


 
 

 
แผนปฏิบัติการ 

 
แผนงาน ................. 
ผลผลิต นักศึกษาสายสงัคมศาสตร์ 
โครงการ พัฒนาศักยภาพการศึกษาโปรแกรมวิชาปรัชญา ศาสนาและเทววิทยา 
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย ................................ 
 
1.หลักการและเหตุผล 
 การจัดการเรียนการการสอนต้องมีการใช้วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ เพ่ือใช้เป็นสือ่ในเรียนการสอน 
โปรแกรมวิชาปรัชญา ศาสนาและเทววิทยา  ที่จัดการเรยีนการสอนในรายวิชาต่างๆ จึงจําเป็นต้องมีการ
เปลี่ยนหรือปรับปรุงจัดหาให้เหมาะสมและเพียงพอ  พัฒนาการเรียนการสอนมีการเปลีย่นแปลงก้าวหน้า
ไปตลอดเวลา  วิชาการด้านโปรแกรมวิชาปรัชญา ศาสนาและเทววิทยา ที่มุ่งให้นักศึกษาเข้าใจวิถีชีวิตที่
หลากหลาย  อบรมปลูกฝังคณุธรรม จริยธรรม   และเข้าใจแนวคิดที่หลากหลายในการดําเนินชีวิต  จะ
สามารถนําหลกัคําสอนน้ันไปใช้ได้อย่างได้ผล  ซึ่งจะนําไปสู่การประพฤติตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
และมีความเป็นชาวพุทธที่ดีได้   
 
2.ผลผลิต(Output)และตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ 
  ผลผลิตหลัก โครงการพัฒนาศักยภาพการศึกษาโปรแกรมวิชาปรัชญา ศาสนาและเทววิทยา 
 วัตถุประสงคเ์ชิงปริมาณ โครงการ/กิจกรรม  จํานวน 4  โครงการ/กิจกรรม 
 วัตถุประสงคเ์ชิงคุณภาพ โปรแกรมวิชาปรัชญา ศาสนาและเทววิทยามีกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
มีวัสดุทางการศึกษาและมีโครงการพัฒนาการศึกษามีประสิทธิภาพ 
 วัตถุประสงคเ์ชิงเวลา ภายในเดือนกันยายน 2556 
3.ระยะเวลาในการดําเนนิงาน  
 

กองทุน/
กิจกรรม 

จํานวน/หน่วย
นับ 

งบประมาณ 
(บาท) 

พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.  ก.ย. 

กองทุน…… 
 

              

กิจกรรมที่ 1 
จัดหาสื่อวัสดุ
อุปกรณ์การ
เรียนการสอน
โปรแกรมวิชา
ปรัชญา 
ศาสนาและ
เทววิทยา 
 

1 ครั้ง  65,000             



 
 

กิจกรรมที่ 2 
สอบธรรม
สนามหลวง
(ธรรมศึกษา) 
 

 25,005             

กิจกรรมที่ 3 
อบรมเสริม
ศักยภาพ
การศึกษาวิชา
วิถีแห่งชีวิต 
 

 25,000             

กิจกรรมที่ 4 
สัมมนา
การศึกษา
การศึกษา
วิชาการ
ปรัชญา 
ศาสนา 
 

 25,000             

 
 
4. ตัวชี้วัดด้านงบประมาณ  
 ทั้งโครงการ จํานวนเงิน 140,000 บาท 
 รายละเอียด 1.งบบุคลากร……---……….บาท 
   2.งบดําเนินงาน 140,000 บาท 
   3.งบลงทุน………---…….บาท 
   4.งบอุดหนุน……---……….บาท 
   5.งบรายจ่ายอ่ืน……---……….บาท 
 กองทุน .............. 
 รายละเอียด 1.งบบุคลากร……---………. บาท 
   2.งบดําเนินงาน 140,000 บาท 
   3.งบลงทุน……---……….บาท 
   4.งบอุดหนุน……---……….บาท 
   5.งบรายจ่ายอ่ืน……---……….บาท 
 กิจกรรมที่ 1 จัดหาสื่อวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอนโปรแกรมวิชาปรัชญา ศาสนาและเทววิทยา 
 รายละเอียด 1.งบบุคลากร……---……….บาท 
      1.1 ค่าจ้างช่ัวคราว……---……….บาท 
   2.งบดําเนินงาน  65,000 บาท 



 
 

      2.1 ค่าตอบแทน…………….บาท 
      2.1 ค่าใช้สอย  …..---….. บาท 
      2.3  ค่าวัสดุ  65,000 บาท 
      2.3  ค่าสาธารณูปโภค……----….บาท 
 กิจกรรมที่ 2 สอบธรรมสนามหลวง(ธรรมศกึษา) 
 รายละเอียด 1.งบบุคลากร……---……….บาท 
      1.1 ค่าจ้างช่ัวคราว……---……….บาท 
   2.งบดําเนินงาน  25,005 บาท 
      2.1 ค่าตอบแทน…………….บาท 
      2.1 ค่าใช้สอย  …….---….. บาท 
      2.3  ค่าวัสดุ  25,005 บาท 
      2.3  ค่าสาธารณูปโภค……----….บาท 
 กิจกรรมที่ 3 อบรมเสริมศักยภาพการศึกษาวิชาวิถีแห่งชีวิต 
 รายละเอียด 1.งบบุคลากร……---……….บาท 
      1.1 ค่าจ้างช่ัวคราว……---……….บาท 
   2.งบดําเนินงาน  25,000 บาท 
      2.1 ค่าตอบแทน 15,000.บาท 
      2.1 ค่าใช้สอย  …….---….. บาท 
      2.3  ค่าวัสดุ  10,000 บาท 
      2.3  ค่าสาธารณูปโภค……----….บาท 
 กิจกรรมที่ 4 สัมมนาการศึกษาการศึกษาวิชาการปรัชญา ศาสนา 
 รายละเอียด 1.งบบุคลากร……---……….บาท 
      1.1 ค่าจ้างช่ัวคราว……---……….บาท 
   2.งบดําเนินงาน  25,000 บาท 
      2.1  ค่าตอบแทน 15,000.บาท 
      2.1  ค่าใช้สอย  …….---….. บาท 
      2.3  ค่าวัสดุ  10,000 บาท 
      2.3  ค่าสาธารณูปโภค……----….บาท 
  
5.วิธีการประเมินโครงการ 

5.1 ประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 
5.2 ประเมินกระบวนการขั้นตอนของโครงการตามแผนงาน 

6.ผู้รบัผิดชอบโครงการ โปรแกรมวิชาปรัชญาศาสนา และเทววิทยา  
 
8.คุณลักษณะครุภัณฑ์/ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
 ------- 



 
 

 
แผนปฏิบัติการ 

 
แผนงาน ................. 
ผลผลิต นักศึกษาสายสงัคมศาสตร์ 
โครงการ พัฒนาศักยภาพนักศึกษาโปรแกรมวิชาปรัชญา ศาสนาและเทววิทยา 
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย ข้อที่ 3 การผลิตและพัฒนาคร ู
 
1.หลักการและเหตุผล 
 การเสริมสร้างศักยภาพให้นักศึกษาได้มีความรู้ความเข้าในสาขาวิชาที่ตนเองศึกษาด้วย
กระบวนการเรียนการสอนตามหลักสูตรถือว่าเป็นเรื่องสําคัญในระดับต้นๆ ของการศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษา  แต่ทีส่าํคญัย่ิงกว่าน้ันการศึกษาที่สามารถทําให้นักศึกษาเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง 
จากแหล่งเรียนรู้  ย่อมสามารถพัฒนาศักยภาพด้านความรู้ความใจได้อย่างมีประสิทธิภาพย่ิงกว่า   

ด้วยเหตุผลดังกล่าว โปรแกรมวิชาปรัชญาศาสนา และเทววิทยา จึงได้จัดโครงการพัฒนา
ศักยภาพให้แก่นักศึกษาสาขาวิชาเอพุทธศาสนศึกษา 

2.ผลผลิต(Output)และตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ 
  ผลผลิตหลัก นักศึกษาโปรแกรมวิชาปรัชญา ศาสนาและเทววิทยา 
 วัตถุประสงคเ์ชิงปริมาณ นักศึกษา จํานวน 89  คน   
 วัตถุประสงคเ์ชิงคุณภาพ นักศึกษามีความรู้เก่ียวกับองค์กร/สถาบัน/หน่วยงาน 
                           ทางพระพุทธศาสนา  สามารถสอบผ่านวัตถุประสงค์ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 
 วัตถุประสงคเ์ชิงเวลา ภายในเดือนมกราคม 2556 
3.ระยะเวลาในการดําเนนิงาน  
 

กองทุน/
กิจกรรม 

จํานวน/หน่วย
นับ 

งบประมาณ 
(บาท) 

พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.  ก.ย. 

กองทุน
พัฒนา
นักศึกษา 
 

              

กิจกรรมที่ 1 
ทัศนศึกษา
แหล่งเรียนรู้
องค์กร/
หน่วยงาน/
สถาบันทาง
พุทธศาสนา
ในภาคอีสาน 

ครั้ง 1 30,2400             

 



 
 

 
4. ตัวชี้วัดด้านงบประมาณ  
 ทั้งโครงการ จํานวนเงิน 30,240 บาท 
 รายละเอียด 1.งบบุคลากร……---……….บาท 
   2.งบดําเนินงาน 30,240  บาท 
   3.งบลงทุน………---…….บาท 
   4.งบอุดหนุน……---……….บาท 
   5.งบรายจ่ายอ่ืน……---……….บาท 
 กองทุน พัฒนานักศึกษา 
 รายละเอียด 1.งบบุคลากร……---……….บาท 
   2.งบดําเนินงาน 30,240 บาท 
   3.งบลงทุน……---……….บาท 
   4.งบอุดหนุน……---……….บาท 
   5.งบรายจ่ายอ่ืน……---……….บาท 
 กิจกรรมที ่1 ทศันศึกษาแหล่งเรียนรู้องค์กร/หน่วยงาน/สถาบัน ทางพุทธศาสนาในภาคอีสาน 
 รายละเอียด 1.งบบุคลากร……---……….บาท 
      1.1 ค่าจ้างช่ัวคราว……---……….บาท 
   2.งบดําเนินงาน  30,240 บาท 
      2.1 ค่าตอบแทน…………….บาท 
      2.1 ค่าใช้สอย  25,000 บาท 
      2.3  ค่าวัสดุ  5,240 บาท 
      2.3  ค่าสาธารณูปโภค……----….บาท 
    
5.วิธีการประเมินโครงการ 

5.1 ประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 
5.2 ประเมินหลังเสร็จสิ้นโครงการโดยการสอบวัดผลและคณุภาพของช้ินงาน 

6.ผู้รบัผิดชอบโครงการ โปรแกรมวิชาปรัชญาศาสนา และเทววิทยา  
 
8.คุณลักษณะครุภัณฑ์/ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
 ------- 
 
 
 
 

 


