูงานและสัมมนา

ทางรัฐประศาสนศาสตร 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผูเขารวม

โครงการ 

คน 0.00 0.00 18.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความรูความเขาใจ

ตามวัตถุประสงคของโครงการ 

รอยละ 0.00 0.00 80.00 0.00 

3. พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิต

ที่พึงประสงคในศตวรรษที่ 21 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผูเขารวม

โครงการ 

คน 0.00 0.00 13.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความรูความเขาใจ

ตามวัตถุประสงคของโครงการ 

รอยละ 0.00 0.00 80.00 0.00 
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4. อบรมเชิงปฏิบัติการ  การ

สืบคนฐานขอมูลและการ

เขียนบรรณานุกรมเพื่อการ

วิจัยทางสังคมศาสตร 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผูเขารวม

โครงการ 

คน 0.00 0.00 13.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความรูความเขาใจ

ตามวัตถุประสงคของโครงการ 

รอยละ 0.00 0.00 80.00 0.00 

5. อบรมเชิงปฏิบัติการ  

เทคนิคการเขียนโครงรางวิจัย

และการทบทวนวรรณกรรม 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผูเขารวม

โครงการ 

คน 0.00 0.00 0.00 13.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความรูความเขาใจ

ตามวัตถุประสงคของโครงการ 

รอยละ 0.00 0.00 0.00 80.00 

6. อบรมเชิงปฏิบัติการ  

เคร่ืองมือวิจัยและสถิติการ

วิจัยทางสังคมศาสตร 

ตัวชีว้ัดเชิงปริมาณ : จำนวนผูเขารวม

โครงการ 

คน 0.00 0.00 0.00 13.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความรูความเขาใจ

ตามวัตถุประสงคของโครงการ 

รอยละ 0.00 0.00 0.00 80.00 

7. อบรมเชิงปฏิบัติการ  

หลักการเขยีนรายงานการ

วิจัยทางสังคมศาสตร 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผูเขารวม

โครงการ 

คน 0.00 0.00 0.00 13.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความรูความเขาใจ

ตามวัตถุประสงคของโครงการ 

รอยละ 0.00 0.00 0.00 80.00 

8. อบรมเชิงปฏิบัติการ  เสริม

ทักษะภาษาอังกฤษสำหรับ

บัณฑิตศึกษา 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผูเขารวม

โครงการ 

คน 0.00 0.00 0.00 13.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความรูความเขาใจ

ตามวัตถุประสงคของโครงการ 

รอยละ 0.00 0.00 0.00 80.00 

20. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

 1.นักศึกษามีความรู ความเขาใจ หลักเกณฑและเทคนิคการเขียนบทความวิจัย บทความวิชาการ เพ่ือตีพิมพใน

วารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ตลอดจนการนำเสนอในการประชุมวิชาการท้ังในระดับชาติและนานาชาติได

อยางถูกตองตามหลักวิชาการ 

         2.นักศึกษามีความรู ความเขาใจเก่ียวกับการบริหารงานภาครัฐท่ีมีการเรียนรูแบบสหวิทยาการจากแหลงเรียนรู

โดยตรง ตลอดจนไดเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูขอมูล ไดมีประสบการณตรง และมีโอกาสไดแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน  

         3.นักศึกษามีความรู ความเขาใจเก่ียวกับการพัฒนาตนเอง และสามารถพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงคและ

ทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21  
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        4.นักศึกษามีความรู ความเขาใจเก่ียวกับเทคนิคการสืบคนฐานขอมูล รวมถึงหลักการ แนวทางการอางอิงและ

การเขียนบรรณานุกรมในงานวิจัยใหถูกตองตามหลักวิชาการ  

         5.นักศึกษามีความรู ความเขาใจเก่ียวกับหลักการ และวิธีการเขียนโครงรางการวิจัยไดอยางถูกตอง รวมถึง

หลักการและแนวทางในการทบทวนวรรณกรรม 

         6.นักศึกษามีความรู ความเขาใจในการสรางเครื่องมือ พัฒนาเครื่องมือ และการสถิติวิจัยทางสังคมศาสตร 

เพ่ือใหเหมาะสมกับงานวิจัย 

         7.นักศึกษามีความรู ความเขาใจในหลักการเขียนรายงานการวิจัยทางสังคมศาสตรท่ีถูกตองตามหลักวิชาการ 

         8.นักศึกษามีความรู ความเขาใจ ดานการใชไวยากรณ (Grammar) การอาน (Reading) และการเขียน 

(Writing) ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

21. การประเมินกิจกรรม 

แบบประเมิน 

22. การติดตามผล 

หลังการเขารวมกิจกรรม สอบถามความรูความเขาใจ และความรูท่ีนำไปใชประโยชน 

23. ผูประเมิน 

นักศึกษา 

24. สาเหตุหรือปจจัยความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนในการดำเนินโครงการ 

สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง 

1. ระบาดของโรคติดตอเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) 1. จัดกิจกรรมในรูปแบบออนไลน 

2. กิจกรรมสวนใหญเนนเปนการลงมือปฏิบัติเพ่ือใหเกิดทักษะและความเขาใจ 2. หลักสูตรจัดใหมีการทบทวนเน้ือหาหลังจากการ

อบรมไปแลว 1-2 เดือน 

25. บูรณาการโครงการกับ 

[X] การจัดการเรียนการสอน ในวิชา ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร 

[X] การวิจัย  

[ ] การปฏิบัติงาน   

[ ] การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม                   

[ ] การบริการวิชาการ 

[ ] การพัฒนาทองถ่ิน 



 

 

 

คณะวิทยาการจัดการ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

งบกศ.บป.  
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 ยุทธศาสตร : การยกระดับคุณภาพการศึกษา -              

1   งาน/โครงการ : โครงการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาภาคพิเศษดานสังคมศาสตร  

     6536000006, จัดการศึกษาภาคพิเศษคณะวิทยาการจัดการ 

         302202030521, ดําเนินงานจัดการเรียนการสอนภาคพิเศษ คณะวิทยาการจัดการ 03, 02 -               -             51,300.00   -               -              51,300.00     

         302202030631, โซฟารับแขก 03, 02 -               -             -            -               23,400.00     23,400.00     

4,800.00      4,380.00     58,120.00  -             23,400.00    74,700.00    

74,700.00    รวมงบประมาณทั้งสิ้น 67,300.00                                                              23,400.00    

รายละเอียดคําของบประมาณ/แผนปฏิบัติการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2565  (เพิ่มเติมจากน.ศ.เขาเทอม 2/2564  ผานสภา)

หนวยงานหลัก คณะวิทยาการจัดการ หนวยงานรอง งานธุรการ สํานักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

ประเภทงบประมาณ : งบ กศ.บป. แผนงาน : พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย ผลผลิต  ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 

ลําดับที่ งาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง/รหัส 12 หลัก
ยุทธศาสตร/

กลยุทธ

งบดําเนินงาน

คา

สาธารณูปโภค
คาตอบแทน คาใชสอย

รวมงบประมาณ 

คาครุภัณฑ
รวมทั้งสิ้น

งบลงทุน

คาวัสดุ
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มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

แผนปฏิบัติการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

หนวยงานหลัก คณะวิทยาการจัดการ หนวยงานรอง งานธุรการ สำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

1. ประเภทงบประมาณ 3, งบ กศ.บป. 

2. แผนงาน 02, พ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

3. ผลผลิต 022, ผูสำเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 

4. งาน/โครงการ 02202, โครงการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาภาคพิเศษดานสังคมศาสตร 

5. รหัสโครงการ  6536000006 

6. กิจกรรมหลัก 0220203, จัดการศึกษาภาคพิเศษคณะวิทยาการจัดการ 

7. สถานภาพโครงการ 4, โครงการจัดสรรเพ่ิมเติมระหวางป ครั้งท่ี 1 

8. ลักษณะงาน 1, งานพ้ืนฐาน 

9. ประเด็นยุทธศาสตร 03, การยกระดับคุณภาพการศึกษา 

10. กลยุทธ 0302, พัฒนาสมรรถนะบัณฑิตตามความตองการของตลาดแรงงาน 

11. ศูนยตนทุน 65F00300, ผลิตบัณฑิตดานสังคมศาสตร 

12. หลักการและเหตุผล 

 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีเปนคณะวิชาท่ีมีภารกิจหลัก คือ การพัฒนาบัณฑิต การ

วิจัย การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ซ่ึงภารกิจในดานการพัฒนาบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ

มุงเนนท่ีจะผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพเพ่ือเขาสูตลาดแรงงาน คณะวิทยาการจัดการ ไดพิจารณาเห็นความสำคัญในการท่ี

จะเสริมสรางพัฒนาบุคลากร ใหมีความรูความเขาใจ มีความสามารถในการบริหารจัดการ และดำเนินการจัดการศึกษา

ในทุกหลักสูตรการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ การสรางความเปนเลิศทางวิชาการท้ังในดานการเรียนการสอน การวิจัย 

การบริการวิชาการแกสังคมและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เพ่ือใหสอดคลองตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการ

ประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และสำนักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา 
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13. วัตถุประสงค 

 จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ อุปกรณและสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนและการบริหารงาน 

14. กลุมเปาหมายกิจกรรมหลัก 

 นักศึกษา อาจารยและบุคลากร 

15. รูปแบบกิจกรรม 

 2, จัดซ้ือจัดจาง 

16. สอดคลองกับอัตลักษณมหาวิทยาลัย 

[X] ม (มืออาชีพ)    [X] ร (รักษทองถ่ิน)    [X] ท (ทันสมัย)  

17.  ตัวช้ีวัดความสำเร็จของกิจกรรมหลัก 

ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ 
คาเปาหมาย(Target) 

ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4 

เชิงปริมาณ      

1. จัดซ้ือ/จัดจาง คร้ัง 0.00 1.00 0.00 1.00 

เชิงคุณภาพ       

1. ความพึงพอใจคุณภาพการบริหารจัดการ รอยละ 0.00 80.00 0.00 80.00 

เชิงเวลา       

1. การดำเนินงานแลวเสร็จภายในเวลาที่

กำหนด 

รอยละ 0.00 80.00 0.00 80.00 

 

18. แผนการดำเนินงานกิจกรรมยอย 

รหัส 12 หลัก ชื่อกิจกรรมยอย 
หมวดรายจาย/

รายละเอียด 
จำนวนเงิน 

แผนการปฏบิัติงาน 

ไตรมาสท่ี 1 

(ต.ค.64-ธ.ค.64) 

ไตรมาสท่ี 2 

(ม.ค.65-มี.ค.65) 

ไตรมาสท่ี 3 

(เม.ย.65-มิ.ย.65) 

ไตรมาสท่ี 4 

(ก.ค.65-ก.ย.65) 

302202030521 1. ดำเนินงาน

จัดการเรียนการ

สอนภาคพิเศษ 

คณะวิทยาการ

จัดการ 

 

 ระยะเวลา

ดำเนินการ  

   กรกฎาคม - 

กันยายน 2565 

 

 สถานที่ดำเนินการ  

   มหาวิทยาลัยราช

ภัฏเทพสตรี 

งบดำเนินงาน  

 : คาวัสดุ, 

 รายละเอยีด คาวัสดุ 

51,300 บาท 

 

รวมเปนเงินทั้งส้ิน 

51,300.00 บาท 

 

ขอใชกิจกรรมเดิม 

รหัส 

302202030121 

51,300.00 0.00 0.00 0.00 51,300.00 
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 ผูรับผิดชอบ

กิจกรรม  

   ผศ.นฤมลวรรณ  

สุขไมตรี 

 

 การขอจัดกิจกราม  

   1, กิจกรรมที่ตอง

ขออนุมัติ

ดำเนินการ 

302202030631 2. โซฟารับแขก 

 

 ระยะเวลา

ดำเนินการ  

   มกราคม - 

มีนาคม 2565 

 

 สถานที่ดำเนินการ  

   มหาวิทยาลัยราช

ภัฏเทพสตรี 

 

 ผูรับผิดชอบ

กิจกรรม  

   ผศ.นฤมลวรรณ  

สุขไมตรี 

 

 การขอจัดกิจกราม  

   1, กิจกรรมที่ตอง

ขออนุมัติ

ดำเนินการ 

งบลงทุน  

 : คาครุภัณฑ, 

 รายละเอยีด คา

ครุภัณฑ 23,400 

บาท 

-โซฟา 2 ที่นั่ง ขนาด 

150x80x86 ซม.  

บุดวยหนัง PVC 

โครงสรางไมเนื้อแข็ง 

หุมดวยฟองน้ำอยาง

ดี จำนวน 6 ตัวๆ ละ 

3,900 บาท  

 

รวมเปนเงินทั้งส้ิน 

23,400.00 บาท 

 

 รายการครุภัณฑ 

1.โซฟา ราคา 

3900.00 จำนวน 

6.00 ตัว รวมเปนเงิน 

23,400.00 บาท 

 รวมคาครุภัณฑ เปน

เงิน 23,400.00 บาท 

23,400.00 0.00 23,400.00 0.00 0.00 

รวม  74,700.00     

 

19. ตัวช้ีวัดความสำเร็จของกิจกรรมยอย 

กิจกรรมยอย ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ 

คาเปาหมาย(Target) 

ป 2564 ป 2565 

ไตรมาส 1 

(ต.ค.64 – ธ.ค.

64) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.65 – มี.ค.

65) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.65 – มิ.ย.

65) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.65 – ก.ย.

65) 

1. ดำเนินงานจัดการเรียนการ

สอนภาคพิเศษ คณะ

วิทยาการจัดการ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดซ้ือ/จัดจาง คร้ัง 0.00 0.00 0.00 1.00 
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 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การบริหารงานมี

ประสิทธิภาพ 

รอยละ 0.00 0.00 0.00 80.00 

2. โซฟารับแขก ตัวชี้วัดเชงิปริมาณ : จัดซ้ือ/จัดจาง คร้ัง 0.00 1.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ครุภัณฑที่ตรงความ

ตองการ 

รอยละ 0.00 100.00 0.00 0.00 

 

20. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

 คณะวิทยาการจัดการมีวัสดุ ครุภัณฑ อุปกรณและสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนและการบรหิารงาน 

21. การประเมินกิจกรรม 

แบบสอบถามประเมินคุณภาพการบริหารจัดการ 

22. การติดตามผล 

รายงานการเบิกจายงบประมาณ/รายงานผลการประเมินคุณภาพการใหบริการ 

23. ผูประเมิน 

นักศึกษา อาจารย และบุคลากร 

24. สาเหตุหรือปจจัยความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนในการดำเนินโครงการ 

สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง 

1. การเบิกจายงบประมาณไมเปนไปตามวงเงินท่ีกำหนด 

เนื่องจากราคาวัสดุ มีการเปลี่ยนแปลง 

1. ขออนุญาตปรับเปลี่ยนงบประมาณ 

 

25. บูรณาการโครงการกับ 

[ ] การจัดการเรียนการสอน ในวิชา  

[ ] การวิจัย  

[X] การปฏิบัติงาน   

[ ] การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

[ ] การบริการวิชาการ 

[ ] การพัฒนาทองถ่ิน 

[ ] อ่ืนๆ  
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 ยุทธศาสตร : การยกระดับคุณภาพการศึกษา -             

1   งาน/โครงการ : โครงการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาภาคพิเศษดานสังคมศาสตร  

     6543000002, จัดการศึกษาภาคพิเศษคณะวิทยาการจัดการ 

         302202030731, เครื่องพิมพ Multifunction 03, 02 -            -             -              -               10,000.00    10,000.00    

         302202030821, จัดหาวัสดุสําหรับการเรียนการสอน 03, 02 -            -             19,800.00     -               -             19,800.00    

2   งาน/โครงการ : งานพัฒนานักศึกษา 

     6543000001, การพัฒนานักศึกษา 

 

        302207010921, โครงการอบรม/สัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานทาง

บัญชี

03, 02 3,600.00     4,400.00     2,400.00       -               -             10,400.00    

         302207011021, โครงการอบรม/สัมมนาพัฒนาจริยธรรมในวิชาชีพบัญชี 03, 02 3,600.00     3,600.00     2,400.00       -               -             9,600.00      

7,200.00    8,000.00    24,600.00    -              10,000.00  49,800.00   

49,800.00   รวมงบประมาณทั้งสิ้น 39,800.00                                                             10,000.00  

รายละเอียดคําของบประมาณ/แผนปฏิบัติการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2565  (เพิ่มเติมจากน.ศ.เขาเทอม 2/2564  ผานสภา)

หนวยงานหลัก คณะวิทยาการจัดการ หนวยงานรอง สาขาวิชาการบัญชี 

ประเภทงบประมาณ : งบ กศ.บป. แผนงาน : พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย ผลผลิต  ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 

ลําดับ

ที่
งาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง/รหัส 12 หลัก

ยุทธศาสตร/

กลยุทธ

งบดําเนินงาน

คา

สาธารณูปโภค
คาตอบแทน คาใชสอย

รวมงบประมาณ 

คาครุภัณฑ
รวมทั้งสิ้น

งบลงทุน

คาวัสดุ
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มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

แผนปฏิบัติการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

หนวยงานหลัก คณะวิทยาการจัดการ หนวยงานรอง สาขาวิชาการบัญชี 

1. ประเภทงบประมาณ 3, งบ กศ.บป. 

2. แผนงาน 02, พ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

3. ผลผลิต 022, ผูสำเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 

4. งาน/โครงการ 02202, โครงการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาภาคพิเศษดานสังคมศาสตร 

5. รหัสโครงการ  6543000002 

6. กิจกรรมหลัก 0220203, จัดการศึกษาภาคพิเศษคณะวิทยาการจัดการ 

7. สถานภาพโครงการ 4, โครงการจัดสรรเพ่ิมเติมระหวางป ครั้งท่ี 1 

8. ลักษณะงาน 1, งานพ้ืนฐาน 

9. ประเด็นยุทธศาสตร 03, การยกระดับคุณภาพการศึกษา 

10. กลยุทธ 0302, พัฒนาสมรรถนะบัณฑิตตามความตองการของตลาดแรงงาน 

11. ศูนยตนทุน 65F00300, ผลิตบัณฑิตดานสังคมศาสตร 

12. หลักการและเหตุผล 

 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ตามแนวพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 นั้น เนนการพัฒนา

คุณภาพผูเรียนใหมีความรูความสามารถ ยึดเด็กเปนศูนยกลาง และปจจุบันความเจริญกาวหนาทางดานเทคโนโลยี มี

ความเจริญกาวหนาไปมาก หนวยงานใดมีการบริหารจัดการท่ีดีมีความพรอมทางดานวัสดุ อุปกรณ และครุภัณฑ

เพียงพอ ก็จะสงผลใหการบริหารจัดการ การบริการ การพัฒนางานดานอ่ืน ๆ รวมท้ังการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

มีประสิทธิภาพมากข้ึน และเพ่ือใหสอดคลองกับทิศทางการพัฒนาการศึกษาไทยในยุคไทยแลนด 4.0 ท่ีตองการสราง

นักศึกษาใหมีความรูความสามารถ และมีทักษะในการประยุกตใหเขาถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหมๆ 
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13. วัตถุประสงค 

 การจัดกิจกรรมการเรยีนการสอน ตามแนวพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 นั้น เนนการพัฒนา

คุณภาพผูเรียนใหมีความรูความสามารถ ยึดเด็กเปนศูนยกลาง และปจจุบันความเจริญกาวหนาทางดานเทคโนโลยี มี

ความเจริญกาวหนาไปมาก หนวยงานใดมีการบริหารจัดการท่ีดีมีความพรอมทางดานวัสดุ อุปกรณ และครุภัณฑ

เพียงพอ ก็จะสงผลใหการบริหารจัดการ การบริการ การพัฒนางานดานอ่ืน ๆ รวมท้ังการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

มีประสิทธิภาพมากข้ึน และเพ่ือใหสอดคลองกับทิศทางการพัฒนาการศึกษาไทยในยุคไทยแลนด 4.0 ท่ีตองการสราง

นักศึกษาใหมีความรูความสามารถ และมีทักษะในการประยุกตใหเขาถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหมๆ 

14. กลุมเปาหมายกิจกรรมหลัก 

 จัดหาครุภัณฑและวัสดุเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนสาขาการบัญชี 

15. รูปแบบกิจกรรม 

 2, จัดซ้ือจัดจาง 

16. สอดคลองกับอัตลักษณมหาวิทยาลัย 

[X] ม (มืออาชีพ)    [ ] ร (รักษทองถ่ิน)    [X] ท (ทันสมัย)  

17.  ตัวช้ีวัดความสำเร็จของกิจกรรมหลัก 

ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ 
คาเปาหมาย(Target) 

ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4 

เชิงปริมาณ      

1. จัดหาครุภัณฑ เคร่ือง 0.00 0.00 1.00 0.00 

2. จัดหาวัสดุ คร้ัง 0.00 0.00 1.00 0.00 

เชิงคุณภาพ       

1. นักศึกษาไดรับประโยชน รอยละ 0.00 0.00 100.00 0.00 

เชิงเวลา       

1. โครงการที่ดำเนินเสร็จส้ินตามกำหนดเวลา รอยละ 0.00 0.00 100.00 0.00 

      

 

18. แผนการดำเนินงานกิจกรรมยอย 

รหัส 12 หลัก ชื่อกิจกรรมยอย 
หมวดรายจาย/

รายละเอียด 
จำนวนเงิน 

แผนการปฏบิัติงาน 

ไตรมาสท่ี 1 

(ต.ค.64-ธ.ค.

64) 

ไตรมาสท่ี 2 

(ม.ค.65-มี.ค.

65) 

ไตรมาสท่ี 3 

(เม.ย.65-มิ.ย.

65) 

ไตรมาสท่ี 4 

(ก.ค.65-ก.ย.

65) 

302202030731 1. เคร่ืองพิมพ 

Multifunction 

 

 ระยะเวลา

ดำเนินการ  

งบลงทุน  

 : คาครุภัณฑ, 

 รายละเอยีด คาครุภัณฑ 

10,000 บาท 

เคร่ืองพิมพ 

10,000.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 
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   เมษายน - 

มิถุนายน 2565 

 

 สถานที่ดำเนินการ  

   มหาวิทยาลัยราช

ภัฏเทพสตรี 

 

 ผูรับผิดชอบ

กิจกรรม  

   ผศ.อัมราภรณ  

เพชรวาลี 

 

 การขอจัดกิจกราม  

   1, กิจกรรมที่ตอง

ขออนุมัติดำเนินการ 

Multifunction เลเซอร 

หรือ LED ขาวดำ จำนวน 

1 เคร่ือง 

-Print Speek ขาวดำ 34 

(แผน/นาที) 

-Resolution สูงสุด 

2400x600 dpi 

-Copy Resolution 

สูงสุด 600x600 dpi 

-Scan Resolution 

สูงสุด 1200x1200 dpi 

-Fax Speed 33.6 kbps 

-ถาดบรรจุกระดาษ 250 

แผน 

-หนวยความจำ 256 MB 

-การเชื่อมตอ USB 

2.0/LAN/WiFi  

 

รวมเปนเงินทั้งส้ิน 

10,000.00 บาท 

 

 รายการครุภัณฑ 

1.เคร่ืองพิมพ 

Multifunction ราคา 

10000.00 จำนวน 1.00 

เคร่ือง รวมเปนเงิน 

10,000.00 บาท 

 รวมคาครุภัณฑ เปนเงิน 

10,000.00 บาท 

302202030821 2. จัดหาวัสดุสำหรับ

การเรียนการสอน 

 

 ระยะเวลา

ดำเนินการ  

   เมษายน - 

มิถุนายน 2565 

 

 สถานที่ดำเนินการ  

   มหาวิทยาลัยราช

ภัฏเทพสตรี 

 

 ผูรับผิดชอบ

กิจกรรม  

   ผศ.อัมราภรณ  

เพชรวาลี 

งบดำเนินงาน  

 : คาวัสดุ, 

 รายละเอยีด คาวัสดุ 

19,800 บาท 

-คาวัสดุสำหรับการเรียน

การสอน 19,800 บาท 

 

รวมเปนเงินทั้งส้ิน 

19,800.00 บาท 

 

 รายการครุภัณฑ 

1.เคร่ืองพิมพ 

Multifunction ราคา 

10000.00 จำนวน 1.00 

เคร่ือง รวมเปนเงิน 

10,000.00 บาท 

19,800.00 0.00 0.00 19,800.00 0.00 
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 การขอจัดกิจกราม  

   1, กิจกรรมที่ตอง

ขออนุมัติดำเนินการ 

 รวมคาครุภัณฑ เปนเงิน 

10,000.00 บาท 

        

รวม  29,800.00     

 

19. ตัวช้ีวัดความสำเร็จของกิจกรรมยอย 

กิจกรรมยอย ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ 

คาเปาหมาย(Target) 

ป 2564 ป 2565 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.64 – ธ.ค.

64) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.65 – มี.ค.

65) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.65 – มิ.ย.

65) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.65 – ก.ย.

65) 

1. เคร่ืองพิมพ 

Multifunction 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดหาครุภัณฑ  เคร่ือง 0.00 0.00 1.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นกัศึกษาไดรับ

ประโยชน 

 รอยละ 0.00 0.00 100.00 0.00 

2. จัดหาวัสดุสำหรับการเรียน

การสอน 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดซ้ือจัดจาง  คร้ัง 0.00 0.00 1.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นกัศึกษาไดรับ

ประโยชน 

 รอยละ 0.00 0.00 100.00 0.00 

 

20. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

 นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี มีครุภัณฑและวัสดุอยางเพียงพอตอการพัฒนาทักษะการบัญชี แบบมืออาชีพ 

21. การประเมินกิจกรรม 

การสำรวจความตองการในการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน 

22. การติดตามผล 

รายงานการเบิกจายงบประมาณ 

23. ผูประเมิน 

สาขาวชิาการบัญช ี
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24. สาเหตุหรือปจจัยความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนในการดำเนินโครงการ 

สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง 

1. เงินงบประมาณแตละหมวดอาจมีการเปลี่ยนแปลง 1. ถัวเฉลี่ยงบประมาณตามท่ีจายจริง 

   

   

 

25. บูรณาการโครงการกับ 

[ ] การจัดการเรียนการสอน ในวิชา  

[ ] การวิจัย  

[X] การปฏิบัติงาน   

[ ] การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

[ ] การบริการวิชาการ 

[ ] การพัฒนาทองถ่ิน 

[ ] อ่ืนๆ  
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มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

แผนปฏิบัติการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

หนวยงานหลัก คณะวิทยาการจัดการ หนวยงานรอง สาขาวิชาการบัญชี 

1. ประเภทงบประมาณ 3, งบ กศ.บป. 

2. แผนงาน 02, พ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

3. ผลผลิต 022, ผูสำเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 

4. งาน/โครงการ 02207, งานพัฒนานักศึกษา 

5. รหัสโครงการ  6543000001 

6. กิจกรรมหลัก 0220701, การพัฒนานักศึกษา 

7. สถานภาพโครงการ 4, โครงการจัดสรรเพ่ิมเติมระหวางป ครั้งท่ี 1 

8. ลักษณะงาน 1, งานพ้ืนฐาน 

9. ประเด็นยุทธศาสตร 03, การยกระดับคุณภาพการศึกษา 

10. กลยุทธ 0302, พัฒนาสมรรถนะบัณฑิตตามความตองการของตลาดแรงงาน 

11. ศูนยตนทุน 65F00300, ผลิตบัณฑิตดานสังคมศาสตร 

12. หลักการและเหตุผล 

 สาขาวิชาการบัญชีไดมีการจัดทำแผนการพัฒนานักศึกษาสาขาการบัญชี เพ่ือใหมีทักษะท่ีจำเปนสอดคลองกับ

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ เพ่ือใหนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีมีความพรอมในดานการบัญชี ทางสาขาวิชา ไดจัด

กิจกรรมเสริมทักษะการเปนนักบัญชีแบบมืออาชีพใหกับนักศึกษา เพ่ือเปนการสรางเสริมทักษะ ความรู ความชำนาญ

และทันตอการเปลี่ยนแปลงในหลักวิชาทางดานการบัญชีอยางตอเนื่อง ท้ังนี้ยังเปนการพัฒนากระบวนการจัดการเรียน

การสอนควบคูไปกับการปรับตัวใหทันตอความกาวหนาทางวิชาการและวิชาชีพทางการบัญชีอีกดวย 

13. วัตถุประสงค 

 เพ่ือใหนักศึกษาไดรับการพัฒนาทักษะตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 5 ดาน สูการเปนบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ และ

เพ่ือพัฒนานักศึกษาใหมีคุณลักษณะตามอัตลักษณของคณะฯ และมหาวิทยาลัย ซ่ึงประกอบดวย  

          1.1 เพ่ือพัฒนาทักษะการเปนนักการบัญชีแบบมืออาชีพ  
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          1.2 เพ่ือสงเสริมทักษะ ความรู ความชำนาญและทันตอการเปลี่ยนแปลงทางวิชาการและวิชาชีพบัญชี  

          1.3 เพ่ือเตรียมความพรอมใหกับนักศึกษากอนเขาศึกษา  

          1.4 สงเสริมใหเปนนกับัญชีท่ีมีจรรยาบรรณทางวิชาชีพ 

14. กลุมเปาหมายกิจกรรมหลัก 

 นักศึกษาภาคพิเศษ จำนวน 60 คน 

15. รูปแบบกิจกรรม 

 1, จัดอบรม/สัมมนา 

16. สอดคลองกับอัตลักษณมหาวิทยาลัย 

[X] ม (มืออาชีพ)    [ ] ร (รักษทองถ่ิน)    [X] ท (ทันสมัย)  

17.  ตัวช้ีวัดความสำเร็จของกิจกรรมหลัก 

ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ 
คาเปาหมาย(Target) 

ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4 

เชิงปริมาณ      

1. จำนวนนกัศึกษา คน 0.00 0.00 0.00 60.00 

เชิงคุณภาพ       

1. ความรู ความเขาใจ รอยละ 0.00 0.00 0.00 90.00 

2. ความพึงพอใจ Gbps 0.00 0.00 0.00 80.00 

3. นักศึกษาไดรับประโยชน Gbps 0.00 0.00 0.00 75.00 

เชิงเวลา       

1. โครงการที่ดำเนินเสร็จส้ินตาม

กำหนดเวลา 

รอยละ 0.00 0.00 0.00 100.00 

      

 

18. แผนการดำเนินงานกิจกรรมยอย 

รหัส 12 หลัก ชื่อกิจกรรมยอย 
หมวดรายจาย/

รายละเอียด 
จำนวนเงิน 

แผนการปฏบิัติงาน 

ไตรมาสท่ี 1 

(ต.ค.64-

ธ.ค.64) 

ไตรมาสท่ี 2 

(ม.ค.65-มี.ค.

65) 

ไตรมาสท่ี 3 

(เม.ย.65-มิ.ย.

65) 

ไตรมาสท่ี 4 

(ก.ค.65-ก.ย.

65) 

302207010921 1. โครงการ

อบรม/สัมมนา

เพิ่มประสิทธิภาพ

การปฏิบัติงาน

ทางบัญชี 

 

 ระยะเวลา

ดำเนินการ  

   กรกฎาคม - 

งบดำเนินงาน  

 : คาตอบแทน, คาใชสอย

, คาวัสดุ, 

 รายละเอยีด 

คาตอบแทน  3,600 บาท 

-คาสมนาคุณวิทยากร(1 

คน x 600 บาท X 6 ชม.) 

= 3,600 บาท 

คาใชสอย 4,400 บาท 

10,400.00 0.00 0.00 0.00 10,400.00 
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กันยายน 2565 

 

 สถานที่

ดำเนินการ  

   มหาวิทยาลัย

ราชภัฏเทพสตรี 

 

 ผูรับผิดชอบ

กิจกรรม  

   ผศ.ธนิดา  ภู

แดง 

 

 การขอจัดกิจ

กราม  

   1, กิจกรรมที่

ตองขออนุมัติ

ดำเนินการ 

-คาอาหารกลางวัน(30 

คน x 60 บาท X 1 มือ้) 

= 1,800 บาท 

-คาอาหารวางและ

เคร่ืองด่ืม(30 คน x 30 

บาท X 2 มื้อ) = 1,800 

บาท 

-คาพาหนะ = 800 บาท 

คาวัสดุ 2,400 บาท 

-คาปาย = 500 บาท 

-คาวัสดุ = 1,900 บาท 

 

(ถัวจายทุกรายการ) 

 

รวมเปนเงินทั้งส้ิน 

10,400.00 บาท 

302207011021 2. โครงการ

อบรม/สัมมนา

พัฒนาจริยธรรม

ในวิชาชีพบัญช ี

 

 ระยะเวลา

ดำเนินการ  

   กรกฎาคม - 

กันยายน 2565 

 

 สถานที่

ดำเนินการ  

   มหาวิทยาลัย

ราชภัฏเทพสตรี 

 

 ผูรับผิดชอบ

กิจกรรม  

   ผศ.อัมราภรณ  

เพชรวาลี 

 

 การขอจัดกิจ

กราม  

   1, กิจกรรมที่

ตองขออนุมัติ

ดำเนินการ 

งบดำเนินงาน  

 : คาตอบแทน, คาใชสอย

, คาวัสดุ, 

 รายละเอยีด 

คาตอบแทน  3,600 บาท 

-คาสมนาคุณวิทยากร(1 

คน x 600 บาท x 6 ชม.) 

= 3,600 บาท 

คาใชสอย 3,600 บาท 

-คาอาหารกลางวัน(30 

คน x 60 บาท x 1 มือ้) 

= 1,800 บาท 

-คาอาหารวางและ

เคร่ืองด่ืม(30 คน x 30 

บาท x 2 มื้อ) = 1,800 

บาท 

คาวัสดุ 2,400 บาท 

-คาปาย = 500 บาท 

-คาวัสดุ = 1,900 บาท 

 

(ถัวจายทุกรายการ) 

 

รวมเปนเงินทั้งส้ิน 

9,600.00 บาท 

9,600.00 0.00 0.00 0.00 9,600.00 

        

รวม  20,000.00     
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19. ตัวช้ีวัดความสำเร็จของกิจกรรมยอย 

กิจกรรมยอย ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ 

คาเปาหมาย(Target) 

ป 2564 ป 2565 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.64 – ธ.ค.

64) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.65 – มี.ค.

65) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.65 – มิ.ย.

65) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.65 – ก.ย.

65) 

1. โครงการอบรม/สัมมนา

เพิ่มประสิทธิภาพการ

ปฏิบัติงานทางบัญช ี

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษา คน 0.00 0.00 0.00 30.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความรู ความ

เขาใจ 

รอยละ 0.00 0.00 0.00 90.00 

2. โครงการอบรม/สัมมนา

พัฒนาจริยธรรมในวิชาชีพ

บัญชี 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษา คน 0.00 0.00 0.00 30.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความรู ความ

เขาใจ 

รอยละ 0.00 0.00 0.00 90.00 

 

20. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

 นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี มีความพรอมท่ีจะเรียนรูในศาสตรดานการบัญชี ไดรับการพัฒนาทักษะการบัญชี 

แบบมืออาชีพ มีจรรยาบรรณทางวิชาชีพ มีองคความรู และทักษะท่ีจำเปนสอดคลองกับความกาวหนาทางวิชาการและ

วิชาชีพ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ อัตลักษณของคณะฯและมหาวิทยาลัย และตลาดแรงงาน 

21. การประเมินกิจกรรม 

แบบประเมินความรูความเขาใจและการนำไปใชประโยชน 

22. การติดตามผล 

รายงานผลตามแผนปฏิบัติการหลังเสร็จสิ้นโครงการ 

23. ผูประเมิน 

ผูเขารวมกิจกรรม 

 

 

 

 

 



52 

 

24. สาเหตุหรือปจจัยความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนในการดำเนินโครงการ 

สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง 

1. เงินงบประมาณแตละหมวดอาจมีการเปลี่ยนแปลง 1. ถัวเฉลี่ยงบประมาณตามท่ีจายจริง 

   

   

 

25. บูรณาการโครงการกับ 

[ ] การจัดการเรียนการสอน ในวิชา  

[ ] การวิจัย  

[ ] การปฏิบัติงาน   

[ ] การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

[ ] การบริการวิชาการ 

[ ] การพัฒนาทองถ่ิน 

[ ] อ่ืนๆ  

 



 

 

 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

งบบัณฑิต  
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 ยุทธศาสตร : การยกระดับคุณภาพการศึกษา -                  

1   งาน/โครงการ : โครงการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาภาคพิเศษดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

     6564000011, จัดการศึกษาภาคพิเศษคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

         502102010221, โครงการดําเนินงานสาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา รุน 2 03, 02 -                -                20,000.00       -                 -               20,000.00         

     6564000012, พัฒนาเอกสาร / สื่อการเรียนการสอนสําหรับนักศึกษา 

         502102040121, โครงการสนับสนุนการเขียนเอกสารประกอบการสอน รุน 2 03, 02 -                -                20,000.00       -                 -               20,000.00         

2   งาน/โครงการ : งานประกันคุณภาพการศึกษา 

     6564000010, การประกันคุณภาพ ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

         502103010221, โครงการประกันคุณภาพการศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา รุน 2 03, 02 -                1,100.00         900.00           -                 -               2,000.00           

3   งาน/โครงการ : งานพัฒนาทักษะดานภาษาแกนักศึกษา 

     6564000009, การพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษ 

         502105010221, โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ รุน 2 03, 02 7,200.00         800.00            -                -                 -               8,000.00           

4   งาน/โครงการ : งานพัฒนาศักยภาพนักศึกษาดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

     6564000013, โครงการพัฒนาทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

         502106010221, โครงการพัฒนาทักษะทางคอมพิวเตอร รุน 2 03, 02 7,200.00         800.00            -                -                 -               8,000.00           

5   งาน/โครงการ : งานพัฒนานักศึกษา 

     6564000008, การพัฒนานักศึกษา 

         502107010121, โครงการสนับสนุนการทําวิทยานิพนธ สําหรับนักศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา รุน 2 03, 02 -                -                16,180.00       -                 -               16,180.00         

         502107010221, โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 รุน 2 03, 02 12,000.00       1,000.00         -                -                 -               13,000.00         

         502107010321, โครงการสงเสริมภูมิปญญาทองถิ่นทางวิทยาศาสตร รุน 2 03, 02 3,600.00         -                1,400.00         -                 -               5,000.00           

         502107010421, โครงการศึกษาดูงานเพื่อการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาวิทยาศาสตร รุน 2 03, 02 4,320.00         12,300.00       6,000.00         -                 -               22,620.00         

34,320.00      16,000.00      64,480.00      -               -              114,800.00      

114,800.00      

รวมทั้งสิ้น

งบลงทุน

คาวัสดุ

รวมงบประมาณ 

คาครุภัณฑคาตอบแทน คาใชสอย

รายละเอียดคําของบประมาณ/แผนปฏิบัติการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2565  (เพิ่มเติมจากน.ศ.เขาเทอม 2/2564  ผานสภา)

หนวยงานหลัก คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หนวยงานรอง สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา 

ประเภทงบประมาณ : งบ บัณฑิต แผนงาน : พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย ผลผลิต  ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ลําดับที่ งาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง/รหัส 12 หลัก
ยุทธศาสตร/

กลยุทธ

งบดําเนินงาน

คา

สาธารณูปโภค

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 114,800.00                                                                       -              



56 

 

 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

แผนปฏิบัติการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

หนวยงานหลัก คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หนวยงานรอง สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา 

1. ประเภทงบประมาณ 5, งบ บัณฑิต 

2. แผนงาน 02, พ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

3. ผลผลิต 021, ผูสำเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

4. งาน/โครงการ 02102, โครงการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาภาคพิเศษดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

5. รหัสโครงการ  6564000011 

6. กิจกรรมหลัก 0210201, จัดการศึกษาภาคพิเศษคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

7. สถานภาพโครงการ 4, โครงการจัดสรรเพ่ิมเติมระหวางป ครั้งท่ี 1 

8. ลักษณะงาน 1, งานพ้ืนฐาน 

9. ประเด็นยุทธศาสตร 03, การยกระดับคุณภาพการศึกษา 

10. กลยุทธ 0302, พัฒนาสมรรถนะบัณฑิตตามความตองการของตลาดแรงงาน 

11. ศูนยตนทุน 65F00200, ผลิตบัณฑิตดานวิทยาศาสตร 

12. หลักการและเหตุผล 

 สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี มีความมุงม่ันใน

การผลิตมหาบัณฑิตใหเปนผูมีความรูความสามารถในสาขาวิซาหรือวิซาชีพ ใหมีคุณภาพเปนท่ียอมรับของทุกภาคสวน

โดยมุงเนนความสามารถในการคิดวิเคราะหอยางมีเหตุผล มีความสามารถในการประยุกตทฤษฎีและหลักการสูการ

ปฏิบัติ มีความสามารถในการศึกษา คนควาและเรียนรูดวยตนเองอยางตอเนื่อง มีความรูภาษาตางประเทศและมี

ความสามารถในการใชทักษะในการวิจัยไดเปนอยางดี เพ่ือใหการดำเนินงานของสาขาวิชาเปนไปตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ จึงไดจัดทำโครงการนี้ข้ึนเพ่ือสนับสนุนการดำเนินการดังกลาว 

13. วัตถุประสงค 

 เพ่ือสนับสนุนการดำเนินงานของสาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา 
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14. กลุมเปาหมายกิจกรรมหลัก 

 อาจารยสาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา 

15. รูปแบบกิจกรรม 

 2, จัดซ้ือจัดจาง 

16. สอดคลองกับอัตลักษณมหาวิทยาลัย 

[X] ม (มืออาชีพ)    [X] ร (รักษทองถ่ิน)    [X] ท (ทันสมัย)  

17.  ตัวช้ีวัดความสำเร็จของกิจกรรมหลัก 

ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ 
คาเปาหมาย(Target) 

ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4 

เชิงปริมาณ      

1. การดำเนินงานบริหารจัดการภายในสาขา คร้ัง 0.00 0.00 0.00 2.00 

เชิงคุณภาพ       

1. การบริหารและดำเนินงานไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

รอยละ 0.00 0.00 0.00 80.00 

เชิงเวลา       

1. การดำเนินกิจกรรมแลวเสร็จตาม

ระยะเวลาทีก่ำหนด 

รอยละ 0.00 0.00 0.00 80.00 

 

18. แผนการดำเนินงานกิจกรรมยอย 

รหัส 12 หลัก ชื่อกิจกรรมยอย 
หมวดรายจาย/

รายละเอียด 
จำนวนเงิน 

แผนการปฏบิัติงาน 

ไตรมาสท่ี 1 

(ต.ค.64-ธ.ค.

64) 

ไตรมาสท่ี 2 

(ม.ค.65-มี.ค.

65) 

ไตรมาสท่ี 3 

(เม.ย.65-มิ.ย.

65) 

ไตรมาสท่ี 4 

(ก.ค.65-ก.ย.

65) 

502102010221 1. โครงการดำเนนิงาน

สาขาวิชาวิทยาศาสตร

ศึกษา รุน 2 
 

 ระยะเวลาดำเนินการ  

   ก.ค.65-ก.ย.65 
 

 สถานที่ดำเนินการ  

   มหาวิทยาลัยราช

ภัฏเทพสตรี 
 

 ผูรับผิดชอบกิจกรรม  

   อาจารย ดร.สุดา

รัตน  ขัดสาย 
 

 การขอจัดกิจกราม  

   1, กิจกรรมที่ตองขอ

อนุมัติดำเนินการ 

งบดำเนินงาน  

 : คาวัสดุ, 

 รายละเอยีด คา

วัสดุ, 

- คาวัสดุสำนกังาน 

15,000 บาท 

- คาหนังสือ 5,000 

บาท 

 

รวมเปนเงินทั้งส้ิน 

20,000.00 บาท 

 

20,000.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 

รวม  20,000.00     
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19. ตัวช้ีวัดความสำเร็จของกิจกรรมยอย 

กิจกรรมยอย ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ 

คาเปาหมาย(Target) 

ป 2564 ป 2565 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.64 – ธ.ค.

64) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.65 – มี.ค.

65) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.65 – มิ.ย.

65) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.65 – ก.ย.

65) 

1. โครงการดำเนินงาน

สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา 

รุน 2 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การดำเนินงาน

บริหารจัดการภายในสาขา 

คร้ัง 0.00 0.00 0.00 2.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การบริหารและ

ดำเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

รอยละ 0.00 0.00 0.00 80.00 

 

20. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

 การดำเนินงานบริหารจัดการภายในสาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา มีประสิทธิภาพ 

21. การประเมินกิจกรรม 

ใชแบบประเมิน 

22. การติดตามผล 

อาจารยตอบแบบสอบถาม 

23. ผูประเมิน 

อาจารยประจำสาขาวชิาวิทยาศาสตรศึกษา 

24. สาเหตุหรือปจจัยความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนในการดำเนินโครงการ 

สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง 
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25. บูรณาการโครงการกับ 

[X] การจัดการเรียนการสอน ในวิชา  

[X] การวิจัย  

[X] การปฏิบัติงาน   

[ ] การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

[X] การบริการวิชาการ 

[X] การพัฒนาทองถ่ิน 

[ ] อ่ืนๆ  
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มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

แผนปฏิบัติการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

หนวยงานหลัก คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หนวยงานรอง สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา 

1. ประเภทงบประมาณ 5, งบ บัณฑิต 

2. แผนงาน 02, พ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

3. ผลผลิต 021, ผูสำเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

4. งาน/โครงการ 02102, โครงการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาภาคพิเศษดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

5. รหัสโครงการ  6564000012 

6. กิจกรรมหลัก 0210204, พัฒนาเอกสาร / สื่อการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษา 

7. สถานภาพโครงการ 4, โครงการจัดสรรเพ่ิมเติมระหวางป ครั้งท่ี 1 

8. ลักษณะงาน 1, งานพ้ืนฐาน 

9. ประเด็นยุทธศาสตร 03, การยกระดับคุณภาพการศึกษา 

10. กลยุทธ 0302, พัฒนาสมรรถนะบัณฑิตตามความตองการของตลาดแรงงาน 

11. ศูนยตนทุน 65F00200, ผลิตบัณฑิตดานวิทยาศาสตร 

12. หลักการและเหตุผล 

 สาขาวิทยาศาสตรศึกษา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีวัตถุประสงคเพ่ือมุงเนนผลิตบุคลากรดาน

วิทยาศาสตร และบุคลากรทางการศึกษา ท่ีมีศักยภาพในการออกแบบการเรียนการสอนท่ีสอดคลองกับการจัดการเรียน

การสอนในศตวรรษท่ี 21 และมีความมุงม่ันในการผลิตมหาบัณฑิตใหเปนผูมีความรูความสามารถในสาขาวิชาหรือ

วิชาชีพ ใหเปนท่ียอมรับของทุกภาคสวนโดยมุงเนนความสามารถในการคิดวิเคราะหอยางมีเหตุผล มีความสามารถใน

การประยุกตทฤษฎีและหลักการสูการปฏิบัติ มีความสามารถในการศึกษาคนควาและเรียนรูดวยตนเองอยางตอเนื่อง มี

ความสามารถในการใชทักษะในการวิจัยไดเปนอยางดี จึงไดจัดทำโครงการนี้ข้ึนเพ่ือสนับสนุนการดำเนินการดังกลาว 

13. วัตถุประสงค 

 เพ่ือสนับสนุนการเขียนเอกสารประกอบการสอนรายวิชาในสาขาวิทยาศาสตรศึกษา 
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14. กลุมเปาหมายกิจกรรมหลัก 

 อาจารยสาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา 

15. รูปแบบกจิกรรม 

 7, อ่ืนๆ การเขียนตำรา เอกสารประกอบการสอน 

16. สอดคลองกับอัตลักษณมหาวิทยาลัย 

[X] ม (มืออาชีพ)    [X] ร (รักษทองถ่ิน)    [X] ท (ทันสมัย)  

17.  ตัวช้ีวัดความสำเร็จของกิจกรรมหลัก 

ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ 
คาเปาหมาย(Target) 

ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4 

เชิงปริมาณ      

1. จำนวนเลมเอกสารประกอบการสอน เลม 0.00 0.00 0.00 4.00 

เชิงคุณภาพ       

1. เอกสารประกอบการสอนมปีระสิทธภิาพ รอยละ 0.00 0.00 0.00 80.00 

เชิงเวลา       

1. ดำเนินการแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่

กำหนด 

รอยละ 0.00 0.00 0.00 80.00 

      

 

18. แผนการดำเนินงานกิจกรรมยอย 

รหัส 12 หลัก ชื่อกิจกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอียด จำนวนเงิน 

แผนการปฏบิัติงาน 

ไตรมาสท่ี 1 

(ต.ค.64-

ธ.ค.64) 

ไตรมาสท่ี 2 

(ม.ค.65-

มี.ค.65) 

ไตรมาสท่ี 3 

(เม.ย.65-

มิ.ย.65) 

ไตรมาสท่ี 4 

(ก.ค.65-ก.ย.

65) 

502102040121 1. โครงการสนับสนุนการ

เขียนเอกสาร

ประกอบการสอน รุน 2 

 

 ระยะเวลาดำเนินการ  

   ก.ค.65-ก.ย.65 

 

 สถานที่ดำเนินการ  

   มหาวิทยาลัยราชภฏั

เทพสตรี 

 

 ผูรับผิดชอบกิจกรรม  

   อาจารย ดร.สุดารัตน  

ขัดสาย 

งบดำเนินงาน  

 : คาวัสดุ, 

 รายละเอยีด คาวัสดุ 20,000 

บาท 

 - เอกสารประกอบการสอน 

จำนวน 4 เลม (เลมละ 5,000 

บาท) 

 

รวมเปนเงินทั้งส้ิน 20,000.00 

บาท 

20,000.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 
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 การขอจัดกิจกราม  

   1, กิจกรรมที่ตองขอ

อนุมัติดำเนินการ 

        

        

รวม  20,000.00     

 

19. ตัวช้ีวัดความสำเร็จของกิจกรรมยอย 

กิจกรรมยอย ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ 

คาเปาหมาย(Target) 

ป 2564 ป 2565 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.64 – ธ.ค.

64) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.65 – มี.ค.

65) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.65 – มิ.ย.

65) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.65 – ก.ย.

65) 

1. โครงการสนับสนุนการ

เขียนเอกสารประกอบการ

สอน รุน 2 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเลมเอกสาร

ประกอบการสอน 

เลม 0.00 0.00 0.00 4.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : เอกสาร

ประกอบการสอนมีประสิทธิภาพ 

รอยละ 0.00 0.00 0.00 80.00 

       

 

20. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

 ไดเอกสารประกอบการสอน 

21. การประเมินกิจกรรม 

ใชแบบประเมิน 

22. การติดตามผล 

ใหนักศึกษาตอบแบบสอบถาม 

23. ผูประเมิน 

อาจารยประจำสาขาวชิาวิทยาศาสตรศึกษา 

24. สาเหตุหรือปจจัยความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนในการดำเนินโครงการ 

สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง 
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25. บูรณาการโครงการกับ 

[X] การจัดการเรียนการสอน ในวิชา  

[ ] การวิจัย  

[X] การปฏิบัติงาน   

[ ] การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

[X] การบริการวิชาการ 

[X] การพัฒนาทองถ่ิน 

[ ] อ่ืนๆ  
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มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

แผนปฏิบัติการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

หนวยงานหลัก คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หนวยงานรอง สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา 

1. ประเภทงบประมาณ 5, งบ บัณฑิต 

2. แผนงาน 02, พ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

3. ผลผลิต 021, ผูสำเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

4. งาน/โครงการ 02103, งานประกันคุณภาพการศึกษา 

5. รหัสโครงการ  6564000010 

6. กิจกรรมหลัก 0210301, การประกันคุณภาพ ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

7. สถานภาพโครงการ 4, โครงการจัดสรรเพ่ิมเติมระหวางป ครั้งท่ี 1 

8. ลักษณะงาน 1, งานพ้ืนฐาน 

9. ประเด็นยุทธศาสตร 03, การยกระดับคุณภาพการศึกษา 

10. กลยุทธ 0302, พัฒนาสมรรถนะบัณฑิตตามความตองการของตลาดแรงงาน 

11. ศูนยตนทุน 65F00200, ผลิตบัณฑิตดานวิทยาศาสตร 

12. หลักการและเหตุผล 

 การประกันคุณภาพการศึกษา เปนการปฏิบัติภารกิจหลักทางการศึกษาอยางมีระบบตามแบบแผนท่ีกำหนดไว 

โดยมีการควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ จนทำใหเกิดความม่ันใจในคุณภาพและ

มาตรฐานของดัชนี ชี้วัด ระบบและกระบวนการผลิต ผลผลิตและผลลัพธ ของการจัดการศึกษา ซ่ึงประกอบดวยการ

ประกันคุณภาพภายใน และการประกันคุณภาพภายนอก  สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา คณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี มีความมุงม่ันในการผลิตมหาบัณฑิตใหเปนผูมีความรู ความสามารถใน

สาขาวิชาหรือวิชาชีพ ใหมีคุณภาพเปนท่ียอมรับของทุกภาคสวน โดยมุงเนนความสามารถในการคิดวิเคราะหอยางมี

เหตุผล มีความสามารถในการประยุกตทฤษฎีและหลักการสูการปฏิบัติ มีความสามารถในการศึกษา คนควาและเรียนรู

ดวยตนเองอยางตอเนื่อง มีความรูภาษาตางประเทศ และมีความสามารถในใชทักษะในการวิจัยไดเปนอยางดี เพ่ือให
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การดำเนินงานของสาขาวิชาเปนไปตามกรอบมาตรฐานระดับอุดมศึกษาแหงชาติ จึงไดจัดทำโครงการนี้ ข้ึนเพ่ือ

สนับสนุนการดำเนินการดังกลาว 

13. วัตถุประสงค 

 เพ่ือพัฒนาศักยภาพในงานประกันคุณภาพการศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา 

14. กลุมเปาหมายกิจกรรมหลัก 

 อาจารยสาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา 

15. รูปแบบกิจกรรม 

 7, อ่ืนๆ รายงานผลการดำเนินงาน 

16. สอดคลองกับอัตลักษณมหาวิทยาลัย 

[X] ม (มืออาชีพ)    [X] ร (รักษทองถ่ิน)    [X] ท (ทันสมัย)  

17.  ตัวช้ีวัดความสำเร็จของกิจกรรมหลัก 

ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ 
คาเปาหมาย(Target) 

ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4 

เชิงปริมาณ      

1. จัดทำรูปเลมรายงานผลการดำเนินงาน เลม 0.00 0.00 3.00 0.00 

เชิงคุณภาพ       

1. ความพรอมของเอกสารสำหรับการตรวจ

ประกันคุณภาพการศึกษา และคะแนนการ

ประเมิน 

รอยละ 0.00 0.00 80.00 0.00 

เชิงเวลา       

1. การดำเนินกิจกรรมแลวเสร็จตามระยะเวลา

ที่กำหนด 

รอยละ 0.00 0.00 80.00 0.00 

      

 

18. แผนการดำเนินงานกิจกรรมยอย 

รหัส 12 หลัก ชื่อกิจกรรมยอย 
หมวดรายจาย/

รายละเอียด 

จำนวน

เงิน 

แผนการปฏบิัติงาน 

ไตรมาสท่ี 1 

(ต.ค.64-ธ.ค.64) 

ไตรมาสท่ี 2 

(ม.ค.65-มี.ค.65) 

ไตรมาสท่ี 3 

(เม.ย.65-มิ.ย.65) 

ไตรมาสท่ี 4 

(ก.ค.65-ก.ย.65) 

502103010221 1. โครงการ

ประกันคุณภาพ

การศึกษา

สาขาวิชา

วิทยาศาสตร

ศึกษา รุน 2 

 

 ระยะเวลา

งบดำเนินงาน  

 : คาใชสอย, คาวัสดุ, 

 รายละเอยีด คาใชสอย 

1,100 บาท 

 - คาจัดทำเอกสารการ

ประกันคุณภาพ

การศึกษา จำนวน 3 

เลม 600 บาท 

2,000.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 
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ดำเนินการ  

   เม.ย.65- มิ.ย.

65 

 

 สถานที่

ดำเนินการ  

   มหาวิทยาลัย

ราชภัฏเทพสตรี 

 

 ผูรับผิดชอบ

กิจกรรม  

   อาจารย ดร.

สุดารัตน  ขัดสาย 

 

 การขอจัดกิจ

กราม  

   1, กิจกรรมที่

ตองขออนุมัติ

ดำเนินการ 

 (3 เลม x 200 บาท/

เลม) 

 - คาถายเอกสาร 500 

บาท 

 

คาวัสดุ 900 บาท 

 

รวมเปนเงินทั้งส้ิน 

2,000.00 บาท 

(ถัวเฉล่ียจายทกุ

รายการ) 

        

        

รวม  2,000.00     

 

19. ตัวช้ีวัดความสำเร็จของกิจกรรมยอย 

กิจกรรมยอย ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ 

คาเปาหมาย(Target) 

ป 2564 ป 2565 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.64 – ธ.ค.

64) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.65 – มี.ค.

65) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.65 – มิ.ย.

65) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.65 – ก.ย.

65) 

1. โครงการประกันคุณภาพ

การศึกษาสาขาวิชา

วิทยาศาสตรศึกษา รุน 2 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดทำรูปเลม

รายงานผลการดำเนินงาน 

เลม 0.00 0.00 3.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพรอมของ

เอกสารสำหรับการตรวจประกันคุณภาพ

การศึกษา และคะแนนการประเมิน 

รอยละ 0.00 0.00 80.00 0.00 

       

 

20. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

 ไดเลมรายงานผลการดำเนินงานของสาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา 
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21. การประเมินกิจกรรม 

ประเมินจากเลมรายงานผลการดำเนินงานของสาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา 

22. การติดตามผล 

ติดตามจากเลมรายงานผลการดำเนินงานของสาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา 

23. ผูประเมิน 

อาจารยสาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา 

24. สาเหตุหรือปจจัยความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนในการดำเนินโครงการ 

สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง 

    

   

   

 

25. บูรณาการโครงการกับ 

[ ] การจัดการเรียนการสอน ในวิชา  

[X] การวิจัย  

[X] การปฏิบัติงาน   

[ ] การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

[ ] การบริการวิชาการ 

[ ] การพัฒนาทองถ่ิน 

[ ] อ่ืนๆ  
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มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

แผนปฏิบัติการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

หนวยงานหลัก คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หนวยงานรอง สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา 

1. ประเภทงบประมาณ 5, งบ บัณฑิต 

2. แผนงาน 02, พ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

3. ผลผลิต 021, ผูสำเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

4. งาน/โครงการ 02105, งานพัฒนาทักษะดานภาษาแกนักศึกษา 

5. รหัสโครงการ  6564000009 

6. กิจกรรมหลัก 0210501, การพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษ 

7. สถานภาพโครงการ 4, โครงการจัดสรรเพ่ิมเติมระหวางป ครั้งท่ี 1 

8. ลักษณะงาน 1, งานพ้ืนฐาน 

9. ประเด็นยุทธศาสตร 03, การยกระดับคุณภาพการศึกษา 

10. กลยุทธ 0302, พัฒนาสมรรถนะบัณฑิตตามความตองการของตลาดแรงงาน 

11. ศูนยตนทุน 65F00200, ผลิตบัณฑิตดานวิทยาศาสตร 

12. หลักการและเหตุผล 

 เปนท่ีทราบกันดีวา ภาษาอังกฤษเปนภาษาสากลและมีความสำคัญอยางยิ่งท้ังในการเรียน การทำงาน และ

สื่อสารในชีวิตประจำวัน การมีทักษะภาษาอังกฤษในระดับท่ีสามารถสื่อสารได ไมวาจะเปนการพูด การอาน หรือการ

เขียนจึงมีความสำคัญโดยเฉพาะสำหรับการเรียนในระดับบัณฑิตศึกษา ท่ีนักศึกษาจะตองศึกษาคนควาขอมูลจากตำรา 

วารสาร และเอกสารตางๆ ท้ังในระดับชาติและนานาชาติ ซ่ึงวารสารวิชาการในระดับนานาชาติลวนแลวแตใช

ภาษาอังกฤษ การพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเพ่ือใหสามารถสืบคนขอมูล อาน

และวิเคราะหขอมูล ตลอดจนสามารถเขียนรายละเอียดสิ่งท่ีตองการสื่อสารเปนภาษาอังกฤษไดจึงเปนทักษะสำคัญ

สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาท่ีตองไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่อง เพ่ือใหสามารถนำทักษะดังกลาวไปใชใน

การศึกษาคนควาขอมูลทางวิทยาศาสตรศึกษา อันจะเปนประโยชนตอการเรียนในหลักสูตรบัณฑิตศึกษาหรือนำไปใชใน

การศึกษาคนควาทำวิทยานิพนธตอไป 



69 

 

13. วัตถุประสงค 

 1. อบรมความรูภาษาอังกฤษใหแกนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา เพ่ือเพ่ิมพูนความรูและทักษะ

ภาษาอังกฤษอันจะเปนประโยชนตอการเรียน  

          2. เพ่ือใหนักศึกษาไดเรียนรูและมีทักษะภาษาอังกฤษ อันจะเปนประโยชนตอการศึกษาคนควาวิจัย หรือทำ

วิทยานิพนธและเปนเครื่องมือท่ีจะชวยแสวงหาความรูเพ่ิมเติมใหประสบความสำเร็จในการศึกษา 

14. กลุมเปาหมายกิจกรรมหลัก 

 นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา 

15. รูปแบบกิจกรรม 

 1, จัดอบรม/สัมมนา 

16. สอดคลองกับอัตลักษณมหาวิทยาลัย 

[X] ม (มืออาชีพ)    [X] ร (รักษทองถ่ิน)    [X] ท (ทันสมัย)  

17.  ตัวช้ีวัดความสำเร็จของกิจกรรมหลัก 

ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ 
คาเปาหมาย(Target) 

ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4 

เชิงปริมาณ      

1. จำนวนผูเขารวมกิจกรรม คน 0.00 0.00 5.00 0.00 

เชิงคุณภาพ       

1. นักศึกษาไดรับความรูจากการอบรมเพิ่มขึ้น 

และสามารถนำไปใชประโยชนได 

รอยละ 0.00 0.00 80.00 0.00 

เชิงเวลา       

1. การดำเนินกิจกรรมแลวเสร็จตามระยะเวลา

ที่กำหนด 

รอยละ 0.00 0.00 80.00 0.00 

      

 

18. แผนการดำเนินงานกิจกรรมยอย 

รหัส 12 หลัก ชื่อกิจกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอียด จำนวนเงิน 

แผนการปฏบิัติงาน 

ไตรมาสท่ี 1 

(ต.ค.64-

ธ.ค.64) 

ไตรมาสท่ี 2 

(ม.ค.65-

มี.ค.65) 

ไตรมาสท่ี 3 

(เม.ย.65-

มิ.ย.65) 

ไตรมาสท่ี 4 

(ก.ค.65-

ก.ย.65) 

502105010221 1. โครงการพัฒนาทักษะ

ภาษาอังกฤษ รุน 2 

 

 ระยะเวลาดำเนินการ  

   เม.ย.65 - มิ.ย. 65 

 

 สถานที่ดำเนินการ  

งบดำเนินงาน  

 : คาตอบแทน, คาใชสอย, 

 รายละเอยีด คาตอบแทน   

 - คาตอบแทนวิทยากร 

7,200 บาท  

(600 บาท/ชม x 6 ชม.x 1 

คน x 2 วัน) 

8,000.00 0.00 0.00 8,000.00 0.00 
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   มหาวิทยาลัยราชภฏั

เทพสตรี 

 

 ผูรับผิดชอบกิจกรรม  

   อาจารย ดร.สุดารัตน  

ขัดสาย 

 

 การขอจัดกิจกราม  

   1, กิจกรรมที่ตองขอ

อนุมัติดำเนินการ 

 

คาใชสอย  

 - คาถายเอกสาร 800 บาท 

 

รวมเปนเงินทั้งส้ิน 8,000.00 

บาท  

(ถัวเฉล่ียจายทกุรายการ) 

        

        

รวม  8,000.00     

 

19. ตัวช้ีวัดความสำเร็จของกิจกรรมยอย 

กิจกรรมยอย ตัวชี้วดั(Indicators) 
หนวย

นับ 

คาเปาหมาย(Target) 

ป 2564 ป 2565 

ไตรมาส 1 

(ต.ค.64 – ธ.ค.64) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.65 – มี.ค.65) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.65 – มิ.ย.65) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.65 – ก.ย.65) 

1. โครงการพัฒนาทักษะ

ภาษาอังกฤษ รุน 2 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน

ผูเขารวมกิจกรรม 

คน 0.00 0.00 5.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นกัศึกษา

ไดรับความรูจากการอบรมเพิ่มขึ้น 

และสามารถนำไปใชประโยชนได 

รอยละ 0.00 0.00 80.00 0.00 

       

 

20. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

 นักศึกษาผูเขาอบรม มีความรูความเขาใจในภาษาอังกฤษ อันเปนประโยชนตอการเรียนการนำไปใชใน

การศึกษาคนควาวิจัย หรือทำวิทยานิพนธ รวมท้ังไดแลกเปลี่ยนประสบการณ กับวิทยากรและนักศึกษาผูเขารวมอบรม

ดวยกัน 

21. การประเมินกิจกรรม 

ใชแบบประเมิน 

22. การติดตามผล 

ใหนักศึกษาตอบแบบสอบถาม 
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23. ผูประเมิน 

อาจารยประจำสาขาวชิาวิทยาศาสตรศึกษา 

24. สาเหตุหรือปจจัยความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนในการดำเนินโครงการ 

สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง 

    

   

   

 

25. บูรณาการโครงการกับ 

[ ] การจัดการเรียนการสอน ในวิชา  

[X] การวิจัย  

[X] การปฏิบัติงาน   

[ ] การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

[ ] การบริการวิชาการ 

[X] การพัฒนาทองถ่ิน 

[ ] อ่ืนๆ  
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มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

แผนปฏิบัติการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

หนวยงานหลัก คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หนวยงานรอง สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา 

1. ประเภทงบประมาณ 5, งบ บัณฑิต 

2. แผนงาน 02, พ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

3. ผลผลิต 021, ผูสำเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

4. งาน/โครงการ 02106, งานพัฒนาศักยภาพนักศึกษาดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

5. รหัสโครงการ  6564000013 

6. กิจกรรมหลัก 0210601, โครงการพัฒนาทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

7. สถานภาพโครงการ 4, โครงการจัดสรรเพ่ิมเติมระหวางป ครั้งท่ี 1 

8. ลักษณะงาน 1, งานพ้ืนฐาน 

9. ประเด็นยุทธศาสตร 03, การยกระดับคุณภาพการศึกษา 

10. กลยุทธ 0302, พัฒนาสมรรถนะบัณฑิตตามความตองการของตลาดแรงงาน 

11. ศูนยตนทุน 65F00200, ผลิตบัณฑิตดานวิทยาศาสตร 

12. หลักการและเหตุผล 

 ปจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเก่ียวกับคอมพิวเตอรมีบทบาทตอการศึกษาและการประกอบอาชีพเปนอยาง

มาก ประกอบกับการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษานั้น นักศึกษาตองใชทักษะทางคอมพิวเตอรเพ่ือใชในการ

สืบคนขอมูลจากแหลงสารสนเทศตาง ๆ เพ่ือการทำวิทยานิพนธ อีกท้ังใชในการวิเคราะหขอมูลการวิจัย สาขาวิชา

วิทยาศาสตรศึกษาจึงไดจัดใหมีโครงการพัฒนาทักษะทางคอมพิวเตอรข้ึน เพ่ือใหนักศึกษานำความรูท่ีไดมาประยุกตใช

ในการเรียนระดับบัณฑิตศึกษาและการทำวิจัยตอไป 

13. วัตถุประสงค 

 อบรมทักษะทางคอมพิวเตอรใหแกนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา เพ่ือเพ่ิมพูนความรู ทักษะทาง

คอมพิวเตอรอันจะเปนประโยชนตอการเรียน การศึกษาคนควาวิจัย หรือทำวิทยานิพนธ 
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14. กลุมเปาหมายกิจกรรมหลัก 

 นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา 

15. รูปแบบกิจกรรม 

 1, จัดอบรม/สัมมนา 

16. สอดคลองกับอัตลักษณมหาวิทยาลัย 

[X] ม (มืออาชีพ)    [X] ร (รักษทองถ่ิน)    [X] ท (ทันสมัย)  

17.  ตัวช้ีวัดความสำเร็จของกิจกรรมหลัก 

ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ 
คาเปาหมาย(Target) 

ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4 

เชิงปริมาณ      

1. จำนวนผูเขารวมกิจกรรม คน 0.00 0.00 0.00 5.00 

เชิงคุณภาพ       

1. นักศึกษามีเขารู ความเขาใจ และสามารถ

นำความรูไปใชประโยชนได 

รอยละ 0.00 0.00 0.00 80.00 

เชิงเวลา       

1. การดำเนินกิจกรรมแลวเสร็จตามระยะเวลา

ที่กำหนด 

รอยละ 0.00 0.00 0.00 80.00 

      

 

18. แผนการดำเนินงานกิจกรรมยอย 

รหัส 12 หลัก ชื่อกิจกรรมยอย 
หมวดรายจาย/

รายละเอียด 

จำนวน

เงิน 

แผนการปฏบิัติงาน 

ไตรมาสท่ี 1 

(ต.ค.64-ธ.ค.

64) 

ไตรมาสท่ี 2 

(ม.ค.65-มี.ค.

65) 

ไตรมาสท่ี 3 

(เม.ย.65-มิ.ย.

65) 

ไตรมาสท่ี 4 

(ก.ค.65-ก.ย.

65) 

502106010221 1. โครงการพัฒนา

ทักษะทางคอมพวิเตอร 

รุน 2 

 

 ระยะเวลาดำเนินการ  

   ก.ค.65-ก.ย.65 

 

 สถานที่ดำเนินการ  

   มหาวิทยาลัยราชภฏั

เทพสตรี 

 

 ผูรับผิดชอบกิจกรรม  

   อาจารย ดร.สุดารัตน  

ขัดสาย 

 

งบดำเนินงาน  

 : คาตอบแทน, คาใชสอย, 

 รายละเอยีด คาตอบแทน   

- คาตอบแทนวิทยากร  

7,200 บาท (600 บาท/

ชม. x 6 ชม. x 1 คน x 2 

วัน) 

คาใชสอย  

 - คาถายเอกสาร 800 

บาท  

 

รวมเปนเงินทั้งส้ิน 

8,000.00 บาท 

  (ถัวเฉล่ียจายทุกรายการ) 

8,000.00 0.00 0.00 0.00 8,000.00 
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 การขอจัดกิจกราม  

   1, กิจกรรมที่ตองขอ

อนุมัติดำเนินการ 

รวม  8,000.00     

 

19. ตัวช้ีวัดความสำเร็จของกิจกรรมยอย 

กิจกรรมยอย ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ 

คาเปาหมาย(Target) 

ป 2564 ป 2565 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.64 – ธ.ค.

64) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.65 – มี.ค.

65) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.65 – มิ.ย.

65) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.65 – ก.ย.

65) 

1. โครงการพัฒนาทักษะทาง

คอมพิวเตอร รุน 2 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผูเขารวม

กิจกรรม 

คน 0.00 0.00 0.00 5.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นกัศึกษามีเขารู 

ความเขาใจ และสามารถนำความรูไปใช

ประโยชนได 

รอยละ 0.00 0.00 0.00 80.00 

       

 

20. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

 นักศึกษาผูเขาอบรม มีความรูความเขาใจในทักษะทางคอมพิวเตอร อันเปนประโยชนตอการเรียน หรือนำไปใช

ในการศึกษาคนควาวิจัย หรือทำวิทยานิพนธการศึกษา รวมท้ังไดแลกเปลี่ยนประสบการณ กับวิทยากรและนักศึกษา

ผูเขารวมอบรมดวยกัน 

21. การประเมินกิจกรรม 

ใชแบบประเมิน 

22. การติดตามผล 

ใหนักศึกษาตอบแบบสอบถาม 

23. ผูประเมิน 

อาจารยประจำสาขาวชิาวิทยาศาสตรศึกษา 

24. สาเหตุหรือปจจัยความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนในการดำเนินโครงการ 

สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง 
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25. บูรณาการโครงการกับ 

[X] การจดัการเรียนการสอน ในวิชา  

[ ] การวิจัย  

[X] การปฏิบัติงาน   

[ ] การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

[ ] การบริการวิชาการ 

[ ] การพัฒนาทองถ่ิน 

[ ] อ่ืนๆ  
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มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

แผนปฏิบัติการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

หนวยงานหลัก คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หนวยงานรอง สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา 

1. ประเภทงบประมาณ 5, งบ บัณฑิต 

2. แผนงาน 02, พ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

3. ผลผลิต 021, ผูสำเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

4. งาน/โครงการ 02107, งานพัฒนานักศึกษา 

5. รหัสโครงการ  6564000008 

6. กิจกรรมหลัก 0210701, การพัฒนานักศึกษา 

7. สถานภาพโครงการ 4, โครงการจัดสรรเพ่ิมเติมระหวางป ครั้งท่ี 1 

8. ลักษณะงาน 1, งานพ้ืนฐาน 

9. ประเด็นยุทธศาสตร 03, การยกระดับคุณภาพการศึกษา 

10. กลยุทธ 0302, พัฒนาสมรรถนะบัณฑิตตามความตองการของตลาดแรงงาน 

11. ศูนยตนทุน 65F00200, ผลิตบัณฑิตดานวิทยาศาสตร 

12. หลักการและเหตุผล 

 สาขาวิทยาศาสตรศึกษา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีวัตถุประสงคเพ่ือมุงเนนผลิตบุคลากรดาน

วิทยาศาสตร และบุคลากรทางการศึกษา ท่ีมีศักยภาพในการออกแบบการเรียนการสอนท่ีสอดคลองกับการจัดการเรียน

การสอนในศตวรรษท่ี 21 และมีความมุงม่ันในการผลิตมหาบัณฑิตใหเปนผูมีความรูความสามารถในสาขาวิชาหรือ

วิชาชีพ ใหเปนท่ียอมรับของทุกภาคสวนโดยมุงเนนความสามารถในการคิดวิเคราะหอยางมีเหตุผล มีความสามารถใน

การประยุกตทฤษฎีและหลักการสูการปฏิบัติ มีความสามารถในการศึกษาคนควาและเรียนรูดวยตนเองอยางตอเนื่อง มี

ความสามารถในการใชทักษะในการวิจัยไดเปนอยางดี  ในการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษานั้น การทำวิทยานิพนธจัดเปน

วิชาการศึกษาคนควาดวยตนเองของนักศึกษา ซ่ึงจำเปนตองใชทักษะหลายดานท้ังทางดานการศึกษาและทาง

วิทยาศาสตรมาประยุกตใช รวมท้ังการวางแผนการทำวิจัยใหเปนไปตามเปาหมายและกำหนดการณ ทางสาขาวิชาจึงได

ดำเนินการใหนักศึกษาจัดทำรายการสารเคมีและอุปกรณทางวิทยาศาสตรท่ีจำเปนในการทำวิจัยของตน และ
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ดำเนินการสนับสนุนจัดซ้ือสารเคมีและอุปกรณดังกลาว เพ่ือใหการดำเนินงานของสาขาวิชาเปนไปตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ จึงไดจัดทำโครงการนี้ข้ึนเพ่ือสนับสนุนการดำเนินการดังกลาว 

13. วัตถุประสงค 

 1. เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนการทำวิทยานิพนธของนักศึกษา สาขาวิทยาศาสตรศึกษา   

          2. เพ่ือใหนักศึกษาไดเรียนรูและวางแผนการทำวิทยานิพนธของตนเอง ใหการทำวิจัยบรรลุเปาหมายตาม

กำหนดการณ   

          3. การอบรมทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 ใหแกนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา เพ่ือเพ่ิมพูนความรู 

อันจะเปนประโยชนตอการเรียน การศึกษาคนควาวิจัย หรือการประกอบอาชีพ   

          4. เพ่ือใหนักศึกษามีความรู ความเขาใจเก่ียวกับภูมิปญญาทองถ่ิน และนำไปประยุกตใชในการวิจัย เพ่ือการ

แกปญหาหรือตอยอดได 

14. กลุมเปาหมายกิจกรรมหลัก 

 นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา 

15. รูปแบบกิจกรรม 

 1, จัดอบรม/สัมมนา 

16. สอดคลองกับอัตลักษณมหาวิทยาลัย 

[X] ม (มืออาชีพ)    [X] ร (รักษทองถ่ิน)    [X] ท (ทันสมัย)  

17.  ตัวช้ีวัดความสำเร็จของกิจกรรมหลัก 

ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ 
คาเปาหมาย(Target) 

ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4 

เชิงปริมาณ      

1. จัดหาวัสดุสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ

สำหรับนักศึกษา 

คน 0.00 0.00 0.00 5.00 

2. จำนวนผูเขารวมกิจกรรม คน 0.00 0.00 5.00 14.00 

เชิงคุณภาพ       

1. นักศึกษาไดรับความรูเพิม่ขึ้น และสามารถ

นำความรูไปใชประโยชนได 

รอยละ 0.00 0.00 0.00 80.00 

เชิงเวลา       

1. ดำเนินการแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่

กำหนด 

รอยละ 0.00 0.00 0.00 80.00 
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18. แผนการดำเนินงานกิจกรรมยอย 

รหัส 12 หลัก ชื่อกิจกรรมยอย 
หมวดรายจาย/

รายละเอียด 
จำนวนเงิน 

แผนการปฏบิัติงาน 

ไตรมาสท่ี 1 

(ต.ค.64-ธ.ค.64) 

ไตรมาสท่ี 2 

(ม.ค.65-มี.ค.65) 

ไตรมาสท่ี 3 

(เม.ย.65-มิ.ย.65) 

ไตรมาสท่ี 4 

(ก.ค.65-ก.ย.65) 

502107010121 1. โครงการสนับสนุน

การทำวิทยานพินธ 

สำหรับนักศึกษา 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร

ศึกษา รุน 2 

 

 ระยะเวลาดำเนินการ  

   ก.ค. 65 - ก.ย. 65 

 

 สถานที่ดำเนินการ  

   มหาวิทยาลัยราช

ภัฏเทพสตรี 

 

 ผูรับผิดชอบกิจกรรม  

   อาจารย ดร.สุดา

รัตน  ขัดสาย 

 

 การขอจัดกิจกราม  

   1, กิจกรรมที่ตองขอ

อนุมัติดำเนินการ 

งบดำเนินงาน  

 : คาวัสดุ, 

 รายละเอยีด คาวัสดุ 

16,180 บาท 

 

รวมเปนเงินทั้งส้ิน 

16,180.00 บาท 

16,180.00 0.00 0.00 0.00 16,180.00 

502107010221 2. โครงการพัฒนา

ทักษะการเรียนรูใน

ศตวรรษที่ 21 รุน 2 

 

 ระยะเวลาดำเนินการ  

   เม.ย.65 - มิ.ย.65 

 

 สถานที่ดำเนินการ  

   มหาวิทยาลัยราช

ภัฏเทพสตรี 

 

 ผูรับผิดชอบกิจกรรม  

   อาจารย ดร.สุดา

รัตน  ขัดสาย 

 

 การขอจัดกิจกราม  

   1, กิจกรรมที่ตองขอ

อนุมัติดำเนินการ 

งบดำเนินงาน  

 : คาตอบแทน, คาใช

สอย, 

 รายละเอยีด 

คาตอบแทน   

 - คาตอบแทน

วิทยากร 1,000 บาท 

/ชม x 6 ชม x 2 วัน 

x 1 คน = 12,000 

บาท 

คาใชสอย  

 - คาถายเอกสาร 

1,000 บาท 

 

รวมเปนเงินทั้งส้ิน 

13,000.00 บาท 

(ถัวเฉล่ียจายทกุ

รายการ) 

 

 

 

13,000.00 0.00 0.00 13,000.00 0.00 
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502107010321 3. โครงการสงเสริมภูมิ

ปญญาทองถิ่นทาง

วิทยาศาสตร รุน 2 

 

 ระยะเวลาดำเนินการ  

   ก.ค.65 - ก.ย.65 

 

 สถานที่ดำเนินการ  

   มหาวิทยาลัยราช

ภัฏเทพสตรี 

 

 ผูรับผิดชอบกิจกรรม  

   อาจารย ดร.สุดา

รัตน  ขัดสาย 

 

 การขอจัดกิจกราม  

   1, กิจกรรมที่ตองขอ

อนุมัติดำเนินการ 

งบดำเนินงาน  

 : คาตอบแทน, คา

วัสดุ, 

 รายละเอยีด 

คาตอบแทน   

 - คาวิทยากร 600 

บาท/ชม. x 6 ชม. x 

1 วัน = 3,600 บาท 

คาวัสดุ  

 - วัสดุการจัด

โครงการ  1,400 

บาท 

 

รวมเปนเงินทั้งส้ิน 

5,000.00 บาท 

(ถัวเฉล่ียจายทกุ

รายการ) 

5,000.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 

502107010421 4. โครงการศึกษาดู

งานเพื่อการจัดการ

เรียนการสอน

สาขาวิชาวิทยาศาสตร 

รุน 2 

 

 ระยะเวลาดำเนินการ  

   ก.ค. 65 - ก.ย. 65 

 

 สถานที่ดำเนินการ  

   มหาวิทยาลัยราช

ภัฏเทพสตรี 

 

 ผูรับผิดชอบกิจกรรม  

   อาจารย ดร.สุดา

รัตน  ขัดสาย 

 

 การขอจัดกิจกราม  

   1, กิจกรรมที่ตองขอ

อนุมัติดำเนินการ 

งบดำเนินงาน  

 : คาใชสอย, คาวัสดุ, 

 รายละเอยีด คาใช

สอย 

 - คาเบีย้เล้ียง (240 

บาท/วัน x 4 คน x 2 

วัน) = 1,920 บาท 

 - คาทีพ่ัก (750 

บาท/คืน x 1 คืน x 

4 คน) = 3,000 บาท 

 - คาทีพ่ักนักศึกษา 

(300 บาท x 1 คืน x 

5 คน) = 1,500 บาท 

 - คาอาหารกลางวัน 

(80 บาท x 2 มื้อ x 

9 คน) = 1,440 บาท 

 - คาอาหารวาง (50 

บาท x 4 มื้อ x 9 

คน) = 1,800 บาท 

 - คาเชาเหมารถตู  

(2,500 บาท x 2) = 

5,000 บาท 

คาวัสดุ 

 - คานำ้มันเชื้อเพลิง 

4,000 บาท 

 - คาของที่ระลึก 

1,000 บาท 

 - คาวัสดุ 2,960 

22,620.00 0.00 0.00 0.00 22,620.00 
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บาท 

 

รวมเปนเงินทั้งส้ิน 

22,620.00 บาท 

ถัวเฉล่ียจายทกุ

รายการ 

รวม  56,800.00     

 

19. ตัวช้ีวัดความสำเร็จของกิจกรรมยอย 

กิจกรรมยอย ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ 

คาเปาหมาย(Target) 

ป 2564 ป 2565 

ไตรมาส 1 

(ต.ค.64 – ธ.ค.64) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.65 – มี.ค.65) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.65 – มิ.ย.65) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.65 – ก.ย.65) 

1. โครงการสนับสนุนการทำ

วิทยานพินธ สำหรับนกัศึกษา 

สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา 

รุน 2 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดหาวัสดุ

สนับสนุนการทำวิทยานพินธสำหรับ

นักศึกษา 

คน 0.00 0.00 0.00 5.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นกัศึกษาไดรับ

ความรูเพิ่มขึ้น และสามารถนำ

ความรูไปใชประโยชนได 

รอยละ 0.00 0.00 0.00 80.00 

2. โครงการพัฒนาทักษะการ

เรียนรูในศตวรรษที่ 21 รุน 2 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผูเขารวม

กิจกรรม 

คน 0.00 0.00 5.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ

ตอกิจกรรม 

รอยละ 0.00 0.00 80.00 0.00 

3. โครงการสงเสริมภูมิปญญา

ทองถิ่นทางวิทยาศาสตร รุน 2 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผูเขารวม

กิจกรรม 

คน 0.00 0.00 0.00 5.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ

ตอกิจกรรม 

รอยละ 0.00 0.00 0.00 80.00 

4. โครงการศึกษาดูงานเพื่อ

การจัดการเรียนการสอน

สาขาวิชาวิทยาศาสตร รุน 2 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผูเขารวม

กิจกรรม 

คน 0.00 0.00 0.00 9.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ

ตอกิจกรรม 

รอยละ 0.00 0.00 0.00 80.00 
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20. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

 นักศึกษาผูเขาอบรม มีความรูความเขาใจในภาษาอังกฤษ อันเปนประโยชนตอการเรียนการนำไปใชใน

การศึกษาคนควาวิจัย หรือทำวิทยานิพนธ รวมท้ังไดแลกเปลี่ยนประสบการณ กับวิทยากรและนักศึกษาผูเขารวมอบรม

ดวยกัน 

21. การประเมินกิจกรรม 

ใชแบบประเมิน 

22. การติดตามผล 

ใหนักศึกษาตอบแบบสอบถาม 

23. ผูประเมิน 

อาจารยประจำสาขาวชิาวิทยาศาสตรศึกษา 

24. สาเหตุหรือปจจัยความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนในการดำเนินโครงการ 

สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง 

    

   

   

 

25. บูรณาการโครงการกับ 

[ ] การจัดการเรียนการสอน ในวิชา  

[ ] การวิจัย  

[X] การปฏิบัติงาน   

[ ] การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

[ ] การบริการวิชาการ 

[ ] การพัฒนาทองถ่ิน 

[ ] อ่ืนๆ  

 



 

 

 

สำนักงานอธิการบดี 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

งบกศ.บป.  
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 ยุทธศาสตร : พัฒนาระบบบริหารจัดการ -                 

1   งาน/โครงการ : งานสนับสนุนการจัดการศึกษาและบริหารจัดการมหาวิทยาลัย 

     65A5000011, การบริหารจัดการตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

         302306010721, คาตอบแทนการสอนภาคพิเศษ กศ.บป. (fix cost) 04, 06 259,200.00   -              -            -                   -                259,200.00      

-                 

259,200.00  -             -           -                 -              259,200.00     

259,200.00     รวมงบประมาณทั้งสิ้น 259,200.00                                                                -              

รายละเอียดคําของบประมาณ/แผนปฏิบัติการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2565  (เพิ่มเติมจากน.ศ.เขาเทอม 2/2564  ผานสภา)

หนวยงานหลัก สํานักงานอธิการบดี หนวยงานรอง กองบริการการศึกษา สํานักงานอธิการบดี 

ประเภทงบประมาณ : งบ กศ.บป. แผนงาน : พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย ผลผลิต  ผลงาน การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ 

ลําดับที่ งาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง/รหัส 12 หลัก
ยุทธศาสตร/

กลยุทธ

งบดําเนินงาน

คา

สาธารณูปโภค
คาตอบแทน คาใชสอย

รวมงบประมาณ 

คาครุภัณฑ
รวมทั้งสิ้น

งบลงทุน

คาวัสดุ
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มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

แผนปฏิบัติการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

หนวยงานหลัก สำนักงานอธิการบดี หนวยงานรอง กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี 

1. ประเภทงบประมาณ 3, งบ กศ.บป. 

2. แผนงาน 02, พ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

3. ผลผลิต 023, ผลงาน การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ 

4. งาน/โครงการ 02306, งานสนับสนุนการจัดการศึกษาและบริหารจัดการมหาวิทยาลัย 

5. รหัสโครงการ  65A5000011 

6. กิจกรรมหลัก 0230601, การบริหารจัดการตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

7. สถานภาพโครงการ 4, โครงการจัดสรรเพ่ิมเติมระหวางป ครั้งท่ี 1 

8. ลักษณะงาน 1, งานพ้ืนฐาน 

9. ประเด็นยุทธศาสตร 04, พัฒนาระบบบริหารจัดการ 

10. กลยุทธ 0406, ยกระดับการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสูการเปนมหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนาทองถ่ินชั้นนำ 

11. ศูนยตนทุน 65F00500, การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ 

12. หลักการและเหตุผล 

 โครงการนี้จัดตั้งข้ึน  เพ่ือจายคาตอบแทนแกอาจารยผูสอนนักศึกษาภาคพิเศษ กศ.บป. ตามพันธกิจท่ีไดรับ

มอบหมาย 

13. วัตถุประสงค 

 เพ่ือใชในการตอบแทนการสอนของอาจารยผูสอนนักศึกษาภาคพิเศษ กศ.บป. 

14. กลุมเปาหมายกิจกรรมหลัก 

 อาจารยผูสอน 

15. รูปแบบกจิกรรม 

 5, จัดการเรียนการสอน 
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16. สอดคลองกับอัตลักษณมหาวิทยาลัย 

[X] ม (มืออาชีพ)    [X] ร (รักษทองถ่ิน)    [X] ท (ทันสมัย)  

17.  ตัวช้ีวัดความสำเร็จของกิจกรรมหลัก 

ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ 
คาเปาหมาย(Target) 

ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4 

เชิงปริมาณ      

1. การเบิกคาตอบแทนการสอน คร้ัง 0.00 1.00 1.00 1.00 

เชิงคุณภาพ       

1. เพื่อใหมีคาตอบแทนอาจารยผูสอน รอยละ 0.00 100.00 100.00 100.00 

เชิงเวลา       

1. ปฏิบัติงานเสร็จทันตามเวลาทีก่ำหนด รอยละ 0.00 100.00 100.00 100.00 

      

 

18. แผนการดำเนินงานกิจกรรมยอย 

รหัส 12 หลัก ชื่อกิจกรรมยอย 
หมวดรายจาย/

รายละเอียด 
จำนวนเงิน 

แผนการปฏบิัติงาน 

ไตรมาสท่ี 1 

(ต.ค.64-ธ.ค.

64) 

ไตรมาสท่ี 2 

(ม.ค.65-มี.ค.

65) 

ไตรมาสท่ี 3 

(เม.ย.65-มิ.ย.

65) 

ไตรมาสท่ี 4 

(ก.ค.65-ก.ย.

65) 

302306010721 1. คาตอบแทนการสอน

ภาคพิเศษ กศ.บป. 

 (fix cost) 

 

 ระยะเวลาดำเนินการ  

   มกราคม - กันยายน 

2565 

 

 สถานที่ดำเนินการ  

   กองบริการการศึกษา 

 

 ผูรับผิดชอบกิจกรรม  

   นางศรีไพร  วงษวาน 

 

 การขอจัดกิจกราม  

   1, กิจกรรมที่ตองขอ

อนุมัติดำเนินการ 

งบดำเนินงาน  

 : คาตอบแทน, 

 รายละเอยีด คาตอบแทน

การสอนภาคพิเศษ 

กศ.บป. (fix cost) จำนวน 

3 คร้ัง  

 

รวมเปนเงินทั้งส้ิน 

259,200.00 บาท 

 

ขอใชกิจกรรมเดิม รหัส 

302306010321 

259,200.00 0.00 100,000.00 79,600.00 79,600.00 

        

        

รวม  259,200.00     
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19. ตัวช้ีวัดความสำเร็จของกิจกรรมยอย 

กิจกรรมยอย ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ 

คาเปาหมาย(Target) 

ป 2564 ป 2565 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.64 – ธ.ค.

64) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.65 – มี.ค.

65) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.65 – มิ.ย.

65) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.65 – ก.ย.

65) 

1. คาตอบแทนการสอนภาค

พิเศษ กศ.บป. (fix cost) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การเบิก

คาตอบแทนการสอน 

คร้ัง 0.00 1.00 1.00 1.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : เพือ่ใหมี

คาตอบแทนอาจารยผูสอน 

รอยละ 0.00 100.00 100.00 100.00 

       

 

20. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

 เพ่ือใหมีคาตอบแทนอาจารยผูสอน 

21. การประเมินกิจกรรม 

รายงานดำเนินงานตามกิจกรรม 

22. การติดตามผล 

ติดตามผลการดำเนินงานตามเปาหมาย 

23. ผูประเมิน 

ผูบริหาร 

24. สาเหตุหรือปจจัยความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนในการดำเนินโครงการ 

สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง 
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25. บูรณาการโครงการกับ 

[X] การจัดการเรียนการสอน ในวิชา  

[ ] การวิจัย  

[X] การปฏิบัติงาน   

[ ] การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

[X] การบริการวิชาการ 

[ ] การพัฒนาทองถ่ิน 

[ ] อ่ืนๆ  
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 ยุทธศาสตร : พัฒนาระบบบริหารจัดการ -                   

1   งาน/โครงการ : งานสนับสนุนการจัดการศึกษาและบริหารจัดการมหาวิทยาลัย 

     65B4000008, การบริหารจัดการตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

         302306010822, คาไฟฟา (Fix cost) 04, 06 -               -                 -                300,600.00       -                 300,600.00        

-                   

-              -               -               300,600.00      -               300,600.00       

300,600.00       

รวมงบประมาณ 

คาครุภัณฑ
รวมทั้งสิ้น

งบลงทุน

คาวัสดุ
คา

สาธารณูปโภค
คาตอบแทน คาใชสอย

รายละเอียดคําของบประมาณ/แผนปฏิบัติการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2565  (เพิ่มเติมจากน.ศ.เขาเทอม 2/2564  ผานสภา)

หนวยงานหลัก สํานักงานอธิการบดี หนวยงานรอง กองคลัง สํานักงานอธิการบดี 

ประเภทงบประมาณ : งบ กศ.บป. แผนงาน : พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย ผลผลิต  ผลงาน การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ 

ลําดับ

ที่
งาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง/รหัส 12 หลัก

ยุทธศาสตร/

กลยุทธ

งบดําเนินงาน

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 300,600.00                                                                       -               
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มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

แผนปฏิบัติการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

หนวยงานหลัก สำนักงานอธิการบดี หนวยงานรอง กองคลัง สำนักงานอธิการบดี 

1. ประเภทงบประมาณ 3, งบ กศ.บป. 

2. แผนงาน 02, พ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

3. ผลผลิต 023, ผลงาน การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ 

4. งาน/โครงการ 02306, งานสนับสนุนการจัดการศึกษาและบริหารจัดการมหาวิทยาลัย 

5. รหัสโครงการ  65B4000008 

6. กิจกรรมหลัก 0230601, การบริหารจัดการตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

7. สถานภาพโครงการ 4, โครงการจัดสรรเพ่ิมเติมระหวางป ครั้งท่ี 1 

8. ลักษณะงาน 1, งานพ้ืนฐาน 

9. ประเด็นยุทธศาสตร 04, พัฒนาระบบบริหารจัดการ 

10. กลยุทธ 0406, ยกระดับการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสูการเปนมหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนาทองถ่ินชั้นนำ 

11. ศูนยตนทุน 65F00500, การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ 

12. หลักการและเหตุผล 

 เพ่ือใหมหาวิทยาลัยดำเนินงานไปอยางมีประสิทธิภาพ บรรลุตามวัตถุประสงค 

13. วัตถุประสงค 

 เพ่ือใหมหาวิทยาลัยดำเนินงานดานชำระคาไฟฟา 

14. กลุมเปาหมายกิจกรรมหลัก 

 บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย,นักศึกษา, บุคลากรภายนอก 

15. รูปแบบกิจกรรม 

 7, อ่ืนๆ ชำระหนี้คาสาธารณูปโภค 
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16. สอดคลองกับอัตลักษณมหาวิทยาลัย 

[X] ม (มืออาชีพ)    [X] ร (รักษทองถ่ิน)    [X] ท (ทันสมัย)  

17.  ตัวช้ีวัดความสำเร็จของกิจกรรมหลัก 

ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ 
คาเปาหมาย(Target) 

ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4 

เชิงปริมาณ      

1. การชำระคาไฟฟา คร้ัง 0.00 0.00 0.00 1.00 

เชิงคุณภาพ       

1. มีไฟฟาพรอมสำหรับการใหบริการ รอยละ 0.00 0.00 0.00 100.00 

เชิงเวลา       

1. ดำเนินการเสร็จส้ินภายในระยะเวลา

กำหนด 

รอยละ 0.00 0.00 0.00 100.00 

      

 

18. แผนการดำเนินงานกิจกรรมยอย 

รหัส 12 หลัก ชื่อกิจกรรมยอย 
หมวดรายจาย/

รายละเอียด 
จำนวนเงิน 

แผนการปฏบิัติงาน 

ไตรมาสท่ี 1 

(ต.ค.64-ธ.ค.

64) 

ไตรมาสท่ี 2 

(ม.ค.65-มี.ค.

65) 

ไตรมาสท่ี 3 

(เม.ย.65-มิ.ย.

65) 

ไตรมาสท่ี 4 

(ก.ค.65-ก.ย.

65) 

302306010822 1. คาไฟฟา (Fix cost) 

 

 ระยะเวลาดำเนินการ  

   01/07/2565 วัน

ส้ินสุดโครงการ 

30/09/2565 

 

 สถานที่ดำเนินการ  

   มหาวิทยาลัยราช

ภัฏเทพสตรี 

 

 ผูรับผิดชอบกิจกรรม  

   นางสาวพรรณธิพา  

อรชร 

 

 การขอจัดกิจกราม  

   1, กิจกรรมที่ตองขอ

อนุมัติดำเนินการ 

งบดำเนินงาน  

 : คาสาธารณูปโภค, 

 รายละเอยีด คาไฟฟา 

300,600 บาท 

 

รวมเปนเงินทั้งส้ิน 

300,600.00 บาท 

 

ขอใชกิจกรรมเดิม 

รหัส 302306010422 

300,600.00 0.00 0.00 0.00 300,600.00 

        

        

รวม  300,600.00     
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19. ตัวช้ีวัดความสำเร็จของกิจกรรมยอย 

กิจกรรมยอย ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ 

คาเปาหมาย(Target) 

ป 2564 ป 2565 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.64 – ธ.ค.

64) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.65 – มี.ค.

65) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.65 – มิ.ย.

65) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.65 – ก.ย.

65) 

1. คาไฟฟา (Fix cost) ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การชำระคาไฟฟา คร้ัง 0.00 0.00 0.00 1.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มีไฟฟาพรอม

สำหรับการใหบริการ 

รอยละ 0.00 0.00 0.00 100.00 

20. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

 การชำระคาไฟฟา 

21. การประเมินกิจกรรม 

แบบสำรวจการประเมินการปฏิบัติงาน 

22. การติดตามผล 

สังเกต และกำกับดูแลการทำงาน 

23. ผูประเมิน 

ผอ.กองคลัง 

24. สาเหตุหรือปจจัยความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนในการดำเนินโครงการ 

สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง 

    

25. บูรณาการโครงการกับ 

[ ] การจัดการเรียนการสอน ในวิชา  

[ ] การวิจัย  

[X] การปฏิบัติงาน   

[ ] การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

[ ] การบริการวิชาการ 

[ ] การพัฒนาทองถ่ิน 

[ ] อ่ืนๆ  



 

 

 

งบบัณฑิต  
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 ยุทธศาสตร : พัฒนาระบบบริหารจัดการ -                  

1   งาน/โครงการ : งานสนับสนุนการจัดการศึกษาและบริหารจัดการมหาวิทยาลัย 

     65A5000012, การบริหารจัดการตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

 

        502306010821, คาตอบแทนการสอนนักศึกษา ภาคพิเศษ ระดับ

บัณฑิตศึกษา  (fix cost)

04, 06 470,000.00       -            -             -               -              470,000.00       

470,000.00     -           -            -              -             470,000.00      

470,000.00      รวมงบประมาณทั้งสิ้น 470,000.00                                                               -             

รายละเอียดคําของบประมาณ/แผนปฏิบัติการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2565  (เพิ่มเติมจากน.ศ.เขาเทอม 2/2564  ผานสภา)

หนวยงานหลัก สํานักงานอธิการบดี หนวยงานรอง กองบริการการศึกษา สํานักงานอธิการบดี 

ประเภทงบประมาณ : งบ บัณฑิต แผนงาน : พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย ผลผลิต  ผลงาน การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ 

ลําดับ

ที่
งาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง/รหัส 12 หลัก

ยุทธศาสตร/

กลยุทธ

งบดําเนินงาน

คา

สาธารณูปโภค
คาตอบแทน คาใชสอย

รวมงบประมาณ 

คาครุภัณฑ
รวมทั้งสิ้น

งบลงทุน

คาวัสดุ
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มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

แผนปฏิบัติการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

หนวยงานหลัก สำนักงานอธิการบดี หนวยงานรอง กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี 

1. ประเภทงบประมาณ 5, งบ บัณฑิต 

2. แผนงาน 02, พ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

3. ผลผลิต 023, ผลงาน การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ 

4. งาน/โครงการ 02306, งานสนับสนุนการจัดการศึกษาและบริหารจัดการมหาวิทยาลัย 

5. รหัสโครงการ  65A5000012 

6. กิจกรรมหลัก 0230601, การบริหารจัดการตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

7. สถานภาพโครงการ 4, โครงการจัดสรรเพ่ิมเติมระหวางป ครั้งท่ี 1 

8. ลักษณะงาน 1, งานพ้ืนฐาน 

9. ประเด็นยุทธศาสตร 04, พัฒนาระบบบริหารจัดการ 

10. กลยุทธ 0406, ยกระดับการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสูการเปนมหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนาทองถ่ินชั้นนำ 

11. ศูนยตนทุน 65F00500, การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ 

12. หลักการและเหตุผล 

 โครงการนี้จัดตั้งข้ึน  เพ่ือจายคาตอบแทนแกอาจารยผูสอน นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ตามพันธกิจท่ีไดรับ

มอบหมาย 

13. วัตถุประสงค 

 เพ่ือใชในการตอบแทนการสอนของอาจารยผูสอน  นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

14. กลุมเปาหมายกิจกรรมหลัก 

 คาตอบแทนอาจารยผูสอน 

15. รูปแบบกิจกรรม 

 5, จัดการเรียนการสอน 
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16. สอดคลองกับอัตลักษณมหาวิทยาลัย 

[X] ม (มืออาชีพ)    [X] ร (รักษทองถ่ิน)    [X] ท (ทันสมัย)  

17.  ตัวช้ีวัดความสำเร็จของกิจกรรมหลัก 

ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ 
คาเปาหมาย(Target) 

ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4 

เชิงปริมาณ      

1. การเบิกคาตอบแทนการสอน คร้ัง 0.00 1.00 1.00 1.00 

เชิงคุณภาพ       

1. เพื่อใหมีคาตอบแทนอาจารยผูสอน รอยละ 0.00 100.00 100.00 100.00 

เชิงเวลา       

1. ปฏิบัติงานเสร็จทันตามเวลาทีก่ำหนด รอยละ 0.00 100.00 100.00 100.00 

      

 

18. แผนการดำเนินงานกิจกรรมยอย 

รหัส 12 หลัก ชื่อกิจกรรมยอย 
หมวดรายจาย/

รายละเอียด 
จำนวนเงิน 

แผนการปฏบิัติงาน 

ไตรมาสท่ี 1 

(ต.ค.64-ธ.ค.

64) 

ไตรมาสท่ี 2 

(ม.ค.65-มี.ค.

65) 

ไตรมาสท่ี 3 

(เม.ย.65-มิ.ย.

65) 

ไตรมาสท่ี 4 

(ก.ค.65-ก.ย.

65) 

502306010821 1. คาตอบแทนการสอน

นักศึกษา ภาคพิเศษ 

ระดับบัณฑิตศึกษา   

(fix cost) 

 

 ระยะเวลาดำเนินการ  

   มกราคม - กันยายน 

2565 

 

 สถานที่ดำเนินการ  

   กองบริการการศึกษา 

 

 ผูรับผิดชอบกิจกรรม  

   นางศรีไพร  วงษวาน 

 

 การขอจัดกิจกราม  

   1, กิจกรรมที่ตองขอ

อนุมัติดำเนินการ 

งบดำเนินงาน  

 : คาตอบแทน, 

 รายละเอยีด คาตอบแทน

การสอนนักศึกษาภาค

พิเศษ  

ระดับบัณฑิตศึกษา (fix 

cost)  

จำนวน 3 คร้ัง 

 

รวมเปนเงินทั้งส้ิน 

470,000.00 บาท 

 

ขอใชกิจกรรมเดิม รหัส 

502306010221 

470,000.00 0.00 170,000.00 150,000.00 150,000.00 

        

        

รวม  470,000.00     
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19. ตัวช้ีวัดความสำเร็จของกิจกรรมยอย 

กิจกรรมยอย ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ 

คาเปาหมาย(Target) 

ป 2564 ป 2565 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.64 – ธ.ค.

64) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.65 – มี.ค.

65) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.65 – มิ.ย.

65) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.65 – ก.ย.

65) 

1. คาตอบแทนการสอน

นักศึกษา ภาคพิเศษ ระดับ

บัณฑิตศึกษา  (fix cost) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การเบิก

คาตอบแทนการสอน 

คร้ัง 0.00 1.00 1.00 1.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : เพือ่ใหมี

คาตอบแทนอาจารยผูสอน 

รอยละ 0.00 100.00 100.00 100.00 

       

 

20. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

 เพ่ือใหมีคาตอบแทนอาจารยผูสอน 

21. การประเมินกิจกรรม 

รายงานดำเนินงานตามกิจกรรม 

22. การติดตามผล 

ติดตามผลการดำเนินงานตามเปาหมาย 

23. ผูประเมิน 

ผูบริหาร 

24. สาเหตุหรือปจจัยความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนในการดำเนินโครงการ 

สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง 

    

   

   

 

 

 

 



98 

 

25. บูรณาการโครงการกับ 

[X] การจัดการเรียนการสอน ในวิชา  

[ ] การวิจัย  

[X] การปฏิบัติงาน   

[ ] การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

[X] การบริการวิชาการ 

[ ] การพัฒนาทองถ่ิน 

[ ] อ่ืนๆ  
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 ยุทธศาสตร : พัฒนาระบบบริหารจัดการ -                    

1   งาน/โครงการ : งานสนับสนุนการจัดการศึกษาและบริหารจัดการมหาวิทยาลัย 

     65B4000009, การบริหารจัดการตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

         502306010922, คาไฟฟา (Fix cost) 04, 06 -             -               -                413,000.00     -                 413,000.00         

-                    

-                    

-            -             -               413,000.00    -               413,000.00       

413,000.00       

รวมงบประมาณ 

คาครุภัณฑ
รวมทั้งสิ้น

งบลงทุน

คาวัสดุ
คา

สาธารณูปโภค
คาตอบแทน คาใชสอย

รายละเอียดคําของบประมาณ/แผนปฏิบัติการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2565  (เพิ่มเติมจากน.ศ.เขาเทอม 2/2564  ผานสภา)

หนวยงานหลัก สํานักงานอธิการบดี หนวยงานรอง กองคลัง สํานักงานอธิการบดี 

ประเภทงบประมาณ : งบ บัณฑิต แผนงาน : พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย ผลผลิต  ผลงาน การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ 

ลําดับ

ที่
งาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง/รหัส 12 หลัก

ยุทธศาสตร/

กลยุทธ

งบดําเนินงาน

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 413,000.00                                                                  -               
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มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

แผนปฏิบัติการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

หนวยงานหลัก สำนักงานอธิการบดี หนวยงานรอง กองคลัง สำนักงานอธิการบดี 

1. ประเภทงบประมาณ 5, งบ บัณฑิต 

2. แผนงาน 02, พ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

3. ผลผลิต 023, ผลงาน การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ 

4. งาน/โครงการ 02306, งานสนับสนุนการจัดการศึกษาและบริหารจัดการมหาวิทยาลัย 

5. รหัสโครงการ  65B4000009 

6. กิจกรรมหลัก 0230601, การบริหารจัดการตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

7. สถานภาพโครงการ 4, โครงการจัดสรรเพ่ิมเติมระหวางป ครั้งท่ี 1 

8. ลักษณะงาน 1, งานพ้ืนฐาน 

9. ประเด็นยุทธศาสตร 04, พัฒนาระบบบริหารจัดการ 

10. กลยุทธ 0406, ยกระดับการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสูการเปนมหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนาทองถ่ินชั้นนำ 

11. ศูนยตนทุน 65F00500, การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ 

12. หลักการและเหตุผล 

 เพ่ือใหมหาวิทยาลัยดำเนินงานไปอยางมีประสิทธิภาพ บรรลุตามวัตถุประสงค 

13. วัตถุประสงค 

 เพ่ือใหมหาวิทยาลัยดำเนินงานดานชำระคาไฟฟา 

14. กลุมเปาหมายกิจกรรมหลัก 

 บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย,นักศึกษา, บุคลากรภายนอก 

15. รูปแบบกิจกรรม 

 7, อ่ืนๆ ชำระหนี้คาสาธารณูปโภค 
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16. สอดคลองกับอัตลักษณมหาวิทยาลัย 

[X] ม (มืออาชีพ)    [X] ร (รักษทองถ่ิน)    [X] ท (ทันสมัย)  

17.  ตัวช้ีวัดความสำเร็จของกิจกรรมหลัก 

ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ 
คาเปาหมาย(Target) 

ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4 

เชิงปริมาณ      

1. คาไฟฟา คร้ัง 0.00 0.00 0.00 1.00 

เชิงคุณภาพ       

1. มีไฟฟาพรอมสำหรับการใหบริการ รอยละ 0.00 0.00 0.00 100.00 

เชิงเวลา       

1. ดำเนินการเสร็จส้ินภายในระยะเวลา

กำหนด 

รอยละ 0.00 0.00 0.00 100.00 

      

 

18. แผนการดำเนินงานกิจกรรมยอย 

รหัส 12 หลัก ชื่อกิจกรรมยอย 
หมวดรายจาย/

รายละเอียด 
จำนวนเงิน 

แผนการปฏบิัติงาน 

ไตรมาสท่ี 1 

(ต.ค.64-ธ.ค.64) 

ไตรมาสท่ี 2 

(ม.ค.65-มี.ค.65) 

ไตรมาสท่ี 3 

(เม.ย.65-มิ.ย.65) 

ไตรมาสท่ี 4 

(ก.ค.65-ก.ย.65) 

502306010922 1. คาไฟฟา  

(Fix cost) 

 

 ระยะเวลา

ดำเนินการ  

   01/07/2565 วัน

ส้ินสุดโครงการ 

30/09/2565 

 

 สถานที่ดำเนินการ  

   มหาวิทยาลัยราช

ภัฏเทพสตรี 

 

 ผูรับผิดชอบ

กิจกรรม  

   นางสาวพรรณธิ

พา  อรชร 

 

 การขอจัดกิจกราม  

   1, กิจกรรมที่ตอง

ขออนุมัติ

ดำเนินการ 

งบดำเนินงาน  

 : คาสาธารณูปโภค, 

 รายละเอยีด คา

ไฟฟา 413,000 บาท 

 

รวมเปนเงินทั้งส้ิน 

413,000.00 บาท 

413,000.00 0.00 0.00 0.00 413,000.00 

รวม  413,000.00     
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19. ตัวช้ีวัดความสำเร็จของกิจกรรมยอย 

กิจกรรมยอย ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ 

คาเปาหมาย(Target) 

ป 2564 ป 2565 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.64 – ธ.ค.

64) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.65 – มี.ค.

65) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.65 – มิ.ย.

65) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.65 – ก.ย.

65) 

1. คาไฟฟา (Fix cost) ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การชำระคาไฟฟา คร้ัง 0.00 0.00 0.00 1.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มีไฟฟาพรอม

สำหรับการใหบริการ 

รอยละ 0.00 0.00 0.00 100.00 

20. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

 การชำระคาไฟฟา 

21. การประเมินกิจกรรม 

แบบสำรวจการประเมินการปฏิบัติงาน 

22. การติดตามผล 

สังเกต และกำกับดูแลการทำงาน 

23. ผูประเมิน 

ผอ.กองคลัง 

24. สาเหตุหรือปจจัยความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนในการดำเนินโครงการ 

สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง 

    

25. บูรณาการโครงการกับ 

[ ] การจัดการเรียนการสอน ในวิชา  

[ ] การวิจัย  

[X] การปฏิบัติงาน   

[ ] การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

[ ] การบริการวิชาการ 

[ ] การพัฒนาทองถ่ิน 

[ ] อ่ืนๆ  



 

 

 

จัดสรรเพิ่มเติม 

โครงการมาตรการลดภาระคาใชจาย

ดานการศึกษา 

 



 

 

 

ศูนยนวัตกรรมและ 

เทคโนโลยีการศึกษา 

 

 

 

 

 



 

 

 

งบบ.กศ.  
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สถานภาพ : โครงการพิเศษ 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ

 ยุทธศาสตร : พัฒนาระบบบริหารจัดการ -                 

1   งาน/โครงการ : งานสนับสนุนการจัดการศึกษาและบริหารจัดการมหาวิทยาลัย 

     65K1000004, การบริหารจัดการตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

 

        202306014455, เงินสนับสนุนคาใชจายดานการศึกษาของ

นิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา

04, 06 -             -             -             -             8,194,314.00    8,194,314.00    

-                 

-                       

-            -            -            -            8,194,314.00  8,194,314.00  

8,194,314.00  

รวมทั้งสิ้น

รวมงบประมาณ 

รายจายอื่น

ดําเนินงาน
รายจายอื่น

รายละเอียดคําของบประมาณ/แผนปฏิบัติการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

หนวยงานหลัก ศูนยนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา หนวยงานรอง ศูนยนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา 

ประเภทงบประมาณ : งบ บกศ. แผนงาน : พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย ผลผลิต  ผลงาน การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ 

ลําดับที่ งาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง/รหัส 12 หลัก

8,194,314.00                                                                              

ยุทธศาสตร/

กลยุทธ งบลงทุน

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

แผนปฏิบัติการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

หนวยงานหลัก ศูนยนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา หนวยงานรอง ศูนยนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา 

1. ประเภทงบประมาณ 2, งบ บกศ. 

2. แผนงาน 02, พ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

3. ผลผลิต 023, ผลงาน การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ 

4. งาน/โครงการ 02306, งานสนับสนุนการจัดการศึกษาและบริหารจัดการมหาวิทยาลัย 

5. รหัสโครงการ  65K1000004 

6. กิจกรรมหลัก 0230601, การบริหารจัดการตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

7. สถานภาพโครงการ 3, โครงการพิเศษ 

8. ลักษณะงาน 1, งานพ้ืนฐาน 

9. ประเด็นยุทธศาสตร 04, พัฒนาระบบบริหารจัดการ 

10. กลยุทธ 0406, ยกระดับการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสูการเปนมหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนาทองถ่ินชั้นนำ 

11. ศูนยตนทุน 65F00500, การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ 

12. หลักการและเหตุผล 

 ตามมาตรการเยียวยานักศึกษาตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี ๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ โดยไดอนุมัติ โครงการ

มาตรการลดภาระคาใชจายดานการศึกษาของนิสิต นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐและ เอกชนของสำนักงาน

ปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ในหลักการ มาตรการเยียวยาชวยเหลือผูปกครอง

และนักศึกษา รวมท้ังสถานศึกษาในการลดคาใชจายทางการศึกษา และมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีไดออกประกาศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง มาตรการลดภาระ คาใชจายดานการศึกษาของนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา

ภาครัฐ ภายใตโครงการเงินกูเพ่ือแกไขปญหา เยียวยา และฟนฟูเศรษฐกิจและสังคม ท่ีไดรับผลกระทบจากสถานการณ

การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙ ลงวันท่ี ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔  

 โดยใหความชวยเหลือคาเลาเรียนและคาธรรมเนียมการศึกษา ในลักษณะรวมสมทบระหวางรัฐบาลและ

สถาบันอุดมศึกษา ในอัตรา 6 : 4 รวมกันสูงสุดไมเกินรอยละ 50 หรือเทากับสถาบันอุดมศึกษาสนับสนุนไมเกินรอยละ 
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20 และภาครัฐสนับสนุนเพ่ิมเติมอีกไมเกินรอยละ 30 โดยแบงออกเปน 3 สวน ตามอัตราคาเลาเรียนและคาธรรมเนียม

การศึกษาท่ีเรียกเก็บดังนี้ 

      1) สวนท่ีไมเกิน 50,000 บาท ชวยเหลือรอยละ 50 

      2) สวนท่ี 50,001 ถึง 100,000 บาท ชวยเหลือรอยละ 30 

      3) สวนท่ีเกิน 100,000 บาท ชวยเหลือรอยละ 10 

13. วัตถุประสงค 

 เพ่ือเปนคาเยียวยาชวยเหลือผูปกครองและนักศึกษา รวมท้ังสถานศึกษาในการลดคาใชจายทางการศึกษา 

14. กลุมเปาหมายกิจกรรมหลัก 

 นักศึกษาท่ีชำระคาธรรมเนียมการศึกษา จำนวน 6,731 คน 

15. รูปแบบกิจกรรม 

 7, อ่ืนๆ จายคืนคาเทอมนักศึกษา 

16. สอดคลองกับอัตลักษณมหาวิทยาลัย 

[X] ม (มืออาชีพ)    [ ] ร (รักษทองถ่ิน)    [ ] ท (ทันสมัย)  

17.  ตัวช้ีวัดความสำเร็จของกิจกรรมหลัก 

ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ 
คาเปาหมาย(Target) 

ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4 

เชิงปริมาณ      

1. จำนวนนกัศึกษาที่ไดรับเงินเยียวยา คน 6,731.00 0.00 0.00 0.00 

เชิงคุณภาพ       

1. นักศึกษาไดรับการชวยเหลือดานคาใชจาย

ในการศึกษาเลาเรียน 

รอยละ 100.00 0.00 0.00 0.00 

เชิงเวลา       

1. การคืนเงินคาธรรมเนียมการศึกษาตาม

ระยะเวลาทีก่ำหนด 

รอยละ 100.00 0.00 0.00 0.00 

      

 

18. แผนการดำเนินงานกิจกรรมยอย 

รหัส 12 หลัก ชื่อกิจกรรมยอย 
หมวดรายจาย/

รายละเอียด 
จำนวนเงิน 

แผนการปฏบิัติงาน 

ไตรมาสท่ี 1 

(ต.ค.64-ธ.ค.64) 

ไตรมาสท่ี 2 

(ม.ค.65-มี.ค.

65) 

ไตรมาสท่ี 3 

(เม.ย.65-มิ.ย.

65) 

ไตรมาสท่ี 4 

(ก.ค.65-

ก.ย.65) 

202306014455 1. เงินสนับสนุน

คาใชจายดาน

การศึกษาของนิสิต

นักศึกษาใน

งบรายจายอื่น  

 : หมวดรายจายอื่น, 

 รายละเอยีด หมวด

รายจายอื่น 8,194,314 

8,194,314.00 8,194,314.00 0.00 0.00 0.00 
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สถาบันอุดมศึกษา 

 

 ระยะเวลา

ดำเนินการ  

   ไตรมาสที่ 1 

 

 สถานที่ดำเนินการ  

   ศูนยนวัตกรรม

และเทคโนโลยี

การศึกษา 

 

 ผูรับผิดชอบ

กิจกรรม  

   อาจารยไชยพล  

กล่ินจันทร 

 

 การขอจัดกิจกราม  

   1, กิจกรรมที่ตอง

ขออนุมัติ

ดำเนินการ 

บาท 

 

รวมเปนเงินทั้งส้ิน 

8,194,314.00 บาท 

        

        

รวม  8,194,314.00     

 

19. ตัวช้ีวัดความสำเร็จของกิจกรรมยอย 

กิจกรรมยอย ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ 

คาเปาหมาย(Target) 

ป 2564 ป 2565 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.64 – ธ.ค.

64) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.65 – มี.ค.

65) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.65 – มิ.ย.

65) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.65 – ก.ย.

65) 

1. เงินสนับสนุนคาใชจาย

ดานการศึกษาของนิสิต

นักศึกษาใน

สถาบันอุดมศึกษา 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่

ไดรับเงินเยียวยา 

คน 6,731.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ลดคาธรรมเนียม

การศึกษา 

รอยละ 20.00 0.00 0.00 0.00 

       

 

20. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

 ชวยลดภาระคาใชจาย ของนักศึกษา รอยละ 20 ของคาธรรมเนียมการศึกษา 
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21. การประเมินกิจกรรม 

รายงานจำนวนการจายเงินคืนนักศึกษา 

22. การติดตามผล 

รายงานจำนวนการจายเงินคืนนักศึกษา 

23. ผูประเมิน 

ผูรับผิดชอบโครงการ 

24. สาเหตุหรือปจจัยความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนในการดำเนินโครงการ 

สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง 

    

   

   

 

25. บูรณาการโครงการกับ 

[X] การจัดการเรียนการสอน ในวิชา  

[ ] การวิจัย  

[ ] การปฏิบัติงาน   

[ ] การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

[ ] การบริการวิชาการ 

[ ] การพัฒนาทองถ่ิน 

[ ] อ่ืนๆ  
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