คำนำ
มหาวิทยาลัย ราชภั ฏ เทพสตรี ไดมีการเปดรับ นักศึกษาภาคพิเศษเข าใหมป ระจำป พ.ศ.2565
ที่ เข า ภาคการศึ ก ษาที่ 2/2564 (งบกศ.บป.) และการลงทะเบี ย นของนั ก ศึ ก ษาป.โท ภาคการศึ ก ษาที่
2/2564 (งบบัณฑิต) โดยไดจัดสรรงบประมาณรายจาย (เพิ่มเติม) ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได
ผานการอนุมัติเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2565
และการจั ด สรรเพิ่ ม เติ ม โครงการมาตรการลดภาระค า ใช จ า ยด า นการศึ ก ษาของนิ สิ ต นั ก ศึ ก ษาใน
สถาบันอุดมศึกษา
แผนปฏิ บัติการประจำป งบประมาณ พ.ศ. 2565 (เพิ่มเติม) มีจุดมุงหมายที่ แสดงใหเห็ นถึงการ
จัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 ตามยุทธศาสตรในรูปแบบของ
แผนปฏิบัติการ (Action plan) ของสวนราชการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เพื่อใหการดำเนินงาน
ตามแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีไดบรรลุเปาหมายตามพันธกิจอยางมีประสิทธิภาพ
และเกิดผลอยางแทจริง

งานวางแผนและติดตามประเมินผล
กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี

สารบัญ
หนา
เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2565 ผานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2565
จัดสรรเพิ่มเติมจากการรับนักศึกษาภาคพิเศษ ภาคการศึกษาที่ 2/2564
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
- งบกศ.บป.
งานธุรการ สำนักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
- งบบัณฑิต
งานธุรการ สำนักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ระดับปริญญาโท
คณะวิทยาการจัดการ
- งบกศ.บป.
งานธุรการ สำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชาการบัญชี
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
- งบบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา
สำนักงานอธิการบดี
- งบกศ.บป.
กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี
กองคลัง สำนักงานอธิการบดี
- งบบัณฑิต
กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี
กองคลัง สำนักงานอธิการบดี

5
14
19

37
42

55

84
89
94
99

จัดสรรเพิ่มเติม โครงการมาตรการลดภาระคาใชจายดานการศึกษา
ศูนยนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา
- งบบ.กศ.
ศูนยนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา
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เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2565
ผานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ครั้งที่ 3/2565
วันที่ 18 มีนาคม 2565

จัดสรรเพิ่มเติมจากการรับ
นักศึกษาภาคพิเศษ
ภาคการศึกษาที่ 2/2564

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

งบกศ.บป.

5
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

ยุทธศาสตร/
กลยุทธ คาตอบแทน

งาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง/รหัส 12 หลัก

งบดําเนินงาน
คาใชสอย

งบลงทุน

คาวัสดุ

คา
สาธารณูปโภค

คาครุภัณฑ

ยุทธศาสตร : การยกระดับคุณภาพการศึกษา
1

รวมทั้งสิ้น
-

งาน/โครงการ : โครงการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาภาคพิเศษดานสังคมศาสตร
6516000008, จัดการศึกษาภาคพิเศษคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
302202020122, คาโทรศัพท

03, 02

-

302202020221, ดําเนินงานคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

03, 02

-

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

3,100.00

41,540.00

176,100.00

134,560.00

41,540.00

176,100.00

รวมงบประมาณ
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

-

78,460.00

78,460.00

53,000.00

53,000.00

3,100.00
-

-

3,100.00

-

131,460.00
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มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
แผนปฏิบัติการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565
หนวยงานหลัก คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร หนวยงานรอง งานธุรการ สำนักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตรฯ
1. ประเภทงบประมาณ 3, งบ กศ.บป.
2. แผนงาน 02, พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
3. ผลผลิต 022, ผูสำเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
4. งาน/โครงการ 02202, โครงการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาภาคพิเศษดานสังคมศาสตร
5. รหัสโครงการ 6516000008
6. กิจกรรมหลัก 0220202, จัดการศึกษาภาคพิเศษคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
7. สถานภาพโครงการ 4, โครงการจัดสรรเพิ่มเติมระหวางป ครั้งที่ 1
8. ลักษณะงาน 1, งานพื้นฐาน
9. ประเด็นยุทธศาสตร 03, การยกระดับคุณภาพการศึกษา
10. กลยุทธ 0302, พัฒนาสมรรถนะบัณฑิตตามความตองการของตลาดแรงงาน
11. ศูนยตนทุน 65F00300, ผลิตบัณฑิตดานสังคมศาสตร
12. หลักการและเหตุผล
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรดำเนินงานไปตามภารกิจเพื่อใหการดำเนินงานและการบริหารจัดการเปนไป
อยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ดูแลและจัดหาวัสดุครุภัณฑที่เหมาะสมใหกับอาจารยและบุคลากร
13. วัตถุประสงค
1. เพื่อใชเปนคาใชจายในพิธีทางศาสนา อาหาร เครื่องดื่ม และคารับรองตามเทศกาลสำคัญตางๆและงานเฉพาะกิจ
2. เพื่อจัดวัสดุสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
3. เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนใหประสิทธิภาพ
4. จัดหาวัสดุสำนักงาน
5. เขารวมประชุม อบรมสัมมนา
6. เพื่อจายคาโทรศัพทและบริการอินเทอรเน็ต
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7. เพื่อจายเปนคาเลี้ยงรับรอง
8. เพื่อใชในการบำรุงรักษาซอมแซมครุภัณฑ เครื่องใชสำนักงาน.
9. เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ
14. กลุมเปาหมายกิจกรรมหลัก
- อาจารย บุคลากรสายสนับสนุนและประชาชนและนักศึกษา
- สิ่งสนับสนุนการดำเนินงานและการบริหารจัดการคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
15. รูปแบบกิจกรรม
2, จัดซื้อจัดจาง
16. สอดคลองกับอัตลักษณมหาวิทยาลัย
[X] ม (มืออาชีพ) [ ] ร (รักษทองถิ่น) [X] ท (ทันสมัย)
17. ตัวชี้วัดความสำเร็จของกิจกรรมหลัก
ตัวชี้วัด(Indicators)
เชิงปริมาณ
1. จำนวนครั้งในการเบิกจาย
2. จำนวนครั้งคาโทรศัพท
3. จำนวนครุภัณฑที่จัดซื้อได
4. จำนวนครุภัณฑที่จัดซื้อได
เชิงคุณภาพ
1. ความพึงพอใจในการ
ดำเนินงานที่เปนไปตามเปาหมาย
2. คาโทรศัพทชำระตาม
กำหนดเวลา
3. ครุภัณฑที่จัดซื้อไดสามารถใช
งานไดอยางมีประสิทธิภาพ
เชิงเวลา
1. การดำเนินการแลวเสร็จตาม
ระยะเวลาที่กำหนด

คาเปาหมาย(Target)
ไตรมาสที่ ไตรมาสที่
2
3

หนวยนับ

ไตรมาสที่
1

ครั้ง
ครั้ง
ตัว
ชุด

0.00
0.00
0.00
0.00

1.00
3.00
0.00
0.00

1.00
3.00
2.00
1.00

1.00
3.00
0.00
0.00

รอยละ

0.00

80.00

80.00

80.00

รอยละ

0.00

80.00

80.00

80.00

รอยละ

0.00

0.00

90.00

0.00

รอยละ

0.00

90.00

90.00

90.00

ไตรมาสที่
4

8

18. แผนการดำเนินงานกิจกรรมยอย

รหัส 12 หลัก

ชื่อกิจกรรมยอย

หมวดรายจาย/
รายละเอียด

302202020122 1. คาโทรศัพท

งบดำเนินงาน
: คาสาธารณูปโภค,
ระยะเวลาดำเนินการ รายละเอียด คา
เดือนมีนาคม 2565 สาธารณูปโภค 3,100 บาท
- เดือนกันยายน
2565
รวมเปนเงินทั้งสิ้น
3,100.00 บาท
สถานที่ดำเนินการ
คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี

แผนการปฏิบัติงาน
ไตรมาสที่ ไตรมาสที่ ไตรมาสที่ ไตรมาสที่
จำนวน
2
3
4
1
เงิน
(ต.ค.64- (ม.ค.65- (เม.ย.65- (ก.ค.65ธ.ค.64) มี.ค.65) มิ.ย.65) ก.ย.65)
3,100.00
0.00 1,000.00 1,000.00 1,100.00

ผูรับผิดชอบกิจกรรม
อาจารยสุธินี วงศ
วัฒนานุกุล
การขอจัดกิจกราม
1, กิจกรรมที่ตอง
ขออนุมัติดำเนินการ
302202020221 2. ดำเนินงานคณะ
มนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร

งบดำเนินงาน
: คาใชสอย, คาวัสดุ,
รายละเอียด คาซอมแซม
และปรับปรุงภูมิทัศน
ระยะเวลาดำเนินการ 18,460 บาท
เดือนมีนาคม 2565 คาใชสอยอื่นๆ 60,000
- เดือนกันยายน
บาท
2565
คาวัสดุ 53,000 บาท
สถานที่ดำเนินการ
คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร

(ขอถัวเฉลี่ยจายทุก
รายการ)
รวมเปนเงินทั้งสิ้น

131,460.00

0.00

40,000.00

60,000.00

31,460.00
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มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี

131,460.00 บาท

ผูรับผิดชอบกิจกรรม
อาจารยสุธินี วงศ
วัฒนานุกุล
การขอจัดกิจกราม
1, กิจกรรมที่ตอง
ขออนุมัติดำเนินการ
302202020331 3. ชุดครุภัณฑโตะ
ผูบริหาร

งบลงทุน
: คาครุภณ
ั ฑ,
รายละเอียด โตะผูบริหาร
ระยะเวลาดำเนินการ 2000()x1900(D)x750(H)
เดือนเมษายน
mm. จำนวน 1 ตัว
2565 - เดือน
เปนเงิน 18,900 บาท
กรกฎาคม 2565
รวมเปนเงินทั้งสิ้น
สถานที่ดำเนินการ
18,900.00 บาท
คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร
รายการครุภณ
ั ฑ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 1.โตะผูบ ริหาร ราคา
เทพสตรี
18900.00 จำนวน 1.00
ตัว รวมเปนเงิน
ผูรับผิดชอบกิจกรรม 18,900.00 บาท
อาจารยสุธินี วงศ รวมคาครุภัณฑ เปนเงิน
วัฒนานุกุล
18,900.00 บาท

การขอจัดกิจกราม
1, กิจกรรมที่ตอง
ขออนุมัติดำเนินการ
302202020431 4. ชุดครุภัณฑตูเก็บ
เอกสาร

งบลงทุน
: คาครุภณ
ั ฑ,
รายละเอียด ตูเ ก็บเอกสาร
ระยะเวลาดำเนินการ สูง จำนวน 1 ตัว เปน
เดือนเมษายน
เงิน 11,900 บาท
2565 - เดือน
ตูเก็บเอกสารขนาดเตี้ย
กรกฎาคม 2565
จำนวน 1 ตัว เปนเงิน
5,460 บาท

18,900.00

0.00

0.00

18,900.00

0.00

17,360.00

0.00

0.00

17,360.00

0.00
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สถานที่ดำเนินการ
คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี

รวมเปนเงินทั้งสิ้น
17,360.00 บาท

รายการครุภณ
ั ฑ
1.ตูเก็บเอกสารสูง ราคา
11,900.00 จำนวน 1.00
ผูรับผิดชอบกิจกรรม ตู รวมเปนเงิน 11,900.00
อาจารยสุธินี วงศ บาท
วัฒนานุกุล
2.ตูเก็บเอกสารเตี้ย ราคา
5,460.00 จำนวน 1.00 ตู
การขอจัดกิจกราม รวมเปนเงิน 5,460.00
1, กิจกรรมที่ตอง บาท
ขออนุมัติดำเนินการ รวมคาครุภัณฑ เปนเงิน
17,360.00 บาท
302202020531 5. ชุดครุภัณฑเกาอี้ งบลงทุน
ผูบริหาร
: คาครุภณ
ั ฑ,
รายละเอียด เกาอี้
ระยะเวลาดำเนินการ ผูบริหาร
เดือนเมษายน
680(W)x800(D)x11902565 - เดือน
1250(H)mm. จำนวน 1
กรกฎาคม 2565
ตัว เปนเงิน 5,280 บาท
สถานที่ดำเนินการ
คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี

5,280.00

รวมเปนเงินทั้งสิ้น
5,280.00 บาท

รายการครุภณ
ั ฑ
1.เกาอี้ผูบริหาร ราคา
5,280.00 จำนวน 1.00
ผูรับผิดชอบกิจกรรม ตัว รวมเปนเงิน 5,280.00
อาจารยสุธินี วงศ บาท
วัฒนานุกุล
รวมคาครุภัณฑ เปนเงิน
5,280.00 บาท
การขอจัดกิจกราม
1, กิจกรรมที่ตอง
ขออนุมัติดำเนินการ
รวม 176,100.00

0.00

0.00

5,280.00

0.00
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19. ตัวชี้วัดความสำเร็จของกิจกรรมยอย
คาเปาหมาย(Target)
กิจกรรมยอย

1. คาโทรศัพท

2. ดำเนินงานคณะ
มนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร

3. ชุดครุภัณฑโตะ
ผูบริหาร

ตัวชี้วัด(Indicators)

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้งคา
โทรศัพท

ไตรมาส 4
(ก.ค.65 –
ก.ย.65)
3.00

รอยละ

0.00

80.00

80.00

80.00

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้งใน
การเบิกจาย

ครั้ง

0.00

1.00

1.00

1.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
ในการดำเนินงานที่เปนไปตาม
เปาหมาย

รอยละ

0.00

80.00

80.00

80.00

ตัว

0.00

0.00

1.00

0.00

รอยละ

0.00

0.00

90.00

0.00

ชุด

0.00

0.00

1.00

0.00

รอยละ

0.00

0.00

90.00

0.00

ตัว

0.00

0.00

1.00

0.00

รอยละ

0.00

0.00

80.00

0.00

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
ครุภณ
ั ฑที่จัดซื้อได

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
ครุภณ
ั ฑที่จัดซื้อได
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ครุภัณฑที่
จัดซื้อไดสามารถใชงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

5. ชุดครุภัณฑเกาอี้
ผูบริหาร

ไตรมาส 2
(ม.ค.65 –
มี.ค.65)
3.00

ป 2565
ไตรมาส 3
(เม.ย.65 –
มิ.ย.65)
3.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : คาโทรศัพท
ชำระตามกำหนดเวลา

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ครุภัณฑที่
จัดซื้อไดสามารถใชงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
4. ชุดครุภัณฑตูเก็บ
เอกสาร

ป 2564
หนวยนับ ไตรมาส 1
(ต.ค.64 –
ธ.ค.64)
ครั้ง
0.00

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
ครุภณ
ั ฑที่จัดซื้อได
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ครุภัณฑที่
จัดซื้อไดสามารถใชงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
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20. ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. การดำเนินงานและการบริหารจัดการเปนไปอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
2. มีสิ่งสนับสนุนในการจัดการเรียนการสอนที่ทันสมัยและเพียงพอตอการใชงานและการจัดการเรียนการสอน
3. กำกับและติดตามการบริหารงานโครงการพัฒนาทองถิ่นเปนไปอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
21. การประเมินกิจกรรม
การดำเนินการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
22. การติดตามผล
ตรวจสอบการดำเนินงานและตรวจสอบวัสดุ
23. ผูประเมิน
ผูเกี่ยวของ

24. สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ
สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง
1. การดำเนินงานไมตรงตามไตรมาส

25. บูรณาการโครงการกับ
[ ] การจัดการเรียนการสอน ในวิชา
[ ] การวิจัย
[X] การปฏิบัติงาน
[ ] การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
[ ] การบริการวิชาการ
[ ] การพัฒนาทองถิ่น
[ ] อื่นๆ

แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง
1. เรงรัด ติดตาม ตรวจสอบ

งบบัณฑิต
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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

ยุทธศาสตร/
กลยุทธ คาตอบแทน

งาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง/รหัส 12 หลัก

งบดําเนินงาน
คาใชสอย

คาวัสดุ

งบลงทุน
คา
สาธารณูปโภค

คาครุภัณฑ

ยุทธศาสตร : การยกระดับคุณภาพการศึกษา
1

รวมทั้งสิ้น
-

งาน/โครงการ : โครงการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาภาคพิเศษดานสังคมศาสตร
6516000007, จัดการศึกษาภาคพิเศษคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
502202020121, ดําเนินงานคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

03, 02

-

35,000.00

39,550.00

-

-

74,550.00
-

รวมงบประมาณ
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

-

35,000.00

39,550.00

74,550.00

-

74,550.00

-

74,550.00
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มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
แผนปฏิบัติการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565
หนวยงานหลัก คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร หนวยงานรอง งานธุรการ สำนักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตรฯ
1. ประเภทงบประมาณ 5, งบ บัณฑิต
2. แผนงาน 02, พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
3. ผลผลิต 022, ผูสำเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
4. งาน/โครงการ 02202, โครงการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาภาคพิเศษดานสังคมศาสตร
5. รหัสโครงการ 6516000007
6. กิจกรรมหลัก 0220202, จัดการศึกษาภาคพิเศษคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
7. สถานภาพโครงการ 4, โครงการจัดสรรเพิ่มเติมระหวางป ครั้งที่ 1
8. ลักษณะงาน 1, งานพื้นฐาน
9. ประเด็นยุทธศาสตร 03, การยกระดับคุณภาพการศึกษา
10. กลยุทธ 0302, พัฒนาสมรรถนะบัณฑิตตามความตองการของตลาดแรงงาน
11. ศูนยตนทุน 65F00300, ผลิตบัณฑิตดานสังคมศาสตร
12. หลักการและเหตุผล
ทรั พยากรมนุ ษย ถือ เป น ทรัพ ยากรที่ มีค วามสำคัญ ที่ สุดในองคกร ดังนั้ น การพั ฒ นาทรัพ ยากรมนุษ ยใหมี
ประสิทธิภาพทางดานการทำงานมีความเขมแข็งทางรางกายและจิตใจ เพื่อใหองคกรมีความเขมแข็ง มีประสิทธิภาพ
สูงขึ้นและนำพาองคกรสูความสำเร็จ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมีพันธกิจหลักคือการผลิตบัณฑิต จึงเล็งเห็น
ถึงความสำคัญในการประชาสัมพันธหลักสูตรฯ ใหนักเรียน ครูและบุคลากรภายนอกที่ตองการทราบถึงขอมูลการศึกษา
ตอ อีกทั้งยังเปนการสรางเครือขายกับหนวยงานภายนอกอีกดวย คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรดำเนินงานไป
ตามภารกิจเพื่อใหการดำเนินงานและการบริหารจัดการเปนไปอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ พรอมทั้งจัดหาและ
ดูแลวัสดุครุภัณฑที่เหมาะสมใหกับอาจารยและบุคลากร นอกจากจะทำใหเกิดความสวยงามเรียบรอยในหองทำงานแลว
การจัดตกแตงสถานที่ทำงานใหเหมาะสมมีบรรยากาศในการทำงานที่ดี ก็เปนสวนหนึ่งในการสงเสริมใหการทำงานของ
บุคลากรในหนวยงานมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นดวย
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13. วัตถุประสงค
1. จัดซื้อวัสดุสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
2. เพื่อเปนคารับรองประเภทอาหาร เครื่องดื่ม และรายจายอื่น
3. เพื่อเปนคาใชจายในการไปราชการ
4. เพื่อเปนคาใชจายในการปรับปรุงภูมิทัศน
14. กลุมเปาหมายกิจกรรมหลัก
อาจารย และบุคลากรสายสนับสนุน
15. รูปแบบกิจกรรม
2, จัดซื้อจัดจาง
16. สอดคลองกับอัตลักษณมหาวิทยาลัย
[X] ม (มืออาชีพ) [ ] ร (รักษทองถิ่น) [X] ท (ทันสมัย)
17. ตัวชี้วัดความสำเร็จของกิจกรรมหลัก
หนวยนับ

ตัวชี้วดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. จำนวนครั้งในการเบิกจาย
เชิงคุณภาพ
1. ความพึงพอใจในการดำเนินงานที่เปนไป
ตามเปาหมาย
เชิงเวลา
1. การดำเนินการแลวเสร็จตามระยะเวลาที่
กำหนด

คาเปาหมาย(Target)
ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

ครั้ง

0.00

1.00

1.00

1.00

รอยละ

0.00

80.00

80.00

80.00

รอยละ

0.00

90.00

90.00

90.00

18. แผนการดำเนินงานกิจกรรมยอย
รหัส 12 หลัก

ชื่อกิจกรรมยอย

502202020121 1. ดำเนินงานคณะ
มนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร
ระยะเวลา
ดำเนินการ
เดือนมีนาคม

หมวดรายจาย/
รายละเอียด
งบดำเนินงาน
: คาใชสอย, คาวัสดุ,
รายละเอียด คาใช
สอย, คาวัสดุ,
รายละเอียด
- คาซอมแซมและ
ปรับปรุงภูมิทัศน

แผนการปฏิบัติงาน
จำนวนเงิน

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.64)

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.65)

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.65)

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)

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

15,000 บาท
- คาใชสอยอื่นๆ
20,000 บาท
- คาวัสดุ 39,550 บาท
(ขอถัวเฉลีย่ จายทุก
รายการ)
รวมเปนเงินทั้งสิ้น
74,550.00 บาท

ผูรับผิดชอบ
กิจกรรม
อาจารยสุธินี
วงศวัฒนานุกุล
การขอจัดกิจกราม
1, กิจกรรมที่ตอง
ขออนุมัติ
ดำเนินการ
รวม 74,550.00

19. ตัวชี้วัดความสำเร็จของกิจกรรมยอย
คาเปาหมาย(Target)
กิจกรรมยอย

1. ดำเนินงานคณะ
มนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร

ตัวชี้วดั (Indicators)

หนวยนับ

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)

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้งในการ
เบิกจาย

ครั้ง

0.00

1.00

1.00

1.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจใน
การดำเนินงานที่เปนไปตามเปาหมาย

รอยละ

0.00

80.00

80.00

80.00

20. ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. การดำเนินงานและการบริหารจัดการเปนไปอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
2. มีสิ่งสนับสนุนในการจัดการเรียนการสอนที่ทันสมัยและเพียงพอตอการจัดการเรียนการสอน
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21. การประเมินกิจกรรม
การดำเนินการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
22. การติดตามผล
ตรวจสอบการดำเนินงานและตรวจสอบวัสดุ
23. ผูประเมิน
ผูที่เกี่ยวของ

24. สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ
สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง

1. การดำเนินการอาจลาชาไมเปนไปตามเปาหมาย

25. บูรณาการโครงการกับ
[ ] การจัดการเรียนการสอน ในวิชา
[ ] การวิจัย
[X] การปฏิบัติงาน
[ ] การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
[ ] การบริการวิชาการ
[ ] การพัฒนาทองถิ่น
[ ] อื่นๆ

แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง

1. วางแผน ควบคุม เรงรัดการเบิกจาย
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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

ยุทธศาสตร/
กลยุทธ

งาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง/รหัส 12 หลัก

งบดําเนินงาน
คาตอบแทน

คาใชสอย

คาวัสดุ

คา
สาธารณูปโภค

ยุทธศาสตร : การยกระดับคุณภาพการศึกษา
1

รวมทั้งสิ้น
-

งาน/โครงการ : โครงการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาภาคพิเศษดานสังคมศาสตร
6526000005, จัดการศึกษาภาคพิเศษคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

2

502202020221, จัดซื้อวัสดุสาขาวิชา

03, 02

-

502202020321, ติดตอราชการ/ประชุม/ไปราชการของอาจารย

03, 02

-

40,000.00

28,850.00

-

28,850.00

-

-

40,000.00

-

-

12,600.00

-

75,000.00

งาน/โครงการ : งานพัฒนานักศึกษา
6526000004, การพัฒนานักศึกษา
502207011121, สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการเขียนบทความวิจัย บทความวิชาการ เพื่อตีพิมพ
ในวารสารวิชาการ

03, 02

12,600.00

502207011221, ศึกษาดูงานและสัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร

03, 02

25,200.00

502207011321, พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคในศตวรรษที่ 21

03, 02

12,600.00

-

-

-

12,600.00

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

-

223,650.00

502207011421, อบรมเชิงปฏิบัติการ การสืบคนฐานขอมูลและการเขียนบรรณานุกรมเพื่อการวิจัย
ทางสังคมศาสตร

รวมงบประมาณ
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

105,000.00

47,320.00

87,320.00

2,480.00

31,330.00

223,650.00

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, พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
3. ผลผลิต 022, ผูสำเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
4. งาน/โครงการ 02202, โครงการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาภาคพิเศษดานสังคมศาสตร
5. รหัสโครงการ 6526000005
6. กิจกรรมหลัก 0220202, จัดการศึกษาภาคพิเศษคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
7. สถานภาพโครงการ 4, โครงการจัดสรรเพิ่มเติมระหวางป ครั้งที่ 1
8. ลักษณะงาน 1, งานพื้นฐาน
9. ประเด็นยุทธศาสตร 03, การยกระดับคุณภาพการศึกษา
10. กลยุทธ 0302, พัฒนาสมรรถนะบัณฑิตตามความตองการของตลาดแรงงาน
11. ศูนยตนทุน 65F00300, ผลิตบัณฑิตดานสังคมศาสตร
12. หลักการและเหตุผล
การบริหารงานของสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต เปนการบริหารงานทุกอยางที่เอื้อประโยชนตอ
การจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ใหกับคณาจารยและนักศึกษา
ใหมีความรู ความสามารถ และพัฒนาศักยภาพตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค อีกทั้งเปนการเอื้ออำนวยความ
สะดวกใหกับคณาจารยในสาขาวิชา โดยการจัดซื้อวัสดุตางๆ และการติดตอราชการ/ประชุม/สัมมนา/ไปราชการ/ศึกษา
ดูงานของอาจารย เพื่อใหมีระบบการทำงานและมีอุปกรณที่นำมาใชอยางเหมาะสม ตอบสนองตอการบริหารหลักสูตร
ไดเปนอยางดี
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13. วัตถุประสงค
1. เพื่อการดำเนินงานและการบริหารงานของหลักสูตร รป.ม..สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร
2. เพื่อการติดตอราชการ/ประชุม/สัมมนา/ไปราชการ/ศึกษาดูงานของอาจารย
3. เพื่อการจัดซื้อวัสดุของสาขาวิชา
14. กลุมเปาหมายกิจกรรมหลัก
คณาจารย หลักสูตร รป.ม.สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร
15. รูปแบบกิจกรรม
7, อื่นๆ การติดตอราชการ/ประชุม/สัมมนา/ไปราชการ/ศึกษาดูงานของอาจารย /การจัดซื้อวัสดุของ
สาขาวิชา/
16. สอดคลองกับอัตลักษณมหาวิทยาลัย
[ ] ม (มืออาชีพ) [ ] ร (รักษทองถิ่น) [X] ท (ทันสมัย)
17. ตัวชี้วัดความสำเร็จของกิจกรรมหลัก
หนวยนับ

ตัวชี้วดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. การไปราชการ
2. จัดซื้อวัสดุ
เชิงคุณภาพ
1. การบริหารหลักสูตรมีคุณภาพ
เชิงเวลา
1. ระยะเวลาดำเนินการ

คาเปาหมาย(Target)
ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

ครั้ง
รายการ

0.00
0.00

0.00
0.00

1.00
0.00

1.00
10.00

รอยละ

0.00

0.00

80.00

80.00

รอยละ

0.00

0.00

90.00

90.00

18. แผนการดำเนินงานกิจกรรมยอย
รหัส 12 หลัก

ชื่อกิจกรรมยอย

502202020221 1. จัดซื้อวัสดุ
สาขาวิชา
ระยะเวลา
ดำเนินการ
กรกฎาคมกันยายน 2565

หมวดรายจาย/
รายละเอียด
งบดำเนินงาน
: คาวัสดุ,
รายละเอียด คาวัสดุ
28,850 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น
28,850.00 บาท

แผนการปฏิบัติงาน
จำนวนเงิน
28,850.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.
64)

0.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.
65)

0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.
65)

0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.
65)

28,850.00
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สถานที่ดำเนินการ
ภายนอก
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี
ผูรับผิดชอบ
กิจกรรม
ผศ.ดร.วาสิตา
เกิดผล ประสพศักดิ์
การขอจัดกิจกราม
1, กิจกรรมที่ตอง
ขออนุมัติดำเนินการ
502202020321 2. ติดตอราชการ/
ประชุม/ไปราชการ
ของอาจารย
ระยะเวลา
ดำเนินการ
เมษายน-กันยายน
2565
สถานที่ดำเนินการ
ภายนอก
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี
ผูรับผิดชอบ
กิจกรรม
ผศ.ดร.วาสิตา
เกิดผล ประสพศักดิ์

งบดำเนินงาน
: คาใชสอย,
รายละเอียด คาใชสอย
40,000 บาท
- เบีย้ เลี้ยง 3 คน ๆ ละ
240 บาท 4 วัน เปนเงิน
2,880 บาท
- คาพาหนะ คานำมัน
เปนเงิน 6,120 บาท
- คาทีพ่ ัก 3 คนๆละ 2
คืนๆละ 1,000 บาท
เปนเงิน 6,000 บาท
- คาลงทะเบียน เปน
เงิน 25,000 บาท

40,000.00

รวมเปนเงินทั้งสิ้น
40,000.00 บาท
หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยทุก
รายการ

การขอจัดกิจกราม
1, กิจกรรมที่ตอง
ขออนุมัติดำเนินการ
รวม 68,850.00

0.00

0.00

20,000.00

20,000.00
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19. ตัวชี้วัดความสำเร็จของกิจกรรมยอย
คาเปาหมาย(Target)
กิจกรรมยอย

ตัวชี้วดั (Indicators)

หนวยนับ

1. จัดซื้อวัสดุสาขาวิชา

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : วัสดุสาขา

2. ติดตอราชการ/ประชุม/ไป
ราชการของอาจารย

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)

รายการ

0.00

0.00

0.00

10.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : คุณภาพของวัสดุ

รอยละ

0.00

0.00

0.00

80.00

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ติดตอราชการ/
ประชุม/ไปราชการของอาจารยและ
นักศึกษา

ครั้ง

0.00

0.00

1.00

1.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การดำเนินงานมี
ประสิทธิภาพ

รอยละ

0.00

0.00

80.00

80.00

20. ผลที่คาดวาจะไดรับ
หลักสูตรมีการบริหารงานอยางมีประสิทธิภาพ
21. การประเมินกิจกรรม
การจัดซื้อวัสดุ และ ไปราชการเปนไปตามเปาหมาย
22. การติดตามผล
การรายงานผลไปราชการ
23. ผูประเมิน
คณาจารย

24. สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ
สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง

1. การไปราชการตรงกับตารางสอน

แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง

1. สอนชดเชย
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25. บูรณาการโครงการกับ
[ ] การจัดการเรียนการสอน ในวิชา
[ ] การวิจัย
[X] การปฏิบัติงาน
[ ] การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
[ ] การบริการวิชาการ
[ ] การพัฒนาทองถิ่น
[ ] อื่นๆ
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มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
แผนปฏิบัติการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565
หนวยงานหลัก คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร หนวยงานรอง สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ระดับปริญญาโท
1. ประเภทงบประมาณ 5, งบ บัณฑิต
2. แผนงาน 02, พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
3. ผลผลิต 022, ผูสำเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
4. งาน/โครงการ 02207, งานพัฒนานักศึกษา
5. รหัสโครงการ 6526000004
6. กิจกรรมหลัก 0220701, การพัฒนานักศึกษา
7. สถานภาพโครงการ 4, โครงการจัดสรรเพิ่มเติมระหวางป ครั้งที่ 1
8. ลักษณะงาน 1, งานพื้นฐาน
9. ประเด็นยุทธศาสตร 03, การยกระดับคุณภาพการศึกษา
10. กลยุทธ 0302, พัฒนาสมรรถนะบัณฑิตตามความตองการของตลาดแรงงาน
11. ศูนยตนทุน 65F00300, ผลิตบัณฑิตดานสังคมศาสตร
12. หลักการและเหตุผล
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร มุงผลิตมหาบัณฑิตดานการบริหารรัฐ
กิจใหมีความรูทางวิชาการและทักษะทางวิชาชีพทางรัฐประศาสนศาสตร ตลอดจนนำทักษะทางการวิจัยมาประยุกตใช
ในการแกปญหาชุมชนและทองถิ่น และใชเครื่องมือในทางสถิติขั้นพื้นฐานในการแกปญหาทางวิจัยไดอยางถูกตอง อัน
นำไปสูการสรางนวัตกรรมบนพื้นฐานของแนวคิดและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร สามารถวิเคราะห สังเคราะหและ
ประยุกตใชความรูทางรัฐประศาสนศาสตรในการวิเคราะหสภาพปญหาของแตละพื้นที่ไดอยางเหมาะสม รับฟงความ
คิดเห็นและแสดงความคิดเห็นไดอยางสรางสรรค มีภาวะผูนำในทางวิชาการและสามารถแสดงความเห็นเชิงวิพากษบน
ฐานแนวคิดและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร อีกทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบตอสังคมและสวนรวม
หลักสูตรจึงใหความสำคัญกับการผลิตบุคลากรที่มีความรู ความสามารถสูงในการบริหารงานภาครัฐที่มีการ
เรียนรูแบบสหวิทยาการ เพื่อนำองคความรูไปใชแกปญหาการบริหารงานภาครัฐและสามารถนำไปใชในการพัฒ นา

26

ท อ งถิ่ น ในมิ ติ ต าง ๆ ได แ บบองค ร วม เน น การผลิ ต บุ ค ลากรที่ มี ค วามรู คู คุ ณ ธรรม ยึ ด มั่ น ในหลั ก ธรรมาภิ บ าล มี
ความสามารถในการวิจัยที่ จะนำไปใชในการแสวงหาองค ความรูใหม การแกป ญ หาและพั ฒ นาองค กร ชุมชน และ
ทองถิ่นไดเปนอยางดี ในศาสตรทางดานการบริห ารงานภาครัฐ โดยมุงเนนใหนักศึกษามีความรู ความสามารถและ
ทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ในเชิงลึก สามารถนำไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด อีกทั้ง
เปนการพัฒ นาองคกรทองถิ่นอยางยั่งยืน ภายใตแนวคิดที่วาผมุงเนนการพัฒ นาคุณภาพบัณฑิตสูนักปฏิบัติอยางมือ
อาชีพ และการยกคุณภาพมาตรฐานชีวิตของชุมชน ทองถิ่น ใหมีความเขมแข็งและยั่งยืนฝ
จากเหตุผ ลที่ไดกลาว
มาข างตน ทางหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณ ฑิ ต สาขาวิช ารัฐประศาสนศาสตร จึงตระหนักถึงความสำคั ญ
ดังกลาว จึงไดจัดโครงการเพื่อพัฒนานักศึกษา จำนวน 8 โครงการ ไดแก
1.โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการเขียนบทความวิจัย บทความวิชาการเพื่อตีพิมพในวารสารวิชาการ
2.โครงการศึกษาดูงานและสัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร
3.โครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคในศตวรรษที่ 21
4.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสืบคนฐานขอมูลและการเขียนบรรณานุกรมเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร
5.โครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิ าร เรื่อง เทคนิคการเขียนโครงรางวิจัยและการทบทวนวรรณกรรม
6.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เครื่องมือวิจัยและสถิติการวิจัยทางสังคมศาสตร
7.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง หลักการเขียนรายงานการวิจัยทางสังคมศาสตร
8.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเสริมทักษะภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา
13. วัตถุประสงค
1.เพื่อใหนักศึกษามีความรู ความเขาใจ หลักเกณฑและเทคนิคการเขียนบทความวิจัย บทความวิชาการ เพื่อ
ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ตลอดจนการนำเสนอในการประชุมวิชาการทั้งในระดับชาติและ
นานาชาติไดอยางถูกตองตามหลักวิชาการ
2.เพื่อใหนักศึกษามีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการบริหารงานภาครัฐที่มีการเรียนรูแบบสหวิทยาการจากแหลง
เรียนรูโดยตรง ตลอดจนไดเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูขอมูล ประสบการณตรงจากวิทยากรผูทรงคุณวุฒิ และเกิดความรู
ใหม
3.เพื่อใหนักศึกษามีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการพัฒนาตนเอง และสามารถพัฒนาคุณลักษณะอันพึง
ประสงคและทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ไดอยางมีประสิทธิภาพ
4.เพื่อใหนักศึกษาไดรับความรู ความเขาใจในเทคนิคการสืบคนฐานขอมูล รวมถึงหลักการ แนวทางการอางอิง
และการเขียนบรรณานุกรมในงานวิจัยใหถูกตองตามหลักวิชาการ เพื่อใหงานวิจัยของนักศึกษามีคุณภาพ มาตรฐาน
และนาเชื่อถือได
5.เพื่อใหนักศึกษาไดความรู ความเขาใจหลักการ และวิธีการเขียนโครงรางการวิจัยไดอยางถูกตอง รวมถึง
หลักการและแนวทางในการทบทวนวรรณกรรมเพื่อนำไปสูงานวิจัยของนักศึกษาไดอยางมีคุณภาพ
6.เพื่อใหนักศึกษาไดความรู ความเขาใจในการสรางเครื่องมือและพัฒนาเครื่องมือที่ใชในการวิจัยทาง
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สังคมศาสตร และการสถิติวิจัยทางสังคมศาสตร เพื่อใหเหมาะสมกับงานวิจัยของนักศึกษา
7.เพื่อใหนักศึกษาไดความรู ความเขาใจในหลักการเขียนรายงานการวิจัยทางสังคมศาสตรที่ถูกตองตามหลัก
วิชาการและใหเปนไปตามแนวทางของคูมือการวิทยานิพนธและการคนควาอิสระระดับมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเทพสตรี
8.เพื่อใหนักศึกษามีความรู ความเขาใจ ดานการใชไวยากรณ (Grammar) การอาน (Reading) และการเขียน
(Writing) ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
14. กลุมเปาหมายกิจกรรมหลัก
นักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร รุนที่ 2 จำนวน 18 คน
นักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร รุนที่ 3 จำนวน 13 คน
15. รูปแบบกิจกรรม
7, อื่นๆ จัดอบรม, สัมมนา และศึกษาดูงาน
16. สอดคลองกับอัตลักษณมหาวิทยาลัย
[X] ม (มืออาชีพ) [ ] ร (รักษทองถิ่น) [X] ท (ทันสมัย)
17. ตัวชี้วัดความสำเร็จของกิจกรรมหลัก
หนวยนับ

ตัวชี้วดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. ผูเขารวมโครงการ
เชิงคุณภาพ
1. ความรูความเขาใจตามวัตถุประสงคของ
โครงการ
เชิงเวลา
1. ตามระยะเวลาที่กำหนด

คาเปาหมาย(Target)
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 4

คน

0.00

0.00

62.00

52.00

รอยละ

0.00

0.00

80.00

80.00

รอยละ

0.00

0.00

90.00

90.00

18. แผนการดำเนินงานกิจกรรมยอย
รหัส 12 หลัก

ชื่อกิจกรรมยอย

หมวดรายจาย/
รายละเอียด

502207011121 1. สัมมนาเชิง
งบดำเนินงาน
ปฏิบัติการ เทคนิค
: คาตอบแทน,
การเขียนบทความวิจัย รายละเอียด
บทความวิชาการ เพื่อ คาตอบแทน
ตีพิมพใน
12,600 บาท

แผนการปฏิบัติงาน
จำนวนเงิน
12,600.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.
64)

0.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.
65)

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.
65)

0.00

12,600.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.
65)

0.00
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วารสารวิชาการ
ระยะเวลาดำเนินการ
เม.ย.-มิ.ย.2565
สถานที่ดำเนินการ
จัดอบรมผานสื่อ
อิเล็กทรอนิกส
(มหาวิทยาลัย)
ผูรับผิดชอบกิจกรรม
ผศ.ดร.วราภรณ
ทรัพยรวงทอง

-วิทยากรภายนอก 2
คน x7 ชั่วโมง x600
บาท x1 วัน เปน
เงิน 8,400 บาท
-วิทยากรภายใน 2
คนx7ชั่วโมงx300
บาทx1 วัน
เปนเงิน 4,200 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น
12,600.00 บาท

การขอจัดกิจกราม
1, กิจกรรมที่ตองขอ
อนุมัติดำเนินการ
502207011221 2. ศึกษาดูงานและ
งบดำเนินงาน
สัมมนาทางรัฐ
: คาตอบแทน, คาใช
ประศาสนศาสตร
สอย, คาวัสดุ,
รายละเอียด
ระยะเวลาดำเนินการ คาตอบแทน
เม.ย.-มิ.ย.2565
25,200 บาท
คาใชสอย 47,320
สถานที่ดำเนินการ
บาท
ศึกษาดูงานนอก
คาวัสดุ 2,480 บาท
สถานที่
1. คาวิทยากร
-วิทยากรภายนอก 2
ผูรับผิดชอบกิจกรรม คน x7 ชั่วโมง x600
ผศ.ดร.มยุรี รัตน
บาท x2 วัน เปน
เสริมพงศ
เงิน 16,800 บาท
-วิทยากรภายใน 2
การขอจัดกิจกราม
คนx7ชั่วโมงx300
1, กิจกรรมที่ตองขอ บาทx2 วัน เปนเงิน
อนุมัติดำเนินการ
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
-คาที่พักนักศึกษา 18
คนx300 บาทx 1
คืน เปนเงิน 5,400
บาท
-คาที่พักอาจารยและ
วิทยากร 6 คน
x1,000 บาทx 1 คืน
เปนเงิน 6,000 บาท
-คาที่พักพนักงานขับ
รถ 1 คนx1,000
บาทx1 คืน เปนเงิน
1,000 บาท
5. คาเบี้ยเลี้ยง
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
รวมเปนเงินทั้งสิ้น
75,000.00 บาท
(ถัวเฉลี่ยจายทุก
รายการ)
502207011321 3. พัฒนาคุณลักษณะ งบดำเนินงาน
บัณฑิตที่พึงประสงคใน : คาตอบแทน,
ศตวรรษที่ 21
รายละเอียด
คาตอบแทน
ระยะเวลาดำเนินการ 12,600 บาท
เม.ย.-มิ.ย.2565
-วิทยากรภายนอก 2
คน x7 ชั่วโมง x600
สถานที่ดำเนินการ
บาท x1 วัน เปน

12,600.00

0.00

0.00

12,600.00

0.00
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จัดอบรมผานสื่อ
อิเล็กทรอนิกส
(มหาวิทยาลัย)
ผูรับผิดชอบกิจกรรม
ผศ.ดร.วาสิตา
เกิดผล ประสพศักดิ์

เงิน 8,400 บาท
-วิทยากรภายใน 2
คนx7ชั่วโมงx300
บาทx1 วัน
เปนเงิน 4,200 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น
12,600.00 บาท

การขอจัดกิจกราม
1, กิจกรรมที่ตองขอ
อนุมัติดำเนินการ
502207011421 4. อบรมเชิงปฏิบัติการ งบดำเนินงาน
การสืบคนฐานขอมูล
: คาตอบแทน,
และการเขียน
รายละเอียด
บรรณานุกรมเพื่อการ คาตอบแทน
วิจัยทางสังคมศาสตร 12,600 บาท
-วิทยากรภายนอก 2
ระยะเวลาดำเนินการ คน x7 ชั่วโมง x600
เม.ย. - มิ.ย. 65
บาท x1 วัน เปน
เงิน 8,400 บาท
สถานที่ดำเนินการ
-วิทยากรภายใน 2
จัดอบรมผานสื่อ
คนx7ชั่วโมงx300
อิเล็กทรอนิกส
บาทx1 วัน เปน
(มหาวิทยาลัย)
เงิน 4,200 บาท
ผูรับผิดชอบกิจกรรม
ผศ.ดร.วาสิตา
เกิดผล ประสพศักดิ์

12,600.00

0.00

0.00

12,600.00

0.00

12,600.00

0.00

0.00

0.00

12,600.00

รวมเปนเงินทั้งสิ้น
12,600.00 บาท

การขอจัดกิจกราม
1, กิจกรรมที่ตองขอ
อนุมัติดำเนินการ
502207011521 5. อบรมเชิงปฏิบัติการ งบดำเนินงาน
เทคนิคการเขียนโครง : คาตอบแทน,
รางวิจัยและการ
รายละเอียด
ทบทวนวรรณกรรม
คาตอบแทน
12,600 บาท
ระยะเวลาดำเนินการ -วิทยากรภายนอก 2
ก.ค. - ก.ย. 65
คน x7 ชั่วโมง x600
บาท x1 วัน เปน
สถานที่ดำเนินการ
เงิน 8,400 บาท
จัดอบรมผานสื่อ
-วิทยากรภายใน 2
อิเล็กทรอนิกส
คนx7ชั่วโมงx300
(มหาวิทยาลัย)
บาทx1 วัน เปนเงิน
4,200 บาท
ผูรับผิดชอบกิจกรรม
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ผศ.ดร.มยุรี รัตน
เสริมพงศ
การขอจัดกิจกราม
1, กิจกรรมที่ตองขอ
อนุมัติดำเนินการ
502207011621 6. อบรมเชิงปฏิบัติการ
เครื่องมือวิจัยและสถิติ
การวิจยั ทาง
สังคมศาสตร
ระยะเวลาดำเนินการ
ก.ค. - ก.ย. 65
สถานที่ดำเนินการ
จัดอบรมผานสื่อ
อิเล็กทรอนิกส
(มหาวิทยาลัย)
ผูรับผิดชอบกิจกรรม
ผศ.ดร.มยุรี รัตน
เสริมพงศ

รวมเปนเงินทั้งสิ้น
12,600.00 บาท

งบดำเนินงาน
: คาตอบแทน,
รายละเอียด
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

0.00

0.00

0.00

12,600.00

12,600.00

0.00

0.00

0.00

12,600.00

รวมเปนเงินทั้งสิ้น
12,600.00 บาท

การขอจัดกิจกราม
1, กิจกรรมที่ตองขอ
อนุมัติดำเนินการ
502207011721 7. อบรมเชิงปฏิบัติการ งบดำเนินงาน
หลักการเขียนรายงาน : คาตอบแทน,
การวิจยั ทาง
รายละเอียด
สังคมศาสตร
คาตอบแทน
12,600 บาท
ระยะเวลาดำเนินการ -วิทยากรภายนอก 2
ก.ค. - ก.ย. 65
คน x7 ชั่วโมง x600
บาท x1 วัน เปน
สถานที่ดำเนินการ
เงิน 8,400 บาท
จัดอบรมผานสื่อ
-วิทยากรภายใน 2
อิเล็กทรอนิกส
คนx7ชั่วโมงx300
(มหาวิทยาลัย)
บาทx1 วัน เปนเงิน
4,200 บาท
ผูรับผิดชอบกิจกรรม
ผศ.ดร.วราภรณ
รวมเปนเงินทั้งสิ้น
ทรัพยรวงทอง
12,600.00 บาท
การขอจัดกิจกราม
1, กิจกรรมที่ตองขอ
อนุมัติดำเนินการ

12,600.00
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502207011821 8. อบรมเชิงปฏิบัติการ งบดำเนินงาน
เสริมทักษะ
: คาตอบแทน,
ภาษาอังกฤษสำหรับ
รายละเอียด
บัณฑิตศึกษา
คาตอบแทน 4,200
บาท
ระยะเวลาดำเนินการ -วิทยากรภายใน 2
ก.ค. - ก.ย. 65
คนx7ชั่วโมงx300
บาทx1 วัน เปนเงิน
สถานที่ดำเนินการ
4,200 บาท
จัดอบรมผานสื่อ
อิเล็กทรอนิกส
รวมเปนเงินทั้งสิ้น
(มหาวิทยาลัย)
4,200.00 บาท

4,200.00

0.00

0.00

0.00

4,200.00

ผูรับผิดชอบกิจกรรม
ผศ.ดร.วาสิตา
เกิดผล ประสพศักดิ์
การขอจัดกิจกราม
1, กิจกรรมที่ตองขอ
อนุมัติดำเนินการ
รวม 154,800.00

19. ตัวชี้วัดความสำเร็จของกิจกรรมยอย
คาเปาหมาย(Target)
กิจกรรมยอย

1. สัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เทคนิคการเขียนบทความ
วิจัย บทความวิชาการ เพือ่
ตีพิมพในวารสารวิชาการ

ตัวชี้วดั (Indicators)

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผูเขารวม
โครงการ

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความรูความเขาใจ
ตามวัตถุประสงคของโครงการ
2. ศึกษาดูงานและสัมมนา
ทางรัฐประศาสนศาสตร

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผูเขารวม
โครงการ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความรูความเขาใจ
ตามวัตถุประสงคของโครงการ

3. พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิต ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผูเขารวม
ที่พึงประสงคในศตวรรษที่ 21 โครงการ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความรูความเขาใจ
ตามวัตถุประสงคของโครงการ

หนวยนับ

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)

คน

0.00

0.00

18.00

0.00

รอยละ

0.00

0.00

80.00

0.00

คน

0.00

0.00

18.00

0.00

รอยละ

0.00

0.00

80.00

0.00

คน

0.00

0.00

13.00

0.00

รอยละ

0.00

0.00

80.00

0.00
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4. อบรมเชิงปฏิบัติการ การ
สืบคนฐานขอมูลและการ
เขียนบรรณานุกรมเพื่อการ
วิจัยทางสังคมศาสตร

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผูเขารวม
โครงการ

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความรูความเขาใจ
ตามวัตถุประสงคของโครงการ
5. อบรมเชิงปฏิบัติการ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผูเขารวม
เทคนิคการเขียนโครงรางวิจัย โครงการ
และการทบทวนวรรณกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความรูความเขาใจ
ตามวัตถุประสงคของโครงการ
6. อบรมเชิงปฏิบัติการ
เครื่องมือวิจัยและสถิตกิ าร
วิจัยทางสังคมศาสตร

ตัวชีว้ ัดเชิงปริมาณ : จำนวนผูเขารวม
โครงการ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความรูความเขาใจ
ตามวัตถุประสงคของโครงการ

7. อบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักการเขียนรายงานการ
วิจัยทางสังคมศาสตร

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผูเ ขารวม
โครงการ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความรูความเขาใจ
ตามวัตถุประสงคของโครงการ

8. อบรมเชิงปฏิบัติการ เสริม ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผูเขารวม
ทักษะภาษาอังกฤษสำหรับ
โครงการ
บัณฑิตศึกษา
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความรูความเขาใจ
ตามวัตถุประสงคของโครงการ

คน

0.00

0.00

13.00

0.00

รอยละ

0.00

0.00

80.00

0.00

คน

0.00

0.00

0.00

13.00

รอยละ

0.00

0.00

0.00

80.00

คน

0.00

0.00

0.00

13.00

รอยละ

0.00

0.00

0.00

80.00

คน

0.00

0.00

0.00

13.00

รอยละ

0.00

0.00

0.00

80.00

คน

0.00

0.00

0.00

13.00

รอยละ

0.00

0.00

0.00

80.00

20. ผลที่คาดวาจะไดรับ
1.นักศึกษามีความรู ความเขาใจ หลักเกณฑและเทคนิคการเขียนบทความวิจัย บทความวิชาการ เพื่อตีพิมพใน
วารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ตลอดจนการนำเสนอในการประชุมวิชาการทั้งในระดับชาติและนานาชาติได
อยางถูกตองตามหลักวิชาการ
2.นักศึกษามีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการบริหารงานภาครัฐที่มีการเรียนรูแบบสหวิทยาการจากแหลงเรียนรู
โดยตรง ตลอดจนไดเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูขอมูล ไดมีประสบการณตรง และมีโอกาสไดแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน
3.นักศึกษามีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการพัฒนาตนเอง และสามารถพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงคและ
ทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21
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4.นักศึกษามีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับเทคนิคการสืบคนฐานขอมูล รวมถึงหลักการ แนวทางการอางอิงและ
การเขียนบรรณานุกรมในงานวิจัยใหถูกตองตามหลักวิชาการ
5.นักศึกษามีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับหลักการ และวิธีการเขียนโครงรางการวิจัยไดอยางถูกตอง รวมถึง
หลักการและแนวทางในการทบทวนวรรณกรรม
6.นักศึกษามีความรู ความเขาใจในการสรางเครื่องมือ พัฒนาเครื่องมือ และการสถิติวิจัยทางสังคมศาสตร
เพื่อใหเหมาะสมกับงานวิจัย
7.นักศึกษามีความรู ความเขาใจในหลักการเขียนรายงานการวิจัยทางสังคมศาสตรที่ถูกตองตามหลักวิชาการ
8.นักศึกษามีความรู ความเขาใจ ดานการใชไวยากรณ (Grammar) การอาน (Reading) และการเขียน
(Writing) ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
21. การประเมินกิจกรรม
แบบประเมิน
22. การติดตามผล
หลังการเขารวมกิจกรรม สอบถามความรูความเขาใจ และความรูที่นำไปใชประโยชน
23. ผูประเมิน
นักศึกษา

24. สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ
สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง
1. ระบาดของโรคติดตอเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง
1. จัดกิจกรรมในรูปแบบออนไลน

2. กิจกรรมสวนใหญเนนเปนการลงมือปฏิบตั ิเพื่อใหเกิดทักษะและความเขาใจ 2. หลักสูตรจัดใหมีการทบทวนเนือ้ หาหลังจากการ
อบรมไปแลว 1-2 เดือน

25. บูรณาการโครงการกับ
[X] การจัดการเรียนการสอน ในวิชา ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร
[X] การวิจัย
[ ] การปฏิบัติงาน
[ ] การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
[ ] การบริการวิชาการ
[ ] การพัฒนาทองถิ่น

คณะวิทยาการจัดการ

งบกศ.บป.

37
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

ยุทธศาสตร/
กลยุทธ
คาตอบแทน

งาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง/รหัส 12 หลัก

งบดําเนินงาน
คาใชสอย

งบลงทุน

คาวัสดุ

คา
สาธารณูปโภค

คาครุภัณฑ

ยุทธศาสตร : การยกระดับคุณภาพการศึกษา
1

รวมทั้งสิ้น
-

งาน/โครงการ : โครงการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาภาคพิเศษดานสังคมศาสตร
6536000006, จัดการศึกษาภาคพิเศษคณะวิทยาการจัดการ
302202030521, ดําเนินงานจัดการเรียนการสอนภาคพิเศษ คณะวิทยาการจัดการ

03, 02

-

-

302202030631, โซฟารับแขก

03, 02

-

-

รวมงบประมาณ
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

4,800.00

4,380.00

51,300.00
58,120.00

-

-

51,300.00

-

23,400.00

23,400.00

-

23,400.00

74,700.00

23,400.00

74,700.00

67,300.00
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มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
แผนปฏิบัติการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565
หนวยงานหลัก คณะวิทยาการจัดการ หนวยงานรอง งานธุรการ สำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
1. ประเภทงบประมาณ 3, งบ กศ.บป.
2. แผนงาน 02, พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
3. ผลผลิต 022, ผูสำเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
4. งาน/โครงการ 02202, โครงการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาภาคพิเศษดานสังคมศาสตร
5. รหัสโครงการ 6536000006
6. กิจกรรมหลัก 0220203, จัดการศึกษาภาคพิเศษคณะวิทยาการจัดการ
7. สถานภาพโครงการ 4, โครงการจัดสรรเพิ่มเติมระหวางป ครั้งที่ 1
8. ลักษณะงาน 1, งานพื้นฐาน
9. ประเด็นยุทธศาสตร 03, การยกระดับคุณภาพการศึกษา
10. กลยุทธ 0302, พัฒนาสมรรถนะบัณฑิตตามความตองการของตลาดแรงงาน
11. ศูนยตนทุน 65F00300, ผลิตบัณฑิตดานสังคมศาสตร
12. หลักการและเหตุผล
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีเปนคณะวิชาที่มีภารกิจหลัก คือ การพัฒนาบัณฑิต การ
วิจัย การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งภารกิจในดานการพัฒนาบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ
มุงเนนที่จะผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเพื่อเขาสูตลาดแรงงาน คณะวิทยาการจัดการ ไดพิจารณาเห็นความสำคัญในการที่
จะเสริมสรางพัฒนาบุคลากร ใหมีความรูความเขาใจ มีความสามารถในการบริหารจัดการ และดำเนินการจัดการศึกษา
ในทุกหลักสูตรการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ การสรางความเปนเลิศทางวิชาการทั้งในดานการเรียนการสอน การวิจัย
การบริการวิชาการแกสังคมและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อใหสอดคลองตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการ
ประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาระดั บ อุ ด มศึ ก ษาของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เทพสตรี และสำนั ก งานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา

39

13. วัตถุประสงค
จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ อุปกรณและสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนและการบริหารงาน
14. กลุมเปาหมายกิจกรรมหลัก
นักศึกษา อาจารยและบุคลากร
15. รูปแบบกิจกรรม
2, จัดซื้อจัดจาง
16. สอดคลองกับอัตลักษณมหาวิทยาลัย
[X] ม (มืออาชีพ) [X] ร (รักษทองถิ่น) [X] ท (ทันสมัย)
17. ตัวชี้วัดความสำเร็จของกิจกรรมหลัก
หนวยนับ

ตัวชี้วดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. จัดซื้อ/จัดจาง
เชิงคุณภาพ
1. ความพึงพอใจคุณภาพการบริหารจัดการ
เชิงเวลา
1. การดำเนินงานแลวเสร็จภายในเวลาที่
กำหนด

คาเปาหมาย(Target)
ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

ครั้ง

0.00

1.00

0.00

1.00

รอยละ

0.00

80.00

0.00

80.00

รอยละ

0.00

80.00

0.00

80.00

18. แผนการดำเนินงานกิจกรรมยอย
รหัส 12 หลัก

ชื่อกิจกรรมยอย

302202030521 1. ดำเนินงาน
จัดการเรียนการ
สอนภาคพิเศษ
คณะวิทยาการ
จัดการ
ระยะเวลา
ดำเนินการ
กรกฎาคม กันยายน 2565
สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเทพสตรี

หมวดรายจาย/
รายละเอียด
งบดำเนินงาน
: คาวัสดุ,
รายละเอียด คาวัสดุ
51,300 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น
51,300.00 บาท
ขอใชกิจกรรมเดิม
รหัส
302202030121

แผนการปฏิบัติงาน
จำนวนเงิน

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.64)

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.65)

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.65)

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)

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
งบลงทุน
: คาครุภัณฑ,
ระยะเวลา
รายละเอียด คา
ดำเนินการ
ครุภัณฑ 23,400
มกราคม บาท
มีนาคม 2565
-โซฟา 2 ที่นั่ง ขนาด
150x80x86 ซม.
สถานที่ดำเนินการ บุดวยหนัง PVC
มหาวิทยาลัยราช โครงสรางไมเนื้อแข็ง
ภัฏเทพสตรี
หุมดวยฟองน้ำอยาง
ดี จำนวน 6 ตัวๆ ละ
ผูรับผิดชอบ
3,900 บาท
กิจกรรม
ผศ.นฤมลวรรณ รวมเปนเงินทั้งสิ้น
สุขไมตรี
23,400.00 บาท

23,400.00

0.00

23,400.00

0.00

0.00

การขอจัดกิจกราม รายการครุภัณฑ
1, กิจกรรมที่ตอง 1.โซฟา ราคา
ขออนุมัติ
3900.00 จำนวน
ดำเนินการ
6.00 ตัว รวมเปนเงิน
23,400.00 บาท
รวมคาครุภัณฑ เปน
เงิน 23,400.00 บาท
รวม 74,700.00

19. ตัวชี้วัดความสำเร็จของกิจกรรมยอย
คาเปาหมาย(Target)
กิจกรรมยอย

ตัวชี้วดั (Indicators)

1. ดำเนินงานจัดการเรียนการ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดซื้อ/จัดจาง
สอนภาคพิเศษ คณะ
วิทยาการจัดการ

หนวยนับ

ครั้ง

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)

0.00

0.00

0.00

1.00
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ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การบริหารงานมี
ประสิทธิภาพ
2. โซฟารับแขก

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดซื้อ/จัดจาง
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ครุภัณฑที่ตรงความ
ตองการ

รอยละ

0.00

0.00

0.00

80.00

ครั้ง

0.00

1.00

0.00

0.00

รอยละ

0.00

100.00

0.00

0.00

20. ผลที่คาดวาจะไดรับ
คณะวิทยาการจัดการมีวัสดุ ครุภัณฑ อุปกรณและสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนและการบริหารงาน
21. การประเมินกิจกรรม
แบบสอบถามประเมินคุณภาพการบริหารจัดการ
22. การติดตามผล
รายงานการเบิกจายงบประมาณ/รายงานผลการประเมินคุณภาพการใหบริการ
23. ผูประเมิน
นักศึกษา อาจารย และบุคลากร

24. สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ
สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง

แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง

1. การเบิกจายงบประมาณไมเปนไปตามวงเงินที่กำหนด 1. ขออนุญาตปรับเปลี่ยนงบประมาณ
เนื่องจากราคาวัสดุ มีการเปลี่ยนแปลง
25. บูรณาการโครงการกับ
[ ] การจัดการเรียนการสอน ในวิชา
[ ] การวิจัย
[X] การปฏิบัติงาน
[ ] การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
[ ] การบริการวิชาการ
[ ] การพัฒนาทองถิ่น
[ ] อื่นๆ
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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

ยุทธศาสตร/
กลยุทธ คาตอบแทน

งาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง/รหัส 12 หลัก

งบลงทุน

งบดําเนินงาน
คาใชสอย

คาวัสดุ

คา
คาครุภัณฑ
สาธารณูปโภค

ยุทธศาสตร : การยกระดับคุณภาพการศึกษา
1

รวมทั้งสิ้น
-

งาน/โครงการ : โครงการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาภาคพิเศษดานสังคมศาสตร
6543000002, จัดการศึกษาภาคพิเศษคณะวิทยาการจัดการ

2

302202030731, เครื่องพิมพ Multifunction

03, 02

-

-

302202030821, จัดหาวัสดุสําหรับการเรียนการสอน

03, 02

-

-

-

-

10,000.00

10,000.00

19,800.00

-

-

19,800.00

งาน/โครงการ : งานพัฒนานักศึกษา
6543000001, การพัฒนานักศึกษา
302207010921, โครงการอบรม/สัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานทาง

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

-

บัญชี
รวมงบประมาณ
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

39,800.00

10,000.00

49,800.00

10,000.00

49,800.00
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มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
แผนปฏิบัติการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565
หนวยงานหลัก คณะวิทยาการจัดการ หนวยงานรอง สาขาวิชาการบัญชี
1. ประเภทงบประมาณ 3, งบ กศ.บป.
2. แผนงาน 02, พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
3. ผลผลิต 022, ผูสำเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
4. งาน/โครงการ 02202, โครงการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาภาคพิเศษดานสังคมศาสตร
5. รหัสโครงการ 6543000002
6. กิจกรรมหลัก 0220203, จัดการศึกษาภาคพิเศษคณะวิทยาการจัดการ
7. สถานภาพโครงการ 4, โครงการจัดสรรเพิ่มเติมระหวางป ครั้งที่ 1
8. ลักษณะงาน 1, งานพื้นฐาน
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
ความเจริญ ก าวหน าไปมาก หน วยงานใดมี การบริหารจัดการที่ดีมีความพรอมทางดานวัสดุ อุป กรณ และครุภัณ ฑ
เพียงพอ ก็จะสงผลใหการบริหารจัดการ การบริการ การพัฒนางานดานอื่น ๆ รวมทั้งการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
มีประสิทธิภาพมากขึ้น และเพื่อใหสอดคลองกับทิศทางการพัฒนาการศึกษาไทยในยุคไทยแลนด 4.0 ที่ตองการสราง
นักศึกษาใหมีความรูความสามารถ และมีทักษะในการประยุกตใหเขาถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหมๆ
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13. วัตถุประสงค
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ตามแนวพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 นั้น เนนการพัฒนา
คุณภาพผูเรียนใหมีความรูความสามารถ ยึดเด็กเปนศูนยกลาง และปจจุบันความเจริญกาวหนาทางดานเทคโนโลยี มี
ความเจริญ ก าวหน าไปมาก หน วยงานใดมี การบริหารจัดการที่ดีมีความพรอมทางดานวัสดุ อุป กรณ และครุภัณ ฑ
เพียงพอ ก็จะสงผลใหการบริหารจัดการ การบริการ การพัฒนางานดานอื่น ๆ รวมทั้งการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
มีประสิทธิภาพมากขึ้น และเพื่อใหสอดคลองกับทิศทางการพัฒนาการศึกษาไทยในยุคไทยแลนด 4.0 ที่ตองการสราง
นักศึกษาใหมีความรูความสามารถ และมีทักษะในการประยุกตใหเขาถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหมๆ
14. กลุมเปาหมายกิจกรรมหลัก
จัดหาครุภัณฑและวัสดุเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนสาขาการบัญชี
15. รูปแบบกิจกรรม
2, จัดซื้อจัดจาง
16. สอดคลองกับอัตลักษณมหาวิทยาลัย
[X] ม (มืออาชีพ) [ ] ร (รักษทองถิ่น) [X] ท (ทันสมัย)
17. ตัวชี้วัดความสำเร็จของกิจกรรมหลัก
หนวยนับ

ตัวชี้วดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. จัดหาครุภัณฑ
2. จัดหาวัสดุ
เชิงคุณภาพ
1. นักศึกษาไดรับประโยชน
เชิงเวลา
1. โครงการที่ดำเนินเสร็จสิ้นตามกำหนดเวลา

คาเปาหมาย(Target)
ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

เครื่อง
ครั้ง

0.00
0.00

0.00
0.00

1.00
1.00

0.00
0.00

รอยละ

0.00

0.00

100.00

0.00

รอยละ

0.00

0.00

100.00

0.00

18. แผนการดำเนินงานกิจกรรมยอย
รหัส 12 หลัก

ชื่อกิจกรรมยอย

302202030731 1. เครื่องพิมพ
Multifunction
ระยะเวลา
ดำเนินการ

หมวดรายจาย/
รายละเอียด
งบลงทุน
: คาครุภัณฑ,
รายละเอียด คาครุภัณฑ
10,000 บาท
เครื่องพิมพ

แผนการปฏิบัติงาน
จำนวนเงิน
10,000.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.
64)

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.
65)

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.
65)

0.00

0.00

10,000.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.
65)

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 เครื่อง
-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
รวมเปนเงินทั้งสิ้น
10,000.00 บาท

302202030821 2. จัดหาวัสดุสำหรับ
การเรียนการสอน
ระยะเวลา
ดำเนินการ
เมษายน มิถุนายน 2565
สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเทพสตรี
ผูรับผิดชอบ
กิจกรรม
ผศ.อัมราภรณ
เพชรวาลี

รายการครุภัณฑ
1.เครื่องพิมพ
Multifunction ราคา
10000.00 จำนวน 1.00
เครื่อง รวมเปนเงิน
10,000.00 บาท
รวมคาครุภัณฑ เปนเงิน
10,000.00 บาท
งบดำเนินงาน
: คาวัสดุ,
รายละเอียด คาวัสดุ
19,800 บาท
-คาวัสดุสำหรับการเรียน
การสอน 19,800 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น
19,800.00 บาท
รายการครุภัณฑ
1.เครื่องพิมพ
Multifunction ราคา
10000.00 จำนวน 1.00
เครื่อง 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. ตัวชี้วัดความสำเร็จของกิจกรรมยอย
คาเปาหมาย(Target)
กิจกรรมยอย

1. เครื่องพิมพ
Multifunction

ตัวชี้วดั (Indicators)

หนวยนับ

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)

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดหาครุภัณฑ

เครื่อง

0.00

0.00

1.00

0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษาไดรับ
ประโยชน

รอยละ

0.00

0.00

100.00

0.00

ครั้ง

0.00

0.00

1.00

0.00

รอยละ

0.00

0.00

100.00

0.00

2. จัดหาวัสดุสำหรับการเรียน ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดซื้อจัดจาง
การสอน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษาไดรับ
ประโยชน

20. ผลที่คาดวาจะไดรับ
นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี มีครุภัณฑและวัสดุอยางเพียงพอตอการพัฒนาทักษะการบัญชี แบบมืออาชีพ
21. การประเมินกิจกรรม
การสำรวจความตองการในการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน
22. การติดตามผล
รายงานการเบิกจายงบประมาณ
23. ผูประเมิน
สาขาวิชาการบัญชี
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24. สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ
สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง

1. เงินงบประมาณแตละหมวดอาจมีการเปลี่ยนแปลง

25. บูรณาการโครงการกับ
[ ] การจัดการเรียนการสอน ในวิชา
[ ] การวิจัย
[X] การปฏิบัติงาน
[ ] การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
[ ] การบริการวิชาการ
[ ] การพัฒนาทองถิ่น
[ ] อื่นๆ

แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง

1. ถัวเฉลี่ยงบประมาณตามที่จายจริง
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มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
แผนปฏิบัติการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565
หนวยงานหลัก คณะวิทยาการจัดการ หนวยงานรอง สาขาวิชาการบัญชี
1. ประเภทงบประมาณ 3, งบ กศ.บป.
2. แผนงาน 02, พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
3. ผลผลิต 022, ผูสำเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
4. งาน/โครงการ 02207, งานพัฒนานักศึกษา
5. รหัสโครงการ 6543000001
6. กิจกรรมหลัก 0220701, การพัฒนานักศึกษา
7. สถานภาพโครงการ 4, โครงการจัดสรรเพิ่มเติมระหวางป ครั้งที่ 1
8. ลักษณะงาน 1, งานพื้นฐาน
9. ประเด็นยุทธศาสตร 03, การยกระดับคุณภาพการศึกษา
10. กลยุทธ 0302, พัฒนาสมรรถนะบัณฑิตตามความตองการของตลาดแรงงาน
11. ศูนยตนทุน 65F00300, ผลิตบัณฑิตดานสังคมศาสตร
12. หลักการและเหตุผล
สาขาวิชาการบัญชีไดมีการจัดทำแผนการพัฒนานักศึกษาสาขาการบัญชี เพื่อใหมีทักษะที่จำเปนสอดคลองกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ เพื่อใหนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีมีความพรอมในดานการบัญชี ทางสาขาวิชา ไดจัด
กิจกรรมเสริมทักษะการเปนนักบัญชีแบบมืออาชีพใหกับนักศึกษา เพื่อเปนการสรางเสริมทักษะ ความรู ความชำนาญ
และทันตอการเปลี่ยนแปลงในหลักวิชาทางดานการบัญชีอยางตอเนื่อง ทั้งนี้ยังเปนการพัฒนากระบวนการจัดการเรียน
การสอนควบคูไปกับการปรับตัวใหทันตอความกาวหนาทางวิชาการและวิชาชีพทางการบัญชีอีกดวย
13. วัตถุประสงค
เพื่อใหนักศึกษาไดรับการพัฒนาทักษะตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 5 ดาน สูการเปนบัณฑิตที่มีคุณภาพ และ
เพื่อพัฒนานักศึกษาใหมีคุณลักษณะตามอัตลักษณของคณะฯ และมหาวิทยาลัย ซึ่งประกอบดวย
1.1 เพื่อพัฒนาทักษะการเปนนักการบัญชีแบบมืออาชีพ
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1.2 เพื่อสงเสริมทักษะ ความรู ความชำนาญและทันตอการเปลี่ยนแปลงทางวิชาการและวิชาชีพบัญชี
1.3 เพื่อเตรียมความพรอมใหกับนักศึกษากอนเขาศึกษา
1.4 สงเสริมใหเปนนักบัญชีที่มีจรรยาบรรณทางวิชาชีพ
14. กลุมเปาหมายกิจกรรมหลัก
นักศึกษาภาคพิเศษ จำนวน 60 คน
15. รูปแบบกิจกรรม
1, จัดอบรม/สัมมนา
16. สอดคลองกับอัตลักษณมหาวิทยาลัย
[X] ม (มืออาชีพ) [ ] ร (รักษทองถิ่น) [X] ท (ทันสมัย)
17. ตัวชี้วัดความสำเร็จของกิจกรรมหลัก
หนวยนับ

ตัวชี้วดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. จำนวนนักศึกษา
เชิงคุณภาพ
1. ความรู ความเขาใจ
2. ความพึงพอใจ
3. นักศึกษาไดรับประโยชน
เชิงเวลา
1. โครงการที่ดำเนินเสร็จสิ้นตาม
กำหนดเวลา

คาเปาหมาย(Target)
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 4

คน

0.00

0.00

0.00

60.00

รอยละ
Gbps
Gbps

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

90.00
80.00
75.00

รอยละ

0.00

0.00

0.00

100.00

18. แผนการดำเนินงานกิจกรรมยอย
รหัส 12 หลัก

ชื่อกิจกรรมยอย

302207010921 1. โครงการ
อบรม/สัมมนา
เพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน
ทางบัญชี
ระยะเวลา
ดำเนินการ
กรกฎาคม -

หมวดรายจาย/
รายละเอียด
งบดำเนินงาน
: คาตอบแทน, คาใชสอย
, คาวัสดุ,
รายละเอียด
คาตอบแทน 3,600 บาท
-คาสมนาคุณวิทยากร(1
คน x 600 บาท X 6 ชม.)
= 3,600 บาท
คาใชสอย 4,400 บาท

แผนการปฏิบัติงาน
จำนวนเงิน

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64ธ.ค.64)

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.
65)

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.
65)

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.
65)

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
302207011021 2. โครงการ
อบรม/สัมมนา
พัฒนาจริยธรรม
ในวิชาชีพบัญชี
ระยะเวลา
ดำเนินการ
กรกฎาคม กันยายน 2565
สถานที่
ดำเนินการ
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี
ผูรับผิดชอบ
กิจกรรม
ผศ.อัมราภรณ
เพชรวาลี
การขอจัดกิจ
กราม
1, กิจกรรมที่
ตองขออนุมัติ
ดำเนินการ

-คาอาหารกลางวัน(30
คน x 60 บาท X 1 มือ้ )
= 1,800 บาท
-คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม(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)
รวมเปนเงินทั้งสิ้น
10,400.00 บาท
งบดำเนินงาน
: คาตอบแทน, คาใชสอย
, คาวัสดุ,
รายละเอียด
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
เครื่องดื่ม(30 คน x 30
บาท x 2 มื้อ) = 1,800
บาท
คาวัสดุ 2,400 บาท
-คาปาย = 500 บาท
-คาวัสดุ = 1,900 บาท

9,600.00

(ถัวจายทุกรายการ)
รวมเปนเงินทั้งสิ้น
9,600.00 บาท

รวม 20,000.00

0.00

0.00

0.00

9,600.00
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19. ตัวชี้วัดความสำเร็จของกิจกรรมยอย
คาเปาหมาย(Target)
กิจกรรมยอย

ตัวชี้วดั (Indicators)

หนวยนับ

1. โครงการอบรม/สัมมนา
เพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานทางบัญชี

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษา

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความรู ความ
เขาใจ
2. โครงการอบรม/สัมมนา
พัฒนาจริยธรรมในวิชาชีพ
บัญชี

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษา

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความรู ความ
เขาใจ

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)

คน

0.00

0.00

0.00

30.00

รอยละ

0.00

0.00

0.00

90.00

คน

0.00

0.00

0.00

30.00

รอยละ

0.00

0.00

0.00

90.00

20. ผลที่คาดวาจะไดรับ
นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี มีความพรอมที่จะเรียนรูในศาสตรดานการบัญชี ไดรับการพัฒนาทักษะการบัญชี
แบบมืออาชีพ มีจรรยาบรรณทางวิชาชีพ มีองคความรู และทักษะที่จำเปนสอดคลองกับความกาวหนาทางวิชาการและ
วิชาชีพ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ อัตลักษณของคณะฯและมหาวิทยาลัย และตลาดแรงงาน
21. การประเมินกิจกรรม
แบบประเมินความรูความเขาใจและการนำไปใชประโยชน
22. การติดตามผล
รายงานผลตามแผนปฏิบัติการหลังเสร็จสิ้นโครงการ
23. ผูประเมิน
ผูเขารวมกิจกรรม

52

24. สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ
สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง

1. เงินงบประมาณแตละหมวดอาจมีการเปลี่ยนแปลง

25. บูรณาการโครงการกับ
[ ] การจัดการเรียนการสอน ในวิชา
[ ] การวิจัย
[ ] การปฏิบัติงาน
[ ] การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
[ ] การบริการวิชาการ
[ ] การพัฒนาทองถิ่น
[ ] อื่นๆ

แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง

1. ถัวเฉลี่ยงบประมาณตามที่จายจริง

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

งบบัณฑิต
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รายละเอียดคําของบประมาณ/แผนปฏิบัติการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เพิ่มเติมจากน.ศ.เขาเทอม 2/2564 ผานสภา)
หนวยงานหลัก คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หนวยงานรอง สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา
ประเภทงบประมาณ : งบ บัณฑิต แผนงาน : พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย ผลผลิต ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ลําดับที่

ยุทธศาสตร/
กลยุทธ

งาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง/รหัส 12 หลัก

งบลงทุน

งบดําเนินงาน
คาตอบแทน

คาใชสอย

คา
สาธารณูปโภค

คาวัสดุ

คาครุภัณฑ

ยุทธศาสตร : การยกระดับคุณภาพการศึกษา
1

รวมทั้งสิ้น
-

งาน/โครงการ : โครงการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาภาคพิเศษดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
6564000011, จัดการศึกษาภาคพิเศษคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
502102010221, โครงการดําเนินงานสาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา รุน 2

03, 02

-

-

20,000.00

-

-

20,000.00

03, 02

-

-

20,000.00

-

-

20,000.00

03, 02

-

1,100.00

900.00

-

-

2,000.00

6564000012, พัฒนาเอกสาร / สื่อการเรียนการสอนสําหรับนักศึกษา
502102040121, โครงการสนับสนุนการเขียนเอกสารประกอบการสอน รุน 2
2

งาน/โครงการ : งานประกันคุณภาพการศึกษา
6564000010, การประกันคุณภาพ ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
502103010221, โครงการประกันคุณภาพการศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา รุน 2

3

งาน/โครงการ : งานพัฒนาทักษะดานภาษาแกนักศึกษา
6564000009, การพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษ
502105010221, โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ รุน 2

4

03, 02

7,200.00

800.00

-

-

-

8,000.00

03, 02

7,200.00

800.00

-

-

-

8,000.00

-

-

16,180.00

-

-

13,000.00

1,400.00

-

-

5,000.00

งาน/โครงการ : งานพัฒนาศักยภาพนักศึกษาดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
6564000013, โครงการพัฒนาทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
502106010221, โครงการพัฒนาทักษะทางคอมพิวเตอร รุน 2

5

งาน/โครงการ : งานพัฒนานักศึกษา
6564000008, การพัฒนานักศึกษา
502107010121, โครงการสนับสนุนการทําวิทยานิพนธ สําหรับนักศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา รุน 2

03, 02

502107010221, โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 รุน 2

03, 02

12,000.00

502107010321, โครงการสงเสริมภูมิปญญาทองถิ่นทางวิทยาศาสตร รุน 2

03, 02

3,600.00

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

รวมงบประมาณ
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

-

1,000.00
-

16,180.00
-

114,800.00
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มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
แผนปฏิบัติการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565
หนวยงานหลัก คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หนวยงานรอง สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา
1. ประเภทงบประมาณ 5, งบ บัณฑิต
2. แผนงาน 02, พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
3. ผลผลิต 021, ผูสำเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
4. งาน/โครงการ 02102, โครงการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาภาคพิเศษดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
5. รหัสโครงการ 6564000011
6. กิจกรรมหลัก 0210201, จัดการศึกษาภาคพิเศษคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
7. สถานภาพโครงการ 4, โครงการจัดสรรเพิ่มเติมระหวางป ครั้งที่ 1
8. ลักษณะงาน 1, งานพื้นฐาน
9. ประเด็นยุทธศาสตร 03, การยกระดับคุณภาพการศึกษา
10. กลยุทธ 0302, พัฒนาสมรรถนะบัณฑิตตามความตองการของตลาดแรงงาน
11. ศูนยตนทุน 65F00200, ผลิตบัณฑิตดานวิทยาศาสตร
12. หลักการและเหตุผล
สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี มีความมุงมั่นใน
การผลิตมหาบัณฑิตใหเปนผูมีความรูความสามารถในสาขาวิซาหรือวิซาชีพ ใหมีคุณภาพเปนที่ยอมรับของทุกภาคสวน
โดยมุงเนนความสามารถในการคิดวิเคราะหอยางมีเหตุผล มีความสามารถในการประยุกตทฤษฎีและหลักการสูการ
ปฏิ บั ติ มี ความสามารถในการศึกษา ค น ควาและเรียนรูดวยตนเองอย างตอเนื่อง มี ความรูภ าษาตางประเทศและมี
ความสามารถในการใชทักษะในการวิจัยไดเปนอยางดี เพื่อใหการดำเนินงานของสาขาวิชาเปนไปตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ จึงไดจัดทำโครงการนี้ขึ้นเพื่อสนับสนุนการดำเนินการดังกลาว
13. วัตถุประสงค
เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของสาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา
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14. กลุมเปาหมายกิจกรรมหลัก
อาจารยสาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา
15. รูปแบบกิจกรรม
2, จัดซื้อจัดจาง
16. สอดคลองกับอัตลักษณมหาวิทยาลัย
[X] ม (มืออาชีพ) [X] ร (รักษทองถิ่น) [X] ท (ทันสมัย)
17. ตัวชี้วัดความสำเร็จของกิจกรรมหลัก
หนวยนับ

ตัวชี้วดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. การดำเนินงานบริหารจัดการภายในสาขา
เชิงคุณภาพ
1. การบริหารและดำเนินงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
เชิงเวลา
1. การดำเนินกิจกรรมแลวเสร็จตาม
ระยะเวลาทีก่ ำหนด

คาเปาหมาย(Target)
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 4

ครั้ง

0.00

0.00

0.00

2.00

รอยละ

0.00

0.00

0.00

80.00

รอยละ

0.00

0.00

0.00

80.00

18. แผนการดำเนินงานกิจกรรมยอย
รหัส 12 หลัก

ชื่อกิจกรรมยอย

หมวดรายจาย/
รายละเอียด

502102010221 1. โครงการดำเนินงาน งบดำเนินงาน
สาขาวิชาวิทยาศาสตร : คาวัสดุ,
ศึกษา รุน 2
รายละเอียด คา
วัสดุ,
ระยะเวลาดำเนินการ
- คาวัสดุสำนักงาน
ก.ค.65-ก.ย.65
15,000 บาท
สถานที่ดำเนินการ
- คาหนังสือ 5,000
มหาวิทยาลัยราช
บาท
ภัฏเทพสตรี
ผูรับผิดชอบกิจกรรม
อาจารย ดร.สุดา
รัตน ขัดสาย

แผนการปฏิบัติงาน
จำนวนเงิน
20,000.00

รวมเปนเงินทั้งสิ้น
20,000.00 บาท

การขอจัดกิจกราม
1, กิจกรรมที่ตองขอ
อนุมัติดำเนินการ
รวม 20,000.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.
64)

0.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.
65)

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.
65)

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.
65)

0.00

0.00

20,000.00
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19. ตัวชี้วัดความสำเร็จของกิจกรรมยอย
คาเปาหมาย(Target)
กิจกรรมยอย

1. โครงการดำเนินงาน
สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา
รุน 2

ตัวชี้วดั (Indicators)

หนวยนับ

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)

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การดำเนินงาน
บริหารจัดการภายในสาขา

ครั้ง

0.00

0.00

0.00

2.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การบริหารและ
ดำเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ

รอยละ

0.00

0.00

0.00

80.00

20. ผลที่คาดวาจะไดรับ
การดำเนินงานบริหารจัดการภายในสาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา มีประสิทธิภาพ
21. การประเมินกิจกรรม
ใชแบบประเมิน
22. การติดตามผล
อาจารยตอบแบบสอบถาม
23. ผูประเมิน
อาจารยประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา

24. สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ
สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง

แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง
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25. บูรณาการโครงการกับ
[X] การจัดการเรียนการสอน ในวิชา
[X] การวิจัย
[X] การปฏิบัติงาน
[ ] การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
[X] การบริการวิชาการ
[X] การพัฒนาทองถิ่น
[ ] อื่นๆ
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มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
แผนปฏิบัติการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565
หนวยงานหลัก คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หนวยงานรอง สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา
1. ประเภทงบประมาณ 5, งบ บัณฑิต
2. แผนงาน 02, พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
3. ผลผลิต 021, ผูสำเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
4. งาน/โครงการ 02102, โครงการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาภาคพิเศษดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
5. รหัสโครงการ 6564000012
6. กิจกรรมหลัก 0210204, พัฒนาเอกสาร / สื่อการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษา
7. สถานภาพโครงการ 4, โครงการจัดสรรเพิ่มเติมระหวางป ครั้งที่ 1
8. ลักษณะงาน 1, งานพื้นฐาน
9. ประเด็นยุทธศาสตร 03, การยกระดับคุณภาพการศึกษา
10. กลยุทธ 0302, พัฒนาสมรรถนะบัณฑิตตามความตองการของตลาดแรงงาน
11. ศูนยตนทุน 65F00200, ผลิตบัณฑิตดานวิทยาศาสตร
12. หลักการและเหตุผล
สาขาวิ ท ยาศาสตร ศึ กษา คณะวิ ท ยาศาสตรแ ละเทคโนโลยี มี วัต ถุป ระสงค เพื่ อ มุ งเน น ผลิ ตบุ คลากรด าน
วิทยาศาสตร และบุคลากรทางการศึกษา ที่มีศักยภาพในการออกแบบการเรียนการสอนที่สอดคลองกับการจัดการเรียน
การสอนในศตวรรษที่ 21 และมีความมุงมั่นในการผลิตมหาบัณฑิ ตใหเปนผูมีความรูความสามารถในสาขาวิชาหรือ
วิชาชีพ ใหเปนที่ยอมรับของทุกภาคสวนโดยมุงเนนความสามารถในการคิดวิเคราะหอยางมีเหตุผล มีความสามารถใน
การประยุกตทฤษฎีและหลักการสูการปฏิบัติ มีความสามารถในการศึกษาคนควาและเรียนรูดวยตนเองอยางตอเนื่อง มี
ความสามารถในการใชทักษะในการวิจัยไดเปนอยางดี จึงไดจัดทำโครงการนี้ขึ้นเพื่อสนับสนุนการดำเนินการดังกลาว
13. วัตถุประสงค
เพื่อสนับสนุนการเขียนเอกสารประกอบการสอนรายวิชาในสาขาวิทยาศาสตรศึกษา
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14. กลุมเปาหมายกิจกรรมหลัก
อาจารยสาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา
15. รูปแบบกิจกรรม
7, อื่นๆ การเขียนตำรา เอกสารประกอบการสอน
16. สอดคลองกับอัตลักษณมหาวิทยาลัย
[X] ม (มืออาชีพ) [X] ร (รักษทองถิ่น) [X] ท (ทันสมัย)
17. ตัวชี้วัดความสำเร็จของกิจกรรมหลัก
หนวยนับ

ตัวชี้วดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. จำนวนเลมเอกสารประกอบการสอน
เชิงคุณภาพ
1. เอกสารประกอบการสอนมีประสิทธิภาพ
เชิงเวลา
1. ดำเนินการแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่
กำหนด

ไตรมาสที่ 1

คาเปาหมาย(Target)
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

เลม

0.00

0.00

0.00

4.00

รอยละ

0.00

0.00

0.00

80.00

รอยละ

0.00

0.00

0.00

80.00

18. แผนการดำเนินงานกิจกรรมยอย
แผนการปฏิบัติงาน
รหัส 12 หลัก

ชื่อกิจกรรมยอย

502102040121 1. โครงการสนับสนุนการ
เขียนเอกสาร
ประกอบการสอน รุน 2
ระยะเวลาดำเนินการ
ก.ค.65-ก.ย.65
สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี
ผูรับผิดชอบกิจกรรม
อาจารย ดร.สุดารัตน
ขัดสาย

หมวดรายจาย/รายละเอียด

จำนวนเงิน

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64ธ.ค.64)

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65มี.ค.65)

งบดำเนินงาน
: คาวัสดุ,
รายละเอียด คาวัสดุ 20,000
บาท
- เอกสารประกอบการสอน
จำนวน 4 เลม (เลมละ 5,000
บาท)

20,000.00

0.00

0.00

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 20,000.00
บาท

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65มิ.ย.65)

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.
65)

0.00

20,000.00
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การขอจัดกิจกราม
1, กิจกรรมที่ตองขอ
อนุมัติดำเนินการ

รวม 20,000.00

19. ตัวชี้วัดความสำเร็จของกิจกรรมยอย
คาเปาหมาย(Target)
กิจกรรมยอย

1. โครงการสนับสนุนการ
เขียนเอกสารประกอบการ
สอน รุน 2

ตัวชี้วดั (Indicators)

หนวยนับ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเลมเอกสาร
ประกอบการสอน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : เอกสาร
ประกอบการสอนมีประสิทธิภาพ

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)

เลม

0.00

0.00

0.00

4.00

รอยละ

0.00

0.00

0.00

80.00

20. ผลที่คาดวาจะไดรับ
ไดเอกสารประกอบการสอน
21. การประเมินกิจกรรม
ใชแบบประเมิน
22. การติดตามผล
ใหนักศึกษาตอบแบบสอบถาม
23. ผูประเมิน
อาจารยประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา

24. สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ
สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง

แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง
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25. บูรณาการโครงการกับ
[X] การจัดการเรียนการสอน ในวิชา
[ ] การวิจัย
[X] การปฏิบัติงาน
[ ] การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
[X] การบริการวิชาการ
[X] การพัฒนาทองถิ่น
[ ] อื่นๆ
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มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
แผนปฏิบัติการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565
หนวยงานหลัก คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หนวยงานรอง สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา
1. ประเภทงบประมาณ 5, งบ บัณฑิต
2. แผนงาน 02, พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
3. ผลผลิต 021, ผูสำเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
4. งาน/โครงการ 02103, งานประกันคุณภาพการศึกษา
5. รหัสโครงการ 6564000010
6. กิจกรรมหลัก 0210301, การประกันคุณภาพ ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
7. สถานภาพโครงการ 4, โครงการจัดสรรเพิ่มเติมระหวางป ครั้งที่ 1
8. ลักษณะงาน 1, งานพื้นฐาน
9. ประเด็นยุทธศาสตร 03, การยกระดับคุณภาพการศึกษา
10. กลยุทธ 0302, พัฒนาสมรรถนะบัณฑิตตามความตองการของตลาดแรงงาน
11. ศูนยตนทุน 65F00200, ผลิตบัณฑิตดานวิทยาศาสตร
12. หลักการและเหตุผล
การประกันคุณภาพการศึกษา เปนการปฏิบัติภารกิจหลักทางการศึกษาอยางมีระบบตามแบบแผนที่กำหนดไว
โดยมีการควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ จนทำใหเกิดความมั่นใจในคุณภาพและ
มาตรฐานของดัชนี ชี้วัด ระบบและกระบวนการผลิต ผลผลิตและผลลัพธ ของการจัดการศึกษา ซึ่งประกอบดวยการ
ประกั น คุ ณ ภาพภายใน และการประกั น คุ ณ ภาพภายนอก สาขาวิช าวิท ยาศาสตรศึ กษา คณะวิท ยาศาสตรแ ละ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลั ย ราชภั ฏ เทพสตรี มีความมุงมั่น ในการผลิตมหาบัณ ฑิตใหเป น ผูมีความรู ความสามารถใน
สาขาวิชาหรือวิชาชีพ ใหมีคุณภาพเปนที่ยอมรับของทุกภาคสวน โดยมุงเนนความสามารถในการคิดวิเคราะหอยางมี
เหตุผล มีความสามารถในการประยุกตทฤษฎีและหลักการสูการปฏิบัติ มีความสามารถในการศึกษา คนควาและเรียนรู
ดวยตนเองอยางตอเนื่อง มีความรูภาษาตางประเทศ และมีความสามารถในใชทักษะในการวิจัยไดเปนอยางดี เพื่อให
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การดำเนิ น งานของสาขาวิ ช าเป น ไปตามกรอบมาตรฐานระดับ อุ ด มศึ ก ษาแห งชาติ จึ งได จั ด ทำโครงการนี้ ขึ้ น เพื่ อ
สนับสนุนการดำเนินการดังกลาว
13. วัตถุประสงค
เพื่อพัฒนาศักยภาพในงานประกันคุณภาพการศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา
14. กลุมเปาหมายกิจกรรมหลัก
อาจารยสาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา
15. รูปแบบกิจกรรม
7, อื่นๆ รายงานผลการดำเนินงาน
16. สอดคลองกับอัตลักษณมหาวิทยาลัย
[X] ม (มืออาชีพ) [X] ร (รักษทองถิ่น) [X] ท (ทันสมัย)
17. ตัวชี้วัดความสำเร็จของกิจกรรมหลัก
หนวยนับ

ตัวชี้วดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. จัดทำรูปเลมรายงานผลการดำเนินงาน
เชิงคุณภาพ
1. ความพรอมของเอกสารสำหรับการตรวจ
ประกันคุณภาพการศึกษา และคะแนนการ
ประเมิน
เชิงเวลา
1. การดำเนินกิจกรรมแลวเสร็จตามระยะเวลา
ที่กำหนด

คาเปาหมาย(Target)
ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

เลม

0.00

0.00

3.00

0.00

รอยละ

0.00

0.00

80.00

0.00

รอยละ

0.00

0.00

80.00

0.00

18. แผนการดำเนินงานกิจกรรมยอย
รหัส 12 หลัก

ชื่อกิจกรรมยอย

502103010221 1. โครงการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร
ศึกษา รุน 2
ระยะเวลา

หมวดรายจาย/
รายละเอียด

จำนวน
เงิน

งบดำเนินงาน
: คาใชสอย, คาวัสดุ,
รายละเอียด คาใชสอย
1,100 บาท
- คาจัดทำเอกสารการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา จำนวน 3
เลม 600 บาท

2,000.00

แผนการปฏิบัติงาน
ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.64)

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.65)

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.65)

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)

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

(3 เลม x 200 บาท/
เลม)
- คาถายเอกสาร 500
บาท
คาวัสดุ 900 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น
2,000.00 บาท
(ถัวเฉลี่ยจายทุก
รายการ)

การขอจัดกิจ
กราม
1, กิจกรรมที่
ตองขออนุมัติ
ดำเนินการ

รวม 2,000.00

19. ตัวชี้วัดความสำเร็จของกิจกรรมยอย
คาเปาหมาย(Target)
กิจกรรมยอย

1. โครงการประกันคุณภาพ
การศึกษาสาขาวิชา
วิทยาศาสตรศึกษา รุน 2

ตัวชี้วดั (Indicators)

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดทำรูปเลม
รายงานผลการดำเนินงาน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพรอมของ
เอกสารสำหรับการตรวจประกันคุณภาพ
การศึกษา และคะแนนการประเมิน

หนวยนับ

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)

เลม

0.00

0.00

3.00

0.00

รอยละ

0.00

0.00

80.00

0.00

20. ผลที่คาดวาจะไดรับ
ไดเลมรายงานผลการดำเนินงานของสาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา
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21. การประเมินกิจกรรม
ประเมินจากเลมรายงานผลการดำเนินงานของสาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา
22. การติดตามผล
ติดตามจากเลมรายงานผลการดำเนินงานของสาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา
23. ผูประเมิน
อาจารยสาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา

24. สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ
สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง

25. บูรณาการโครงการกับ
[ ] การจัดการเรียนการสอน ในวิชา
[X] การวิจัย
[X] การปฏิบัติงาน
[ ] การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
[ ] การบริการวิชาการ
[ ] การพัฒนาทองถิ่น
[ ] อื่นๆ

แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง
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มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
แผนปฏิบัติการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565
หนวยงานหลัก คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หนวยงานรอง สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา
1. ประเภทงบประมาณ 5, งบ บัณฑิต
2. แผนงาน 02, พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
3. ผลผลิต 021, ผูสำเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
4. งาน/โครงการ 02105, งานพัฒนาทักษะดานภาษาแกนักศึกษา
5. รหัสโครงการ 6564000009
6. กิจกรรมหลัก 0210501, การพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษ
7. สถานภาพโครงการ 4, โครงการจัดสรรเพิ่มเติมระหวางป ครั้งที่ 1
8. ลักษณะงาน 1, งานพื้นฐาน
9. ประเด็นยุทธศาสตร 03, การยกระดับคุณภาพการศึกษา
10. กลยุทธ 0302, พัฒนาสมรรถนะบัณฑิตตามความตองการของตลาดแรงงาน
11. ศูนยตนทุน 65F00200, ผลิตบัณฑิตดานวิทยาศาสตร
12. หลักการและเหตุผล
เปนที่ทราบกันดีวา ภาษาอังกฤษเปนภาษาสากลและมีความสำคัญอยางยิ่งทั้งในการเรียน การทำงาน และ
สื่อสารในชีวิตประจำวัน การมีทักษะภาษาอังกฤษในระดับที่สามารถสื่อสารได ไมวาจะเปนการพูด การอาน หรือการ
เขียนจึงมีความสำคัญโดยเฉพาะสำหรับการเรียนในระดับบัณฑิตศึกษา ที่นักศึกษาจะตองศึกษาคนควาขอมูลจากตำรา
วารสาร และเอกสารต า งๆ ทั้ งในระดั บ ชาติ แ ละนานาชาติ ซึ่ งวารสารวิ ช าการในระดั บ นานาชาติ ล ว นแล ว แต ใช
ภาษาอังกฤษ การพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อใหสามารถสืบคนขอมูล อาน
และวิเคราะหขอมูล ตลอดจนสามารถเขียนรายละเอียดสิ่งที่ตองการสื่อสารเปนภาษาอังกฤษไดจึงเปนทักษะสำคัญ
สำหรับ นั กศึกษาระดับ บั ณ ฑิ ตศึ กษาที่ ต องได รับ การพั ฒ นาอยางตอเนื่ อง เพื่ อให ส ามารถนำทั กษะดั งกล าวไปใชใน
การศึกษาคนควาขอมูลทางวิทยาศาสตรศึกษา อันจะเปนประโยชนตอการเรียนในหลักสูตรบัณฑิตศึกษาหรือนำไปใชใน
การศึกษาคนควาทำวิทยานิพนธตอไป
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13. วัตถุประสงค
1. อบรมความรูภาษาอังกฤษใหแกนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา เพื่อเพิ่มพูนความรูและทักษะ
ภาษาอังกฤษอันจะเปนประโยชนตอการเรียน
2. เพื่อใหนักศึกษาไดเรียนรูและมีทักษะภาษาอังกฤษ อันจะเปนประโยชนตอการศึกษาคนควาวิจัย หรือทำ
วิทยานิพนธและเปนเครื่องมือที่จะชวยแสวงหาความรูเพิ่มเติมใหประสบความสำเร็จในการศึกษา
14. กลุมเปาหมายกิจกรรมหลัก
นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา
15. รูปแบบกิจกรรม
1, จัดอบรม/สัมมนา
16. สอดคลองกับอัตลักษณมหาวิทยาลัย
[X] ม (มืออาชีพ) [X] ร (รักษทองถิ่น) [X] ท (ทันสมัย)
17. ตัวชี้วัดความสำเร็จของกิจกรรมหลัก
หนวยนับ

ตัวชี้วดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. จำนวนผูเขารวมกิจกรรม
เชิงคุณภาพ
1. นักศึกษาไดรับความรูจากการอบรมเพิ่มขึ้น
และสามารถนำไปใชประโยชนได
เชิงเวลา
1. การดำเนินกิจกรรมแลวเสร็จตามระยะเวลา
ที่กำหนด

คาเปาหมาย(Target)
ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

คน

0.00

0.00

5.00

0.00

รอยละ

0.00

0.00

80.00

0.00

รอยละ

0.00

0.00

80.00

0.00

18. แผนการดำเนินงานกิจกรรมยอย
แผนการปฏิบัติงาน
รหัส 12 หลัก

ชื่อกิจกรรมยอย

502105010221 1. โครงการพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษ รุน 2
ระยะเวลาดำเนินการ
เม.ย.65 - มิ.ย. 65
สถานที่ดำเนินการ

หมวดรายจาย/รายละเอียด
งบดำเนินงาน
: คาตอบแทน, คาใชสอย,
รายละเอียด คาตอบแทน
- คาตอบแทนวิทยากร
7,200 บาท
(600 บาท/ชม x 6 ชม.x 1
คน x 2 วัน)

จำนวนเงิน

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64ธ.ค.64)

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65มี.ค.65)

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65มิ.ย.65)

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65ก.ย.65)

8,000.00

0.00

0.00

8,000.00

0.00
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มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี
ผูรับผิดชอบกิจกรรม
อาจารย ดร.สุดารัตน
ขัดสาย

คาใชสอย
- คาถายเอกสาร 800 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 8,000.00
บาท
(ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ)

การขอจัดกิจกราม
1, กิจกรรมที่ตองขอ
อนุมัติดำเนินการ

รวม 8,000.00

19. ตัวชี้วัดความสำเร็จของกิจกรรมยอย
กิจกรรมยอย

1. โครงการพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษ รุน 2

ตัวชี้วดั (Indicators)

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
ผูเขารวมกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษา
ไดรับความรูจากการอบรมเพิ่มขึ้น
และสามารถนำไปใชประโยชนได

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)

คน

0.00

0.00

5.00

0.00

รอยละ

0.00

0.00

80.00

0.00

20. ผลที่คาดวาจะไดรับ
นั ก ศึ ก ษาผู เข าอบรม มี ค วามรู ค วามเข าใจในภาษาอั งกฤษ อั น เป น ประโยชน ต อ การเรี ย นการนำไปใช ใน
การศึกษาคนควาวิจัย หรือทำวิทยานิพนธ รวมทั้งไดแลกเปลี่ยนประสบการณ กับวิทยากรและนักศึกษาผูเขารวมอบรม
ดวยกัน
21. การประเมินกิจกรรม
ใชแบบประเมิน
22. การติดตามผล
ใหนักศึกษาตอบแบบสอบถาม
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23. ผูประเมิน
อาจารยประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา

24. สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ
สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง

25. บูรณาการโครงการกับ
[ ] การจัดการเรียนการสอน ในวิชา
[X] การวิจัย
[X] การปฏิบัติงาน
[ ] การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
[ ] การบริการวิชาการ
[X] การพัฒนาทองถิ่น
[ ] อื่นๆ

แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง
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มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
แผนปฏิบัติการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565
หนวยงานหลัก คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หนวยงานรอง สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา
1. ประเภทงบประมาณ 5, งบ บัณฑิต
2. แผนงาน 02, พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
3. ผลผลิต 021, ผูสำเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
4. งาน/โครงการ 02106, งานพัฒนาศักยภาพนักศึกษาดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
5. รหัสโครงการ 6564000013
6. กิจกรรมหลัก 0210601, โครงการพัฒนาทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
7. สถานภาพโครงการ 4, โครงการจัดสรรเพิ่มเติมระหวางป ครั้งที่ 1
8. ลักษณะงาน 1, งานพื้นฐาน
9. ประเด็นยุทธศาสตร 03, การยกระดับคุณภาพการศึกษา
10. กลยุทธ 0302, พัฒนาสมรรถนะบัณฑิตตามความตองการของตลาดแรงงาน
11. ศูนยตนทุน 65F00200, ผลิตบัณฑิตดานวิทยาศาสตร
12. หลักการและเหตุผล
ปจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอรมีบทบาทตอการศึกษาและการประกอบอาชีพเปนอยาง
มาก ประกอบกับการเรียนการสอนในระดับบั ณฑิ ตศึกษานั้น นักศึกษาตองใช ทักษะทางคอมพิ วเตอรเพื่อใช ในการ
สืบ คน ขอมูลจากแหลงสารสนเทศตาง ๆ เพื่อการทำวิทยานิพนธ อีกทั้ งใชในการวิเคราะหขอมูลการวิจัย สาขาวิชา
วิทยาศาสตรศึกษาจึงไดจัดใหมีโครงการพัฒนาทักษะทางคอมพิวเตอรขึ้น เพื่อใหนักศึกษานำความรูที่ไดมาประยุกตใช
ในการเรียนระดับบัณฑิตศึกษาและการทำวิจัยตอไป
13. วัตถุประสงค
อบรมทั กษะทางคอมพิ วเตอรให แก นักศึก ษาสาขาวิช าวิท ยาศาสตรศึกษา เพื่อ เพิ่ม พูน ความรู ทั กษะทาง
คอมพิวเตอรอันจะเปนประโยชนตอการเรียน การศึกษาคนควาวิจัย หรือทำวิทยานิพนธ
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14. กลุมเปาหมายกิจกรรมหลัก
นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา
15. รูปแบบกิจกรรม
1, จัดอบรม/สัมมนา
16. สอดคลองกับอัตลักษณมหาวิทยาลัย
[X] ม (มืออาชีพ) [X] ร (รักษทองถิ่น) [X] ท (ทันสมัย)
17. ตัวชี้วัดความสำเร็จของกิจกรรมหลัก
หนวยนับ

ตัวชี้วดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. จำนวนผูเขารวมกิจกรรม
เชิงคุณภาพ
1. นักศึกษามีเขารู ความเขาใจ และสามารถ
นำความรูไปใชประโยชนได
เชิงเวลา
1. การดำเนินกิจกรรมแลวเสร็จตามระยะเวลา
ที่กำหนด

ไตรมาสที่ 1

คาเปาหมาย(Target)
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

คน

0.00

0.00

0.00

5.00

รอยละ

0.00

0.00

0.00

80.00

รอยละ

0.00

0.00

0.00

80.00

18. แผนการดำเนินงานกิจกรรมยอย
รหัส 12 หลัก

หมวดรายจาย/
รายละเอียด

จำนวน
เงิน
8,000.00

สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี

งบดำเนินงาน
: คาตอบแทน, คาใชสอย,
รายละเอียด คาตอบแทน
- คาตอบแทนวิทยากร
7,200 บาท (600 บาท/
ชม. x 6 ชม. x 1 คน x 2
วัน)
คาใชสอย
- คาถายเอกสาร 800
บาท

ผูรับผิดชอบกิจกรรม
อาจารย ดร.สุดารัตน
ขัดสาย

รวมเปนเงินทั้งสิ้น
8,000.00 บาท
(ถัวเฉลีย่ จายทุกรายการ)

ชื่อกิจกรรมยอย

502106010221 1. โครงการพัฒนา
ทักษะทางคอมพิวเตอร
รุน 2
ระยะเวลาดำเนินการ
ก.ค.65-ก.ย.65

แผนการปฏิบัติงาน
ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.
64)

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.
65)

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.
65)

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.
65)

0.00

0.00

0.00

8,000.00
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การขอจัดกิจกราม
1, กิจกรรมที่ตองขอ
อนุมัติดำเนินการ
รวม 8,000.00

19. ตัวชี้วัดความสำเร็จของกิจกรรมยอย
คาเปาหมาย(Target)
กิจกรรมยอย

ตัวชี้วดั (Indicators)

1. โครงการพัฒนาทักษะทาง ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผูเขารวม
คอมพิวเตอร รุน 2
กิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษามีเขารู
ความเขาใจ และสามารถนำความรูไปใช
ประโยชนได

หนวยนับ

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)

คน

0.00

0.00

0.00

5.00

รอยละ

0.00

0.00

0.00

80.00

20. ผลที่คาดวาจะไดรับ
นักศึกษาผูเขาอบรม มีความรูความเขาใจในทักษะทางคอมพิวเตอร อันเปนประโยชนตอการเรียน หรือนำไปใช
ในการศึกษาคนควาวิจัย หรือทำวิทยานิพนธการศึกษา รวมทั้งไดแลกเปลี่ยนประสบการณ กับวิทยากรและนักศึกษา
ผูเขารวมอบรมดวยกัน
21. การประเมินกิจกรรม
ใชแบบประเมิน
22. การติดตามผล
ใหนักศึกษาตอบแบบสอบถาม
23. ผูประเมิน
อาจารยประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา

24. สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ
สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง

แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง
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25. บูรณาการโครงการกับ
[X] การจัดการเรียนการสอน ในวิชา
[ ] การวิจัย
[X] การปฏิบัติงาน
[ ] การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
[ ] การบริการวิชาการ
[ ] การพัฒนาทองถิ่น
[ ] อื่นๆ
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มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
แผนปฏิบัติการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565
หนวยงานหลัก คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หนวยงานรอง สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา
1. ประเภทงบประมาณ 5, งบ บัณฑิต
2. แผนงาน 02, พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
3. ผลผลิต 021, ผูสำเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
4. งาน/โครงการ 02107, งานพัฒนานักศึกษา
5. รหัสโครงการ 6564000008
6. กิจกรรมหลัก 0210701, การพัฒนานักศึกษา
7. สถานภาพโครงการ 4, โครงการจัดสรรเพิ่มเติมระหวางป ครั้งที่ 1
8. ลักษณะงาน 1, งานพื้นฐาน
9. ประเด็นยุทธศาสตร 03, การยกระดับคุณภาพการศึกษา
10. กลยุทธ 0302, พัฒนาสมรรถนะบัณฑิตตามความตองการของตลาดแรงงาน
11. ศูนยตนทุน 65F00200, ผลิตบัณฑิตดานวิทยาศาสตร
12. หลักการและเหตุผล
สาขาวิ ท ยาศาสตร ศึ กษา คณะวิ ท ยาศาสตรแ ละเทคโนโลยี มี วัต ถุป ระสงค เพื่ อ มุ งเน น ผลิ ตบุ คลากรด าน
วิทยาศาสตร และบุคลากรทางการศึกษา ที่มีศักยภาพในการออกแบบการเรียนการสอนที่สอดคลองกับการจัดการเรียน
การสอนในศตวรรษที่ 21 และมีความมุงมั่นในการผลิตมหาบัณฑิ ตใหเปนผูมีความรูความสามารถในสาขาวิชาหรือ
วิชาชีพ ใหเปนที่ยอมรับของทุกภาคสวนโดยมุงเนนความสามารถในการคิดวิเคราะหอยางมีเหตุผล มีความสามารถใน
การประยุกตทฤษฎีและหลักการสูการปฏิบัติ มีความสามารถในการศึกษาคนควาและเรียนรูดวยตนเองอยางตอเนื่อง มี
ความสามารถในการใชทักษะในการวิจัยไดเปนอยางดี ในการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษานั้น การทำวิทยานิพนธจัดเปน
วิ ช าการศึ ก ษาค น คว า ด ว ยตนเองของนั ก ศึ ก ษา ซึ่ งจำเป น ต อ งใช ทั ก ษะหลายด านทั้ งทางด านการศึ ก ษาและทาง
วิทยาศาสตรมาประยุกตใช รวมทั้งการวางแผนการทำวิจัยใหเปนไปตามเปาหมายและกำหนดการณ ทางสาขาวิชาจึงได
ดำเนิ น การให นั ก ศึ ก ษาจั ด ทำรายการสารเคมี แ ละอุ ป กรณ ท างวิท ยาศาสตรที่ จ ำเป น ในการทำวิ จั ย ของตน และ
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ดำเนินการสนับสนุนจัดซื้อสารเคมีและอุปกรณดังกลาว เพื่อใหการดำเนินงานของสาขาวิชาเปนไปตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ จึงไดจัดทำโครงการนี้ขึ้นเพื่อสนับสนุนการดำเนินการดังกลาว
13. วัตถุประสงค
1. เพื่อสงเสริมและสนับสนุนการทำวิทยานิพนธของนักศึกษา สาขาวิทยาศาสตรศึกษา
2. เพื่อใหนักศึกษาไดเรียนรูและวางแผนการทำวิทยานิพนธของตนเอง ใหการทำวิจัยบรรลุเปาหมายตาม
กำหนดการณ
3. การอบรมทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ใหแกนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา เพื่อเพิ่มพูนความรู
อันจะเปนประโยชนตอการเรียน การศึกษาคนควาวิจัย หรือการประกอบอาชีพ
4. เพื่อใหนักศึกษามีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับภูมิปญญาทองถิ่น และนำไปประยุกตใชในการวิจัย เพื่อการ
แกปญหาหรือตอยอดได
14. กลุมเปาหมายกิจกรรมหลัก
นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา
15. รูปแบบกิจกรรม
1, จัดอบรม/สัมมนา
16. สอดคลองกับอัตลักษณมหาวิทยาลัย
[X] ม (มืออาชีพ) [X] ร (รักษทองถิ่น) [X] ท (ทันสมัย)
17. ตัวชี้วัดความสำเร็จของกิจกรรมหลัก
ตัวชี้วดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. จัดหาวัสดุสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ
สำหรับนักศึกษา
2. จำนวนผูเขารวมกิจกรรม
เชิงคุณภาพ
1. นักศึกษาไดรบั ความรูเพิม่ ขึ้น และสามารถ
นำความรูไปใชประโยชนได
เชิงเวลา
1. ดำเนินการแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่
กำหนด

หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)
ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

คน

0.00

0.00

0.00

5.00

คน

0.00

0.00

5.00

14.00

รอยละ

0.00

0.00

0.00

80.00

รอยละ

0.00

0.00

0.00

80.00
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18. แผนการดำเนินงานกิจกรรมยอย
รหัส 12 หลัก

ชื่อกิจกรรมยอย

502107010121 1. โครงการสนับสนุน
การทำวิทยานิพนธ
สำหรับนักศึกษา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร
ศึกษา รุน 2
ระยะเวลาดำเนินการ
ก.ค. 65 - ก.ย. 65

หมวดรายจาย/
รายละเอียด
งบดำเนินงาน
: คาวัสดุ,
รายละเอียด คาวัสดุ
16,180 บาท

แผนการปฏิบัติงาน
จำนวนเงิน

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.64)

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.65)

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.65)

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)

16,180.00

0.00

0.00

0.00

16,180.00

13,000.00

0.00

0.00

13,000.00

0.00

รวมเปนเงินทั้งสิ้น
16,180.00 บาท

สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเทพสตรี
ผูรับผิดชอบกิจกรรม
อาจารย ดร.สุดา
รัตน ขัดสาย
การขอจัดกิจกราม
1, กิจกรรมที่ตองขอ
อนุมัติดำเนินการ
502107010221 2. โครงการพัฒนา
งบดำเนินงาน
ทักษะการเรียนรูใน
: คาตอบแทน, คาใช
ศตวรรษที่ 21 รุน 2
สอย,
รายละเอียด
ระยะเวลาดำเนินการ คาตอบแทน
เม.ย.65 - มิ.ย.65
- คาตอบแทน
วิทยากร 1,000 บาท
สถานที่ดำเนินการ
/ชม x 6 ชม x 2 วัน
มหาวิทยาลัยราช
x 1 คน = 12,000
ภัฏเทพสตรี
บาท
คาใชสอย
ผูรับผิดชอบกิจกรรม - คาถายเอกสาร
อาจารย ดร.สุดา
1,000 บาท
รัตน ขัดสาย
รวมเปนเงินทั้งสิ้น
การขอจัดกิจกราม
13,000.00 บาท
1, กิจกรรมที่ตองขอ (ถัวเฉลี่ยจายทุก
อนุมัติดำเนินการ
รายการ)
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502107010321 3. โครงการสงเสริมภูมิ งบดำเนินงาน
ปญญาทองถิ่นทาง
: คาตอบแทน, คา
วิทยาศาสตร รุน 2
วัสดุ,
รายละเอียด
ระยะเวลาดำเนินการ คาตอบแทน
ก.ค.65 - ก.ย.65
- คาวิทยากร 600
บาท/ชม. x 6 ชม. x
สถานที่ดำเนินการ
1 วัน = 3,600 บาท
มหาวิทยาลัยราช
คาวัสดุ
ภัฏเทพสตรี
- วัสดุการจัด
โครงการ 1,400
ผูรับผิดชอบกิจกรรม บาท
อาจารย ดร.สุดา
รัตน ขัดสาย
รวมเปนเงินทั้งสิ้น
5,000.00 บาท
การขอจัดกิจกราม
(ถัวเฉลี่ยจายทุก
1, กิจกรรมที่ตองขอ รายการ)
อนุมัติดำเนินการ
502107010421 4. โครงการศึกษาดู
งบดำเนินงาน
งานเพื่อการจัดการ
: คาใชสอย, คาวัสดุ,
เรียนการสอน
รายละเอียด คาใช
สาขาวิชาวิทยาศาสตร สอย
รุน 2
- คาเบีย้ เลี้ยง (240
บาท/วัน x 4 คน x 2
ระยะเวลาดำเนินการ วัน) = 1,920 บาท
ก.ค. 65 - ก.ย. 65
- คาทีพ่ ัก (750
บาท/คืน x 1 คืน x
สถานที่ดำเนินการ
4 คน) = 3,000 บาท
มหาวิทยาลัยราช
- คาทีพ่ ักนักศึกษา
ภัฏเทพสตรี
(300 บาท x 1 คืน x
5 คน) = 1,500 บาท
ผูรับผิดชอบกิจกรรม - คาอาหารกลางวัน
อาจารย ดร.สุดา
(80 บาท x 2 มื้อ x
รัตน ขัดสาย
9 คน) = 1,440 บาท
- คาอาหารวาง (50
การขอจัดกิจกราม
บาท x 4 มื้อ x 9
1, กิจกรรมที่ตองขอ คน) = 1,800 บาท
อนุมัติดำเนินการ
- คาเชาเหมารถตู
(2,500 บาท x 2) =
5,000 บาท
คาวัสดุ
- คาน้ำมันเชื้อเพลิง
4,000 บาท
- คาของที่ระลึก
1,000 บาท
- คาวัสดุ 2,960

5,000.00

0.00

0.00

0.00

5,000.00

22,620.00

0.00

0.00

0.00

22,620.00
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บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น
22,620.00 บาท
ถัวเฉลี่ยจายทุก
รายการ
รวม 56,800.00

19. ตัวชี้วัดความสำเร็จของกิจกรรมยอย
คาเปาหมาย(Target)
กิจกรรมยอย

1. โครงการสนับสนุนการทำ
วิทยานิพนธ สำหรับนักศึกษา
สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา
รุน 2

2. โครงการพัฒนาทักษะการ
เรียนรูในศตวรรษที่ 21 รุน 2

3. โครงการสงเสริมภูมิปญญา
ทองถิ่นทางวิทยาศาสตร รุน 2

4. โครงการศึกษาดูงานเพื่อ
การจัดการเรียนการสอน
สาขาวิชาวิทยาศาสตร รุน 2

ตัวชี้วดั (Indicators)

หนวยนับ

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)

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดหาวัสดุ
สนับสนุนการทำวิทยานิพนธสำหรับ
นักศึกษา

คน

0.00

0.00

0.00

5.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษาไดรับ
ความรูเพิ่มขึ้น และสามารถนำ
ความรูไปใชประโยชนได

รอยละ

0.00

0.00

0.00

80.00

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผูเขารวม
กิจกรรม

คน

0.00

0.00

5.00

0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
ตอกิจกรรม

รอยละ

0.00

0.00

80.00

0.00

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผูเขารวม
กิจกรรม

คน

0.00

0.00

0.00

5.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
ตอกิจกรรม

รอยละ

0.00

0.00

0.00

80.00

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. ผลที่คาดวาจะไดรับ
นั ก ศึ ก ษาผู เข าอบรม มี ค วามรู ค วามเข าใจในภาษาอั งกฤษ อั น เป น ประโยชน ต อ การเรี ย นการนำไปใช ใน
การศึกษาคนควาวิจัย หรือทำวิทยานิพนธ รวมทั้งไดแลกเปลี่ยนประสบการณ กับวิทยากรและนักศึกษาผูเขารวมอบรม
ดวยกัน
21. การประเมินกิจกรรม
ใชแบบประเมิน
22. การติดตามผล
ใหนักศึกษาตอบแบบสอบถาม
23. ผูประเมิน
อาจารยประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา

24. สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ
สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง

25. บูรณาการโครงการกับ
[ ] การจัดการเรียนการสอน ในวิชา
[ ] การวิจัย
[X] การปฏิบัติงาน
[ ] การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
[ ] การบริการวิชาการ
[ ] การพัฒนาทองถิ่น
[ ] อื่นๆ

แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง

สำนักงานอธิการบดี

งบกศ.บป.
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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

ยุทธศาสตร/
กลยุทธ
คาตอบแทน

งาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง/รหัส 12 หลัก

งบดําเนินงาน
คาใชสอย

งบลงทุน

คาวัสดุ

คา
สาธารณูปโภค

คาครุภัณฑ

ยุทธศาสตร : พัฒนาระบบบริหารจัดการ
1

รวมทั้งสิ้น
-

งาน/โครงการ : งานสนับสนุนการจัดการศึกษาและบริหารจัดการมหาวิทยาลัย
65A5000011, การบริหารจัดการตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย
302306010721, คาตอบแทนการสอนภาคพิเศษ กศ.บป. (fix cost)

04, 06

259,200.00

-

-

-

-

259,200.00
-

รวมงบประมาณ
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

259,200.00

-

-

259,200.00

-

259,200.00

-

259,200.00
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มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
แผนปฏิบัติการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565
หนวยงานหลัก สำนักงานอธิการบดี หนวยงานรอง กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี
1. ประเภทงบประมาณ 3, งบ กศ.บป.
2. แผนงาน 02, พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
3. ผลผลิต 023, ผลงาน การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
4. งาน/โครงการ 02306, งานสนับสนุนการจัดการศึกษาและบริหารจัดการมหาวิทยาลัย
5. รหัสโครงการ 65A5000011
6. กิจกรรมหลัก 0230601, การบริหารจัดการตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย
7. สถานภาพโครงการ 4, โครงการจัดสรรเพิ่มเติมระหวางป ครั้งที่ 1
8. ลักษณะงาน 1, งานพื้นฐาน
9. ประเด็นยุทธศาสตร 04, พัฒนาระบบบริหารจัดการ
10. กลยุทธ 0406, ยกระดับการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสูการเปนมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาทองถิ่นชั้นนำ
11. ศูนยตนทุน 65F00500, การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
12. หลักการและเหตุผล
โครงการนี้จัดตั้งขึ้น เพื่อจายคาตอบแทนแกอาจารยผูสอนนักศึกษาภาคพิเศษ กศ.บป. ตามพันธกิจที่ไดรับ
มอบหมาย
13. วัตถุประสงค
เพื่อใชในการตอบแทนการสอนของอาจารยผูสอนนักศึกษาภาคพิเศษ กศ.บป.
14. กลุมเปาหมายกิจกรรมหลัก
อาจารยผูสอน
15. รูปแบบกิจกรรม
5, จัดการเรียนการสอน
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16. สอดคลองกับอัตลักษณมหาวิทยาลัย
[X] ม (มืออาชีพ) [X] ร (รักษทองถิ่น) [X] ท (ทันสมัย)
17. ตัวชี้วัดความสำเร็จของกิจกรรมหลัก
หนวยนับ

ตัวชี้วดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. การเบิกคาตอบแทนการสอน
เชิงคุณภาพ
1. เพื่อใหมีคาตอบแทนอาจารยผูสอน
เชิงเวลา
1. ปฏิบัติงานเสร็จทันตามเวลาทีก่ ำหนด

ไตรมาสที่ 1

คาเปาหมาย(Target)
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

ครั้ง

0.00

1.00

1.00

1.00

รอยละ

0.00

100.00

100.00

100.00

รอยละ

0.00

100.00

100.00

100.00

18. แผนการดำเนินงานกิจกรรมยอย
รหัส 12 หลัก

ชื่อกิจกรรมยอย

302306010721 1. คาตอบแทนการสอน
ภาคพิเศษ กศ.บป.
(fix cost)
ระยะเวลาดำเนินการ
มกราคม - กันยายน
2565
สถานที่ดำเนินการ
กองบริการการศึกษา
ผูรับผิดชอบกิจกรรม
นางศรีไพร วงษวาน

แผนการปฏิบัติงาน

หมวดรายจาย/
รายละเอียด

จำนวนเงิน

งบดำเนินงาน
: คาตอบแทน,
รายละเอียด คาตอบแทน
การสอนภาคพิเศษ
กศ.บป. (fix cost) จำนวน
3 ครั้ง

259,200.00

รวมเปนเงินทั้งสิ้น
259,200.00 บาท
ขอใชกิจกรรมเดิม รหัส
302306010321

การขอจัดกิจกราม
1, กิจกรรมที่ตองขอ
อนุมัติดำเนินการ

รวม 259,200.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.
65)

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.
65)

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.
65)

0.00 100,000.00

79,600.00

79,600.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.
64)
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19. ตัวชี้วัดความสำเร็จของกิจกรรมยอย
คาเปาหมาย(Target)
กิจกรรมยอย

1. คาตอบแทนการสอนภาค
พิเศษ กศ.บป. (fix cost)

ตัวชี้วดั (Indicators)

หนวยนับ

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)

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การเบิก
คาตอบแทนการสอน

ครั้ง

0.00

1.00

1.00

1.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : เพือ่ ใหมี
คาตอบแทนอาจารยผูสอน

รอยละ

0.00

100.00

100.00

100.00

20. ผลที่คาดวาจะไดรับ
เพื่อใหมีคาตอบแทนอาจารยผูสอน
21. การประเมินกิจกรรม
รายงานดำเนินงานตามกิจกรรม
22. การติดตามผล
ติดตามผลการดำเนินงานตามเปาหมาย
23. ผูประเมิน
ผูบริหาร

24. สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ
สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง

แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง
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25. บูรณาการโครงการกับ
[X] การจัดการเรียนการสอน ในวิชา
[ ] การวิจัย
[X] การปฏิบัติงาน
[ ] การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
[X] การบริการวิชาการ
[ ] การพัฒนาทองถิ่น
[ ] อื่นๆ
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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

งบลงทุน

งบดําเนินงาน
คาตอบแทน

คาใชสอย

คา
สาธารณูปโภค

คาวัสดุ

คาครุภัณฑ

ยุทธศาสตร : พัฒนาระบบบริหารจัดการ
1

รวมทั้งสิ้น
-

งาน/โครงการ : งานสนับสนุนการจัดการศึกษาและบริหารจัดการมหาวิทยาลัย
65B4000008, การบริหารจัดการตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย
302306010822, คาไฟฟา (Fix cost)

04, 06

-

-

-

300,600.00

-

300,600.00
-

รวมงบประมาณ
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

-

-

-

300,600.00

-

300,600.00

300,600.00

-

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, พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
3. ผลผลิต 023, ผลงาน การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
4. งาน/โครงการ 02306, งานสนับสนุนการจัดการศึกษาและบริหารจัดการมหาวิทยาลัย
5. รหัสโครงการ 65B4000008
6. กิจกรรมหลัก 0230601, การบริหารจัดการตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย
7. สถานภาพโครงการ 4, โครงการจัดสรรเพิ่มเติมระหวางป ครั้งที่ 1
8. ลักษณะงาน 1, งานพื้นฐาน
9. ประเด็นยุทธศาสตร 04, พัฒนาระบบบริหารจัดการ
10. กลยุทธ 0406, ยกระดับการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสูการเปนมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาทองถิ่นชั้นนำ
11. ศูนยตนทุน 65F00500, การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
12. หลักการและเหตุผล
เพื่อใหมหาวิทยาลัยดำเนินงานไปอยางมีประสิทธิภาพ บรรลุตามวัตถุประสงค
13. วัตถุประสงค
เพื่อใหมหาวิทยาลัยดำเนินงานดานชำระคาไฟฟา
14. กลุมเปาหมายกิจกรรมหลัก
บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย,นักศึกษา, บุคลากรภายนอก
15. รูปแบบกิจกรรม
7, อื่นๆ ชำระหนี้คาสาธารณูปโภค
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16. สอดคลองกับอัตลักษณมหาวิทยาลัย
[X] ม (มืออาชีพ) [X] ร (รักษทองถิ่น) [X] ท (ทันสมัย)
17. ตัวชี้วัดความสำเร็จของกิจกรรมหลัก
หนวยนับ

ตัวชี้วดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. การชำระคาไฟฟา
เชิงคุณภาพ
1. มีไฟฟาพรอมสำหรับการใหบริการ
เชิงเวลา
1. ดำเนินการเสร็จสิ้นภายในระยะเวลา
กำหนด

ไตรมาสที่ 1

คาเปาหมาย(Target)
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

ครั้ง

0.00

0.00

0.00

1.00

รอยละ

0.00

0.00

0.00

100.00

รอยละ

0.00

0.00

0.00

100.00

18. แผนการดำเนินงานกิจกรรมยอย
รหัส 12 หลัก

ชื่อกิจกรรมยอย

แผนการปฏิบัติงาน

หมวดรายจาย/
รายละเอียด

302306010822 1. คาไฟฟา (Fix cost) งบดำเนินงาน
: คาสาธารณูปโภค,
ระยะเวลาดำเนินการ รายละเอียด คาไฟฟา
01/07/2565 วัน
300,600 บาท
สิ้นสุดโครงการ
30/09/2565
รวมเปนเงินทั้งสิ้น
300,600.00 บาท
สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยราช
ขอใชกิจกรรมเดิม
ภัฏเทพสตรี
รหัส 302306010422

จำนวนเงิน

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.
64)

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.
65)

300,600.00

0.00

0.00

ผูรับผิดชอบกิจกรรม
นางสาวพรรณธิพา
อรชร
การขอจัดกิจกราม
1, กิจกรรมที่ตองขอ
อนุมัติดำเนินการ

รวม 300,600.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.
65)

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.
65)

0.00 300,600.00
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19. ตัวชี้วัดความสำเร็จของกิจกรรมยอย
คาเปาหมาย(Target)
กิจกรรมยอย

1. คาไฟฟา (Fix cost)

ตัวชี้วดั (Indicators)

หนวยนับ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การชำระคาไฟฟา
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มีไฟฟาพรอม
สำหรับการใหบริการ

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)

ครั้ง

0.00

0.00

0.00

1.00

รอยละ

0.00

0.00

0.00

100.00

20. ผลที่คาดวาจะไดรับ
การชำระคาไฟฟา
21. การประเมินกิจกรรม
แบบสำรวจการประเมินการปฏิบัติงาน
22. การติดตามผล
สังเกต และกำกับดูแลการทำงาน
23. ผูประเมิน
ผอ.กองคลัง

24. สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ
สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง

25. บูรณาการโครงการกับ
[ ] การจัดการเรียนการสอน ในวิชา
[ ] การวิจัย
[X] การปฏิบัติงาน
[ ] การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
[ ] การบริการวิชาการ
[ ] การพัฒนาทองถิ่น
[ ] อื่นๆ

แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง

งบบัณฑิต
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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

ยุทธศาสตร/
กลยุทธ

งาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง/รหัส 12 หลัก

งบดําเนินงาน
คาตอบแทน

คาใชสอย

งบลงทุน

คาวัสดุ

คา
สาธารณูปโภค

คาครุภัณฑ

ยุทธศาสตร : พัฒนาระบบบริหารจัดการ
1

รวมทั้งสิ้น
-

งาน/โครงการ : งานสนับสนุนการจัดการศึกษาและบริหารจัดการมหาวิทยาลัย
65A5000012, การบริหารจัดการตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย
502306010821, คาตอบแทนการสอนนักศึกษา ภาคพิเศษ ระดับ
บัณฑิตศึกษา (fix cost)

04, 06
รวมงบประมาณ
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

470,000.00

-

-

-

-

470,000.00

470,000.00

-

-

-

-

470,000.00

-

470,000.00

470,000.00
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มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
แผนปฏิบัติการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565
หนวยงานหลัก สำนักงานอธิการบดี หนวยงานรอง กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี
1. ประเภทงบประมาณ 5, งบ บัณฑิต
2. แผนงาน 02, พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
3. ผลผลิต 023, ผลงาน การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
4. งาน/โครงการ 02306, งานสนับสนุนการจัดการศึกษาและบริหารจัดการมหาวิทยาลัย
5. รหัสโครงการ 65A5000012
6. กิจกรรมหลัก 0230601, การบริหารจัดการตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย
7. สถานภาพโครงการ 4, โครงการจัดสรรเพิ่มเติมระหวางป ครั้งที่ 1
8. ลักษณะงาน 1, งานพื้นฐาน
9. ประเด็นยุทธศาสตร 04, พัฒนาระบบบริหารจัดการ
10. กลยุทธ 0406, ยกระดับการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสูการเปนมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาทองถิ่นชั้นนำ
11. ศูนยตนทุน 65F00500, การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
12. หลักการและเหตุผล
โครงการนี้จัดตั้งขึ้น เพื่อจายคาตอบแทนแกอาจารยผูสอน นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ตามพันธกิจที่ไดรับ
มอบหมาย
13. วัตถุประสงค
เพื่อใชในการตอบแทนการสอนของอาจารยผูสอน นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
14. กลุมเปาหมายกิจกรรมหลัก
คาตอบแทนอาจารยผูสอน
15. รูปแบบกิจกรรม
5, จัดการเรียนการสอน
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16. สอดคลองกับอัตลักษณมหาวิทยาลัย
[X] ม (มืออาชีพ) [X] ร (รักษทองถิ่น) [X] ท (ทันสมัย)
17. ตัวชี้วัดความสำเร็จของกิจกรรมหลัก
คาเปาหมาย(Target)

หนวยนับ

ตัวชี้วดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. การเบิกคาตอบแทนการสอน
เชิงคุณภาพ
1. เพื่อใหมีคาตอบแทนอาจารยผูสอน
เชิงเวลา
1. ปฏิบัติงานเสร็จทันตามเวลาทีก่ ำหนด

ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

ครั้ง

0.00

1.00

1.00

1.00

รอยละ

0.00

100.00

100.00

100.00

รอยละ

0.00

100.00

100.00

100.00

18. แผนการดำเนินงานกิจกรรมยอย
รหัส 12 หลัก

ชื่อกิจกรรมยอย

502306010821 1. คาตอบแทนการสอน
นักศึกษา ภาคพิเศษ
ระดับบัณฑิตศึกษา
(fix cost)

แผนการปฏิบัติงาน

หมวดรายจาย/
รายละเอียด

จำนวนเงิน

ระยะเวลาดำเนินการ
มกราคม - กันยายน
2565

งบดำเนินงาน
: คาตอบแทน,
รายละเอียด คาตอบแทน
การสอนนักศึกษาภาค
พิเศษ
ระดับบัณฑิตศึกษา (fix
cost)
จำนวน 3 ครั้ง

สถานที่ดำเนินการ
กองบริการการศึกษา

รวมเปนเงินทั้งสิ้น
470,000.00 บาท

ผูรับผิดชอบกิจกรรม
นางศรีไพร วงษวาน

ขอใชกิจกรรมเดิม รหัส
502306010221

470,000.00

การขอจัดกิจกราม
1, กิจกรรมที่ตองขอ
อนุมัติดำเนินการ

รวม 470,000.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.
64)

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.
65)

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.
65)

0.00 170,000.00 150,000.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.
65)

150,000.00
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19. ตัวชี้วัดความสำเร็จของกิจกรรมยอย
คาเปาหมาย(Target)
กิจกรรมยอย

1. คาตอบแทนการสอน
นักศึกษา ภาคพิเศษ ระดับ
บัณฑิตศึกษา (fix cost)

ตัวชี้วดั (Indicators)

หนวยนับ

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)

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การเบิก
คาตอบแทนการสอน

ครั้ง

0.00

1.00

1.00

1.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : เพือ่ ใหมี
คาตอบแทนอาจารยผูสอน

รอยละ

0.00

100.00

100.00

100.00

20. ผลที่คาดวาจะไดรับ
เพื่อใหมีคาตอบแทนอาจารยผูสอน
21. การประเมินกิจกรรม
รายงานดำเนินงานตามกิจกรรม
22. การติดตามผล
ติดตามผลการดำเนินงานตามเปาหมาย
23. ผูประเมิน
ผูบริหาร

24. สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ
สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง

แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง
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25. บูรณาการโครงการกับ
[X] การจัดการเรียนการสอน ในวิชา
[ ] การวิจัย
[X] การปฏิบัติงาน
[ ] การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
[X] การบริการวิชาการ
[ ] การพัฒนาทองถิ่น
[ ] อื่นๆ
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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 คาตอบแทน

งบลงทุน

งบดําเนินงาน
คาใชสอย

คา
สาธารณูปโภค

คาวัสดุ

คาครุภัณฑ

ยุทธศาสตร : พัฒนาระบบบริหารจัดการ
1

รวมทั้งสิ้น
-

งาน/โครงการ : งานสนับสนุนการจัดการศึกษาและบริหารจัดการมหาวิทยาลัย
65B4000009, การบริหารจัดการตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย
502306010922, คาไฟฟา (Fix cost)

04, 06

-

-

-

413,000.00

-

413,000.00
-

รวมงบประมาณ
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

-

-

-

413,000.00

-

413,000.00

413,000.00

-

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, พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
3. ผลผลิต 023, ผลงาน การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
4. งาน/โครงการ 02306, งานสนับสนุนการจัดการศึกษาและบริหารจัดการมหาวิทยาลัย
5. รหัสโครงการ 65B4000009
6. กิจกรรมหลัก 0230601, การบริหารจัดการตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย
7. สถานภาพโครงการ 4, โครงการจัดสรรเพิ่มเติมระหวางป ครั้งที่ 1
8. ลักษณะงาน 1, งานพื้นฐาน
9. ประเด็นยุทธศาสตร 04, พัฒนาระบบบริหารจัดการ
10. กลยุทธ 0406, ยกระดับการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสูการเปนมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาทองถิ่นชั้นนำ
11. ศูนยตนทุน 65F00500, การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
12. หลักการและเหตุผล
เพื่อใหมหาวิทยาลัยดำเนินงานไปอยางมีประสิทธิภาพ บรรลุตามวัตถุประสงค
13. วัตถุประสงค
เพื่อใหมหาวิทยาลัยดำเนินงานดานชำระคาไฟฟา
14. กลุมเปาหมายกิจกรรมหลัก
บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย,นักศึกษา, บุคลากรภายนอก
15. รูปแบบกิจกรรม
7, อื่นๆ ชำระหนี้คาสาธารณูปโภค
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16. สอดคลองกับอัตลักษณมหาวิทยาลัย
[X] ม (มืออาชีพ) [X] ร (รักษทองถิ่น) [X] ท (ทันสมัย)
17. ตัวชี้วัดความสำเร็จของกิจกรรมหลัก
หนวยนับ

ตัวชี้วดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. คาไฟฟา
เชิงคุณภาพ
1. มีไฟฟาพรอมสำหรับการใหบริการ
เชิงเวลา
1. ดำเนินการเสร็จสิ้นภายในระยะเวลา
กำหนด

ไตรมาสที่ 1

คาเปาหมาย(Target)
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

ครั้ง

0.00

0.00

0.00

1.00

รอยละ

0.00

0.00

0.00

100.00

รอยละ

0.00

0.00

0.00

100.00

18. แผนการดำเนินงานกิจกรรมยอย
รหัส 12 หลัก

ชื่อกิจกรรมยอย

502306010922 1. คาไฟฟา
(Fix cost)

หมวดรายจาย/
รายละเอียด
งบดำเนินงาน
: คาสาธารณูปโภค,
รายละเอียด คา
ไฟฟา 413,000 บาท

แผนการปฏิบัติงาน
จำนวนเงิน
413,000.00

ระยะเวลา
ดำเนินการ
01/07/2565 วัน รวมเปนเงินทั้งสิ้น
สิ้นสุดโครงการ
413,000.00 บาท
30/09/2565
สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเทพสตรี
ผูรับผิดชอบ
กิจกรรม
นางสาวพรรณธิ
พา อรชร
การขอจัดกิจกราม
1, กิจกรรมที่ตอง
ขออนุมัติ
ดำเนินการ

รวม 413,000.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.64)

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.65)

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.65)

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)

0.00

0.00

0.00

413,000.00
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19. ตัวชี้วัดความสำเร็จของกิจกรรมยอย
คาเปาหมาย(Target)
กิจกรรมยอย

1. คาไฟฟา (Fix cost)

ตัวชี้วดั (Indicators)

หนวยนับ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การชำระคาไฟฟา
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มีไฟฟาพรอม
สำหรับการใหบริการ

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)

ครั้ง

0.00

0.00

0.00

1.00

รอยละ

0.00

0.00

0.00

100.00

20. ผลที่คาดวาจะไดรับ
การชำระคาไฟฟา
21. การประเมินกิจกรรม
แบบสำรวจการประเมินการปฏิบัติงาน
22. การติดตามผล
สังเกต และกำกับดูแลการทำงาน
23. ผูประเมิน
ผอ.กองคลัง

24. สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ
สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง

25. บูรณาการโครงการกับ
[ ] การจัดการเรียนการสอน ในวิชา
[ ] การวิจัย
[X] การปฏิบัติงาน
[ ] การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
[ ] การบริการวิชาการ
[ ] การพัฒนาทองถิ่น
[ ] อื่นๆ

แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง

จัดสรรเพิ่มเติม
โครงการมาตรการลดภาระคาใชจาย
ดานการศึกษา

ศูนยนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีการศึกษา

งบบ.กศ.
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รายละเอียดคําของบประมาณ/แผนปฏิบัติการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2565
หนวยงานหลัก ศูนยนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา หนวยงานรอง ศูนยนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา
ประเภทงบประมาณ : งบ บกศ. แผนงาน : พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย ผลผลิต ผลงาน การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
สถานภาพ : โครงการพิเศษ
ลําดับที่

งาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง/รหัส 12 หลัก

ยุทธศาสตร/
กลยุทธ

รายจายอื่น
ดําเนินงาน
คาตอบแทน

คาใชสอย

คาวัสดุ

งบลงทุน

รายจายอื่น

ยุทธศาสตร : พัฒนาระบบบริหารจัดการ
1

รวมทั้งสิ้น
-

งาน/โครงการ : งานสนับสนุนการจัดการศึกษาและบริหารจัดการมหาวิทยาลัย
65K1000004, การบริหารจัดการตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย
202306014455, เงินสนับสนุนคาใชจายดานการศึกษาของ
นิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา

04, 06

-

-

-

-

8,194,314.00

8,194,314.00
-

รวมงบประมาณ
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

-

-

-

-

8,194,314.00

8,194,314.00

8,194,314.00

8,194,314.00

107

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
แผนปฏิบัติการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565
หนวยงานหลัก ศูนยนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา หนวยงานรอง ศูนยนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา
1. ประเภทงบประมาณ 2, งบ บกศ.
2. แผนงาน 02, พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
3. ผลผลิต 023, ผลงาน การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
4. งาน/โครงการ 02306, งานสนับสนุนการจัดการศึกษาและบริหารจัดการมหาวิทยาลัย
5. รหัสโครงการ 65K1000004
6. กิจกรรมหลัก 0230601, การบริหารจัดการตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย
7. สถานภาพโครงการ 3, โครงการพิเศษ
8. ลักษณะงาน 1, งานพื้นฐาน
9. ประเด็นยุทธศาสตร 04, พัฒนาระบบบริหารจัดการ
10. กลยุทธ 0406, ยกระดับการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสูการเปนมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาทองถิ่นชั้นนำ
11. ศูนยตนทุน 65F00500, การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
12. หลักการและเหตุผล
ตามมาตรการเยียวยานั กศึกษาตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ โดยไดอนุมัติ โครงการ
มาตรการลดภาระคาใชจายดานการศึกษาของนิสิต นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐและ เอกชนของสำนักงาน
ปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ในหลักการ มาตรการเยียวยาชวยเหลือผูปกครอง
และนักศึกษา รวมทั้งสถานศึกษาในการลดคาใชจายทางการศึกษา และมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีไดออกประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภั ฏ เทพสตรี เรื่อง มาตรการลดภาระ ค าใชจายดานการศึกษาของนั กศึกษาในสถาบั นอุ ดมศึกษา
ภาครัฐ ภายใตโครงการเงินกูเพื่อแกไขปญหา เยียวยา และฟนฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ไดรับผลกระทบจากสถานการณ
การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔
โดยให ความช ว ยเหลือค าเล าเรีย นและคาธรรมเนีย มการศึกษา ในลักษณะรว มสมทบระหวางรัฐ บาลและ
สถาบันอุดมศึกษา ในอัตรา 6 : 4 รวมกันสูงสุดไมเกินรอยละ 50 หรือเทากับสถาบันอุดมศึกษาสนับสนุนไมเกินรอยละ
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20 และภาครัฐสนับสนุนเพิ่มเติมอีกไมเกินรอยละ 30 โดยแบงออกเปน 3 สวน ตามอัตราคาเลาเรียนและคาธรรมเนียม
การศึกษาที่เรียกเก็บดังนี้
1) สวนที่ไมเกิน 50,000 บาท ชวยเหลือรอยละ 50
2) สวนที่ 50,001 ถึง 100,000 บาท ชวยเหลือรอยละ 30
3) สวนที่เกิน 100,000 บาท ชวยเหลือรอยละ 10
13. วัตถุประสงค
เพื่อเปนคาเยียวยาชวยเหลือผูปกครองและนักศึกษา รวมทั้งสถานศึกษาในการลดคาใชจายทางการศึกษา
14. กลุมเปาหมายกิจกรรมหลัก
นักศึกษาที่ชำระคาธรรมเนียมการศึกษา จำนวน 6,731 คน
15. รูปแบบกิจกรรม
7, อื่นๆ จายคืนคาเทอมนักศึกษา
16. สอดคลองกับอัตลักษณมหาวิทยาลัย
[X] ม (มืออาชีพ) [ ] ร (รักษทองถิ่น) [ ] ท (ทันสมัย)
17. ตัวชี้วัดความสำเร็จของกิจกรรมหลัก
หนวยนับ

ตัวชี้วดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. จำนวนนักศึกษาที่ไดรับเงินเยียวยา
เชิงคุณภาพ
1. นักศึกษาไดรับการชวยเหลือดานคาใชจาย
ในการศึกษาเลาเรียน
เชิงเวลา
1. การคืนเงินคาธรรมเนียมการศึกษาตาม
ระยะเวลาทีก่ ำหนด

คาเปาหมาย(Target)
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 4

คน

6,731.00

0.00

0.00

0.00

รอยละ

100.00

0.00

0.00

0.00

รอยละ

100.00

0.00

0.00

0.00

18. แผนการดำเนินงานกิจกรรมยอย
รหัส 12 หลัก

ชื่อกิจกรรมยอย

202306014455 1. เงินสนับสนุน
คาใชจายดาน
การศึกษาของนิสิต
นักศึกษาใน

หมวดรายจาย/
รายละเอียด
งบรายจายอื่น
: หมวดรายจายอื่น,
รายละเอียด หมวด
รายจายอื่น 8,194,314

แผนการปฏิบัติงาน
จำนวนเงิน

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.64)

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.
65)

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.
65)

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65ก.ย.65)

8,194,314.00

8,194,314.00

0.00

0.00

0.00
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สถาบันอุดมศึกษา

บาท

ระยะเวลา
ดำเนินการ
ไตรมาสที่ 1

รวมเปนเงินทั้งสิ้น
8,194,314.00 บาท

สถานที่ดำเนินการ
ศูนยนวัตกรรม
และเทคโนโลยี
การศึกษา
ผูรับผิดชอบ
กิจกรรม
อาจารยไชยพล
กลิ่นจันทร
การขอจัดกิจกราม
1, กิจกรรมที่ตอง
ขออนุมัติ
ดำเนินการ

รวม 8,194,314.00

19. ตัวชี้วัดความสำเร็จของกิจกรรมยอย
คาเปาหมาย(Target)
กิจกรรมยอย

1. เงินสนับสนุนคาใชจาย
ดานการศึกษาของนิสิต
นักศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษา

ตัวชี้วดั (Indicators)

หนวยนับ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่
ไดรับเงินเยียวยา

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ลดคาธรรมเนียม
การศึกษา

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)

คน

6,731.00

0.00

0.00

0.00

รอยละ

20.00

0.00

0.00

0.00

20. ผลที่คาดวาจะไดรับ
ชวยลดภาระคาใชจาย ของนักศึกษา รอยละ 20 ของคาธรรมเนียมการศึกษา
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21. การประเมินกิจกรรม
รายงานจำนวนการจายเงินคืนนักศึกษา
22. การติดตามผล
รายงานจำนวนการจายเงินคืนนักศึกษา
23. ผูประเมิน
ผูรับผิดชอบโครงการ

24. สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ
สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง

25. บูรณาการโครงการกับ
[X] การจัดการเรียนการสอน ในวิชา
[ ] การวิจัย
[ ] การปฏิบัติงาน
[ ] การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
[ ] การบริการวิชาการ
[ ] การพัฒนาทองถิ่น
[ ] อื่นๆ

แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง

