
รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบตัริาชการประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (รอบ 12 เดือน) 
 
ตัวชี้วัดและคาเปาหมายระดบักลยุทธ 
 

แผน/ผล แผน/ผล แผน/ผล แผน/ผล แผน/ผล ตัวชี้วัด หนวยนับ 
ป 2552 ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556 

1. รอยละของกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความตองการพัฒนาและ
เสริมสรางความเขมแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติหรือนานาชาติตอจํานวนอาจารยประจํา 

รอยละ 10/11.11 12/26.40 
(33*100/125) 

14 16 16 

2 รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ รอยละ 80/86.82 80/87.17 80 85 85 
3. จํานวนแหลงใหบริการทางวิชาการและวิชาชีพที่ไดรับการยอมรับในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ แหลง/ศูนย 3/7 4/8 4 5 5 
4. ระดับความสําเร็จของการสงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาตลอดชีวิตตามศักยภาพ ระดับ - 4/5 5 5 4 
5. มีการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษาที่ครบถวนและสอดคลองกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค ระดับ 5/5 5/5 5 5 5 
6. ระดับความพึงพอใจของนายจาง ผูประกอบการ และผูใชบัณฑิต รอยละ 80/80.80 80/79.80 80 85 85 
7. ระดับความสําเร็จของการไดรับการยอมรับทางวิชาการดานสังคมศาสตรในระดับภูมิภาคอาเซียน ระดับ 2/3 3/3 4 4 4 
8. รอยละของโครงการหรือกิจกรรมในการอนุรักษ พัฒนา และสรางเสริมเอกลักษณ ศิลปะ และ
วัฒนธรรมตอจํานวนโครงการหรือกิจกรรมนักศึกษาทั้งหมด 

รอยละ 25/38.88 25/47.89 
(34*100/71) 

27.5 30 32.5 

9. ระดับความสําเร็จของการสรางเอกลักษณทางวัฒนธรรมที่สะทอนความเปนไทย ระดับ - 3/5 4 5 5 
10. รอยละของงานวิจัย นวัตกรรม และงานสรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพรหรือนําไปใชประโยชน ใน
ระดับชาติหรือนานาชาติตอจํานวนอาจารยประจํา 

รอยละ - 25/40.80 
(51*100/125) 

27.5 30 32.5 

11. รอยละของบุคลากรที่ไดรับการพัฒนาศักยภาพตอจํานวนบุคลากรทั้งหมด รอยละ - 30/89.60 
(112*100/125) 

35 40 45 

12. ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ 5/5 5/5 5 5 5 
 



งาน/โครงการ/กิจกรรมและงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
 

แผนปฏิบัติราชการ ผลการดําเนินงาน 
งาน/โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

แผนดิน 
เงินฝาก
ประเภท     
ถอนคืน 

เงินอื่นๆ รวม วิธีการดําเนินงานและ       
ผลการดําเนินงาน 

ประเภท
เงินที่ใช 

จํานวนเงิน
เบิกจาย
จริง 

สถานการ
ดําเนินงาน* 

หมายเหตุ 

1.โครงการสวนดุสิตสรางนักอาน 50,000  

 

50,000 อาจารย เจาหนาที่ และ
นักศึกษา จํานวน 16 คน เขา
จัดกิจกรรมดังนี้ 
กิจกรรมที่ 1 จัดกิจกรรม
สงเสริมการอานใหแกเด็ก
นักเรียนดอยโอกาส และ
ชาวบานในชุมชนบานหวย
กบ หมูบานประไรโหนก  
อ.สังขละบุรี  จ.กาญจนบุรี 
กิจกรรมที่ 2 ปรับปรุง
หองสมุด โรงเรียนบานหวย
กบ  สาขาประไรโหนก  
อ.สังขละบุรี  จ.กาญจนบุรี 
ในระหวางวันที่ 22-24 
สิงหาคม 2553 
- มีจํานวนผูเขารวมโครงการ 
116 คน คิดเปนรอยละ 232 
(เปาหมาย 50 คน)  
- ผูเขารวมโครงการมีความรู

เงิน
อุดหนุน
คาใชจาย
ในการ
บริการ
วิชาการ 

47,153.31   



แผนปฏิบัติราชการ ผลการดําเนินงาน 
งาน/โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

แผนดิน 
เงินฝาก
ประเภท     
ถอนคืน 

เงินอื่นๆ รวม วิธีการดําเนินงานและ       
ผลการดําเนินงาน 

ประเภท
เงินที่ใช 

จํานวนเงิน
เบิกจาย
จริง 

สถานการ
ดําเนินงาน* 

หมายเหตุ 

ความเขาใจ รอยละ 93.40 
- ผูเขารวมโครงการมีความ
พึงพอใจ รอยละ 96.80 
- ผูเขารวมโครงการสามารถ
นําความรูไปประยุกตใช รอย
ละ 89.60 

2.โครงการเสียงสรางสรรค 30,000   30,000 กิจกรรมที่ 1 จัดการบรรยาย
เรื่อง “เทคนิคการใชเสียง”  
และการทําหนังสือทํามือ 
ในวันที่ 24 สิงหาคม 2553 ณ 
หองปนนอย 
กิจกรรมที่ 2  ใหนักศึกษา
จัดทําหนังสือเสียง จํานวน 
20 เลม 
- มีจํานวนผูเขารวมโครงการ 
69 คน คิดเปนรอยละ 97 
(เปาหมาย 71 คน)  
- ผูเขารวมโครงการมีความรู
ความเขาใจ รอยละ 97.80 
- ผูเขารวมโครงการมีความ
พึงพอใจ รอยละ 95.00 

เงิน
อุดหนุน
คาใชจาย
ในการ
บริการ
วิชาการ 

27,000   



แผนปฏิบัติราชการ ผลการดําเนินงาน 
งาน/โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

แผนดิน 
เงินฝาก
ประเภท     
ถอนคืน 

เงินอื่นๆ รวม วิธีการดําเนินงานและ       
ผลการดําเนินงาน 

ประเภท
เงินที่ใช 

จํานวนเงิน
เบิกจาย
จริง 

สถานการ
ดําเนินงาน* 

หมายเหตุ 

- ผูเขารวมโครงการสามารถ
นําความรูไปประยุกตใช รอย
ละ 100 

3.โครงการจัดทําคูมือการใชภาษาตางประเทศ
สําหรับเจาหนาที่ที่ปฏิบัติหนาที่เกี่ยวของกับชาว
ตางประเทศและแรงงานตางชาติ 

70,000 

  

70,000  เงิน
อุดหนุน
คาใชจาย
ในการ
บริการ
วิชาการ 

0 X  

4.โครงการอบรมถวายความรูภาษาอังกฤษแดพระ
ธรรมทูต และพระภิกษุสามเณร 

20,000 

  

20,000 จัดภาษาอังกฤษอบรม 
จํานวน 60 ชั่วโมง โดยจัดให
มีการ Pre-test และ Post-test 
เพื่อประเมินผลการจัดการ
เรียนการสอนใหกับพระ
ธรรมทูต 
- จํานวนผูเขารับการอบรม
20 รูป คิดเปนรอยละ 100 
- ผูเขารับการอบรมมีความรู
ความเขาใจรอยละ 88 
- ผูเขารับการอบรมมีความ
พึงพอใจรอยละ 92  

เงิน
อุดหนุน
คาใชจาย
ในการ
บริการ
วิชาการ 

20,000   



แผนปฏิบัติราชการ ผลการดําเนินงาน 
งาน/โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

แผนดิน 
เงินฝาก
ประเภท     
ถอนคืน 

เงินอื่นๆ รวม วิธีการดําเนินงานและ       
ผลการดําเนินงาน 

ประเภท
เงินที่ใช 

จํานวนเงิน
เบิกจาย
จริง 

สถานการ
ดําเนินงาน* 

หมายเหตุ 

- ผูเขารับการอบรมนํา
ความรูไปใชประโยชนรอย
ละ 86 

5.โครงการแปลหนังสือเสียงเพื่อนองผูมีความ
บกพรองทางสายตา 

35,000 

  

35,000 เปนการใหบริการวิชาการ
โดยนํานักศึกษาหลักสูตร
ภาษาอังกฤษ จํานวน 110 
คน แปลนิทานจากภาษาไทย
เปนภาษาอังกฤษจํานวน 16 
เรื่อง และจัดทํา CD เสียง
นิทานและหนังสืออักษร
เบรลล นําไปมอบใหกับ
มูลนิธิเพื่อคนตาบอดในพระ
บรมราชูปถัมน เมื่อเดือน
มีนาคม 2553 
- จํานวนผูเขารับบริการ  30 
คน คิดเปนรอยละ 100   
- ผูรับบริการมีความรูความ
เขาใจรอยละ94 
- ผูรับบริการมีความพึงพอใจ
รอยละ85 
- ผูรับบริการนําความรูไปใช

เงิน
อุดหนุน
คาใชจาย
ในการ
บริการ
วิชาการ 

35,000   



แผนปฏิบัติราชการ ผลการดําเนินงาน 
งาน/โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

แผนดิน 
เงินฝาก
ประเภท     
ถอนคืน 

เงินอื่นๆ รวม วิธีการดําเนินงานและ       
ผลการดําเนินงาน 

ประเภท
เงินที่ใช 

จํานวนเงิน
เบิกจาย
จริง 

สถานการ
ดําเนินงาน* 

หมายเหตุ 

ประโยชนรอยละ91 

6.โครงการอบรมภาษาอังกฤษสําหรับผูขายของที่
ระลึกยานตลาดน้ําทาคา จังหวัดสมุทรสงคราม 

100,000   100,000 กิจกรรมที่ 1 เก็บขอมูล
พื้นฐาน วันที่ 6 กุมภาพันธ 
2553  
กิจกรรมที่ 2 จัดฝกอบรม
ภาษาอังกฤษ ใหแกผูขาย
ของที่ระลึกยานตลาดน้ําทา
คา จ.สมุทรสงคราม วันที่ 10 
– 14 พฤษภาคม 2553 
กิจกรรมที่ 3 เก็บขอมูลการ
ใชภาษาอังกฤษหลังการ
ฝกอบรม วันที่ 5 มิถุนายน 
2553  
- มีจํานวนผูเขารวมโครงการ 
18 คน คิดเปนรอยละ 90 
- ผูเขารวมโครงการมีความรู
ความเขาใจ รอยละ 75 
- ผูเขารวมโครงการมีความ
พึงพอใจ รอยละ 80 
- ผูเขารวมโครงการสามารถ

เงิน
อุดหนุน
คาใชจาย
ในการ
บริการ
วิชาการ 

96,776   



แผนปฏิบัติราชการ ผลการดําเนินงาน 
งาน/โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

แผนดิน 
เงินฝาก
ประเภท     
ถอนคืน 

เงินอื่นๆ รวม วิธีการดําเนินงานและ       
ผลการดําเนินงาน 

ประเภท
เงินที่ใช 

จํานวนเงิน
เบิกจาย
จริง 

สถานการ
ดําเนินงาน* 

หมายเหตุ 

นําความรูที่ไดไปใช
ประโยชน รอยละ 65 

7.โครงการสงเสริมความสัมพันธอันดีแกครอบครัว 10,000   10,000 จัดนิทรรศการเกี่ยวกับความ
เปนมาและความสําคัญของ
ครอบครัว และมีกิจกรรม
บริการใหคําปรึกษาแก
ผูเขารวมโครงการ ในวันที่ 
12 กุมภาพันธ 2553 ณ ลาน
เรียนรูหนาอาคาร 1   
- มีจํานวนผูเขารวม
โครงการ 357 คน คิดเปน
รอยละ 98.5  
- ผูเขารวมโครงการมี
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
ความสัมพันธอันดีใน
ครอบครัว รอยละ 62  
- ผูเขารวมโครงการมีความ
พึงพอใจรอยละ  79.6   

- ผูเขารวมโครงการสามารถ
นําความรูที่ไดไปใช
ประโยชน รอยละ 83.2 

ใชงบ 
ประมาณ 
ของ

หลักสูตร
และ

นักศึกษา 

0  ไมไดขออนุมัติ
ใชเงินจาก
มหาวิทยาลัย 



แผนปฏิบัติราชการ ผลการดําเนินงาน 
งาน/โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

แผนดิน 
เงินฝาก
ประเภท     
ถอนคืน 

เงินอื่นๆ รวม วิธีการดําเนินงานและ       
ผลการดําเนินงาน 

ประเภท
เงินที่ใช 

จํานวนเงิน
เบิกจาย
จริง 

สถานการ
ดําเนินงาน* 

หมายเหตุ 

8.โครงการพัฒนาสุขภาพจิตของผูสูงอายุ 50,000   50,000 ใหบริการวัดสุขภาพจิต
ผูสูงอายุ ใหคําปรึกษาและ
แนะนําการดูแลรักษา
สุขภาพกายและจิต พรอมทั้ง
แจกเอกสารขอมูลเกี่ยวกับ
สุขภาพจิตของผูสูงอายุ ใน
วันที่ 12 มิถุนายน 2553  
 ณ ชุมชนเขตดุสิต  
- มีจํานวนผูสูงอายุเขารวม
โครงการ 100 คน คิดเปน 
รอยละ 100   
- มีจํานวนนักศึกษาหลักสูตร
จิตวิทยาเขารวมโครงการ 
จํานวน 75 คน และ บุคลากร
ประจําหลักสูตรจํานวน7 คน 
- ผูเขารวมโครงการมีความรู
ความเขาใจ รอยละ  86.0 
- ผูเขารวมโครงการมีความ
พึงพอใจ รอยละ  88.8  
- ผูเขารวมโครงการสามารถ
นําความรูที่ไดไปใช

เงิน
อุดหนุน
คาใชจาย
ในการ
บริการ
วิชาการ 

37,070.25   



แผนปฏิบัติราชการ ผลการดําเนินงาน 
งาน/โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

แผนดิน 
เงินฝาก
ประเภท     
ถอนคืน 

เงินอื่นๆ รวม วิธีการดําเนินงานและ       
ผลการดําเนินงาน 

ประเภท
เงินที่ใช 

จํานวนเงิน
เบิกจาย
จริง 

สถานการ
ดําเนินงาน* 

หมายเหตุ 

ประโยชน รอยละ 94.2 
9.โครงการพัฒนาความรูดานกฎหมายแก
ประชาชนในเขตพื้นที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

85,000   85,000 จัดอบรมความรูดาน
กฎหมายใหแกขาราชการ
สวนทองถิ่นและประชาชนที่
สนใจ ในวันที่ 11-12 
มกราคม 2553 ณ เทศบาล
เมืองโพธาราม จ.ราชบุรี 
- มีจํานวนผูเขาอบรมจํานวน 
105 คน คิดเปนรอยละ 
131.25  (เปาหมาย 80 คน) 
- ผูเขารวมโครงการมีความรู
ความเขาใจในดานกฎหมาย 
รอยละ 87.50  
-  ผูเขารวมโครงการมีความ
พึงพอใจในการใหบริการ
วิชาการ รอยละ 88.50   
- ผูเขารวมโครงการสามารถ
นําความรูไปใชประโยชน
เปนรอยละ 89.50  

เงิน
อุดหนุน
คาใชจาย
ในการ
บริการ
วิชาการ 

75,000   

10.โครงการดุสิตฟอรั่ม 80,000   80,000 กิจกรรมที่ 1 จัดเสวนาทาง
วิชาการหัวขอ”การเมืองใน

เงิน
อุดหนุน

74,600   



แผนปฏิบัติราชการ ผลการดําเนินงาน 
งาน/โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

แผนดิน 
เงินฝาก
ประเภท     
ถอนคืน 

เงินอื่นๆ รวม วิธีการดําเนินงานและ       
ผลการดําเนินงาน 

ประเภท
เงินที่ใช 

จํานวนเงิน
เบิกจาย
จริง 

สถานการ
ดําเนินงาน* 

หมายเหตุ 

ประวัติศาสตรและ
ประวัติศาสตรในการเมือง: 
แงมุมที่หายไปของนัก
รัฐศาสตรไทย” วันที่ 23 
กรกฎาคม 2553 ณ หอง
กาหลา 
กิจกรรมที่ 2 จัดเสวนาทาง
วิชาการหัวขอ “ การเมือง
เรื่องเพศ : เพศหรือ
การเมือง”  วันที่ 26 สิงหาคม 
2553 ณ หองกาหลา 
ใหแกบุคคลภายนอก 
บุคลากร นักศึกษา และศิษย
เกา 
- มีจํานวนผูเขารวมโครงการ 
80 คน คิดเปนรอยละ 100 
- ผูเขารวมโครงการมีความรู
ความเขาใจ รอยละ 84.10 
- ผูเขารวมโครงการมีความ
พึงพอใจ รอยละ 84.52 
- ผูเขารวมโครงการสามารถ

คาใชจาย
ในการ
บริการ
วิชาการ 



แผนปฏิบัติราชการ ผลการดําเนินงาน 
งาน/โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

แผนดิน 
เงินฝาก
ประเภท     
ถอนคืน 

เงินอื่นๆ รวม วิธีการดําเนินงานและ       
ผลการดําเนินงาน 

ประเภท
เงินที่ใช 

จํานวนเงิน
เบิกจาย
จริง 

สถานการ
ดําเนินงาน* 

หมายเหตุ 

นําความรูไปใชประโยชน 
รอยละ 82.65 

11.โครงการอบรมเสริมสรางระดับการมีสวนรวม
ของประชาชนในการจัดการทองถิ่น 

45,000   45,000 จัดอบรมหัวขอ “การ
เสริมสรางประชาธิปไตย
ระดับทองถิ่น” ใหกับ
ประชาชน ในวันที่  25-26 
กุมภาพันธ 2553  ณ องคการ
บริหารสวนตําบลบานเกาะ  
อําเภอเมือง จังหวัด
สมุทรสาคร 
- มีจํานวนผูเขารวมโครงการ  
คน.. คิดเปนรอยละ 90 
- ผูเขารวมโครงการมีความรู
ความเขาใจ รอยละ 85 
- ผูเขารวมโครงการมีความ
พึงพอใจ รอยละ 89.32 
- ผูเขารวมโครงการสามารถ
นําความรูไปใชประโยชน 
รอยละ 81.20 

เงิน
อุดหนุน
คาใชจาย
ในการ
บริการ
วิชาการ 

38,000   

12.โครงการบริการวิชาการสูชุมชน ปที่ 3 หัวขอ 
พัฒนาการเรียนรูของประชาชนและชุมชน 

51,000   51,000 จัดอบรมใหความรูแก
ประชาชนในพื้นที่เปาหมาย

เงิน
อุดหนุน

51,000   



แผนปฏิบัติราชการ ผลการดําเนินงาน 
งาน/โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

แผนดิน 
เงินฝาก
ประเภท     
ถอนคืน 

เงินอื่นๆ รวม วิธีการดําเนินงานและ       
ผลการดําเนินงาน 

ประเภท
เงินที่ใช 

จํานวนเงิน
เบิกจาย
จริง 

สถานการ
ดําเนินงาน* 

หมายเหตุ 

ในเรื่อง  “การพัฒนาการ
เรียนรูของประชาชนและ
ชุมชน” วันที่ 28-29 มิถุนายน 
53 ณ เทศบาลตําบลเนินฆอ  
อ.แกลง  จ.ระยอง 
-  มีจํานวนผูเขารวมอบรม 
40 คน คิดเปนรอยละ 133 
ของเปาหมายที่กําหนด (30) 
-  ผูเขารวมโครงการมีความ
พึงพอใจรอยละ 88.89 
- ผูเขารวมโครงการมีความรู
ความเขาใจ รอยละ 86.67 
- ผูเขารวมโครงการสามารถ
นําความรูการนาํไปใช
ประโยชน รอยละ 77.78 

คาใชจาย
ในการ
บริการ
วิชาการ 

13.โครงการพัฒนาความรูการบริหารงานสมัยใหม
ที่เกี่ยวของกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นสูชุมชน 

51,000   51,000 จัดอบรมใหความรูแก
ประชาชนในพื้นที่ ดังนี้ 
1. จิตวิทยาเพื่อความสําเร็จ
ในการทํางาน  
2. การเมืองและวิถี
ประชาธิปไตย 

เงิน
อุดหนุน
คาใชจาย
ในการ
บริการ
วิชาการ 

51,000   



แผนปฏิบัติราชการ ผลการดําเนินงาน 
งาน/โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

แผนดิน 
เงินฝาก
ประเภท     
ถอนคืน 

เงินอื่นๆ รวม วิธีการดําเนินงานและ       
ผลการดําเนินงาน 

ประเภท
เงินที่ใช 

จํานวนเงิน
เบิกจาย
จริง 

สถานการ
ดําเนินงาน* 

หมายเหตุ 

3. กฎหมายในชีวิตประจําวัน 
4. ตัวชี้วัดประเมินผลการ
วางแผนและการดําเนินงาน
ขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ในวันที่ 17-18 
สิงหาคม 2553 
ณ เทศบาลตําบลบานชัฏปา
หวาย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี  
- มีผูเขารวมโครงการจํานวน 
70 คน คิดเปนรอยละ  116.6 
ของเปาหมายที่กําหนด (60) 
- ความรูความเขาใจของ
กลุมเปาหมาย คิดเปนรอยละ 
83.03 
- ความพึงพอใจของ
กลุมเปาหมาย คิดเปนรอยละ 
87.70  
- ความพึงพอใจวิทยากร คิด
เปนรอยละ 84.81 
- การนําความรูไปใชของ
กลุมเปาหมาย คิดเปนรอยละ 



แผนปฏิบัติราชการ ผลการดําเนินงาน 
งาน/โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

แผนดิน 
เงินฝาก
ประเภท     
ถอนคืน 

เงินอื่นๆ รวม วิธีการดําเนินงานและ       
ผลการดําเนินงาน 

ประเภท
เงินที่ใช 

จํานวนเงิน
เบิกจาย
จริง 

สถานการ
ดําเนินงาน* 

หมายเหตุ 

83.79 
14.โครงการสงเสริมการดําเนินชีวิตตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

16,000   16,000 กิจกรรมที่ 1 ลานวัฒนธรรม 
เพื่อสงเสริมการดําเนินชีวิต
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
กิจกรรมที่ 2 ลานอาชีพ เพื่อ
เผยแพรองคความรูทางคหกร
รมศาสตร และการสรางอาชีพ 
ใหแกบุคคลทั่วไปที่สนใจใน
วันที่ 24 มิถุนายน 2553 ณ 
ลานหนาคณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร 
- มีจํานวนผูเขารวมโครงการ  
คน 100 คิดเปนรอยละ 100  
- ผูเขารวมโครงการมีความ
พึงพอใจ รอยละ 100 
- ผูเขารวมโครงการมีความรู
ความเขาใจ รอยละ 100 
- ผูเขารวมโครงการสามารถ
นําความรูที่ไดไปประยุกตใช 
รอยละ 100 

เงิน
อุดหนุน
คาใชจาย
ในการ
บริการ
วิชาการ 

16,000   



แผนปฏิบัติราชการ ผลการดําเนินงาน 
งาน/โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

แผนดิน 
เงินฝาก
ประเภท     
ถอนคืน 

เงินอื่นๆ รวม วิธีการดําเนินงานและ       
ผลการดําเนินงาน 

ประเภท
เงินที่ใช 

จํานวนเงิน
เบิกจาย
จริง 

สถานการ
ดําเนินงาน* 

หมายเหตุ 

15.โครงการอบรมศิลปะการจัดดอกไมแบบ
ประยุกตศิลป 

30,000   30,000 จัดอบรมศิลปะการจัด
ดอกไมแบบประยุกตศิลป 
ใหแกประชาชนทั่วไป ใน
วันที่ 10 มีนาคม 2553 ณ 
หอง 10303  
- มีจํานวนผูเขารวมโครงการ  
คน 25 คิดเปนรอยละ 100 
- ผูเขารวมโครงการมีความ
พึงพอใจ รอยละ 100 
- ผูเขารวมโครงการมีความรู
ความเขาใจในหลักการจัด
ดอกไมและการเลือกซื้อวัสดุ 
รอยละ 100 
- ผูเขารวมโครงการสามารถ
นําความรูที่ไดไปใชในการ
ประกอบอาชีพ รอยละ 100 

เงิน
อุดหนุน
คาใชจาย
ในการ
บริการ
วิชาการ 

29,950   

16.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การทําขนม
และอาหารวางไทย" 

27,000   27,000 กิจกรรมที่ 1 จัดอบรม
หลักสูตรขนมไทย ใหแก
ประชาชนทั่วไป ในวันที่ 21 
พฤษภาคม 2553 ณ หอง 
10305 

เงิน
อุดหนุน
คาใชจาย
ในการ
บริการ

27,000   



แผนปฏิบัติราชการ ผลการดําเนินงาน 
งาน/โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

แผนดิน 
เงินฝาก
ประเภท     
ถอนคืน 

เงินอื่นๆ รวม วิธีการดําเนินงานและ       
ผลการดําเนินงาน 

ประเภท
เงินที่ใช 

จํานวนเงิน
เบิกจาย
จริง 

สถานการ
ดําเนินงาน* 

หมายเหตุ 

- มีจํานวนผูเขารวมโครงการ 
20 คน คิดเปนรอยละ 100 
- ผูเขารวมโครงการมีความ
พึงพอใจ รอยละ 100 
- ผูเขารวมโครงการมีความรู
ความเขาใจในการทําขนม
ไทย รอยละ 100 
- ผูเขารวมโครงการสามารถ
นําความรูที่ไดไปใชในการ
ประกอบอาชีพ รอยละ 100 
กิจกรรมที่ 2 จัดอบรม
หลักสูตรอาหารวางไทย 
ใหแกประชาชนทั่วไป ใน
วันที่ 22 พฤษภาคม 2553 ณ 
หอง 10305 
- มีจํานวนผูเขารวมโครงการ 
20 คน คิดเปนรอยละ 100 
- ผูเขารวมโครงการมีความ
พึงพอใจ รอยละ 100 
- ผูเขารวมโครงการมีความรู
ความเขาใจในการทําอาหาร

วิชาการ 



แผนปฏิบัติราชการ ผลการดําเนินงาน 
งาน/โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

แผนดิน 
เงินฝาก
ประเภท     
ถอนคืน 

เงินอื่นๆ รวม วิธีการดําเนินงานและ       
ผลการดําเนินงาน 

ประเภท
เงินที่ใช 

จํานวนเงิน
เบิกจาย
จริง 

สถานการ
ดําเนินงาน* 

หมายเหตุ 

วางไทย รอยละ 100 
- ผูเขารวมโครงการสามารถ
นําความรูที่ไดไปใชในการ
ประกอบอาชีพ รอยละ 100 

17.โครงการบริการวิชาการสูชุมชน คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

500,000   500,000 จัดกิจกรรมบริการวิชาการ 
ณ คายบุรฉัตร จ.ราชบุรี 
กิจกรรมที่ 1 การสงเสริม
สุขภาพจิตของผูสูงอายุ ใน
ระหวางวันที่ 10 -11 
สิงหาคม 2553 
- มีจํานวนผูเขารวมโครงการ 
50 คน คิดเปนรอยละ 100 
- ผูเขารวมโครงการมีความรู
ความเขาใจ รอยละ 90.40 
-  ผูเขารวมโครงการมีความ
พึงพอใจ รอยละ 85.60 
- ผูเขารวมโครงการสามารถ
นําความรูไปใช รอยละ 
88.88 
กิจกรรมที่ 2 คายภาษา ศิลปะ 
และวัฒนธรรม ในระหวาง

เงิน
อุดหนุน
คาใชจาย
ในการ
บริการ
วิชาการ 

495,550.80   



แผนปฏิบัติราชการ ผลการดําเนินงาน 
งาน/โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

แผนดิน 
เงินฝาก
ประเภท     
ถอนคืน 

เงินอื่นๆ รวม วิธีการดําเนินงานและ       
ผลการดําเนินงาน 

ประเภท
เงินที่ใช 

จํานวนเงิน
เบิกจาย
จริง 

สถานการ
ดําเนินงาน* 

หมายเหตุ 

วันที่ 13 – 15 สิงหาคม 2553
- มีจํานวนผูเขารวมโครงการ 
60 คน คิดเปนรอยละ 100 
- ผูเขารวมโครงการมีความรู
ความเขาใจ รอยละ 92.60 
-  ผูเขารวมโครงการมีความ
พึงพอใจ รอยละ 90.50 
- ผูเขารวมโครงการสามารถ
นําความรูไปใช รอยละ 
92.40 
กิจกรรมที่ 3 การสงเสริม
อาชีพใหแกกลุมแมบานใน
ชุมชน ในระหวางวันที่ 13 – 
15 สิงหาคม 2553 
- มีจํานวนผูเขารวมโครงการ 
60 คน คิดเปนรอยละ 100 
- ผูเขารวมโครงการมีความรู
ความเขาใจ รอยละ 100 
-  ผูเขารวมโครงการมีความ
พึงพอใจ รอยละ 100 
- ผูเขารวมโครงการสามารถ



แผนปฏิบัติราชการ ผลการดําเนินงาน 
งาน/โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

แผนดิน 
เงินฝาก
ประเภท     
ถอนคืน 

เงินอื่นๆ รวม วิธีการดําเนินงานและ       
ผลการดําเนินงาน 

ประเภท
เงินที่ใช 

จํานวนเงิน
เบิกจาย
จริง 

สถานการ
ดําเนินงาน* 

หมายเหตุ 

นําความรูไปใช รอยละ 100 
 
กิจกรรมที่ 4 การสงเสริม
ความรูดานกฎหมายแก
ประชาชนในทองถิ่น ใน
ระหวางวันที่ 13 – 15 
สิงหาคม 2553 
- มีจํานวนผูเขารวมโครงการ 
60 คน คิดเปนรอยละ 100 
- ผูเขารวมโครงการมีความรู
ความเขาใจ รอยละ 80 
-  ผูเขารวมโครงการมีความ
พึงพอใจ รอยละ 84.20 
- ผูเขารวมโครงการสามารถ
นําความรูไปใช รอยละ 
84.20 

18.โครงการสอนดนตรีบุคคลภายนอก    2,660,000 2,660,000 จัดสอนดนตรีไทยและดนตรี
สากลใหแกผูสนใจ ในชวง
ตุลาคม 52 – กันยายน 53 
- มีจํานวนผูเขาเรียนเฉลี่ย
เดือนละ 352 คน คิดเปนรอย

โครงการ
สอน
ดนตรี
บุคคล 
ภายนอก 

1,956,080  รายรับ จํานวน
3,472,340 บาท 
 



แผนปฏิบัติราชการ ผลการดําเนินงาน 
งาน/โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

แผนดิน 
เงินฝาก
ประเภท     
ถอนคืน 

เงินอื่นๆ รวม วิธีการดําเนินงานและ       
ผลการดําเนินงาน 

ประเภท
เงินที่ใช 

จํานวนเงิน
เบิกจาย
จริง 

สถานการ
ดําเนินงาน* 

หมายเหตุ 

ละ 110  
- ผูเขาเรียนมีความพึงพอใจ 
รอยละ 95.23 

19.โครงการสอนนาฏศิลปสําหรับบุคคลทั่วไป    42,000 42,000    X ยกเลิก เนื่องจาก
ไมมีผูสมัคร
เรียน 

20.โครงการจัดการศึกษาภาษา และศิลปวัฒนธรรม
ไทยของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ณ ศูนย
ศึกษาทางไกล วัดพุทธรัตนาราม เมืองเคลเลอร 
รัฐเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา 

   600,000 600,000 สอนภาษาและ
ศิลปวัฒนธรรมไทยใหกับ
เยาวชน และผูสนใจ ดังนี้ 
ภาคฤดูรอน มีผูเรียน จํานวน 
8 คน  
ภาคเรียนที่ 1/2552 มีผูเรียน 
จํานวน 19 คน 
- ผูเรียนมีความรูความเขาใจ 
ที่ระดับ 4.23 
- ผูเรียนมีความพึงพอใจใน
การจัดการเรียนการสอน ที่
ระดับ 4.18 
- ผูเรียนสามารถนําความรู
ไปใช ที่ระดับ 4.20 
ภาคเรียนที่ 2/2552 มีผูเรียน

งบ 
ประมาณ
สนับสนุน
จาก มสด. 

600,000   



แผนปฏิบัติราชการ ผลการดําเนินงาน 
งาน/โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

แผนดิน 
เงินฝาก
ประเภท     
ถอนคืน 

เงินอื่นๆ รวม วิธีการดําเนินงานและ       
ผลการดําเนินงาน 

ประเภท
เงินที่ใช 

จํานวนเงิน
เบิกจาย
จริง 

สถานการ
ดําเนินงาน* 

หมายเหตุ 

จํานวน 22 คน 
- ผูเรียนมีความรูความเขาใจ 
ที่ระดับ 4.22 
- ผูเรียนมีความพึงพอใจใน
การจัดการเรียนการสอน ที่
ระดับ 4.26 
- ผูเรียนสามารถนําความรู
ไปใช ที่ระดับ 4.20 

21.โครงการเผยแพรภาษาและวัฒนธรรมจีน 
สถาบันขงจื้อ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
สุพรรณบุรี 

   3,042,798 3,042,798 จัดกิจกรรมเผยแพรภาษา
และศิลปวัฒนธรรมจีน 
ใหแกบุคลากร นักศึกษา 
และประชาชนทั่วไปที่สนใจ
ระหวางเดือนมกราคม – 
กันยายน 2553 

สถาบัน
ขงจื่อ 

1,417,069.73   

22.โครงการจัดตั้งศูนยไทยศึกษา ณ มหาวิทยาลัย
กวางสี เมืองหนานหนิง สาธารณรัฐประชาชนจีน 
(โครงการตอเนื่อง) 

   8,000,000 8,000,000     ใชเงินบกศ.  
2,500,000 บาท 
ฝายวิเทศ
สัมพันธเปนผู
ดําเนินงาน 



แผนปฏิบัติราชการ ผลการดําเนินงาน 
งาน/โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

แผนดิน 
เงินฝาก
ประเภท     
ถอนคืน 

เงินอื่นๆ รวม วิธีการดําเนินงานและ       
ผลการดําเนินงาน 

ประเภท
เงินที่ใช 

จํานวนเงิน
เบิกจาย
จริง 

สถานการ
ดําเนินงาน* 

หมายเหตุ 

23.โครงการนักวิจัยรุนเยาว : กรณีศึกษา
วรรณกรรมทองถิ่น 

10,000    10,000 จัดบรรยายเรื่อง “วัฒนธรรม
และภูมิปญญาไทยจาก
วรรณกรรมทองถิ่น”  ใหแก
นักศึกษาหลักสูตรภาษาไทย 
ในวันที่ 4 สิงหาคม 2553 ณ 
หองปนนอย 
- มีจํานวนผูเขารวมโครงการ 
65 คน คิดเปนรอยละ 93 

คาใชจาย
ในการ

พัฒนาการ
เรียนการ
สอน 

8,971.07   

24.โครงการ Bush-up English สาํหรับนักศึกษา
หลักสูตรภาษาอังกฤษ ชั้นปที่ 2 

0    0 จัดฝกอบรมภาษาอังกฤษ
ใหกับนักศึกษาในชวงปด
ภาคฤดูรอนใหนักศึกษาเปน
เวลา 10 วัน ๆ ละ 3 ชั่วโมง 
รวม 30 ชั่วโมง  
- มีจํานวนผูเขารวมโครงการ 
50 คน คิดเปนรอยละ  

ไมใชงบ 
ประมาณ 

0   

25.โครงการอบรมเพื่อพัฒนาความรูดานTOEIC 
ใหแกนักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษ 

0    0 เปนการเรียนการสอนเพื่อ
เตรียมความพรอมใหกับ
นักศึกษากอนการสอบ 
TOEIC  
- มีจํานวนผูเขารวมโครงการ 
200 คน คิดเปนรอยละ 80 

ไมใชงบ 
ประมาณ 

0   



แผนปฏิบัติราชการ ผลการดําเนินงาน 
งาน/โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

แผนดิน 
เงินฝาก
ประเภท     
ถอนคืน 

เงินอื่นๆ รวม วิธีการดําเนินงานและ       
ผลการดําเนินงาน 

ประเภท
เงินที่ใช 

จํานวนเงิน
เบิกจาย
จริง 

สถานการ
ดําเนินงาน* 

หมายเหตุ 

26.โครงการคายภาษาเพื่อพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษ 

30,000  63,250 93,250 เปนโครงการที่มุงพัฒนาการ
ใชภาษาอังกฤษทั้งทักษะ
ภาษาอังกฤษ การฟง การพูด 
การอาน การเขียน และ
สงเสริมการเรียนรูทักษะการ
ทํางานเปนทีม ภาวะผูนําและ
การเรียนรูใชชีวิตรวมกับ
ผูอื่นในสังคม 
- มีจํานวนผูเขารวมโครงการ 
89 คน คิดเปนรอยละ 99 
- ผูเขารวมโครงการมีความ
พึงพอใจ รอยละ 82 

คาใชจาย
ในการ

พัฒนาการ
เรียนการ
สอน และ

งบ
สนับสนุน
จาก นศ. 

30,000   

27. โครงการประวัติศาสตร วัฒนธรรม และการ
แปล (แทนโครงการพัฒนาและปรับปรุงสื่อ
มัลติมีเดียเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนวิชา
ภาษาอังกฤษในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ที่ขอยกเลิก 
เนื่องจาก 
- เนื้อหาวิชายังตองมีการปรับแกและยังไมสมบูรณ 
- เปนโครงการทับซอนกับโครงการระดับ
มหาวิทยาลัย) 

20,000   20,000 จัดบรรยายดานการแปล โดย
วิทยากรผูเชี่ยวชาญจาก
ภายนอก เพื่อปลูกฝงทัศนคติ
ที่ดีตออาชีพนักแปล และฝก
ปฏิบัติการดานการแปล 
- มีจํานวนผูเขารวมโครงการ 
89 คน คิดเปนรอยละ 100 

คาใชจาย
ในการ

พัฒนาการ
เรียนการ
สอน 

20,000   

28.โครงการเรียนภาษาอังกฤษผานสื่อรอบตัว 0   0 เปนการบูรณาการความรูจาก ไมใชงบ 0   



แผนปฏิบัติราชการ ผลการดําเนินงาน 
งาน/โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

แผนดิน 
เงินฝาก
ประเภท     
ถอนคืน 

เงินอื่นๆ รวม วิธีการดําเนินงานและ       
ผลการดําเนินงาน 

ประเภท
เงินที่ใช 

จํานวนเงิน
เบิกจาย
จริง 

สถานการ
ดําเนินงาน* 

หมายเหตุ 

การเรียนในรายวิชา 
1551119 โครงสรางเชิง
ไวยากรณและการใชกับ
ความรูในการผลิตสื่อเสียงที่
จะนําไปเผยแพรผาน
โฮมเพจของหลักสูตร
ภาษาอังกฤษ 
- ผูเขารวมโครงการ
ประกอบดวย  
(1) นักศึกษาที่กําลังศึกษา
ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนดุสิต แตไมไดเรียน
รายวิชา 1551119 โครงสราง
เชิงไวยากรณและการใช 
จํานวน 334 คน คิดเปนรอย
ละ 83.5 
(2) นักศึกษาหลักสูตร
ภาษาอังกฤษชั้นป 1 ที่เรียน
รายวิชา 1551119 โครงสราง
เชิงไวยากรณและการใช  
จํานวน 160   คน คิดเปนรอย

ประมาณ 



แผนปฏิบัติราชการ ผลการดําเนินงาน 
งาน/โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

แผนดิน 
เงินฝาก
ประเภท     
ถอนคืน 

เงินอื่นๆ รวม วิธีการดําเนินงานและ       
ผลการดําเนินงาน 

ประเภท
เงินที่ใช 

จํานวนเงิน
เบิกจาย
จริง 

สถานการ
ดําเนินงาน* 

หมายเหตุ 

ละ 100 
29.โครงการวันรัฐธรรมนูญ 13,000   13,000 กิจกรรมที่ 1 จัดสัมมนา

วิชาการใหความรูดาน
กฎหมายรัฐธรรมนูญใหแก
นักศึกษา ในวันที่ 9 ธันวาคม 
2552 ณ สํานักวิทยบริการฯ 
กิจกรรมที่ 2 จัดนิทรรศการ
แสดงพระประวัติรัชกาลที่ 7 
และที่มาของรัฐธรรมนูญ
ไทย ในวันที่ 8-12 ธันวาคม 
2552 ณ หอง 1214 
- มีจํานวนผูเขารวมโครงการ
จํานวน 125 คน คิดเปนรอย
ละ 107.75   
- ผูเขารวมโครงการมีความรู
ความเขาใจในดานกฎหมาย
รัฐธรรมนูญ รอยละ 85  
- ผูเขารวมโครงการมีความ
พึงพอใจ รอยละ 86.80 
- ผูเขารวมโครงการสามารถ
นําความรูไปใชประโยชน 

คาใชจาย 
ในการ

พัฒนาการ
เรียนการ
สอน 

12,000   



แผนปฏิบัติราชการ ผลการดําเนินงาน 
งาน/โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

แผนดิน 
เงินฝาก
ประเภท     
ถอนคืน 

เงินอื่นๆ รวม วิธีการดําเนินงานและ       
ผลการดําเนินงาน 

ประเภท
เงินที่ใช 

จํานวนเงิน
เบิกจาย
จริง 

สถานการ
ดําเนินงาน* 

หมายเหตุ 

เปนรอยละ 86.60 
30.โครงการเรียนรูรวมกันสรางสรรคชุมชน 24,800   24,800 นํานักศึกษาหลักสูตร

รัฐศาสตรไปจัดกิจกรรมฐาน
การเรียนรูภาษาอังกฤษ และ
การทัศนศึกษาประเพณี 
วัฒนธรรม ความเปนอยูของ
ชุมชนบานหนองขาวและ
ประวัติความเปนมาของพระ
นเรศวรมหาราช ใหกับ
นักเรียนที่สังกัดศูนย
เครือขายพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาหนองตากยา ใน
วันที่ 6-8 ธันวาคม 2552 ณ 
ชุมชนหนองตากยา ต.หนอง
ตากยา อ.ทามวง จ.
กาญจนบุรี 
- มีจํานวนนักศึกษาเขารวม
โครงการ 45 คน 
- มีจํานวนนักเรียนเขารวม
โครงการ 100 คน 

คาใชจาย 
ในการ

พัฒนาการ
เรียนการ
สอน 

24,800   

31.โครงการศึกษาดูงานปญหาการละเมิดสิทธิ 17,925   17,925 นํานักศึกษาหลักสูตร คาใชจาย 16,200   



แผนปฏิบัติราชการ ผลการดําเนินงาน 
งาน/โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

แผนดิน 
เงินฝาก
ประเภท     
ถอนคืน 

เงินอื่นๆ รวม วิธีการดําเนินงานและ       
ผลการดําเนินงาน 

ประเภท
เงินที่ใช 

จํานวนเงิน
เบิกจาย
จริง 

สถานการ
ดําเนินงาน* 

หมายเหตุ 

มนุษยชน และการจัดการความขัดแยง รัฐศาสตร เขาศึกษาดูงาน ณ 
ศูนยฝกและอบรมเด็กและ
เยาวชน (ชาย) บานกาญจนา
ภิเษก ในวันที่ 30 กรกฎาคม 
2553  
- มีจํานวนผูเขารวมโครงการ 
57 คน คิดเปนรอยละ 100 

ในการ
พัฒนาการ
เรียนการ
สอน 

32.โครงการศึกษาดูงานการจัดการปญหา
สิ่งแวดลอม 

29,585   29,585 นํานักศึกษาหลักสูตร
รัฐศาสตรเขาศึกษาดูงาน  
การจัดการสิ่งแวดลอม ณ 
ชุมชนเหมืองใหม อําเภอ 
อัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 
วันที่ 24 – 25 กรกฎาคม 
2553  
- มีจํานวนผูเขารวมโครงการ 
45 คน 

คาใชจาย
ในการ

พัฒนาการ
เรียนการ
สอน 

28,700   

33.โครงการศึกษาดูงาน ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ 7,690   7,690 นํานักศึกษาหลักสูตร
รัฐศาสตรเขาศึกษาดูงาน ณ 
ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ เมื่อ
วันที่ 28 มกราคม 2553 
- มีจํานวนผูเขารวมโครงการ 

คาใชจาย 
ในการ

พัฒนาการ
เรียนการ
สอน 

4,800  ขออนุมัติ
งบประมาณ 
4,800 บาท 



แผนปฏิบัติราชการ ผลการดําเนินงาน 
งาน/โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

แผนดิน 
เงินฝาก
ประเภท     
ถอนคืน 

เงินอื่นๆ รวม วิธีการดําเนินงานและ       
ผลการดําเนินงาน 

ประเภท
เงินที่ใช 

จํานวนเงิน
เบิกจาย
จริง 

สถานการ
ดําเนินงาน* 

หมายเหตุ 

30 คน 
34.โครงการ รปศ. นอกกะลา ครัง้ที่ 4 8,300   8,300 - ใหนักศึกษาดูงานรัฐสภา

และมีความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับการบริหารงานนิติ
บัญญัติ และใหเกิด
กระบวนการคิดในการมี
สวนรวมทางการเมืองตาม
ระบอบประชาธิปไตย ณ 
อาคารรัฐสภา  วันที่ 19 ก.พ. 
53 
- มีจํานวนผูเขารวมโครงการ 
จํานวน 215 คน คิดเปนรอย
ละ 107.5 ของเปาหมายที่
กําหนด (200)  
- ความพึงพอใจของของ
ผูเขารวมโครงการรอยละ 
95.88 
- ผูเขารวมโครงการมีความรู
ความเขาใจ รอยละ  98.22 
- ผูเขารวมโครงการสามารถ
นําความรูไปใชประโยชน 

คาวัสดุ
การศึกษา 

8,300   



แผนปฏิบัติราชการ ผลการดําเนินงาน 
งาน/โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

แผนดิน 
เงินฝาก
ประเภท     
ถอนคืน 

เงินอื่นๆ รวม วิธีการดําเนินงานและ       
ผลการดําเนินงาน 

ประเภท
เงินที่ใช 

จํานวนเงิน
เบิกจาย
จริง 

สถานการ
ดําเนินงาน* 

หมายเหตุ 

รอยละ  98.40 
35.โครงการ PA Good Officer 35,000   35,000 จัดบรรยายแกนักศึกษา

เพื่อใหนักศึกษาไดเตรียม
ความพรอมกอนเปน               
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
และเปนผูปฏิบัติที่ดีใหกับ
หนวยงานภาครัฐและเอกชน 
ในวันศุกรที่ 3กันยายน 2553 
- มีจํานวนผูเขารวม จํานวน 
131 คน  คิดเปนรอยละ 
114.91 ของเปาหมายที่
กําหนด (114) 

- ผูเขารวมโครงการมีความรู
ความเขาใจ คิดเปนรอยละ 
90.43 

- ผูเขารวมโครงการมีความพึง
พอใจ คิดเปนรอยละ 88.99 

- ผูเขารวมโครงการมีความรู
ความสามารถนําไปใช
ประโยชน คิดเปนรอยละ 
89.91 

คาใชจาย
ในการ

พัฒนาการ
เรียนการ
สอน 

35,000   



แผนปฏิบัติราชการ ผลการดําเนินงาน 
งาน/โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

แผนดิน 
เงินฝาก
ประเภท     
ถอนคืน 

เงินอื่นๆ รวม วิธีการดําเนินงานและ       
ผลการดําเนินงาน 

ประเภท
เงินที่ใช 

จํานวนเงิน
เบิกจาย
จริง 

สถานการ
ดําเนินงาน* 

หมายเหตุ 

36.โครงการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร 

35,000   35,000 หลักสูตรรัฐประศาสน
ศาสตรมีการดําเนินการ
โครงการจัดทําแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนา
หลักสูตรรัฐประศาสน
ศาสตร วันที่ 28-30 ก.ค.53 
ณ เลคเฮฟเวน รีสอรท แอนด 
ปารค อ.ศรีสวัสดิ์  
จ.กาญจนบุรี 
โดยมีการรวมกันระดมความ
คิดเห็นและจัดทําแผน
ยุทธศาสตรพัฒนาหลักสูตร
อีกทั้งยังมีการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นเสวนาปญหา
และอุปสรรคตางๆ ในการ
ดําเนินการ เพื่อใหเปน
ขอมูลในการพัฒนา
หลักสูตรในปตอๆไป 

-  บุคลากรหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตร เขารวม
โครงการ จํานวน 9 คน คิด

คาวัสดุ
การศึกษา 

35,000   



แผนปฏิบัติราชการ ผลการดําเนินงาน 
งาน/โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

แผนดิน 
เงินฝาก
ประเภท     
ถอนคืน 

เงินอื่นๆ รวม วิธีการดําเนินงานและ       
ผลการดําเนินงาน 

ประเภท
เงินที่ใช 

จํานวนเงิน
เบิกจาย
จริง 

สถานการ
ดําเนินงาน* 

หมายเหตุ 

เปนรอยละ 83.33  
-  โครงรางแผนยุทธศาสตร
การพัฒนาหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรจํานวน  

1 เลม 
37.โครงการพัฒนาศักยภาพดานภาษาตางประเทศ
สําหรับนักศึกษาหลักสูตรคหกรรมศาสตร 

25,000   25,000 จัดอบรมภาษาตางประเทศ
ใหกับนักศึกษาหลักสูตร 
คหกรรมศาสตร ในระหวาง
เดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 
2553  
- มีจํานวนผูเขารวมโครงการ 
30 คน คิดเปนรอยละ 24  
- ผูเขารวมโครงการมีความรู
ความเขาใจ รอยละ 90  
- ผูเขารวมโครงการมีความ
พึงพอใจ รอยละ 80  
- ผูเขารวมโครงการสามารถ
นําความรูที่ไดไปใช รอยละ 
80 

คาใชจาย
ในการ

พัฒนาการ
เรียนการ
สอน 

24,452   

38.โครงการเสริมสรางศักยภาพนักศึกษาดาน 
คหกรรมศาสตร 

30,000   30,000 กิจกรรมที่ 1การอบรม
คุณธรรมจริยธรรม และ

คาใชจาย 
ในการ

29,599   



แผนปฏิบัติราชการ ผลการดําเนินงาน 
งาน/โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

แผนดิน 
เงินฝาก
ประเภท     
ถอนคืน 

เงินอื่นๆ รวม วิธีการดําเนินงานและ       
ผลการดําเนินงาน 

ประเภท
เงินที่ใช 

จํานวนเงิน
เบิกจาย
จริง 

สถานการ
ดําเนินงาน* 

หมายเหตุ 

จรรยาบรรณในวิชาชีพ 
กิจกรรมที่ 2 การสัมมนา
วิชาชีพเฉพาะสาขา 
กิจกรรมที่ 3 การพัฒนา
วิชาชีพคหกรรมศาสตร 
ใหแกนักศึกษาหลักสูตร 
คหกรรมศาสตร ในวันที่ 7-9 
มิถุนายน 2553 ณ หองปน
นอย 
- มีจํานวนผูเขารวมโครงการ 
60 คน คิดเปนรอยละ 100 
- ผูเขารวมโครงการมีความ
พึงพอใจ รอยละ 100 

พัฒนาการ
เรียนการ
สอน 

39.โครงการศึกษาความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอ
การจัดการศึกษาของหลักสูตรคหกรรมศาสตร 

10,000   10,000 สํารวจความพึงพอใจของ
ผูเรียนที่มีตอการจัด
การศึกษาของหลักสูตร  
คหกรรมศาสตร ภาคเรียนที่ 
2/2552 จํานวน 14 รายวิชา 
โดยแยกชั้นปที่สํารวจขอมูล 
ดังนี้ 1)  ความพึงพอใจของ
นักศึกษาชั้นปที่ 2 (รหัส 51) 

คาใชจาย
ในการ

พัฒนาการ
เรียนการ
สอน 

6,000   



แผนปฏิบัติราชการ ผลการดําเนินงาน 
งาน/โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

แผนดิน 
เงินฝาก
ประเภท     
ถอนคืน 

เงินอื่นๆ รวม วิธีการดําเนินงานและ       
ผลการดําเนินงาน 

ประเภท
เงินที่ใช 

จํานวนเงิน
เบิกจาย
จริง 

สถานการ
ดําเนินงาน* 

หมายเหตุ 

จํานวน  7 รายวิชา  และ 2)  
ความพึงพอใจของนักศึกษา
ชั้นปที่ 1 (รหัส 52) จํานวน  
7 รายวิชา  

40.โครงการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรูดาน
วัฒนธรรมชุมชน 

0   0 กิจกรรมที่ 1 การศึกษาดูงาน
และแลกเปลี่ยนเรียนรูดาน
วัฒนธรรมชุมชน ณ ชุมชน 
จังหวัดสงขลา  
กิจกรรมที่ 2 การทอดกฐิน ณ 
วัดหินเกลี้ยง ตําบลทาขาม 
อําเภอหาดใหญ จังหวัด
สงขลา 
ระหวางวันที่ 8 -11 ตุลาคม 
2552  
- มีจํานวนผูเขารวมโครงการ 
3 คน คิดเปนรอยละ 60 

ไมใชงบ 
ประมาณ 

0   

41.โครงการ "เปดประตูสูเสนทางสรางนักพูด
สุนทรพจน" 

2,000   2,000 กิจกรรมที่ 1  จัดอบรม
หลักการในการพูดสุนทร
พจนใหกับนักศึกษา และฝก
ปฏิบัติการพูดในสถานการณ
ตาง ๆ ในวันที่ 22 กรกฎาคม 

คาใชจาย
ในการ

พัฒนาการ
เรียนการ
สอน 

2,000   



แผนปฏิบัติราชการ ผลการดําเนินงาน 
งาน/โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

แผนดิน 
เงินฝาก
ประเภท     
ถอนคืน 

เงินอื่นๆ รวม วิธีการดําเนินงานและ       
ผลการดําเนินงาน 

ประเภท
เงินที่ใช 

จํานวนเงิน
เบิกจาย
จริง 

สถานการ
ดําเนินงาน* 

หมายเหตุ 

2553 ณ หอง 1209 
- มีจํานวนผูเขารวมโครงการ 
37 คน คิดเปนรอยละ 370 
(เปาหมาย 10 คน) 
กิจกรรมที่ 2  การแขงขันการ
พูดสุนทรพจนรอบคัดเลือก
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
ดุสิต ในวันที่ 4 สิงหาคม 
2553 เพื่อคัดเลือกตัวแทนไป
ประกวดสุนทรพจน
อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติ 
ครั้งที่ 11 ประจําป 2553 
- มีจํานวนผูเขาประกวด 11 
คน  
- ผูเขารวมโครงการไดรับ
ความรูเพิ่มเติม รอยละ 96.36 
- ผูเขารวมโครงการมีความ
พึงพอใจ รอยละ 90.08 
- ผูเขารวมโครงการสามารถ
นําความรูที่ไดไปใชใน
ชีวิตประจําวัน รอยละ 90.91 



แผนปฏิบัติราชการ ผลการดําเนินงาน 
งาน/โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

แผนดิน 
เงินฝาก
ประเภท     
ถอนคืน 

เงินอื่นๆ รวม วิธีการดําเนินงานและ       
ผลการดําเนินงาน 

ประเภท
เงินที่ใช 

จํานวนเงิน
เบิกจาย
จริง 

สถานการ
ดําเนินงาน* 

หมายเหตุ 

42.โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "กรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิกับการพัฒนาหลักสูตรและ
รายวิชาใหมีคุณภาพ" 

55,000   55,000 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการใน
วันที่ 30 กันยายน 2553 ณ 
โรงแรม SD Avenue  
-  มีจํานวนผูเขารวม
โครงการ 120 คน คิดเปน
รอยละ 100  
- มีผลการประเมินเปนดังนี้ 
1)  ความรูความเขาใจ รอย
ละ 96.40  
2)  ความพึงพอใจในการจัด
กิจกรรม รอยละ 93.20  
3)  การนําความรูไปใช รอย
ละ 96.20  
4) ความพึงพอใจในภาพรวม  
คิดเปนรอยละ 94.84  

คาวัสดุ
การศึกษา 

55,000   

43.โครงการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตสูตลาดแรงงาน 10,000   10,000 กิจกรรมที่ 1 จัดบรรยายเรื่อง 
“บัณฑิตพิชิตงาน”  และ 
กิจกรรมที่ 2 อบรมเชิง
ปฏิบัติการเรื่อง “ฝกงานให
ไดงาน” ใหแกนักศึกษา
หลักสูตรภาษาไทย ชั้นปที่ 3 

คาใชจาย 
ในการ

พัฒนาการ
เรียนการ
สอน 

10,000   



แผนปฏิบัติราชการ ผลการดําเนินงาน 
งาน/โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

แผนดิน 
เงินฝาก
ประเภท     
ถอนคืน 

เงินอื่นๆ รวม วิธีการดําเนินงานและ       
ผลการดําเนินงาน 

ประเภท
เงินที่ใช 

จํานวนเงิน
เบิกจาย
จริง 

สถานการ
ดําเนินงาน* 

หมายเหตุ 

และ 4 ในวันที่ 17 ก.พ. 2553 
- มีผูเขารวมโครงการจํานวน  
67 คน คิดเปนรอยละ 100  
- ผูเขารวมโครงการมีความ
พึงพอใจ รอยละ 86.20  
- ผูเขารวมโครงการมีความรู
ความเขาใจ รอยละ 90.40 
- ผูเขารวมโครงการสามารถ
นําความรูที่ไดไปใช
ประโยชน รอยละ 88.60 

44.โครงการพัฒนาศักยภาพบัณฑิตหลักสูตร
ภาษาอังกฤษ 

30,000   30,000 กิจกรรมที่ 1 การสัมมนา
วิชาการเพื่อใหความรู
เกี่ยวกับการสอน
ภาษาอังกฤษกับนักศึกษา
หลักสูตรภาษาอังกฤษ เมื่อ
วันที่ 5 กุมภาพันธ 2553 ณ 
หอง 201 
- มีจํานวนผูเขารวมโครงการ 
180 คน คิดเปนรอยละ 85 
- ผูเขารวมโครงการมีความ
พึงพอใจ รอยละ 100 

คาใชจาย 
ในการ

พัฒนาการ
เรียนการ
สอน 

30,000   



แผนปฏิบัติราชการ ผลการดําเนินงาน 
งาน/โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

แผนดิน 
เงินฝาก
ประเภท     
ถอนคืน 

เงินอื่นๆ รวม วิธีการดําเนินงานและ       
ผลการดําเนินงาน 

ประเภท
เงินที่ใช 

จํานวนเงิน
เบิกจาย
จริง 

สถานการ
ดําเนินงาน* 

หมายเหตุ 

กิจกรรมที่ 2 สัมมนาวิชาการ
สาขาการแปล เพื่อพัฒนา
ศักยภาพทางดานการแปล  
ในวันที่ 20 สิงหาคม 2553 ณ 
หอง 402 
- มีจํานวนผูเขารวมโครงการ 
รอยละ 80 
- ผูเขารวมโครงการมีความ
พึงพอใจ รอยละ 100 
กิจกรรมที่ 3 สัมมนา
ประสบการณการประกอบ
อาชีพ เพื่อใหความรูและ
ประสบการณในสาขา
วิชาชีพอื่นๆ กับนักศึกษา 
ในวันที่ ... 
 - จํานวนผูเขารวมโครงการ
จํานวน170 คน คิดเปนรอย
ละ 100 
- ผูเขารวมโครงการมีความ
พึงพอใจ รอยละ 100 

45.โครงการติดตามบัณฑิต และประเมินความพึง 7,000   7,000 ดําเนินการระหวางเดือน คาใชจาย 6,942   



แผนปฏิบัติราชการ ผลการดําเนินงาน 
งาน/โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

แผนดิน 
เงินฝาก
ประเภท     
ถอนคืน 

เงินอื่นๆ รวม วิธีการดําเนินงานและ       
ผลการดําเนินงาน 

ประเภท
เงินที่ใช 

จํานวนเงิน
เบิกจาย
จริง 

สถานการ
ดําเนินงาน* 

หมายเหตุ 

พอใจของผูใชบัณฑิต มกราคม – กุมภาพันธ 2553 
กิจกรรมที่ 1 เก็บขอมูลจาก
บัณฑิต โดยใชแบบสอบถาม 
พบวาบัณฑิตมีงาน 75 คน 
(บัณฑิตทั้งหมด 128 คน) คิด
เปนรอยละ 58.59  
กิจกรรมที่ 2 เก็บขอมูลจาก
ผูใชบัณฑิต โดยใช
แบบสอบถาม พบวาผูใช
บัณฑิตมีความพึงพอใจใน
ภาพรวมตอบัณฑิตหลักสูตร
ภาษาอังกฤษธุรกิจ รอยละ 80
ซึ่งวัดความพึงพอใจใน 3 ดาน 
ดังนี้ 
- ดานความรูทางวิชาการ/
วิชาชีพ รอยละ 77.54 
- ดานการปฏิบัติงาน รอยละ 
76.62 
- ดานคุณธรรมจริยธรรม และ
จรรยาบรรณในวิชาชีพ รอย
ละ 85.85 

ในการ
พัฒนาการ
เรียนการ
สอน 



แผนปฏิบัติราชการ ผลการดําเนินงาน 
งาน/โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

แผนดิน 
เงินฝาก
ประเภท     
ถอนคืน 

เงินอื่นๆ รวม วิธีการดําเนินงานและ       
ผลการดําเนินงาน 

ประเภท
เงินที่ใช 

จํานวนเงิน
เบิกจาย
จริง 

สถานการ
ดําเนินงาน* 

หมายเหตุ 

46.โครงการพัฒนาทักษะและสงเสริมการเรียนรู
ดานภาษา การวางแผน และการจัดการ 

40,000   40,000 กิจกรรมที่ 1 Business 
Presentation: Mini 
Conference 
กิจกรรมที่ 2 Seminar 
“Training Hotel Staff” 
ใหกับนักศึกษาหลักสูตร
ภาษาอังกฤษธุรกิจ ในวันที่ 4 
กุมภาพันธ 2553  
- มีจํานวนผูเขารวมโครงการ 
180 คน คิดเปนรอยละ 90 
- ผูเขารวมโครงการมีความพึง
พอใจ รอยละ 65 
- ผูเขารวมโครงการมีความรู
ความเขาใจ และนําไป
ประยุกตใชในชีวิตประจําวัน
ได รอยละ 74 

คาใชจาย 
ในการ

พัฒนาการ
เรียนการ
สอน 

31,150   

47.โครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อเตรียมความพรอม
สูการเปนบัณฑิตที่พึงประสงค 

10,000   10,000 จัดอบรมพัฒนาศักยภาพทาง
วิชาการและวิชาชีพ ใหแก
นักศึกษาหลักสูตร
ภาษาอังกฤษธุรกิจ ชั้นปที่ 4 
ในวันที่ 9 มิถุนายน 2553 ณ 

คาวัสดุ
การศึกษา 

10,000   



แผนปฏิบัติราชการ ผลการดําเนินงาน 
งาน/โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

แผนดิน 
เงินฝาก
ประเภท     
ถอนคืน 

เงินอื่นๆ รวม วิธีการดําเนินงานและ       
ผลการดําเนินงาน 

ประเภท
เงินที่ใช 

จํานวนเงิน
เบิกจาย
จริง 

สถานการ
ดําเนินงาน* 

หมายเหตุ 

หองปนนอย สํานักวิทย
บริการฯ 
- มีจํานวนนักศึกษาเขารวม
โครงการ 100 คน คิดเปน
รอยละ 100 
- ผูเขารวมโครงการมีความรู
ความเขาใจ รอยละ 87.20  
- ผูเขารวมโครงการมีความ
พึงพอใจรอยละ 91.80 
- ผูเขารวมโครงการสามารถ
นําความรูที่ไดไปประยุกตใช 
รอยละ 88.20 

48.โครงการสัมมนาและศึกษาดูงานทางจิตวิทยา
อุตสาหกรรม 

20,000   20,000 จัดกิจกรรมศึกษาดูงาน
สําหรับนักศึกษาชั้นปที่ 4 
หลักสูตรจิตวิทยา 
กิจกรรมที่ 1 การศึกษาดูงาน 
ณ สถาบันจิตเวชศาสตร
สมเด็จเจาพระยา ในวันที่ 9 
กันยายน 2553 
- มีจํานวนผูเขารวมโครงการ 
73 คน คิดเปน รอยละ 100 

คาวัสดุ
การศึกษา 

8,000   



แผนปฏิบัติราชการ ผลการดําเนินงาน 
งาน/โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

แผนดิน 
เงินฝาก
ประเภท     
ถอนคืน 

เงินอื่นๆ รวม วิธีการดําเนินงานและ       
ผลการดําเนินงาน 

ประเภท
เงินที่ใช 

จํานวนเงิน
เบิกจาย
จริง 

สถานการ
ดําเนินงาน* 

หมายเหตุ 

- ผูเขารวมโครงการมีความ
พึงพอใจ รอยละ 87.6 
กิจกรรมที่ 2 การศึกษาดูงาน 
ณ บริษัทพานาโซนิค จํากัด 
ในวันที่ 17 กันยายน  2553 
- มีจํานวนผูเขารวมโครงการ 
73 คน คิดเปน รอยละ 100 
- ผูเขารวมโครงการมีความ
พึงพอใจ รอยละ 94.4 

49.โครงการเสริมสรางความเปนเลิศทางวิชาการ
หลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ 

25,000   25,000 จัดกิจกรรมแขงขันตอบ
ปญหาทางวิชาการดาน
จิตวิทยา ใหกับนักศึกษา
หลักสูตรจิตวิทยา
อุตสาหกรรมและองคการ 
ในวันที่ 3 สิงหาคม 2553 ณ 
อาคาร ดร.ศิโรจน ฯ  
- มีผูเขารวมโครงการ 
จํานวน 360 คน คิดเปนรอย
ละ  100.00   
- ผูเขารวมโครงการมีความ
พึงพอใจ รอยละ 76.4   

คาวัสดุ
การศึกษา 

18,600   



แผนปฏิบัติราชการ ผลการดําเนินงาน 
งาน/โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

แผนดิน 
เงินฝาก
ประเภท     
ถอนคืน 

เงินอื่นๆ รวม วิธีการดําเนินงานและ       
ผลการดําเนินงาน 

ประเภท
เงินที่ใช 

จํานวนเงิน
เบิกจาย
จริง 

สถานการ
ดําเนินงาน* 

หมายเหตุ 

50.โครงการสัมมนาแบบมีสวนรวม "พัฒนา 
อัตลักษณของนักกฎหมายสวนดุสิต" 

17,000   17,000 จัดสัมมนาทางวิชาการเรื่อง
ธรรมมะกับนักกฎหมาย
ใหแกนักศึกษาหลักสูตร
นิติศาสตรชั้นปที่ 4 ในวันที่ 
30 มิ.ย.53 ณ หองปนนอย 
สํานักวิทยบริการฯ 
- มีจํานวนผูเขารวมโครงการ
80 คน คิดเปนรอยละ 100 
- ผูเขารวมโครงการมีความรู
ความเขาใจในดานกฎหมาย 
รอยละ 84  
- ผูเขารวมโครงการมีความ
พึงพอใจ รอยละ 81.60 
- ผูเขารวมโครงการสามารถ
นําความรูไปใชประโยชนคิด
เปนรอยละ 85.20 

คาวัสดุ
การศึกษา 

17,000   

51.โครงการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต "เสนทางสูเนติ
บัณฑิตไทย" 

33,600   33,600 บรรยายสรุปดานกฎหมาย
เพื่อเตรียมความพรอมในการ
สอบเนติบัณฑิตไทยสําหรับ
นักศึกษาชั้นปที่ 4 และศิษย
เกา หลักสูตรนิติศาสตร ใน

คาใชจาย
ในการ

พัฒนาการ
เรียนการ
สอน 

33,600   



แผนปฏิบัติราชการ ผลการดําเนินงาน 
งาน/โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

แผนดิน 
เงินฝาก
ประเภท     
ถอนคืน 

เงินอื่นๆ รวม วิธีการดําเนินงานและ       
ผลการดําเนินงาน 

ประเภท
เงินที่ใช 

จํานวนเงิน
เบิกจาย
จริง 

สถานการ
ดําเนินงาน* 

หมายเหตุ 

วันที่ 4-5 กันยายน 2553 ณ 
หองประชุมปนนอย 
- มีจํานวนผูเขารวมโครงการ
132 คน คิดเปนรอยละ 100 
- ผูเขารวมโครงการมีความรู
ความเขาใจในเนื้อหาที่
บรรยาย รอยละ 79.40  
- ผูเขารวมโครงการมีความ
พึงพอใจ รอยละ 82.00 
- ผูเขารวมโครงการสามารถ
นําความรูไปใชประโยชนคิด
เปนรอยละ 80.20 

52.โครงการบริหารจัดการและพัฒนาสํานักงาน
คณบดี 

242,400   242,400 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน และ
ซอมบํารุงครุภัณฑตาง ๆ 
ของคณะและหลักสูตรใน
สังกัด 

คาวัสดุ
การศึกษา 

388,834.42  คาใชจายเกิน
กวาที่ตั้งไว
เนื่องจากมีการ
ปรับปรุงหอง
สํานักงาน
คณบดีใหม 

53.โครงการประชาสัมพันธคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร 

135,000  30,000 165,000 
 

จัดทําสื่อประชาสัมพันธ
คณะ ไดแก โรลอัพ โบชัวร 
วารสารสังคมมนุษย ปที่ 29 

คาวัสดุ
การศึกษา 

131,375.10   



แผนปฏิบัติราชการ ผลการดําเนินงาน 
งาน/โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

แผนดิน 
เงินฝาก
ประเภท     
ถอนคืน 

เงินอื่นๆ รวม วิธีการดําเนินงานและ       
ผลการดําเนินงาน 

ประเภท
เงินที่ใช 

จํานวนเงิน
เบิกจาย
จริง 

สถานการ
ดําเนินงาน* 

หมายเหตุ 

ฉบับที่ 1 และฉบับที่ 2  
54.โครงการจัดทําและพัฒนาเว็บไซดหลักสูตร
ภาษาอังกฤษธุรกิจ 

15,000   15,000 จัดอบรมเรื่องการจัดทําเว็บ
ไซดและการนําขอมูล
เผยแพรในเว็บไซดของ
หลักสูตร ใหแกบุคลากร
หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ 
ในวันที่ 9 มิถุนายน 2553 ณ 
สํานักวิทยบริการฯ 
- มีจํานวนผูเขารวมโครงการ 
11 คน คิดเปนรอยละ 73.33 
- ผูเขารวมโครงการมีความ
พึงพอใจ รอยละ 100 
- ผูเขารวมโครงการสามารถ
นําความรูไปประยุกตใช รอย
ละ 100 

คาวัสดุ
การศึกษา 

15,000   

55.โครงการเสริมสรางภาวะผูนํา สําหรับนักศึกษา
หลักสูตรภาษาอังกฤษ ชั้นปที่ 3 

20,000   20,000 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ดาน
ภาวะผูนํา และการทํา
กิจกรรมเสริมสรางภาวะผูนํา 
ใหกับนักศึกษาหลักสูตร
ภาษาอังกฤษชั้นปที่ 4 ใน
วันที่ 20 สิงหาคม 2553  

คาใชจาย
ในการ

พัฒนาการ
เรียนการ
สอน 

20,000   



แผนปฏิบัติราชการ ผลการดําเนินงาน 
งาน/โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

แผนดิน 
เงินฝาก
ประเภท     
ถอนคืน 

เงินอื่นๆ รวม วิธีการดําเนินงานและ       
ผลการดําเนินงาน 

ประเภท
เงินที่ใช 

จํานวนเงิน
เบิกจาย
จริง 

สถานการ
ดําเนินงาน* 

หมายเหตุ 

- จํานวนผูเขารวม จํานวน 96 
คน คิดรอยละ 96 
- ผูเขารวมโครงการมีความ
พึงพอใจ รอยละ 78.95 

56.โครงการ "คาย รปศ.รวมใจอาสาพัฒนาชุมชน 
ครั้งที่ 3" ตอน ตอความฝนใหเติมเต็ม 

16,700   16,700 นักศึกษาจัดกิจกรรมคาย
อาสา วันที่ 12-14 สิงหาคม 
2553 ณ โรงเรียนบานหวย
ตะแคง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ โดย
ใหความรูแกเด็กนักเรียน
โรงเรียนบานหวยตะแคง         
จ.ชัยภูมิ โดยมีกิจกรรมดาน
วิชาการ คือ กิจกรรมวันแม ,
ปลูกปา , กิจกรรมใหความรู
ประกอบสื่อสารสอน 5 ซุม
กิจกรรม กิจกรรม
นันทนาการ กีฬาสี เชื่อม
ความสัมพันธระหวาง
นักศึกษา,นักเรียน และ
ชาวบาน กิจกรรมสัมพันธ
ชุมชน กิจกรรมประกวด
มารยาท ซุมประลองฝมือ 

คาวัสดุ
การศึกษา 

16,700   



แผนปฏิบัติราชการ ผลการดําเนินงาน 
งาน/โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

แผนดิน 
เงินฝาก
ประเภท     
ถอนคืน 

เงินอื่นๆ รวม วิธีการดําเนินงานและ       
ผลการดําเนินงาน 

ประเภท
เงินที่ใช 

จํานวนเงิน
เบิกจาย
จริง 

สถานการ
ดําเนินงาน* 

หมายเหตุ 

- มีผูเขารวมโครงการ
จํานวน 113 คน (80) คิดเปน
รอยละ 100 
- ผูเขารวมโครงการมีความรู
ความเขาใจตอโครงการ คิด
เปนรอยละ 94.71 

- ผูเขารวมโครงการมีความพึง
พอใจ คิดเปนรอยละ 90.59 

- ผูเขารวมโครงการมีการนํา
ความรูไปใช คิดเปนรอยละ 
94.41   

57.โครงการวันชอใหม คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร 

  65,000         65,000  จัดกิจกรรม การประกวด
ดาว-เดือน  การประกวด
Miss Lady Lady  การ
ประกวด MC การประกวด
กองเชียร และการแสดง ใน
วันที่ 1 สิงหาคม 2553 ณ 
อาคารนิมิบุตร สนามกีฬา
แหงชาติ มีนักศึกษาเขารวม
โครงการ 850 คน  
คณะมนุษยศาสตรฯ ไดรับ

โครงการ
บริหาร
การเพื่อ
สุขภาพ 
(รหัส 
52) 

    65,000   



แผนปฏิบัติราชการ ผลการดําเนินงาน 
งาน/โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

แผนดิน 
เงินฝาก
ประเภท     
ถอนคืน 

เงินอื่นๆ รวม วิธีการดําเนินงานและ       
ผลการดําเนินงาน 

ประเภท
เงินที่ใช 

จํานวนเงิน
เบิกจาย
จริง 

สถานการ
ดําเนินงาน* 

หมายเหตุ 

รางวัลดังนี้   
1) รางวัลชนะเลิศ การ
ประกวดกองเชียร (ประเภท
เทคนิค)  
2)  รางวัลสาวหนาใส ใน
กิจกรรมการประกวดดาว
เดือน โดยนางสาวทรายขวัญ  
ภาสําราญ นักศึกษาหลักสูตร
ภาษาอังกฤษธุรกิจ  

58.โครงการวันไหวครูและปฐมนิเทศนักศึกษา 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ปการศึกษา 
2553 

  60,000  60,000 กิจกรรมที่ 1 ปฐมนิเทศ
นักศึกษาชั้นปที่ 1 คณะ
มนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร ในวันที่ 30 
พฤษภาคม 2553  
กิจกรรมที่ 2 การไหวครู ใน
วันที่  22 กรกฎาคม 2553 
ผลสํารวจของนักศึกษา โดย
มีผูตอบแบบสอบถาม
ทั้งหมด 524 คน แบงเปน
เพศชาย 145 คน (รอยละ 
27.7 ) และเพศหญิง 379 คน 

โครงการ
บริหารการ
เพื่อสุขภาพ
(รหัส 52) 

25,000   



แผนปฏิบัติราชการ ผลการดําเนินงาน 
งาน/โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

แผนดิน 
เงินฝาก
ประเภท     
ถอนคืน 

เงินอื่นๆ รวม วิธีการดําเนินงานและ       
ผลการดําเนินงาน 

ประเภท
เงินที่ใช 

จํานวนเงิน
เบิกจาย
จริง 

สถานการ
ดําเนินงาน* 

หมายเหตุ 

(รอยละ 72.3)  
- มีความพึงพอใจใน
ภาพรวม เทากับ 4.23  
- เมื่อพิจารณาในประเด็น
ยอย พบวา  
1) ดานสถานที่ในการดําเนิน
โครงการ  มีคาเฉลี่ยเทากับ 
4.64  
2) ดานความรูและการใช
ประโยชนจากโครงการ  มี
คาเฉลี่ยเทากับ 4.16  
3) ดานการบริการของผู
ดําเนินโครงการ  มีคาเฉลี่ย
เทากับ 3.91  

59.โครงการลานกิจกรรมสัมพันธคณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

 50,000  50,000    X ไมไดดําเนินการ 
โดยจะ
ดําเนินการใน
ภาคเรียนที่  
2/2553 

60.โครงการแขงขันฟุตซอล คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร 

 8,000 8,000 
 

16,000    X ไมไดดําเนินการ
เนื่องจาก



แผนปฏิบัติราชการ ผลการดําเนินงาน 
งาน/โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

แผนดิน 
เงินฝาก
ประเภท     
ถอนคืน 

เงินอื่นๆ รวม วิธีการดําเนินงานและ       
ผลการดําเนินงาน 

ประเภท
เงินที่ใช 

จํานวนเงิน
เบิกจาย
จริง 

สถานการ
ดําเนินงาน* 

หมายเหตุ 

ซ้ําซอนกับ
โครงการแขงขัน
ฟุตซองของกอง
พัฒนานักศึกษา 

61.โครงการรวมรักษ พิทักษสิ่งแวดลอม  6,000  6,000 กิจกรรมที่ 1 ประชาสัมพันธ
โครงกร ในวันที่ 23 
สิงหาคม 2553 
กิจกรรมที่ 2 การปลูกปา  
ณ อุทยานแหงชาติทับลาน 
จ.ปราจีนบุรี ในวันที่ 27-29  
สิงหาคม 2553 
- มีจํานวนนักศึกษาเขารวม
โครงการ 50 คน คิดเปนรอย
ละ 142.85 
1. ปจจัยที่เกี่ยวของกับการทํา
โครงการ มีคาเฉลี่ยเทากับ 
4.100 
2. กระบวนการในการ
ดําเนินโครงการ มีคาเฉลี่ย
เทากับ 3.833 
3. ความรูที่ไดจาการดําเนิน

โครงการ
บริหารการ
เพื่อสุขภาพ
(รหัส 52) 

6,000   



แผนปฏิบัติราชการ ผลการดําเนินงาน 
งาน/โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

แผนดิน 
เงินฝาก
ประเภท     
ถอนคืน 

เงินอื่นๆ รวม วิธีการดําเนินงานและ       
ผลการดําเนินงาน 

ประเภท
เงินที่ใช 

จํานวนเงิน
เบิกจาย
จริง 

สถานการ
ดําเนินงาน* 

หมายเหตุ 

โครงการ มีคาเฉลี่ยเทกับ 
4.017 

62.โครงการสงเสริมศิลปวัฒนธรรมและปลูกฝง
คุณธรรมจริยธรรมแกบุคลากรและนักศึกษา
หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ ชั้นปที่ 4 

0   0 กิจกรรมที่ 1 ขอความรวมมือ
ใหบุคลากรแตงกายดวยชุด
ไทย/ผาไทย 
กิจกรรมที่ 2 จัดอบรมเรื่อง
คุณธรรมและ จริยธรรม
ใหแกนักศึกษาหลักสูตร
ภาษาอังกฤษธุรกิจ ชั้นปที่ 4 
ในวันที่ 9 มีนาคม 2553 
- มีจํานวนผูเขารวมโครงการ 
100 คน คิดเปนรอยละ 80 
- ผูเขารวมโครงการมีความ
พึงพอใจรอยละ 80 

ไมใชงบ 
ประมาณ 

0   

63.โครงการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมแบบมี
สวนรวม 

  11,000  11,000 จัดกิจกรรมบําเพ็ญสาธารณะ
ประโยชน ฟงเทศน ฝก
สมาธิ และถวายเทียนพรรษา
พรอมผาอาบน้ําฝน ณ วัด
ราชผาติการาม ในวันที่ 22 
กรกฎาคม 2553 
- มีนักศึกษาเขารวมโครงการ

โครงการ
บริหาร
กายเพื่อ
สุขภาพ 
(รหัส 52) 

7,100   



แผนปฏิบัติราชการ ผลการดําเนินงาน 
งาน/โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

แผนดิน 
เงินฝาก
ประเภท     
ถอนคืน 

เงินอื่นๆ รวม วิธีการดําเนินงานและ       
ผลการดําเนินงาน 

ประเภท
เงินที่ใช 

จํานวนเงิน
เบิกจาย
จริง 

สถานการ
ดําเนินงาน* 

หมายเหตุ 

73 คน คิดเปนรอยละ 104.29
บุคลากร 7 คน คิดเปนรอย
ละ 70 
- ผูเขารวมโครงการมีความ
พึงพอใจ รอยละ 96.8 

64.โครงการวันภาษาไทยแหงชาติ 25,000   25,000 กิจกรรมที่ 1 เกมทางภาษาไทย
กิจกรรมที่ 2 การขับรอง
เพลงไทยลูกทุง 
กิจกรรมที่ 3 การแสดง
ภาษาไทยปละคํา 
กิจกรรมที่ 4 การโตวาที 
กิจกรรมที่ 5 จากใจสื่อถึงแม 
ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2553 

คาวัสดุ
การศึกษา 

22,156   

65.โครงการนักศึกษาภาษาอังกฤษรักวัฒนธรรม
ไทย 

0   0 ใหนักศึกษาหลักสูตร
ภาษาอังกฤษนําเสนอขอมูล
ทางประวัติศาสตรไทยเปน
ภาษาอังกฤษ ณ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ในวันที่ 
17 กันยายน 2553 
- มีจํานวนผูเขารวมโครงการ 
90 คน คิดเปนรอยละ 90 

ไมใชงบ 
ประมาณ 

0   



แผนปฏิบัติราชการ ผลการดําเนินงาน 
งาน/โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

แผนดิน 
เงินฝาก
ประเภท     
ถอนคืน 

เงินอื่นๆ รวม วิธีการดําเนินงานและ       
ผลการดําเนินงาน 

ประเภท
เงินที่ใช 

จํานวนเงิน
เบิกจาย
จริง 

สถานการ
ดําเนินงาน* 

หมายเหตุ 

- ผูเขารวมโครงการมีความ
พึงพอใจ รอยละ 87.19 

66.โครงการสมานไมตรี นองพี่จิตวิทยา   5,000 5,000 กิจกรรมที่ 1 การตอนรับ
นักศึกษาใหม โดยใหขอมูล
ความรูเกี่ยวกับการเรียนใน
มหาวิทยาลัย ในวันที่  
- มีผูเขารวมโครงการ 
(นักศึกษาชั้นปที่ 1)  จํานวน  
66 คน คิดเปนรอยละ  81.5   
- ผูเขารวมโครงการมีความ
พึงพอใจ รอยละ 78  
กิจกรรมที่ 2 การไหวครูของ
หลักสูตรฯ  ในวันที่ 8 
กรกฎาคม 2553  
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
ดุสิต   
- มีผูเขารวมโครงการ 
จํานวน 267 คน คิดเปนรอย
ละ  70.75 
- ผูเขารวมโครงการมีความ
พึงพอใจ รอยละ 82.6   

งบ 
ประมาณ
ของ

หลักสูตร
และ

นักศึกษา 

5,000   



แผนปฏิบัติราชการ ผลการดําเนินงาน 
งาน/โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

แผนดิน 
เงินฝาก
ประเภท     
ถอนคืน 

เงินอื่นๆ รวม วิธีการดําเนินงานและ       
ผลการดําเนินงาน 

ประเภท
เงินที่ใช 

จํานวนเงิน
เบิกจาย
จริง 

สถานการ
ดําเนินงาน* 

หมายเหตุ 

67.โครงการวันรพี 56,400    กิจกรรมที่ 1 จัดนิทรรศการ
แสดงประวัติพระองคเจา
รพีพัฒนศักดิ์ 
กิจกรรมที่ 2 สัมมนาวิชาการ
ดานกฎหมาย เรื่องบทบาท
ของนักนิติศาสตรและกับ
สภาพสังคมไทยปจจุบัน  
กิจกรรมที่ 3 แขงขันตอบ
ปญหากฎหมาย 
ในวันที่ 4 สิงหาคม 2553 ณ 
หองประชุม 2 ชั้น 4 อาคาร
บัณฑิตวิทยาลัย 
กิจกรรมที่ 4 วางพวงมาลา
ถวายพระองคเจารพีพัฒน
ศักดิ์ ในวันที่ 7 สิงหาคม 
2553 ณ ศาลฎีกา  
- มีจํานวนผูเขารวมโครงการ
420 คน คิดเปนรอยละ 100 
- ผูเขารวมโครงการมีความรู
ความเขาใจดานกฎหมาย 
รอยละ 81.80  

คาวัสดุ
การศึกษา 

54,522   



แผนปฏิบัติราชการ ผลการดําเนินงาน 
งาน/โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

แผนดิน 
เงินฝาก
ประเภท     
ถอนคืน 

เงินอื่นๆ รวม วิธีการดําเนินงานและ       
ผลการดําเนินงาน 

ประเภท
เงินที่ใช 

จํานวนเงิน
เบิกจาย
จริง 

สถานการ
ดําเนินงาน* 

หมายเหตุ 

- ผูเขารวมโครงการมีความ
พึงพอใจ รอยละ 81.40 
- ผูเขารวมโครงการสามารถ
นําความรูไปใชประโยชนคิด
เปนรอยละ 84.00 

68.โครงการเสริมสรางเครือขายและศักยภาพทาง
วิชาการสาขาคหกรรมศาสตรในสถาบันอุดมศึกษา 

150,000    150,000 จัดประชุมสัมมนา
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นทาง
วิชาการ ในระหวางวันที่ 26 
– 27 สิงหาคม 2553 ณ หอง
กาหลา โรงแรมสวนดุสิต
เพลส   
- มีจํานวนผูเขารวมโครงการ 
135 คน คิดเปนรอยละ 100  
- ผูเขารวมโครงการมีความรู
ความเขาใจ รอยละ 100  
–  ผูเขารวมโครงการมีความ
พึงพอใจ รอยละ 100  
- ผูเขารวมโครงการสามารถ
นําความรูที่ไดไปใช รอยละ 
100 

โครงการ
เสริมสราง
เครือขาย
ความ
รวมมือ 
ดานศิลป
วัฒนธรรม 

148,599   

69.โครงการดนตรีไทยสัญจร ครั้งที่ 3 8,500    8,500  ฝกซอมบรรเลงเพลงไทย 15 คาวัสดุ 8,500   



แผนปฏิบัติราชการ ผลการดําเนินงาน 
งาน/โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

แผนดิน 
เงินฝาก
ประเภท     
ถอนคืน 

เงินอื่นๆ รวม วิธีการดําเนินงานและ       
ผลการดําเนินงาน 

ประเภท
เงินที่ใช 

จํานวนเงิน
เบิกจาย
จริง 

สถานการ
ดําเนินงาน* 

หมายเหตุ 

มกราคม - 4 กุมภาพันธ 
2553 และจัดแสดงวันที่ 8 
กุมภาพันธ 2553 ณ ลานหนา 
อาคาร 1  
- มีจํานวนผูเขารวมโครงการ 
113 คน คิดเปนรอยละ 96.58 
ผูเขารวมโครงการมีความพึง
พอใจ รอยละ 79 

การศึกษา 

70.โครงการวิจัยการพัฒนานวัตกรรมการสอน
ภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา โดยใชวิธีการ
สอนการเรียนรูภาษาแบบรวมมือ 

  500,000 
 

500,000  งบ วช.    

71.โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารยหลักสูตร
ภาษาอังกฤษธุรกิจ 

28,000   28,000 จัดอบรมเรื่อง การทําวิจัยชั้น
เรียน ใหแกอาจารยหลักสูตร
ภาษาอังกฤษธุรกิจ ในวันที่ 
25 พฤษภาคม 2553 ณ 
โรงแรมสวนดุสิตเพลส 
- มีจํานวนผูเขารวมโครงการ 
20 คน คิดเปนรอยละ 86.95 
- ผูเขารวมโครงการมีความ
พึงพอใจรอยละ 100 
- ผูเขารวมโครงการสามารถ

คาวัสดุ
การศึกษา 

26,800   



แผนปฏิบัติราชการ ผลการดําเนินงาน 
งาน/โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

แผนดิน 
เงินฝาก
ประเภท     
ถอนคืน 

เงินอื่นๆ รวม วิธีการดําเนินงานและ       
ผลการดําเนินงาน 

ประเภท
เงินที่ใช 

จํานวนเงิน
เบิกจาย
จริง 

สถานการ
ดําเนินงาน* 

หมายเหตุ 

นําความรูไปประยุกตใช รอย
ละ 100 

72.โครงการพัฒนาบุคลากรประจําหลักสูตร
จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ 

30,000   30,000 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ใน
หัวขอ “ทักษะการให
คําปรึกษาผูปายสุขภาพจิต”  
ใหกับบุคลากรในหลักสูตร 
วันที่ 21-22 สิงหาคม 2553 
ณ สระมะนาวรีสอรท 
จังหวัดนครนายก   
- มีจํานวนผูเขารวมโครงการ 
6 คน คิดเปนรอยละ 66.6  
- ผูเขารวมโครงการมีความ
พึงพอใจ รอยละ 98  

คาวัสดุ
การศึกษา 

19,390   

73.โครงการพัฒนาศักยภาพทางดานไอทีสําหรับ
บุคลากรคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

25,000   25,000 หลักสูตรที่ 1 อบรมการ
พัฒนา e-portfolio วันที่  8-9 
มิถุนายน 2553  
- มีจํานวนผูเขารวมโครงการ 
30 คน คิดเปนรอยละ100 
- ผูเขารวมโครงการมีความ
พึงพอใจ รอยละ 89.80 
หลักสูตรที่ 2 อบรมการ

คาวัสดุ
การศึกษา 

25,000   



แผนปฏิบัติราชการ ผลการดําเนินงาน 
งาน/โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

แผนดิน 
เงินฝาก
ประเภท     
ถอนคืน 

เงินอื่นๆ รวม วิธีการดําเนินงานและ       
ผลการดําเนินงาน 

ประเภท
เงินที่ใช 

จํานวนเงิน
เบิกจาย
จริง 

สถานการ
ดําเนินงาน* 

หมายเหตุ 

พัฒนา e-book วันที่  26-27 
พฤษภาคม 2553 
 ณ หอง 11305  
- มีจํานวนผูเขารวมโครงการ
หลักสูตรละ 30 คน คิดเปน
รอยละ100 
- ผูเขารวมโครงการมีความ
พึงพอใจ รอยละ 85.60  

74.โครงการการจัดการความรูเพื่อพัฒนาศักยภาพ
ทางวิชาการแกคณาจารยคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร 

28,800   28,800  กิจกรรมที่ 1 การแลกเปลี่ยน
เรียนรูเพื่อพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรดานวิชาการและ 
กิจกรรมที่ 2 การแลกเปลี่ยน
เรียนรู เรื่อง R2R (Routine to 
Research)  
ในวันที่ 29 กรกฎาคม  2553 
- มีจํานวนผูเขารวมโครงการ 
100 คน คิดเปนรอยละ 100 
-  ผูเขารวมโครงการมีความ
พึงพอใจในดานตาง ๆ ดังนี้ 
1) ปจจัยที่เกี่ยวของกับการ
ฝกอบรม มีคาเฉลี่ยเทากับ 

คาวัสดุ
การศึกษา 

28,600   



แผนปฏิบัติราชการ ผลการดําเนินงาน 
งาน/โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

แผนดิน 
เงินฝาก
ประเภท     
ถอนคืน 

เงินอื่นๆ รวม วิธีการดําเนินงานและ       
ผลการดําเนินงาน 

ประเภท
เงินที่ใช 

จํานวนเงิน
เบิกจาย
จริง 

สถานการ
ดําเนินงาน* 

หมายเหตุ 

4.317 
2) กระบวนการฝกอบรมการ
ใหบริการของเจาหนาที่ มี
คาเฉลี่ยเทากับ 4.286 
3) ความรูที่ไดจาการดําเนิน
โครงการ มีคาเฉลี่ยเทกับ 
4.339 
กิจกรรมที่ 3 การวิจัยในชั้น
เรียน 
ในวันที่ 10 สิงหาคม  2553  
- มีจํานวนผูเขารวมโครงการ 
30 คน  คิดเปนรอยละ 100 
- ผลการดําเนินโครงการเปน
ดังนี้  
1) ปจจัยที่เกี่ยวของกับการ
ฝกอบรม มีคาเฉลี่ยเทากับ 
4.267 
2) กระบวนการฝกอบรมการ
ใหบริการของเจาหนาที่ มี
คาเฉลี่ยเทากับ 4.100 
3) ความรูที่ไดจาการดําเนิน



แผนปฏิบัติราชการ ผลการดําเนินงาน 
งาน/โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

แผนดิน 
เงินฝาก
ประเภท     
ถอนคืน 

เงินอื่นๆ รวม วิธีการดําเนินงานและ       
ผลการดําเนินงาน 

ประเภท
เงินที่ใช 

จํานวนเงิน
เบิกจาย
จริง 

สถานการ
ดําเนินงาน* 

หมายเหตุ 

โครงการ มีคาเฉลี่ยเทกับ 
4.211 
กิจกรรมที่  4  การสราง
แบบสอบถาม 
ในวันที่ 24 สิงหาคม  2553  
- มีจํานวนผูเขารวมโครงการ 
30 คน คิดเปนรอยละ 100 
- ผลการดําเนินโครงการเปน
ดังนี้  
1) ปจจัยที่เกี่ยวของกับการ
ฝกอบรม มีคาเฉลี่ยเทากับ 
4.125 
2) กระบวนการฝกอบรมการ
ใหบริการของเจาหนาที่ มี
คาเฉลี่ยเทากับ 4.156 
3)  ความรูที่ไดจาการดําเนิน
โครงการ มีคาเฉลี่ยเทกับ 
4.111 

75.โครงการพัฒนาบุคลากรคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร 

200,000   200,000 กิจกรรมที่ 1 การสงเสริม
จรรยาบรรณวิชาชีพและ
เสริมสรางสุขภาพบุคลากร 

คาวัสดุ
การศึกษา 

94,840  (47,200 + 
47,640) 



แผนปฏิบัติราชการ ผลการดําเนินงาน 
งาน/โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

แผนดิน 
เงินฝาก
ประเภท     
ถอนคืน 

เงินอื่นๆ รวม วิธีการดําเนินงานและ       
ผลการดําเนินงาน 

ประเภท
เงินที่ใช 

จํานวนเงิน
เบิกจาย
จริง 

สถานการ
ดําเนินงาน* 

หมายเหตุ 

วันที่ 28 ธันวาคม 2552 ณ 
หองปนนอย และอาคารพละ
ศึกษา 
กิจกรรมที่ 2 การสงบุคลากร
เขาประชุม/สัมมนา/อบรม 
เพื่อพัฒนาทางวิชาการและ
วิชาชีพ 

76.โครงการฝกอบรมศิลปสําหรับบุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต รุนที่ 2 

8,000   8,000 จัดอบรมวาดภาพสีน้ําและสี
น้ํามัน ระหวางวันที่ 16 
สิงหาคม – 2 กันยายน 2553  
ใหกับบุคลากรมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนดุสิต  
- มีจํานวนผูเขาอบรม 18 คน 
คิดเปนรอยละ 90 
- ผูเขาอบรมมีความพึงพอใจ 
รอยละ 90 
- ผูเขาอบรมสามารถ
สรางสรรคภาพสีน้ําและสี
น้ํามัน รอยละ 100 

คาวัสดุ
การศึกษา 

7,995   

77.โครงการการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับ
หลักสูตรและคณะ 

50,400  38,400 
 

88,800 กิจกรรมที่ 1 วิพากษ SAR 
รอบ 6 เดือน 

งบประมาณ
จากกลุม

45,000  * ไดรับอนุมัติ
งบประมาณ



แผนปฏิบัติราชการ ผลการดําเนินงาน 
งาน/โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

แผนดิน 
เงินฝาก
ประเภท     
ถอนคืน 

เงินอื่นๆ รวม วิธีการดําเนินงานและ       
ผลการดําเนินงาน 

ประเภท
เงินที่ใช 

จํานวนเงิน
เบิกจาย
จริง 

สถานการ
ดําเนินงาน* 

หมายเหตุ 

กิจกรรมที่ 2 วิพากษ SAR 
รอบ 12 เดือน 
กิจกรรมที่ 3 การประเมิน
คุณภาพการศึกษาระดับ
หลักสูตร วันที่ 12-14 
พฤษภาคม 2553 
กิจกรรมที่ 4 การประเมิน
คุณภาพการศึกษาระดับคณะ 
วันที่ 14-15 มิถุนายน 2553 
ผลการประเมิน 
คณะมนุษยศาสตรฯ  2.60  
ภาษาไทย 1.48  
ภาษาอังกฤษ 1.28 
ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1.38 
จิตวิทยาอุตสาหกรรม 1.23 
นิติศาสตร 0.88 
รัฐศาสตร 1.59 
รัฐประศาสนศาสตร 1.65 
ศิลปกรรม 1.24 
คหกรรมศาสตร 1.43 
ออกแบบงานแสดงฯ  1.38 

งานประกัน
คุณภาพ 

แผนดิน จํานวน
เงิน 45,000 บาท 
 



แผนปฏิบัติราชการ ผลการดําเนินงาน 
งาน/โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

แผนดิน 
เงินฝาก
ประเภท     
ถอนคืน 

เงินอื่นๆ รวม วิธีการดําเนินงานและ       
ผลการดําเนินงาน 

ประเภท
เงินที่ใช 

จํานวนเงิน
เบิกจาย
จริง 

สถานการ
ดําเนินงาน* 

หมายเหตุ 

                                      รวม 2,835,100 200,000 15,009,448 18,044,548   688,468   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



งาน/โครงการ/กิจกรรม และงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 (นอกแผน) 
 

แผนปฏิบัติราชการ ผลการดําเนินงาน 
งาน/โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

แผนดิน 
เงินฝาก
ประเภท     
ถอนคืน 

เงินอื่นๆ รวม วิธีการดําเนินงานและ       
ผลการดําเนินงาน 

ประเภท
เงินที่ใช 

จํานวนเงิน
เบิกจาย
จริง 

สถานการ
ดําเนินงาน* 

หมายเหตุ 

1. โครงการสอบเกรดดนตรี   5,500 5,500 จัดสอบเกรดดนตรี ตาม
เครื่องดนตรีที่เรียน ทั้งดนตรี
ไทยและดนตรีสากล ในวันที่ 
31 ตุลาคม 2552 ณ หอง 
1104  หอง 1202 และหอง 
1203 
- มีนักเรียนสามารถสอบผาน 
จํานวน 22 คน จากผูสมัคร
สอบ 22 คน คิดเปนรอยละ 
100 

โครงการ
สอน
ดนตรี
บุคคล 
ภายนอก 

4,540   

2. โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-ญี่ปุน    0 จัดกิจรรมใหนักศึกษาที่เรียน
วิชาภาษาญี่ปุนไดพบปะ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
และทํากิจกรรมตาง ๆ 
รวมกันกับนักศึกษาชาว
ญี่ปุน ในวันที่ 27 มกราคม 
2553  ณ โรงแรมทวิน ทาว
เวอร 
- มีจํานวนผูเขารวมโครงการ

ไมใชงบ 
ประมาณ 

0   



แผนปฏิบัติราชการ ผลการดําเนินงาน 
งาน/โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

แผนดิน 
เงินฝาก
ประเภท     
ถอนคืน 

เงินอื่นๆ รวม วิธีการดําเนินงานและ       
ผลการดําเนินงาน 

ประเภท
เงินที่ใช 

จํานวนเงิน
เบิกจาย
จริง 

สถานการ
ดําเนินงาน* 

หมายเหตุ 

ทั้งหมด 23  คน คิดเปนรอย
ละ 153.33 
- ผูเขารวมโครงการมีความ
พึงพอใจ รอยละ 89.40 

3. โครงการเทศกาลอาหารญี่ปุน    0 จัดกิจกรรมเผยแพร
ศิลปวัฒนธรรมญี่ปุน อาทิ 
ศิลปะการทําอาหารญี่ปุน 
การประกวดรองเพลงญี่ปุน
การแขงขันวิ่งสามขาสามัคคี
และการวิ่งตอบคําถาม ใหแก
นักศึกษา บุคลากร และ
ผูสนใจ ในวันที่ 11 
กุมภาพันธ 2553 ณ ลานหนา
อาคาร 1 
- มีจํานวนผูเขารวมโครงการ
ประมาณ 400 คน คิดเปน
รอยละ 160  
- ผูเขารวมโครงการมีความรู
ความเขาใจเรื่อง
ศิลปวัฒนธรรมอาหารญี่ปุน 
รอยละ 93 

ไมใชงบ 
ประมาณ 

0   



แผนปฏิบัติราชการ ผลการดําเนินงาน 
งาน/โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

แผนดิน 
เงินฝาก
ประเภท     
ถอนคืน 

เงินอื่นๆ รวม วิธีการดําเนินงานและ       
ผลการดําเนินงาน 

ประเภท
เงินที่ใช 

จํานวนเงิน
เบิกจาย
จริง 

สถานการ
ดําเนินงาน* 

หมายเหตุ 

- ผูเขารวมโครงการมีความ
พึงพอใจ รอยละ 93.80 
- ผูเขารวมโครงการสามารถ
นําความรูไปใชได รอยละ 
91.20 

4. โครงการสงเสริมศักยภาพทางภาษาผานบท
ละครญี่ปุน 

   0 จัดสอนภาษาญี่ปุนผานบท
ละคร  ในระหวางวันที่ 10- 
13 มีนาคม 2553 ณ หอง 401 
- มีจํานวนผูเขารวมโครงการ
ทั้งหมด 16 คน คิดเปนรอย
ละ 106.66 
- ผูเขารวมโครงการมีความรู
ความเขาใจ รอยละ 77  
- ผูเขารวมโครงการมีความ
พึงพอใจรอยละ 88  
- ผูเขารวมโครงการสามารถ
นําความรูเพิ่มเติมที่ไดไปใช
ในการเรียนภาษาญี่ปุน รอย
ละ 93.20 

ไมใชงบ 
ประมาณ 

0   

5. โครงการวารสารญี่ปุน “วะ” 9,000   9,000 จัดทําวารสารญี่ปุน “วะ” 
จํานวน 1,000 ฉบับ และ

คาวัสดุ
การศึกษา 

9,000   



แผนปฏิบัติราชการ ผลการดําเนินงาน 
งาน/โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

แผนดิน 
เงินฝาก
ประเภท     
ถอนคืน 

เงินอื่นๆ รวม วิธีการดําเนินงานและ       
ผลการดําเนินงาน 

ประเภท
เงินที่ใช 

จํานวนเงิน
เบิกจาย
จริง 

สถานการ
ดําเนินงาน* 

หมายเหตุ 

เผยแพรในชวงเดือน
กันยายน 2553 ใหแก
นักศึกษา บุคลากรและ
ผูสนใจ 
- ผูเขารวมโครงการมีความ
พึงพอใจรอยละ 96 

6. โครงการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรภาษาอังกฤษ
ธุรกิจตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ  

50,000   50,000 กิจกรรมที่ 1 การพัฒนา / 
ปรับปรุงหลักสูตร
ภาษาอังกฤษธุรกิจตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา ในวันที่ 18 
มีนาคม 2553 โดย อาจารย
อภิรดี ผลประเสริฐ  
กิจกรรมที่ 2 การพัฒนา / 
ปรับปรุงหลักสูตรภาษา 
อังกฤษธุรกิจตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดม 
ศึกษา ในวันที่ 6 พฤษภาคม 
2553 ดานเลขานุการ โดยคุณ
มยุรฉัตร เอี่ยมกุล เลขานุการ
ผูบริหาร บมจ. ไทยพาณิชย

งบจาก
สํานัก
สงเสริม
วิชาการ

ฯ 

43,825 
 

  



แผนปฏิบัติราชการ ผลการดําเนินงาน 
งาน/โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

แผนดิน 
เงินฝาก
ประเภท     
ถอนคืน 

เงินอื่นๆ รวม วิธีการดําเนินงานและ       
ผลการดําเนินงาน 

ประเภท
เงินที่ใช 

จํานวนเงิน
เบิกจาย
จริง 

สถานการ
ดําเนินงาน* 

หมายเหตุ 

นิวยอรคไลฟ และการ
โรงแรมโดยคุณฐาปนีย 
สินาดโยธารักษ 
ผูอํานวยการแผนกทรัพยากร
โรงแรมแลนดมารค 
กรุงเทพฯ  
กิจกรรมที่ 3 การพัฒนา / 
ปรับปรุงหลักสูตรภาษา 
อังกฤษธุรกิจตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดม 
ศึกษา ในวันที่17 มิถุนายน 
2553 ดานโลจิสติกส โดยคุณ
ปยะพร วิจิตรศิลป กรรมการ
ผูจัดการ บริษัทกันตัง คอน
เทนเนอร เดโพ จํากัด ดาน
การตลาดโดยคุณศักดิ์ชัย 
คมกฤส ผูชวยกรรมการ
ผูจัดการบริษัท ไทยรุงยูเนี่ยน
คาร จํากัด (มหาชน) 
กิจกรรมที่ 4 สรุปการพัฒนา 
/ ปรับปรุงหลักสูตรภาษา 



แผนปฏิบัติราชการ ผลการดําเนินงาน 
งาน/โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

แผนดิน 
เงินฝาก
ประเภท     
ถอนคืน 

เงินอื่นๆ รวม วิธีการดําเนินงานและ       
ผลการดําเนินงาน 

ประเภท
เงินที่ใช 

จํานวนเงิน
เบิกจาย
จริง 

สถานการ
ดําเนินงาน* 

หมายเหตุ 

อังกฤษธุรกิจตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดม 
ศึกษา ในวันที่ 15 กรกฎาคม 
2553 โดย ผศ.ดร. กาญจนา 
ชาตตระกูล 
- มีจํานวนผูเขารวมโครงการ 
13 คน คิดเปนรอยละ 100.00
- ผูเขารวมโครงการมีความ
พึงพอใจรอยละ 100  
- ผูเขารวมโครงการสามารถ
นําความรูไปประยุกตใชรอย
ละ 100 

7. โครงการรอยดวงใจสายใย BE    0 กิจกรรมที่ 1 First Meeting 
แนะนําเรื่องเครื่องแตงกาย 
การเรียนและการใชชีวิตใน
มหาวิทยาลัย วันอาทิตยที่ 6 
มิถุนายน 2553 ณ โรงยิม 
ศูนยสุขภาพ ชั้น 2 
กิจกรรมที่ 2 จับพี่รหัส 
นักศึกษาชั้นปที่ 1 และ
นักศึกษารุนพี่ปตางๆ ทํา

ไมใชงบ 
ประมาณ 

0   



แผนปฏิบัติราชการ ผลการดําเนินงาน 
งาน/โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

แผนดิน 
เงินฝาก
ประเภท     
ถอนคืน 

เงินอื่นๆ รวม วิธีการดําเนินงานและ       
ผลการดําเนินงาน 

ประเภท
เงินที่ใช 

จํานวนเงิน
เบิกจาย
จริง 

สถานการ
ดําเนินงาน* 

หมายเหตุ 

กิจกรรมสันทนาการรวมกัน 
ณ โรงยิม ศูนยสุขภาพ ชั้น 2
วันศุกรที่ 2 กรกฎาคม 2553  
กิจกรรมที่ 3 เฉลยพี่รหัส 
นักศึกษาชั้นปที่ 1 และ
นักศึกษารุนพี่ปตางๆ ทํา
กิจกรรมสันทนาการรวมกัน 
วันศุกรที่ 9 กรกฎาคม 2553
ณ โรงยิม ศูนยสุขภาพ ชั้น 2 
กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมเชียร 
นักศึกษาชั้นปที่ 1 และ
นักศึกษารุนพี่ปตางๆ ทํา
กิจกรรมสันทนาการรวมกัน 
- มีจํานวนนักศึกษาชั้นปที่ 1 
ถึงปที่ 4 เขารวมโครงการ 
140 คน คิดเปนรอยละ 78 
- ผูเขารวมโครงการมีความ
พึงพอใจรอยละ 80 

8. โครงการวิจัยเรื่องการประเมินผลหลักสูตร
ภาษาอังกฤษธุรกิจ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2551 

10,000    ดําเนินการระหวางเดือน
มีนาคม – กันยายน 2553  
- ออกแบบการประเมินและ

งบจาก
สํานัก
สงเสริม

10,000   



แผนปฏิบัติราชการ ผลการดําเนินงาน 
งาน/โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

แผนดิน 
เงินฝาก
ประเภท     
ถอนคืน 

เงินอื่นๆ รวม วิธีการดําเนินงานและ       
ผลการดําเนินงาน 

ประเภท
เงินที่ใช 

จํานวนเงิน
เบิกจาย
จริง 

สถานการ
ดําเนินงาน* 

หมายเหตุ 

กําหนดตัวชี้วัดในการ
ประเมิน 
- ดําเนินการเก็บขอมูลวิจัย
จากนักศึกษาและอาจารย
ผูสอนโดยใชแบบสอบถาม
และการสัมภาษณ 
- วิเคราะหขอมูลและแปรผล
วิจัย 
- จัดทํารายงานผลการศึกษา 
วิจัยประเมิน 

วิชาการ
ฯ 

9. โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ดานการ
บริหารจัดการธุรกิจ  
 

   0 การจัดแสดงสินคา (B.E. 
Product Fair) ใหกับ
นักศึกษาหลักสูตรภาษา 
อังกฤษธุรกิจชั้นปที่สามใน
รายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อ
การตลาด 2 ในวันที่ 31 
สิงหาคม 2553 ณ ลานอเนก 
ประสงคหนาคณะมนุษย 
ศาสตรและสังคมศาสตร 
- นักศึกษาชั้นปที่ 1 – 4 เขา
รวมโครงการ 150 คน คิด

ไมใชงบ 
ประมาณ 

0   



แผนปฏิบัติราชการ ผลการดําเนินงาน 
งาน/โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

แผนดิน 
เงินฝาก
ประเภท     
ถอนคืน 

เงินอื่นๆ รวม วิธีการดําเนินงานและ       
ผลการดําเนินงาน 

ประเภท
เงินที่ใช 

จํานวนเงิน
เบิกจาย
จริง 

สถานการ
ดําเนินงาน* 

หมายเหตุ 

เปนรอยละ 100 
- ผูเขารวมโครงการมีความ
พึงพอใจรอยละ 100 

10. โครงการนิติศาสตรรอยดวงใจรวมเปนหนึ่ง   4,500 4,500 จัดกิจกรรมระหวางวันที่  
11 มิ.ย. - 1 ก.ค. 2553 
- ซอมเชียรชวงหลังเลิกเรียน 
- กิจกรรม Walk rally 
- กิจกรรมนันทนาการ 
- กิจกรรมละลายพฤติกรรม 
- มีจํานวนผูเขารวมโครงการ
233  คน คิดเปนรอยละ 
93.95 (เปาหมาย 248 คน) 
- ผูเขารวมโครงการมีความ
พึงพอใจ รอยละ 86.00 
- ผูเขารวมโครงการมีความรู
ความเขาใจ รอยละ 89.20 
- ผูเขารวมโครงการสามารถ
นําความรูไปใชประโยชน
รอยละ 88.60 

งบ 
ประมาณ
สนับสนุน
จาก นศ. 

4,500   

11. โครงการ “การศึกษาศิลปวัฒนธรรมและการ
ฝกปฏิบัติการทางภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยว” 

  20,600 20,600 นํานักศึกษาศึกษา
ศิลปวัฒนธรรมใน 

งบ 
ประ 

20,600   



แผนปฏิบัติราชการ ผลการดําเนินงาน 
งาน/โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

แผนดิน 
เงินฝาก
ประเภท     
ถอนคืน 

เงินอื่นๆ รวม วิธีการดําเนินงานและ       
ผลการดําเนินงาน 

ประเภท
เงินที่ใช 

จํานวนเงิน
เบิกจาย
จริง 

สถานการ
ดําเนินงาน* 

หมายเหตุ 

สถานที่จริง 
- จํานวนนักศึกษา 100 คน
คิดเปนรอยละ 100 

มาณสนับ
สนุน 
จาก นศ. 

12. โครงการ “พัฒนากาย สบายจิต คิดอยาง
สรางสรรค กอนวันทํางาน สําหรับนักศึกษา
วิชาเอกภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร” 

  4,800 4,800 การจัดอบรมเชิงกิจกรรมเพื่อ
พัฒนาบุคลิกภาพและ
พัฒนาการทางกายของ
นักศึกษาทั้งภาคทฤษฎีและ
ปฏิบัติ 
- จํานวนผูเขารับการอบรม 
96 คน คิดเปนรอยละ 100 

งบ 
ประ 
มาณสนับ
สนุน 
จาก นศ. 

4,800   

13. โครงการอบรมปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ
นักศึกษาชั้นปที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
 
 
 
 
 
 
 

    จัดอบรมปรับพื้นฐาน
ภาษาอังกฤษ ใหแกนักศึกษา
ชั้นปที่ 1 จํานวน 887 คน 
ในระหวางวันที่ 22 มีนาคม 
– 1 เมษายน 2553 
- ผูเขาอบรมมีพัฒนาการใน
หารเรียนรูเพิ่มขึ้น รอยละ 91 
- ผูเขาอบรมมีความพึงพอใจ 
รอยละ 84.40 

    

14. โครงการจัดฝกอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษ 
English Language and Communication Skills 

  723,600 723,600 จัดฝกอบรมหลักสูตร
ภาษาอังกฤษ English 

งบ 
ประ 

723,600   



แผนปฏิบัติราชการ ผลการดําเนินงาน 
งาน/โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

แผนดิน 
เงินฝาก
ประเภท     
ถอนคืน 

เงินอื่นๆ รวม วิธีการดําเนินงานและ       
ผลการดําเนินงาน 

ประเภท
เงินที่ใช 

จํานวนเงิน
เบิกจาย
จริง 

สถานการ
ดําเนินงาน* 

หมายเหตุ 

ใหแกเจาหนาที่จากสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว รุน  4 

Language and 
Communication Skills 
ใหแกเจาหนาที่จาก
สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว รุนที่ 4  
- จํานวนผูเขารับการอบรม 8 
คน คิดเปนรอยละ 100 
- ผูเขารับการอบรมไดรับ
การพัฒนาระดับความรูดาน
ภาษาอังกฤษ รอยละ 90 
- ผูเขารับการอบรมมีความ
พึงพอใจรอยละ 84 
- ผูเขารับการอบรมไดรับ
ความรูที่เปนประโยชนรอย
ละ 90.90 

มาณ 
จากสพร. 

15. โครงการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร
ภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

50,000 
 

  50,000 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อ
พัฒนาหลักสูตรภาษาอังกฤษ
ใหเปนไปตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา 
จํานวนผูเขารวมโครงการ

 50,000 
 

  



แผนปฏิบัติราชการ ผลการดําเนินงาน 
งาน/โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

แผนดิน 
เงินฝาก
ประเภท     
ถอนคืน 

เงินอื่นๆ รวม วิธีการดําเนินงานและ       
ผลการดําเนินงาน 

ประเภท
เงินที่ใช 

จํานวนเงิน
เบิกจาย
จริง 

สถานการ
ดําเนินงาน* 

หมายเหตุ 

ประกอบดวย 
(1) อาจารย 22 คน  
(2) วิทยากร 3 คน 
- ไดเลมหลักสูตร
ภาษาอังกฤษตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ 

16. โครงการดําเนินการติดตามผลและประเมิน
หลักสูตรภาษาอังกฤษ 

10,000   10,000 โครงการวิจัยเพื่อติดตาม 
และประเมินผลหลักสูตร
ภาษาอังกฤษ  

งบ 
ประมาณ
จากสํานัก
สงเสริมฯ 

10,000   

17. โครงการ Walk Rally และกีฬาสี   1,500 1,500 เปนกิจกรรม walk rally และ
กีฬาสีใหนักศึกษาหลักสูตร
ภาษาอังกฤษทุกชั้นปมี
โอกาสทําความรูจักและ
สรางสัมพันธภาพที่ดีตอกัน 
เพื่อใหเกิดความรักและความ
สามัคคีกันของนักศึกษา  ใน
วันที่ 28 สิงหาคม 2553 ณ 
โรงเรียนวัดเขมา 
- มีจํานวนผูเขารวมโครงการ 
413 คน คิดเปนรอยละ 82.5 

เงินสนับ
สนุน 
จากนัก 
ศึกษา 

1,500   



แผนปฏิบัติราชการ ผลการดําเนินงาน 
งาน/โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

แผนดิน 
เงินฝาก
ประเภท     
ถอนคืน 

เงินอื่นๆ รวม วิธีการดําเนินงานและ       
ผลการดําเนินงาน 

ประเภท
เงินที่ใช 

จํานวนเงิน
เบิกจาย
จริง 

สถานการ
ดําเนินงาน* 

หมายเหตุ 

- ผูเขารวมโครงการมีความ
พึงพอใจ รอยละ 81.64 

18. โครงการวันภาพยนตรจีน   48,000 48,000 จัดฉายภาพยนตรจีนใหแก
นักศึกษา บุคลากร และ
บุคคลที่สนใจ เขาชม เพื่อ
พัฒนาทักษะทางภาษาจีน 
ใน วันที่ 5 มกราคม 2553 
- ผูเขารวมโครงการจํานวน 
150 คน 
- มีความพึงพอใจ รอยละ 
72.00 

สถาบัน
ขงจื่อ 

48,000   

19. โครงการจัดสัมมนาอาจารยสอนภาษาจีนใน
จังหวัดสุพรรณบุรี 

  89,880 89,880 จัดสัมมนาอาจารยสอน
ภาษาจีนและผูบริหาร
สถานศึกษาในจังหวัด
สุพรรณบุรี  ในวันที่ 28 
มกราคม 2553 ณ หอง
ประชุมขงจื่อ สุพรรณบุรี 
- มีจํานวนตัวแทนจาก
โรงเรียนในจังหวัด
สุพรรณบุรี เขารวมโครงการ 
22 โรงเรียน (จํานวน 120 

สถาบัน
ขงจื่อ 

89,880   



แผนปฏิบัติราชการ ผลการดําเนินงาน 
งาน/โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

แผนดิน 
เงินฝาก
ประเภท     
ถอนคืน 

เงินอื่นๆ รวม วิธีการดําเนินงานและ       
ผลการดําเนินงาน 

ประเภท
เงินที่ใช 

จํานวนเงิน
เบิกจาย
จริง 

สถานการ
ดําเนินงาน* 

หมายเหตุ 

คน) 
20. โครงการวันตรุษจีน   390,500 390,500 จัดแสดงนิทรรศการประวัติ

เทศกาลตรุษจีน ขงจื่อ ชนเผา
ตาง ๆ สถานที่ทองเที่ยวที่
สําคัญ อาหารจีน คํามงคล
ตาง ๆ ในเทศกาลตรุษจีน จุด
แขงขันประกวดรองเพลงจีน 
และประกวดเตน 
วันที่ 13 – 14 กุมภาพันธ 
2553 
- มีจํานวนผูเขารวมโครงการ 
800 คน 
- ความพึงพอใจ รอยละ 
79.10 

สถาบัน
ขงจื่อ 

174,212   

21. โครงการจัดนิทรรศการหนังสือ   399,300 399,300 จัดแสดงนิทรรศการหนังสือ
จีนใหแกโรงเรียนและชุมชน 
ในจังหวัดสุพรรณบุรี และ
จังหวัดใกลเคียง ในระหวาง
วันที่ 9 กุมภาพันธ – 17 
พฤษภาคม 2553 
- ความพึงพอใจรอยละ 

สถาบัน
ขงจื่อ 

399,300   



แผนปฏิบัติราชการ ผลการดําเนินงาน 
งาน/โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

แผนดิน 
เงินฝาก
ประเภท     
ถอนคืน 

เงินอื่นๆ รวม วิธีการดําเนินงานและ       
ผลการดําเนินงาน 

ประเภท
เงินที่ใช 

จํานวนเงิน
เบิกจาย
จริง 

สถานการ
ดําเนินงาน* 

หมายเหตุ 

77.88 
22. โครงการ Open House   27,900 27,900 จัดแสดงนิทรรศการประวัติ

ความเปนมาของประเทศจีน 
จัดกิจกรรมสอนเขียนอักษร
จีนดวยพูกันจีน สอนการ
ทําอาหารจีน สอนการตัด
กระดาษเปนลวดลายตาง ๆ 
ที่ใชในการประดับหรือ
ตกแตงสถานที่  สอนถัก
เชือกแบบจีน และสอนกังฟู 
ในวันที่ 4 และ 7 มีนาคม 
2553 ณ หองประชุมสถาบัน
ขงจื่อ สุพรรณบุรี 
- มีจํานวนผูเขารวมโครงการ 
350 คน 
- ความพึงพอใจรอยละ 
90.33 

สถาบัน
ขงจื่อ 

44,273.30   

23. โครงการสอบวัดระดับความรูภาษาจีน   60,212 60,212 จัดสอบวัดระดับความรู
ภาษาจีน ระดับ 1-5 จํานวน 2 
ครั้ง 
ครั้งที่ 1 วันที่ 14 มีนาคม 

สถาบัน
ขงจื่อ 

60,212   



แผนปฏิบัติราชการ ผลการดําเนินงาน 
งาน/โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

แผนดิน 
เงินฝาก
ประเภท     
ถอนคืน 

เงินอื่นๆ รวม วิธีการดําเนินงานและ       
ผลการดําเนินงาน 

ประเภท
เงินที่ใช 

จํานวนเงิน
เบิกจาย
จริง 

สถานการ
ดําเนินงาน* 

หมายเหตุ 

2553 มีผูเขาสอบ 48 คน 
ครั้งที่ 2 วันที่ 18 กรกฎาคม 
2553 มีผูเขาสอบ 128 คน 

24. โครงการวันไหวพระจันทร   92,000 92,000 เผยแพรศิลปวัฒนธรรมจีน
ในเทศกาลวันไหว 
พระจันทรใหแกนักศึกษา
ของมหาวิทยาลัย โดยจัด
กิจกรรม อาทิ การแสดง
แฟชั่นชุดฉีเพา การแสดง
ละครประวัติประเพณีไหว
พระจันทร การรองเพลงจีน 
การเตนระบําโบราณชน การ
แขงขันประกวดแตงกายชุด
ยอนยุคของจีน และการมอบ
ของขวัญวันไหวพระจันทร 
- มีจํานวนผูเขารวมโครงการ 
300 คน คิดเปนรอยละ 100 

สถาบนั
ขงจื่อ 

92,000   

25. โครงการอบรมศิลปะปองกันตัวและนาฏศิลป
จีน 

  255,192.43 255,192.43 จัดอบรมศิลปะปองกันตัว 
และระบํามองโกเลีย ในวันที่ 
12-30 กรกฎาคม 2553 ณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน

สถาบัน
ขงจื่อ 

255,192.43   



แผนปฏิบัติราชการ ผลการดําเนินงาน 
งาน/โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

แผนดิน 
เงินฝาก
ประเภท     
ถอนคืน 

เงินอื่นๆ รวม วิธีการดําเนินงานและ       
ผลการดําเนินงาน 

ประเภท
เงินที่ใช 

จํานวนเงิน
เบิกจาย
จริง 

สถานการ
ดําเนินงาน* 

หมายเหตุ 

ดุสิต สถาบันขงจื่อ จังหวัด
สุพรรณบุรี จังหวัดอางทอง 
และจังหวัดนครปฐม 
- มีจํานวนผูเขารวมโครงการ 
2,000 คน 
- ความพึงพอใจรอยละ 75.50 

26. โครงการบรรยายภาษาและวัฒนธรรมจีน “การ
ใชชีวิตในตางประเทศ” 

  78,500 78,500 จัดบรรยายหัวขอ “การใชชีวิต
ในตางประเทศ” โดย รศ.ดร.
Zhou Zhangbing จาก
มหาวิทยาลัยชนชาติกวางสี 
สาธารณรัฐประชาชนจีน ใน
วันที่ 16, 17 และ 20 สิงหาคม 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
ดุสิต มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง 
และ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
- มีผูเขารวมโครงการ 121 คน 
- ความพึงพอใจรอยละ 82.34 

สถาบัน
ขงจื่อ 

78,500   

27. โครงการแขงขันขับรองเพลงจีน   110,000 110,000 จัดแขงขันขับรองเพลงจีน 
ใหกับนักศึกษา และนักเรียน
ในระดับมัธยม ในวันที่ 28 

สถาบัน
ขงจื่อ 

110,000   



แผนปฏิบัติราชการ ผลการดําเนินงาน 
งาน/โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

แผนดิน 
เงินฝาก
ประเภท     
ถอนคืน 

เงินอื่นๆ รวม วิธีการดําเนินงานและ       
ผลการดําเนินงาน 

ประเภท
เงินที่ใช 

จํานวนเงิน
เบิกจาย
จริง 

สถานการ
ดําเนินงาน* 

หมายเหตุ 

สิงหาคม 2553 ณ สถาบัน
ขงจื่อ สุพรรณบุรี 
- มีจํานวนผูเขารวมแขงขัน 
35 กลุม 

28. โครงการจัดการเรียนการสอนแกชุมชน    0 นํานักศึกษาหลักสูตรการ
สอนภาษาจีนแกชาว
ตางประเทศ จํานวน 30 คน 
มาสอนภาษาจีนใหแก
โรงเรียนในสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานเขตจังหวัด
สุพรรณบุรี และจังหวัด
ใกลเคียง ในวันที่ 3 มิถุนายน  
– 30 กันยายน 2553  
- มีจํานวนผูสนใจเขารวม
โครงการ 18 โรงเรียน 
- ความพึงพอใจรอยละ 
76.00 

 0   

29. โครงการอบรมภาษาจีนภาคฤดูรอน   1,014,794.50 1,014,794.50 จัดอบรมภาษาจีนใหแก
ผูสนใจ ณ มหาวิทยาลัยกวาง
สี สาธารณรัฐประชาชนจีน 

เก็บจากผู
เขาอบรม 

1,014,794.50   



แผนปฏิบัติราชการ ผลการดําเนินงาน 
งาน/โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

แผนดิน 
เงินฝาก
ประเภท     
ถอนคืน 

เงินอื่นๆ รวม วิธีการดําเนินงานและ       
ผลการดําเนินงาน 

ประเภท
เงินที่ใช 

จํานวนเงิน
เบิกจาย
จริง 

สถานการ
ดําเนินงาน* 

หมายเหตุ 

ระหวางวันที่ 7-27 
พฤษภาคม 2553  
- มีจํานวนผูสนใจเขารวม
โครงการ 26 คน 
- ผูเขารวมโครงการมีความ
พึงพอใจ รอยละ 98.27 

30. โครงการพัฒนาหลักสูตรรัฐศาสตรและ 
รัฐประศาสนศาสตร 

50,000    50,000 อยูระหวางดําเนินการ งบสํานัก
สงเสริมฯ 

   

31. โครงการงานประเพณีทําบุญเดือนสิงห   10,000 10,000 การรวมทําบุญระหวาง 
อาจารย นักศึกษา และศิษย
เกา ในวันที่ 21 สิงหาคม 
2553 ณ วัดภคินีนาถวรวิหาร  
- มีจํานวนอาจารยเขารวม
โครงการ 3 คน 
- มีจํานวนนักศึกษาเขารวม
โครงการ 100 คน 
- มีจํานวนศิษยเกาเขารวม
โครงการ 10 คน 

งบ 
ประมาณ
สนับสนุน

จาก
อาจารย
และ นศ. 

10,000   

 
 



หมายเหต ุ*  
สถานะการดําเนินงาน  : 

 =  ดําเนินการแลวเสร็จ 
 X  =  ยังไมดําเนินการ 

 =  อยูระหวางดําเนินการ 
 


