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สพบ. 02 

 

 
 

 
แบบขอรับทุนพัฒนาบุคลากรเพื่อการศึกษาทางไกล ประเภทหน่วยงาน 

 

1. ชื่อโครงการ   โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การบริหารโครงการ Project Management” 
 

2. ประเภทโครงการ  
     โครงการส่งเสริมการพัฒนางานวิชาการของมหาวิทยาลัย 
     โครงการพัฒนาบุคลากรให้ได้รับความรู้ และทักษะทางวิชาการ 
    และสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของ มสธ. ในข้อใด (โปรดระบุ) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 9 พัฒนา   
   ระบบบริหารจัดการเพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรที่มีผลสัมฤทธิ์สูง และมีธรรมาภิบาล 
 

3. ชื่อและประวัติของผู้ขอรับทุน/ผู้รับผิดชอบโครงการ 
        ชื่อภาษาไทย  :     นางลักขณา  ทัศนาธร 
        ชื่อภาษาอังกฤษ   :     Mrs. Lakkana Tussanatorn   
        วุฒิการศึกษา  :     บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
        ต าแหน่ง    :     เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ     
        สังกัด    :     ส านักพิมพ์     โทร.7677    
        เข้ารับราชการที่ มสธ. เมื่อวันที่   2 กันยายน 2545   จะเกษียณอายุราชการในปี 2582   
 

 ขณะนี้ได้รับทุนอ่ืน ๆ จากมหาวิทยาลัยหรือไม่    
 ไม่ได้รับ     
 ได้รับ โปรดระบุ................................................................................................  

 ขณะนี้ลาศึกษาต่อเต็มเวลา/ลาในลักษณะอ่ืนเต็มเวลาหรือไม่  
  ไม่ได้ลา 
  ลา   โปรดระบุ........................................................... ..................................... 
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 ขณะนี้ผู้ขอรับทุนมีชุดวิชาที่ต้องรับผิดชอบในการผลิต/ปรับปรุงประจ าภาคการเรียนใน
ปีงบประมาณท่ีขอรับทุน หรือไม่   
 ไม่มี 
 มี 

  ในกรณีที่มีชุดวิชาที่ต้องรับผิดชอบ โปรดระบุชื่อชุดวิชาและรหัสชุดวิชาทุกชุดวิชาที่รับผิดชอบ
ประจ าภาคการศึกษาในปีงบประมาณที่ขอรับทุน ดังนี้ 

1. ชุดวิชา..................................................................รหัสชุดวิชา...............................  
 ประธาน  และ/หรือ  บรรณาธิการ และ/หรือ 
 ผู้เขียน หน่วยที่..............ซึ่งจะเปิดสอนในภาคการศึกษาที่............................ 
 

4. ความส าคัญของโครงการ 
  ส านักพิมพ์ รับผิดชอบด้านการจัดพิมพ์เอกสารการสอน แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชา เอกสารทางวิชาการ  
ตลอดจนเอกสารต่างๆ ของมหาวิทยาลัยทั้งหมด และมีภารกิจด้านการคัดสรรต าราหรือเอกสารทางวิชาการที่มี
คุณค่ามาจัดพิมพ์และเผยแพร่สู่สังคม ประกอบด้วย 5 ฝ่าย คือ ส านักงานเลขานุการ ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายจัดพิมพ์ 
ฝ่ายเผยแพร่และจัดจ าหน่าย และฝ่ายจัดฝึกอบรมเทคโนโลยีการพิมพ์  

ในสถานการณ์ปัจจุบัน ซึ่งเป็นยุคดิจิทัลที่เทคโนโลยีพัฒนาสูงขึ้นอย่างก้าวกระโดดและมีการเปลี่ยนแปลง
เกิดขึ้นตลอดเวลา และเข้ามามีบทบาทส าคัญในการด าเนินงานท าให้องค์กรต้องปรับตัวเพ่ือความอยู่รอด 
ส านักพิมพ์ซึ่งมีหน้าที่หลักในการผลิตสื่อเอกสารการสอนของมหาวิทยาลัยต้องปรับตัวในการผลิตรูปแบบเอกสาร
การสอนชุดวิชา ช่องทางการน าเสนอและจัดจ าหน่าย รวมทั้งหลักในการบริหารจัดการบุคลากรและองค์กรการ
ปรับใช้เครื่องมือสื่อสารสมัยใหม่จึงไม่เพียงพอ ต้องคิดใหม่ ท าใหม่ และอาจต้องเปลี่ยนแปลงโมเดลขององค์กร ซึ่ง
การเปลี่ยนแปลงทั้งระบบนั้นทุกฝ่ายต้องมีส่วนร่วม และมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน มองเห็นอนาคตและรูปแบบการท างาน
ที่ชัดเจน การสร้างส านักพิมพ์ยุคดิจิทัลให้ประสบความส าเร็จจึงต้องเริ่มที่คนหรือบุคลากรในองค์กรโดยการปรับ
ทัศนคติ เปลี่ยนวิธีการท างานใหม่ สร้างวัฒนธรรมและสภาพแวดล้อมขององค์กรใหม่ ผู้บริหารส านักพิมพ์จึงได้มี
การวางแผนที่น าทาง (Road Map) เป้าหมายที่ชัดเจนเพ่ือให้ทุกคนในองค์กรพร้อมยอมรับในการปฏิบัติงานตาม
แผนงาน ซึ่งการจัดท าโครงการเป็นวิธีในการบริหารอย่างหนึ่งที่ส านักพิมพ์ประสงค์จะน ามาใช้ การบริหารโครงการ
อย่างมีประสิทธิภาพจึงเป็นส่วนส าคัญที่ช่วยให้โครงการประสบความส าเร็จภายใต้ข้อจ ากัดที่มีอยู่ และบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการที่ตั้งไว้เพ่ือท าให้โครงการเป็นส่วนที่เสริมแผนกลยุทธ์ขององค์กรและพาองค์กรไปสู่
ความส าเร็จในการด าเนินงาน ซึ่งโครงการที่ดีนั้นย่อมท าให้ประสิทธิภาพและผลตอบแทนที่ส านักพิมพ์จะได้รับมี
ความคุ้มค่าและน ามาซึ่งการพัฒนาส านักพิมพ์ได้ตามเป้าหมาย ในการนี้ส านักพิมพ์พิจารณาเห็นความส าคัญของ
การจัดท าโครงการ และการบริหารโครงการให้ส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล จึงได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การบริหารโครงการ Project Management” ขึ้น ซ่ึง
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เป็นการศึกษาถึงพ้ืนฐานการจัดการโครงการในองค์กรที่เกี่ยวของกับการผลิต บริการ รวมทั้งด้านเทคโนโลยีที่ต้อง
ปรับตัวให้สามารถแข่งขันได้ โดยเน้นถึงหลักการส าคัญของการบริหารโครงการ การศึกษาความเป็นไปได้ การ
วางแผนโครงการ  การควบคุมโครงการ การจัดการทีมงาน และการประเมินโครงการ เพ่ือให้โครงการสามารถ
ด าเนินการทุกกระบวนการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ที่หน่วยงานได้ตั้งไว้  

 

5.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 
1. เพ่ือให้ผู้เข้าฝึกอบรมเข้าใจหลักการออกแบบ วางแผน และบริหารโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ 
2. เพ่ือให้ผู้เข้าฝึกอบรมเรียนรู้และฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องมือในการวางแผนและบริหารโครงการให้ส าเร็จ

ตามก าหนดเวลา 
3. เพ่ือให้ผู้เข้าฝึกอบรมเข้าใจแนวทางและวิธีการจัดการทรัพยากรต่าง ๆ ทั้งด้านบุคลากร อุปกรณ์ 

งบประมาณโครงการอย่างถูกต้องเหมาะสม 
4. เพ่ือให้ผู้เข้าฝึกอบรมสามารถประยุกต์ใช้การออกแบบโครงการให้เชื่อมโยงเข้ากับการใช้ทรัพยากร

อย่างเหมาะสม 
 

6.  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (ในเชิงรูปธรรม) 
     เมื่อเสร็จสิ้นโครงการแล้วผู้ขอรับทุนจะน าความรู้และประสบการณ์ท่ีได้รับไปใช้ประโยชน์ในกิจกรรม  
2 ส่วน ดังนี้ 

6.1 ความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับนี้มีประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยอย่างไร 
(1) บุคลากรส านักพิมพ์ได้รับความรู้ และทักษะในการบริหารแบบโครงการในการท างาน และ

สามารถด าเนินการบริหารงบประมาณ ทรัพยากร ระยะเวลา และมาตรฐาน ได้อย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ 
 

6.2   ผู้ขอรับทุนจะน าประโยชน์ที่ได้รับมาใช้ในการพัฒนางานที่รับผิดชอบอย่างไรในเชิงรูปธรรม 
(1) จัดท าการบริหารงานแบบโครงการ Project Management ในการท างานฝ่ายละ 1 โครงการ 

(รวม 5 ฝ่าย) 
 

7.  ระยะเวลาการด าเนินการ   
จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การบริหารโครงการ Project Management” ส าหรบัผู้บริหารระดับ

ฝ่ายและหน่วยของส านักพิมพ์ บุคลากรส านักงานเลขานุการ ระยะเวลา 4 วัน  รูปแบบออนไลน์ 

ผ่านระบบ Microsoft Teams  ในวันที่ 22, 29 สิงหาคม, 7 และ 14 กันยายน 2565 
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8.  วิธีด าเนินการ 
 8.1 บรรยาย “การบริหารโครงการ Project Management” แบบออนไลน์ ผ่านระบบ Microsoft 
Teams ให้บุคลากรส านักพิมพ์ จ านวน 41 คน   โดยวิทยากรภายนอก จ านวน 4 วัน  
 8.2 ฝึกปฏิบัติกลุ่ม การบริหารงานแบบโครงการในการท างาน และน าเสนอผลงานโดยวิทยากรเสนอแนะ 
แบบออนไลน์ ผ่านระบบ Microsoft Teams 
 

9.  งบประมาณของโครงการจ าแนกตามหมวด 24,000 บาท  
 9.1  หมวดค่าตอบแทน 

       - ค่าวิทยากรภายนอก 1 คนๆ ละ 6 ชั่วโมงๆ ละ 1,000 บาท  จ านวน  4  วัน   
   เป็นเงินทั้งสิ้น (1x 6x1,000x4)    =  24,000  บาท 
     รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น  =  24,000 บาท   

 

10.  เม่ือข้าพเจ้าและ/หรือผู้ร่วมโครงการ ได้รับทุนจากมหาวิทยาลัยแล้ว ข้าพเจ้า และ/หรือผู้ร่วมโครงการยินดีปฏิบัติ
ตามข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ แนวปฏิบัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการใช้จ่ายเงิน และเกณฑ์ท่ี คณะกรรมการประจ าสาขาวิชา/
คณะกรรมการบริหารส านัก สถาบัน/ผู้บริหารหน่วยงาน (กรณีหน่วยงานที่ไม่มีคณะกรรมการประจ าหน่วยงาน) ก าหนด
โดยเคร่งครัด และข้าพเจ้าและ/หรือผู้ร่วมโครงการขอรับรองว่าจะส่งรายงานผลต่อคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรเพ่ือ
การศึกษาการไกล ภายในระยะที่คณะกรรมการพัฒนาบุคลากรฯ ก าหนด ประจ าปีงบประมาณ 2565 และข้าพเจ้าขอ
รับรองว่าข้อความที่กล่าวมาข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 
 
 
11. ในกรณีที่การด าเนินงานตามโครงการที่ขอรับทุนจากมหาวิทยาลัย เป็นกรณีที่ท าให้เกิดงานอันมีลิขสิทธิ์ตาม
กฎหมายหรือก่อให้เกิดรายได้ไม่ว่าทางใดทางหนึ่ง ข้าพเจ้ายินยอมให้กรรมสิทธิ์หรือรายได้ที่เกิดขึ้นตกเป็นกรรมสิทธิ์
ของมหาวิทยาลัย 
 
             (.....................................................) 

          นางลักขณา  ทัศนาธร    
           ผู้รับผิดชอบโครงการ 
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ก าหนดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ“การบริหารโครงการ Project Management” 

ในวันที่ 22, 29 สิงหาคม และ วันที่ 7, 14 กันยายน 2565 
รูปแบบออนไลน์  ผ่านระบบ Microsoft Teams 

.................................................... 
วันที่ 22 สิงหาคม 2565  
08.00 – 08.30 น. ลงทะเบียนผ่านระบบบ Microsoft Teams  
08.30 – 09.00 น.  ผู้อ านวยการส านักพิมพ์กล่าวเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
09.00 – 10.30 น. บรรยายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  เรื่อง 

  - การท าความรู้จักและเข้าใจการจัดการโครงการ 
                - หน้าที่ของผู้จัดการโครงการ     
  โดยอาจารย์ ดร.เรืองเดช เร่งเพียร      

10.30 – 10.45 น.  รับประทานอาหารว่าง 
10.45 – 12.00 น.  บรรยายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  เรื่อง 
                           - ขั้นตอนพื้นฐานการจัดการโครงการ  
                           - ประเด็นท้าทายในการจัดการโครงการ 
12.00 – 13.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 14.30 น.  บรรยายและฝึกปฏิบัติ  เรื่อง  เจาะลึกการเริ่มต้นโครงการ  
                           โดยอาจารย์ ดร.เรืองเดช เร่งเพียร      
14.30 – 14.45 น.  รับประทานอาหารว่าง 
14.45 – 16.00 น.  บรรยายและฝึกปฏิบัติ  เรื่อง  เจาะลึกการเริ่มต้นโครงการ (ต่อ)  
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วันที่ 29 สิงหาคม 2565  
08.30 – 09.00 น.  ลงทะเบียนผ่านระบบบ Microsoft Teams 
09.00 – 10.00 น. บรรยายและฝึกปฏิบัติ  เรื่อง  เจาะลึกการวางแผนโครงการ 1   
  โดยอาจารย์ ดร.เรืองเดช เร่งเพียร      
10.30 – 10.45 น.  รับประทานอาหารว่าง 
10.45 – 12.00 น.  บรรยายและฝึกปฏิบัติ  เรื่อง  เจาะลึกการวางแผนโครงการ 1   (ต่อ)  
12.00 – 13.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 14.30 น. บรรยายและฝึกปฏิบัติ  เรื่อง  เจาะลึกการวางแผนโครงการ 2 
                           โดยอาจารย์ ดร.เรืองเดช เร่งเพียร      
14.45 – 16.00 น.  บรรยายและฝึกปฏิบัติ  เรื่อง  เจาะลึกการวางแผนโครงการ 2  (ต่อ) 
วันที่ 7 กันยายน 2565  
08.30 – 09.00 น.  ลงทะเบียนผ่านระบบบ Microsoft Teams 
09.00 – 10.30 น. บรรยายและฝึกปฏิบัติ  เรื่อง   
  - เจาะลึกการด าเนินโครงการ  
                           โดย  อาจารย์ ดร.เรืองเดช เร่งเพียร  
10.30 – 10.45 น.  รับประทานอาหารว่าง 
10.45 – 12.00 น.  บรรยายและฝึกปฏิบัติ  เรื่อง   
  - เจาะลึกการตรวจสอบและการควบคุม 
  - เจาะลึกการปิดโครงการ 
                           โดย  อาจารย์ ดร.เรืองเดช เร่งเพียร      
12.00 – 13.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 14.30 น.  บรรยายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  เรื่อง   
  - การท าความรู้จักและเข้าใจการจัดการโครงการตามแนวคิด Agile 
   โดย  อาจารย์ ดร.เรืองเดช เร่งเพียร     
14.30 – 14.45 น.  รับประทานอาหารว่าง 
14.45 – 16.00 น.  บรรยายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เรื่อง 
 - การน าแนวคิด Agile มาประยุกต์ใช้ในหน่วยงาน  
  โดย  อาจารย์ ดร.เรืองเดช เร่งเพียร     
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วันที่ 14 กันยายน 2565  
08.30 – 09.00 น.  ลงทะเบียนผ่านระบบบ Microsoft Teams 
09.00 – 10.00 น. ฝึกปฏิบัติ “การน าเสนอการจัดการโครงการและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ 1”    
                           โดย อาจารย์ ดร.เรืองเดช เร่งเพียร 
10.30 – 10.45 น.  รับประทานอาหารว่าง 
10.45 – 12.00 น.  ฝึกปฏิบัติ “การน าเสนอการจัดการโครงการและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ 1 (ต่อ)”  
12.00 – 13.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 14.30 น. ฝึกปฏิบัติ  “การน าเสนอการจัดโครงการและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ 2”  
                           โดย อาจารย์ ดร.เรืองเดช เร่งเพียร 
14.30 – 14.45 น.  รับประทานอาหารว่าง 
14.45 – 16.00 น.  ฝึกปฏิบัติ  “การน าเสนอการจัดโครงการและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ 2 (ต่อ)” 
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เอกสารประกอบการขอรับทุนพัฒนาบุคลากรเพื่อการศึกษาทางไกล ประเภทหน่วยงาน 

ข้อ 6.2 แบบขอรับทุน (สพบ.02) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

กิจกรรม/โครงการ 
ที่จะกลับมาด าเนินการ 
(ตามที่ผู้ขอรับทุนระบุ
ไว้ในแบบขอรับทุน 
สพบ.02 ข้อ 6.2) 

ระยะเวลาด าเนินการภายในปีงบประมาณ 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

 จัดท าการบริหารงาน
แบบโครงการ Project 
Management ในการ
ท างานฝ่ายละ 1 
โครงการ (รวม 5 ฝ่าย) 
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รายช่ือผู้เข้าอบรม  
 

ที ่ ชื่อ นามสกุล สถานภาพ 
1 ผศ. ดร.อิศเรศ   ศันสนีย์วิทยกุล    ผู้อ านวยการส านักพิมพ์ พนักงานมหาวิทยาลัย 
2 นางรัตนา  ช้างเยาว์            รองผุ้อ านวยการส านักพิมพ์ ข้าราชการ 
3 นางอุฬารรัฐ ปานรสทิพย์        เลขานุการส านักพิมพ์ ข้าราชการ 
4 นางสาวจันทนา   เพชรคอน ข้าราชการ 
5 นางลักขณา ทัศนาธร พนักงานมหาวิทยาลัย 
6 นางสาวทิพวรรณ คงเทียม พนักงานมหาวิทยาลัย 
7 นางสาวภัทรมน คุ้มภัย พนักงานมหาวิทยาลัย 
8 นางสาวภูมิอนุช อินทรก าแหง ข้าราชการ 
9 นางกัลยรัตน์ คงวัฒนากุล พนักงานมหาวิทยาลัย 
10 นางวิภาดา อยู่ผ่อง ข้าราชการ 
11 นายก าจัด เดชเมืองปัก พนักงานมหาวิทยาลัย 
12 นางพัชรา ศรีสุข ข้าราชการ 
13 นายประยูร  ดีถนัด ข้าราชการ 
14 นางนันทิตา นามฮุง ข้าราชการ 
15 นางสาวกัญทิมา แก่นจันทร์ พนักงานมหาวิทยาลัย 
16 นางวรรณี จดจ า ข้าราชการ 
17 นางเยาวเรศ ไมตรีสวัสดิ์ ข้าราชการ 
18 นางสาวจตุพร ทองอุ่น ข้าราชการ 
19 นางสุดารัตน์ บัวศรี ข้าราชการ 
20 นางสาวพรพิมล นุ่นปาน ข้าราชการ 
21 นางประดับ ไวยโภคา พนักงานมหาวิทยาลัย 
22 นายธนิต แสงประดับ พนักงานมหาวิทยาลัย 
23 นายปิยทัศน์ สังขมาลัย ข้าราชการ 
24 นางจงดี สุทธหลวง ลูกจ้างประจ าเงินรายได้                
25 นางสาวกัลย์สุดา แก้วสุวรรณ พนักงานมหาวิทยาลัย 
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ที ่ ชื่อ นามสกุล สถานภาพ 
26 นางสาวมณีรัตน์ ยิ่งยวด พนักงานมหาวิทยาลัย 
27 นายสุรศักดิ์ มากระดี ข้าราชการ 
28 นางสาวกิ่งดาว ทองเชื้อ ลูกจ้างประจ าเงินรายได้                
29 นางสาววันเพ็ญ ชิงช่วง พนักงานมหาวิทยาลัย 
30 นางสาวสุภาพร พิชัยวรุตมะ พนักงานมหาวิทยาลัย 
31 นางอรชุรี เพ็ญสาดแสง พนักงานมหาวิทยาลัย 
32 นางสาวสุนิสา ธรรมรงค์ พนักงานมหาวิทยาลัย 
33 นางปชภร พงษ์ชาติ พนักงานมหาวิทยาลัย 
34 นายกิตติวัฒน์ พิมลพรพัตร์ ข้าราชการ 
35 นางลาวัล เนียมศิริ ข้าราชการ 
36 นายประพันธ์ สุทธิเสริม ลูกจ้างประจ าเงินรายได้ 
37 นางสาวจารุณี ตรีสันเทียะ ลูกจ้างประจ าเงินรายได้ 
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“การบริหารโครงการ Project Management” 

Project คืออะไร 

Project คือ ... 

◦ งานชั่วคราว (มีการระบุเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดชัดเจน)  

◦ งานที่มีลักษณะเฉพาะ (แยกจากงานประจ า) 

◦ ใน 1 งาน อาจประกอบด้วยกลุ่มคนที่มีความสามารถต่างกัน แต่มีเป้าหมายในการท างานเดียวกัน 

Project Management คืออะไร 

Project Management คือ ... 

◦ การน าความรู้ ทักษะ เครื่องมือ และเทคนิคต่างๆมาใช้เพื่อท าให้เป้าหมายโครงการบรรลุ และได้ผลลัพธ์

ตามท่ีก าหนดไว้ 

Project Manager ท าอะไรบ้าง 

Project Manager ต้อง... 

◦ Integration: ผสมผสานทุกอย่างเข้าด้วยกัน ทั้งข้อมูล คน ความรู้ของคนในทีม และสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 

◦ Scope: วางแผนไม่ให้งานหลุดกรอบในทุกๆ ด้าน 

◦ Time: ควบคุมให้อยู่ในเวลาที่ก าหนด อาจต้องแบ่งออกมาเป็น Task ย่อยๆ แล้วคอย Monitor 

◦ Cost: ควบคุมราคาไม่ให้เกินงบประมาณท่ีวางแผนไว้ 

◦ Quality: ควบคุมคุณภาพ และประสิทธิภาพของงานต้องออกมาดี 

◦ Procurement: จัดหาอุปกรณ์ เครื่องมือและสิ่งต่างๆ ที่จ าเป็นต้องใช้ เพื่อให้โครงการส าเร็จ 

◦ Human Resource: จัดหาคนในทุกๆ สายงาน ทุกความเชี่ยวชาญ ที่จ าเป็นต่อการสนับสนุนโครงการ 

เพ่ือให้โครงการด าเนินต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

◦ Communication: การสื่อสารกับคนในทีม คนนอกทีม หน่วยงานต่างๆ ให้มีความชัดเจน 

◦ Risk Management: บริหารความเสี่ยงที่อาจจะเกิดข้ึน 

Stakeholder Management: ประสานผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (เจ้าของบริษัท ผู้ถือหุ้น ทีมงาน รวมถึงไป ชาวบ้าน หรือ

ผู้ที่มีผลกระทบ ทั้งเชิงลบ และเชิงบวก จากโครงการ) 
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Project management life cycle 

5 ขั้นตอนพื้นฐานของ Project Management: 

1. เริ่มต้น Project Initiation  

2. วางแผน Project Planning 

3. ด าเนินการ Project Execution 

4. ตรวจสอบและควบคุม Project Monitoring and Controlling 

5. ปิด Project Closing 

 

 

◦ เป็นขั้นตอนแรกท่ีเปลี่ยนจากไอเดียมาเป็นเป้าหมาย พัฒนา Business Case เพ่ืออธิบายโครงการแบบ

กว้างๆ ซึ่งต้องก าหนดความต้องการส าหรับโครงการและสร้าง Project Charter 

◦ Project Charter เป็นเอกสารส าคัญที่ประกอบด้วยรายละเอียดโครงการ เช่น ข้อจ ากัดของโครงการ 

เป้าหมาย งบประมาณ และระยะเวลาของโครงการ  

◦ เมื่อมีเป้าหมายและขอบเขตของโครงการแล้ว ก าหนดผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของโครงการ Project 

Stakeholders และก าหนดบทบาท บอกสิ่งที่คาดหวัง และรูปแบบการสื่อสาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phase 1: Project initiation 
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Phase 1: Project initiation

 
 

 

◦ ขั้นตอนการวางแผน คือ การท าให้เห็นภาพว่าจะต้องด าเนินการอย่างไรตั้งแต่เริ่มโครงการจนถึงเสร็จสิ้น

โครงการ 

◦ ขั้นตอนนี้ต้องชี้ให้เห็นถึง สิ่งที่โครงการจ าเป็นต้องมีเชิงเทคนิค พัฒนารายละเอียดตารางการท างาน

โครงการ สร้างแผนการสื่อสาร และก าหนดเป้าหมายและการส่งมอบ มีการก าหนดเป้าหมายที่ชัดเจน 

SMART Goals รวมถึงการก าหนดขอบเขตโครงการที่ชัดเจน 

◦ Project Manager ต้องจัดท า โครงสร้างการจัดแบ่งงานที่ชัดเจน (Work Breakdown Structure) 

รวมถึงรายละเอียดของ Project timeline ของการส่งมอบในแต่ละครั้ง ซึ่งจะสอดคล้องกับแผนการ

สื่อสารโครงการและตารางการสื่อสารกับstakeholders. 

◦ การประเมินและจัดการความเสี่ยงเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่จ าเป็นต้องท าในขั้นตอนนี้  รวมถึงการเตรียมการเพ่ือ

รับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนระหว่างด าเนินโครงการเพ่ือลดความล่าช้าที่อาจเกิดขึ้นจากการ

เปลี่ยนแปลงนั้น 

 

 

 

 

 

 

 

Phase 2: Project planning  
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Phase 2: Project planning 

 
 

 

 

◦ ขั้นตอนการด าเนินงาน เป็นช่วงที่ทีมเริ่มท างานกัน Project managerมีหน้าที่ท าให้งานไม่สะดุดและดูแล

ตรวจสอบในแต่ละขั้นตอนของทีม  

◦ ทั้งนี้ต้องประสานกับstakeholders เพ่ือให้มั่นใจว่าทุกคนอยู่ในจุดเดียวกันของโครงการและโครงการจะ

ได้ด าเนินต่อไปโดยไม่มีปัญหา 

 

Phase 3: Project execution 

 
  

 

 

Phase 3: Project execution 
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◦ ในขั้นตอนตรวจสอบและควบคุมนี้ จะท าควบคู่ไปกับขั้นตอนการด าเนินงาน เพ่ือให้แน่ใจว่าวัตถุประสงค์

กับความสามารถในการส่งมอบงานสอดคล้องกัน 

◦ Project manager ต้องมั่นใจได้ว่าไม่มีอะไรเบี่ยงเบนไปจากแผนที่วางไว้ โดยการตรวจสอบการท างานเชิง

ปริมาณที่วัดได้และค่าใช้จ่ายระหว่างการด าเนินงาน ซึ่งเป็นสิ่งส าคัญในการด าเนินโครงการต่อไปใน

อนาคต 

 

Phase 4: Project monitoring and controlling 

 
 

 

  

◦ เป็นขั้นตอนสุดท้ายหลังจากที่ส่งมอบโครงการ สัญญาและเอกสารต่างๆที่ต้องด าเนินการให้เสร็จสิ้น ท า

การประชุมสะท้อนความส าเร็จและปัญหาอุปสรรคในการท าโครงการ 

◦ ขั้นตอนนี้เป็นการทบทวนการท างานทั้งโครงการในทุกๆด้านและจัดท าเป็นเอกสารการเรียนรู้เพ่ือ

ประโยชน์ของหน่วยงานต่อไปในอนาคต 

Track effort and cost Monitor project progress

Ensure adherence to plan Prevent any chance for disruptions

Project monitoring 
and controlling

Phase 4: Project monitoring and controlling 
 

Phase 5: Project closing 
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1. เป้าหมาย/วัตถุประสงค์โครงการไม่ชัดเจน 

◦ ความชัดเจน เป็นสิ่งส าคัญส าหรับความส าเร็จโครงการและลดปัญหาการจัดการโครงการ 

◦ Project manager ต้องสามารถวัดความส าเร็จและความก้าวหน้าของโครงการเป็นเชิงปริมาณ และ

ทดสอบคุณภาพได้ 

◦ การมีความชัดเจนของเป้าหมายและวัตถุประสงค์จะช่วยให้เกิดความเข้าใจระหว่าง Stakeholders มาก

ขึ้น 

◦ SMART Goal จะช่วยให้ Project manager บริหารโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

◦ การที่เป้าหมายไม่ชัดเจน ถือว่าผิดพลาดมาก 

◦ ดังนั้น ท าให้ชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเด็นท้าทายในการบริหาร

โครงการ 
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SMART GOAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

SMART Goal 

◦ Specific เจาะจง – เป้าหมายต้องมีความเจาะจง เรียบง่าย แต่มีคุณค่าที่ให้ท า  

◦ Measurable วัดผลได้ – เป้าหมายต้องสามารถวัดผลเป็นตัวเลขได้ ซึ่งการวัดผลท าให้บอกได้ว่าเป้าหมาย

นี้ประสบความส าเร็จหรือไม่ 

◦ Achievable บรรลุผลได้ – เป้าหมายต้องสามารถบรรลุผลได้จริง แต่ต้องมีความท้าทาย  

◦ Realistic สอดคล้องกับความเป็นจริง – เป้าหมายต้องสอดคล้องกับความเป็นจริง หมายถึงต้องเป็น

เป้าหมายที่ท าให้เกิดประโยชน์ที่เหมาะสมกับองค์กรในสภาพแวดล้อมหรือสถานการณ์นั้นๆ 

◦ Timely อยู่ในกรอบเวลา – เป้าหมายต้องมีก าหนดช่วงเวลาการวัดผลที่ชัดเจน 

 

Scope creep 

◦ ขอบเขตของงานขยายไปเรื่อยๆ เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นบ่อยส าหรับการท าโครงการ  

◦ ขอบเขตของงานที่ขยายหลายครั้งก็เป็นประโยชน์กับโครงการ แต่ส่วนใหญ่มีผลกระทบเชิงลบมากกว่า 

◦ ส่วนใหญ่เกิดจาก ลูกค้าไม่รู้ชัดเจนว่าตนต้องการอะไร หรือมีความต้องการที่คลุมเครือ ซึ่งเป็นความท้า

ทายส าหรับ Project manager และทีม 

◦ การมีส่วนร่วมกับลูกค้าสม่ าเสมอในช่วงของการวางแผน สามารถช่วยให้ได้สิ่งที่ลูกค้าต้องการและเข้า

ใจความคาดหวังของลูกค้า ลดความต้องการเปลี่ยนแปลงของลูกค้าระหว่างการด าเนินการซึ่งเป็นสาเหตุ

ของความล่าช้าและเพ่ิมค่าใช่จ่าย  
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2. งบประมาณโครงการถูกจ ากัด หรือเปลี่ยนแปลง 

Budgeting issues 

◦ ปัญหาเรื่องการเงิน เป็นปัญหาที่ Project managerส่วนใหญ่พบเจอ และเป็นอุปสรรคที่ใหญ่ส าหรับการ

บริหารโครงการที่มีประสิทธิภาพ 

◦ การจัดการค่าใช้จ่ายที่มีประสิทธิภาพ  Project managerต้องสามารถหลีกเลี่ยงความซับซ้อนที่อาจจะ

เกิดข้ึนกับโครงการได้ 

How to deal with it: 

◦ เป็นสิ่งจ าเป็นที่จะปรับตารางโครงการให้เหมาะสม ปรับกระบวนการตั้งงบประมาณ และตั้งสมมติฐานที่

ใกล้เคียงความจริง เพ่ือหลีกเลี่ยงค่าใช้จ่ายที่เกินงบประมาณ 

◦ การวางแผนขอบเขตโครงการต้องขึ้นอยู่กับงบประมาณในมือ ดังนั้น เอกสารการตั้งและของบประมาณจึง

เป็นสิ่งส าคัญ 

3. การสื่อสารมีความคลาดเคลื่อน Lack of communication 

◦ การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพเป็นสิ่งส าคัญยิ่งส าหรับโครงการที่จะประสบความส าเร็จ  

◦ Project manager ต้องสื่อสารให้ชัดเจนและถูกเวลากับstakeholdersที่เก่ียวข้องในแต่ละขั้นตอน 

◦ การสื่อสารที่คลาดเคลื่อนเป็นอันตรายกับทีม และอาจมีผลกระทบที่ท าให้ทีมขัดแย้งกัน และเป็นเหตุให้

โครงการล่าช้าตามมา 

◦ Project managers สามารถใช้ Application หรือ Software ต่างๆ ช่วยในการสื่อสาร เพ่ือสร้างความ

ชัดเจนและน่าเชื่อถือในทีม 

◦ Comments, @mentions ชว่ยสร้างความชัดเจนได้ 

◦ การประชุมสั้นๆรายสัปดาห์ สามารถช่วยป้องกันการสื่อสารที่คลาดเคลื่อนได้ 

4. สมาชิกในโครงการมีทักษะไม่เพียงพอ Inadequate skills of team members 

◦ Performanceของทีม ขึ้นอยู่กับระดับทักษะของแต่ละคนในทีม 

◦ Project manager สามารถสร้างสิ่งแวดล้อมในอุดมคติได้ แต่ถ้าทีมไม่มีทักษะที่จ าเป็นในการจัดการงาน

หรือปัญหาที่เจอได้ โครงการอาจจะล่มก็เป็นได้  

◦ ปัญหานี้สามารถแก้ได้โดยใช้ประสบการณ์ที่เหมาะสมและการมองเหตุการณ์ล่วงหน้าเท่านั้น 

◦ Project initiation plan ที่มีประสิทธิภาพจะต้องสอดรับกับความต้องการของโครงการและทรัพยากรที่

จ าเป็นในการท าให้เป้าหมายบรรลุ ซึ่งทรัพยากรเหล่านี้รวมถึง ทักษะทรัพยากรมนุษย์เช่นกัน  

Lack of accountability 
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◦ ทีมจะดีมากๆ ถ้าทุกคนในทีมรู้สึกรับผิดชอบ และพยายามที่เติมเต็มบทบาทที่พวกเขาได้รับ 

◦ การขาดความรับผิดชอบของคนในทีมนั้น สามารถท าให้โครงการล่มได้เลย 

◦ Project managerที่มีประสิทธิภาพจะให้ความรับผิดชอบแก่สมาชิกในทีมและน าทีมไปสู่เป้าหมายอย่าง

สมบูรณ์ ซึ่งอาจใช้เครื่องมือในการช่วยติดตามความรับผิดชอบของสมาชิก 

 

Deadline ไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unrealistic deadlines 

◦ การมDีeadlineที่ไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง ถือเป็นความท้าทายของ Project management ซ่ึง

อาจจะมีผลกระทบต่อคุณภาพของงานที่เสร็จ 

◦ Project manager จะรู้ขีดความสามารถของทีมดี ดังนั้นควรต่อรองเพ่ือให้deadlineกับงานโครงการ

สอดคล้องกัน 

◦ ใน Agile project management ซึ่งวัดความส าเร็จในหนึ่งsprint เกิดจากการได้เก็บข้อมูลจาก 

stakeholders ทั้งหมดในช่วงระหว่างข้ันตอนการวางแผน และตรวจสอบdeadlines บ่อยๆ 

◦ Project manager ต้องพยายามหลีกเลี่ยงการเพ่ิมงานระหว่างการด าเนินงานโครงการหรือการปรับ

ระยะเวลาด าเนินการ 
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5. จัดการความเสี่ยงไม่ดีพอ Inadequate risk management 

◦ การมีค านึงถึงเหตุการณ์ล่วงหน้า  การวางแผนรับมือสิ่งที่อาจเกิดข้ึน  “what if” เป็นสิ่งส าคัญอีกอย่าง

ของ Project management 

◦ มีโครงการจ านวนไม่มากท่ีเป็นไปตามแผนที่วางไว้แต่ต้น เนื่องจากมีหลายๆตัวแปรที่สามารถสร้างความ

เป็นไปได้ที่ไม่จ ากัด 

◦ Project manager มักจะมีแผนทางเลือกให้ทีมต้องปรับ ถ้าโครงการเริ่มที่จะไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้  

◦ การมีระบบการจัดการความเสี่ยงของโครงการช่วยในการเห็นประเด็นความเสี่ยงและลดความเสี่ยงที่

อาจจะเกิดข้ึนได้ 

◦ แผนป้องกันและจัดการความเสี่ยงนี้จะช่วยชี้ความเสี่ยงทั้งหมด ท าให้ทราบสาเหตุและแนวทางการแก้ไข

จัดการอย่างเป็นรูปธรรม 
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แนวคิดเรื่อง Agile 

Agile เกิดข้ึนมาจากอุตสาหกรรม Software ในปี 2001 หรือปีพ.ศ. 2544 นักพัฒนาซอฟต์แวร์ 17 ท่าน ได้มา

ประชุมกันในรัฐยูท่าห์ สหรัฐอเมริกา เพ่ือถกกันในเรื่อง Lightweight software development และหลังจากนั้น 

ทีมนักพัฒนาซอฟต์แวร์เหล่านี้ ได้น าทีมสู่ข้อสรุปให้เห็นแนวทางของ Agile Software Development ตาม 12 

Principles ต่อไปนี้ ซึ่งต่อมาได้ถูกใช้เป็นแนวทางในการประยุกต์ใช้ Agile เพ่ือการพัฒนาซอฟต์แวร์เรื่อยมา 

 

 

1. Individuals and interactions over processes and tools การให้ความส าคัญกับตัวผู้ท างานและการมี 

    ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ท างาน มากกว่าขั้นตอนวิธีการหรือเครื่องมือ 

2. Working software* over comprehensive documentation 

    การสร้างซอฟต์แวร์ (หรือผลิตภัณฑ์/บริการ/กระบวนการท างาน)ที่สามารถน าไปใช้งานได้จริง มากกว่าเอกสาร    

    คู่มือ หรือการใช้เวลาในการวางแผนเอกสารงาน 

3. Customer collaboration over contract negotiation การท างานร่วมกับลูกค้า มากกว่าการต่อรองสัญญา   

    กับลูกค้า 

4. Responding to change over following a plan การยอมรับปรับเปลี่ยนซอฟต์แวร์ (หรือผลิตภัณฑ์/  

    บริการ/กระบวนการท างาน)ตามความเปลี่ยนแปลงของความต้องการของลูกค้า มากกว่าการท าตามแผนการ    

    เพียงอย่างเดียว   

 

 

 

 

 

 

 

 

Agile Project Management ส าหรับการบริหารการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ในองค์กรยุคใหม่ 

ค าแถลงอุดมการณ์แห่งอไจล์ หรือ Agile Manifesto ที่ส าคัญ 4 ข้อ 

โครงการ 
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1. Our highest priority is to satisfy the customer through early and continuous delivery of valuable 

software. 

- ความส าคัญสูงสุดของพวกเรา คือ ความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อการส่งมอบซอฟท์แวร์ที่มีคุณค่าต่อ

ลูกค้า ตั้งแต่ต้นอย่างต่อเนื่อง 

2. Welcome changing requirements, even late in development. Agile processes harness change 

for the customer’s competitive advantage. 

- ยอมรับการเปลี่ยนแปลงความต้องการของลูกค้า แม้ในช่วงท้ายของการพัฒนา เพราะอไจล์สามารถแปร

เอาความเปลี่ยนแปลง มาเป็นความได้เปรียบในการแข่งขันของลูกค้า 

3. Deliver working software frequently, from a couple of weeks to a couple of months, with 

preference to  the shorter timescale. 

- ส่งมอบซอฟท์แวร์ที่ใช้งานได้จริงอย่างสม่ าเสมอ อาจเป็นทุกสองถึงสามสัปดาห์หรือทุกสองถึงสามเดือน 

โดยควรท าให้ระยะเวลาระหว่างการส่งมอบนั้นสั้นที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ 

4. Business people and developers must work together daily throughout the project. 

- ตัวแทนจากฝ่ายธุรกิจและนักพัฒนาจะต้องท างานร่วมกันเป็นประจ าทุกวันตลอดโครงการ 

5. Build projects around motivated individuals. Give them the environment and support they 

need, and trust them to get the job done. 

- ท าให้แน่ใจว่าสมาชิกโครงการเข้าใจและมีจุดมุ่งหมายของโครงการร่วมกัน สร้างสภาวะแวดล้อมและให้

การสนับสนุนในสิ่งที่พวกเขาต้องการ 

6. The most efficient and effective method of conveying information to and within a development 

team is face-to-face conversation. 

- วิธีที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดในการถ่ายทอดข้อมูลต่างๆ  ไปสู่ทีมพัฒนาและภายในทีม

พัฒนาเองคือการพูดคุยแบบซึ่งหน้า 

7. Working software is the primary measure of progress. 

- ซอฟท์แวร์ที่ใช้งานได้จริงเป็นตัวหลักในการวัดความก้าวหน้าของโครงการ 

 

12 Principles of Agile Methodology 

โครงการ 
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8. Agile processes promote sustainable development. The sponsors, developers, and users should 

be able to maintain a constant pace indefinitely. 

- กระบวนการอไจล์สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาแบบยั่งยืน กล่าวคือผู้สนับสนุน นักพัฒนา และตัวแทนผู้ใช้ 

ควรจะสามารถรักษาอัตราเร็วในการท างานร่วมกันให้คงที่ได้ตลอดไป 

9. Continuous attention to technical excellence and good design enhances agility. 

- การใส่ใจในความเป็นเลิศทางเทคนิค และงานออกแบบที่ดีอย่างต่อเนื่องจะช่วยเพิ่มความเป็นอไจล์ 

10. Simplicity is essential. 

- ความเรียบง่าย นั้นส าคัญยิ่ง 

11. The best architectures, requirements, and designs emerge from self-organizing teams. 

- สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ ความต้องการของลูกค้า และงานออกแบบที่ดีที่สุด เกิดจากทีมท่ีบริหารจัดการ

ตัวเองได้ 

12. At regular intervals, the team reflects on how to become more effective, then tunes and 

adjusts its behavior accordingly 

- ทุกช่วงเวลาหนึ่งเป็นประจ า ทีมจะต้องย้อนกลับไปตรองดูสิ่งที่ผ่านมา เพ่ือหาทางที่จะพัฒนาความมี

ประสิทธิผลของทีม แล้วน าสิ่งเหล่านั้นมาปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของที 
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◦ Agile คือ วิธีคิด (Mildset) การท างานแห่งอนาคต  

◦ Agile ให้ความส าคัญกับคนและการมีปฏิสัมพันธ์ ให้อ านาจกับคนมากกว่าให้ความส าคัญกับ

เอกสาร 

◦ Agile ให้ความส าคัญกับการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ แบบ face to face ดีที่สุด  

◦ เพราะการให้อ านาจคน ให้แล้วต้องคุยกับเค้าบ่อยๆ แต่ก็มีข้อเสียคือ เวลา 

◦ Agile มีเงื่อนไข คือ การให้อ านาจคน คนที่ได้รับอ านาจต้องมีความรับผิดชอบ ส่วนการมี

ปฏิสัมพันธ์ ต้อง Productive ไม่ใช่คุยแบบไม่มีสาระ  

◦ Agile ให้คนหน้างานมีส่วนร่วมมากขึ้น มากกว่าแบบดั้งเดิม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อสรุปเกี่ยวกับ Agile 

โครงการ 
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แบบฟอร์ม Project Charter  
โครงการ: ผลิตระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียนภาคต้นและภาคปลาย ปีการศึกษา 2565  
หน่วยงาน: ส านักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  

โอกาส  สมาชิกโครงการหลัก  ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  
จากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด19 ท าให้การด าเนินชีวิต
ของคนเปลี่ยนไป โดยใช้ชีวิตนอกบ้านน้อยลงและอยู่กับ
บ้านมากขึ้น ท าให้จ านวนการซื้อระเบียบการสมัครฯของ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชลดลง การเพ่ิมช่อง
ทางการจ าหน่ายระเบียบการรับสมัครผ่านทางเว็บไซด์
มหาวิทยาลัย เป็นการเพ่ิมโอกาสให้ผู้ที่สนใจสมัครเรียน 
สามารถซื้อระเบียบการได้ง่ายขึ้น ซึ่งน่าจะส่งผลให้ยอด
ผู้สมัครเรียนเพิ่มขึ้นมากกว่าการจ าหน่ายในรูปแบบเดิม
เพียงอย่างเดียว  

ชื่อ  บทบาท  ชื่อ  บทบาท  

เป้าหมาย  -คุณXXX  
-คุณXXX  
-คุณXXX  
  
  
  

-ผู้จัดการฯ  
-บรรณาธิการ  
-ช่างศิลป์  

-คุณXXX  
-คุณXXX  

-ผู้อ านวยการ  
-ผู้สนใจสมัคร
ฯ  

ผลิตระเบียบการรับสมัครฯเพ่ือจ าหน่ายผู้ที่สนใจสมัคร
เรียนผ่านทาง7-11และเว็บไซด์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชให้เสร็จภายใน3เดือน  

วัตถุประสงค์  วันที่เริ่มโครงการ  วันที่สิ้นสุดโครงการ  
-เพ่ิมช่องทางในการซื้อระเบียบการสมัครฯ  
-สร้างความสะดวกสบายในการซื้อระเบียบการสมัครฯ  
-ลดค่าใช้ในการผลิตระเบียบการสมัครจากกระดาษ  

01/03/65  01/06/65  

 

 

 

 

 

ตัวอย่างแบบฟอร์ม Project Charter  
โครงการ 
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ขอบเขต  Business Case  งบประมาณโครงการ  
-จัดท าระเบียบการสมัครฯ
(2565) ส าหรับจ าหน่ายใน 7-11 
และเว็บไซด์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  

การผลิตระเบียบการ
สมัครฯในแบบรูปเล่ม
และแบบไฟล์ที่อยู่ในเว็บ
ไซด์ เป็นการช่วยเพิ่ม
ช่องทางการสื่อสารเชิญ
ชวนให้ผู้ที่สนใจมาสมัคร
เรียนมากขึ้น และเป็น
การขยายโอกาสทาง
การศึกษาแก่ประชาชน
ทุกเพศ ทุกวัย ให้ทันต่อ
ความต้องการที่เพ่ิมขึ้น  

10,000.00 บาท  

ข้อจ ากัด  ความเสี่ยง  Milestones  ก าหนดส่ง  
-บุคลากรไม่เพียงพอ  
-ประสิทธิภาพของอุปกรณ์  
  

-ความล่าช้าจากต้นฉบับ
ไม่พร้อม  
-การแก้ไขอาร์ตเวิร์กจาก
เจ้าของงาน  
-สถานการณ์ท่ีควบคุม
ไม่ได้  

-รวบรวมต้นฉบับ  
-จัดท าอาร์ตเวิร์ก  
-พิสูจน์อักษร  
-แก้ไขอาร์ตเวิร์ก  
-ด าเนินการปิดเล่ม  
-จัดพิมพ์  
-จัดท าCD/ส่งขึ้นเว็บไซด์  

-xx/xx/xx  
  

สิ่งท่ีต้องส่งมอบ  
-ระเบียบการสมัครฯ(เล่ม)  
-ระเบียบการสมัครฯ(ไฟล์)  

ผู้อนุมติ  วันที ่ ผู้จัดการโครงการ  วันที ่ 
(ผู้อ านวยการ)  25/02/65  นายทองดี ทองเค  25/02/65  
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แบบฟอร์มบทบาทและความรับผิดชอบของผู้ที่เกี่ยวข้อง  
โครงการ: xxxxxxx  
หน่วยงาน: ส านักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  

บทบาท  ความรับผิดชอบ  ชื่อ  e.mail 
address  

รายงานต่อ  

  -        
  -        
  -        
  -        
  -        
  -        
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ตัวอย่างบทบาทและความรับผิดชอบของผู้ที่เกี่ยวข้อง  
โครงการ: xxxxxxx  
หน่วยงาน: ส านักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  

บทบาท  ความรับผิดชอบ  ชื่อ  e.mail address  รายงานต่อ  
ผู้สนับสนุน
โครงการ  

-อนุมัติโครงการ  
-อนุมัติการเพ่ิมงบประมาณ และทรัพยากร
ในการจัดการโครงการ  

XXXXXXXXXX  XXXXXXXXXX  คณะผู้บริหาร  

ผู้จัดการ
โครงการ  

-เป็นผู้มีอ านาจสูงสุดในการวางแผน
โครงการ  
-เป็นผู้ที่บริหารโครงการให้ส าเร็จตามเวลา 
งบประมาณ และได้คุณภาพตามท่ีก าหนด
ไว้  

XXXXXXXXXX  XXXXXXXXXX  ผู้สนับสนุน
โครงการ  

หัวหน้า
บรรณาธิการ  

-  XXXXXXXXXX  XXXXXXXXXX  ผู้จัดการ
โครงการ  

บรรณาธิการ
ผู้ช่วย  

-  XXXXXXXXXX  XXXXXXXXXX  ผู้จัดการ
โครงการ  

หน่วยศิลปะ  -  XXXXXXXXXX  XXXXXXXXXX  ผู้จัดการ
โครงการ  

หน่วยจัดหน้าชุด
วิชา  

-  XXXXXXXXXX  XXXXXXXXXX  ผู้จัดการ
โครงการ  

ธุรการ  -  XXXXXXXXXX  XXXXXXXXXX  ผู้จัดการ
โครงการ  
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แผนการสื่อสารโครงการ  
โครงการ: XXXXXXXXXX  
หน่วยงาน: ส านักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  

วันและเวลานัด
หมาย  

วัตถุประสงค์ในการ
สื่อสาร  

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  ช่องทางการสื่อสาร  ผู้รับผิดชอบ  

    -  -  -  -  
    -  -  -  -  
    -  -  -  -  
    -  -  -  -  
    -  -  -  -  
    -  -  -  -  
    -  -  -  -  
หมายเหตุ:   
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ตัวอย่างแผนการสื่อสารโครงการ  
โครงการ: XXXXXXXXXX  
หน่วยงาน: ส านักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  

วันและเวลานัดหมาย  วัตถุประสงค์ในการ
สื่อสาร  

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  ช่องทางการสื่อสาร  ผู้รับผิดชอบ  

04/04/65  8.30-10.30น.  -ประชุมเริ่มต้น
โครงการ (Project 
Kickoff Meeting): 
แนะน าผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องโครงการ/
เป้าหมายโครงการ/
วัตถุประสงค์
โครงการ/สิ่งที่ต้อง
ส่งมอบ/ขอบเขต
โครงการ/ขั้นตอน
การท างาน/
ระยะเวลา/
งบประมาณ  
  

-ผู้บริหารหน่วยงาน  
-ผู้สนับสนุนโครงการ  
-ผู้จัดการโครงการ  
-สมาชิกโครงการทุก
คน  
  

-ห้องประชุม  -ผู้จัดการโครงการ  

5/04/65  8.30-12.00น.  -จัดท าแผนโครงการ: 
แผนด าเนินงาน/
แผนการสื่อสาร/
แผนการเงิน
(งบประมาณ
โครงการ)/แผนการ
จัดการความเสี่ยง  

-ผู้จัดการโครงการ  
-สมาชิกโครงการ 
(ระบุ....)  

-ห้องประชุม  -ผู้จัดการโครงการ  

6/04/65  8.30-9.00น.  -ติดตามต้นฉบับ  -บรรณาธิการชุดวิชา  
-อาจารย์เจ้าของชุด
วิชา  

-Google Meet  -บรรณาธิการชุดวิชา  
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วันและเวลานัดหมาย  วัตถุประสงค์ในการ
สื่อสาร  

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  ช่องทางการ
สื่อสาร  

ผู้รับผิดชอบ  

11/04/65  8.30-9.00น.  -ติดตามการ
ด าเนินงานโครงการ:  
ปัญหาจากการ
ด าเนินการ/แนว
ทางแก้ไข/ผลที่ได้จาก
การแก้ไข  

-ผู้จัดการโครงการ  
-สมาชิกโครงการ 
(ระบุ....)  

-Google Meet  -ผู้จัดการโครงการ  

16/04/65  8.30-9.00น.  -รายงาน
ความก้าวหน้า
โครงการ  

-ผู้จัดการโครงการ  
-ผู้สนับสนุนโครงการ  

-ห้องประชุม  -ผู้จัดการโครงการ  

18/04/65  8.30-9.00น.  -ติดตามการ
ด าเนินงานโครงการ:  
ปัญหาจากการ
ด าเนินการ/แนว
ทางแก้ไข/ผลที่ได้จาก
การแก้ไข  

-ผู้จัดการโครงการ  
-สมาชิกโครงการ 
(ระบุ....)  

-Google Meet  -ผู้จัดการโครงการ  

25/04/65  8.30-9.00น.  -ติดตามการ
ด าเนินงานโครงการ:  
ปัญหาจากการ
ด าเนินการ/แนว
ทางแก้ไข/ผลที่ได้จาก
การแก้ไข  

-ผู้จัดการโครงการ  
-สมาชิกโครงการ 
(ระบุ....)  

-Google Meet  -ผู้จัดการโครงการ  

หมายเหตุ: นัดหมายผ่าน Google Calendar  
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กลุ่มที ่ รายละเอียด รายชื่อ 
กลุ่มที่ 1 การบริหารงาน
ทั่วไปและงานอ านวยการ 

- การประกันคณุภาพการศึกษา  
- การควบคุมภายใน  
- การจัดการความเสี่ยงฯ 

1. นางอุฬารรัฐ ปานรสทิพย ์
2. นางลักขณา ทัศนาธร 
3. นางสาวกัลย์สดุา  แก้วสุวรรณ  
4. นายสุรศักดิ์  มากระด ี
5.  นางสาวกิ่งดาว ทองเชื้อ 
6. นางสาวจารุณี ตรสีันเทียะ 
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บทบาทและความรับผดิชอบของผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 

โครงการ: จัดท ารายงานการประเมินคุณภาพตนเองตามเกณฑ์ (EdPEx) ปีการศึกษา 2564 

หน่วยงาน: ส านักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

บทบาท ความรับผิดชอบ ชื่อ e.mail address รายงานต่อ 
ผู้สนับสนุนโครงการ -ควบคุมดูแลการจัดท าข้อมลูการ

ประเมินคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ 
(EdPEx) 

ผศ.ดร.อิศเรศ  ศันสนีย์
วิทยกุล 

 ศูนย์ประกันคณุภาพ
การศึกษา 

ผู้จัดการโครงการ -วางแผนและประสานงานต่าง ๆ  งานบริหารงานท่ัวไป 
ส านักงานเลขานุการ 

 ผู้บริหารส านักพิมพ์ 

รองผู้อ านวย
ส านักพิมพ ์

-ระดมความคิดและให้ข้อมลูตาม
หมวดและหัวข้อต่าง ๆ  

นางรัตนา  ช้างเยาว์  ผู้บริหารส านักพิมพ์ 

เลขานุการ
ส านักพิมพ ์

-ระดมความคิดและให้ข้อมลูตาม
หมวดและหัวข้อต่าง ๆ 

นางอุฬารรัฐ  ปานรส
ทิพย์ 

 ผู้บริหารส านักพิมพ์ 

หัวหน้าฝ่ายจัดพิมพ ์ -ระดมความคิดและให้ข้อมลูตาม
หมวดและหัวข้อต่าง ๆ 

นางสาวภูมิอนุช  อินทร
ก าแหง 

 ผู้บริหารส านักพิมพ์ 

หัวหน้าฝ่ายวิชาการ -ระดมความคิดและให้ข้อมลูตาม
หมวดและหัวข้อต่าง ๆ 

นางสาวจตุพร  ทองอุ่น  ผู้บริหารส านักพิมพ์ 

หัวหน้าฝ่ายเผยแพร่
และจัดจ าหน่าย 

-ระดมความคิดและให้ข้อมลูตาม
หมวดและหัวข้อต่าง ๆ 

นางรัตนา  ช้างเยาว์  ผู้บริหารส านักพิมพ์ 

หัวหน้าฝ่ายจัด
ฝึกอบรมเทคโนโลยี
การพิมพ ์

-ระดมความคิดและให้ข้อมลูตาม
หมวดและหัวข้อต่าง ๆ 

นายปิยทัสน์  สังขมาลัย  ผู้บริหารส านักพิมพ์ 

หัวหน้าฝ่ายวางแผน
และประสานงาน
การผลิต 

-ระดมความคิดและให้ข้อมลูตาม
หมวดและหัวข้อต่าง ๆ 

นางสาวกัลยรัตน์  คง
วัฒนากุล 

 ผู้บริหารส านักพิมพ์ 

หัวหน้าหน่วยผลิต -ระดมความคิดและให้ข้อมลูตาม
หมวดและหัวข้อต่าง ๆ 

นายก าจัด  เดชเมืองปัก  ผู้บริหารส านักพิมพ์ 

หัวหน้าหน่วยฟิล์ม
และวางรูปแบบ 

-ระดมความคิดและให้ข้อมลูตาม
หมวดและหัวข้อต่าง ๆ 

นางวิภาดา  อยู่ผ่อง  ผู้บริหารส านักพิมพ์ 

หัวหน้าหน่วย
เลือกสรรหนังสือ 

-ระดมความคิดและให้ข้อมลูตาม
หมวดและหัวข้อต่าง ๆ 

นางสาวพรพิมล  นุ่น
ปาน 

 ผู้บริหารส านักพิมพ์ 
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บทบาท ความรับผิดชอบ ชื่อ e.mail address รายงานต่อ 
หัวหน้าหน่วยเตรียม
ต้นฉบับ 

-ระดมความคิดและให้ข้อมลูตาม
หมวดและหัวข้อต่าง ๆ 

นางสาวจันทนา  เพชร
คอน 

 ผู้บริหารส านักพิมพ์ 

หัวหน้าหน่วยบ
บรรณาธิการ 

-ระดมความคิดและให้ข้อมลูตาม
หมวดและหัวข้อต่าง ๆ 

นางสุดารตัน์  บัวศร ี  ผู้บริหารส านักพิมพ์ 

หัวหน้าหน่วย
เผยแพร ่

-ระดมความคิดและให้ข้อมลูตาม
หมวดและหัวข้อต่าง ๆ 

นางวรรณี  จดจ า  ผู้บริหารส านักพิมพ์ 
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แผนจัดการความเสี่ยง 

โครงการ: จัดท ารายงานการประเมินคุณภาพตนเองตามเกณฑ์ (EdPEx) ปีการศึกษา 2564 

หน่วยงาน: ส านักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

ความเสี่ยง สาเหตุ ผลกระทบ แนวทางการ
ป้องกัน/แก้ไข 

ความ
รุนแรง 

ความถี่ ผู้ด าเนินการ 

ขาดความรูค้วาม
เข้าใจ 
ในการจัดตอบ
ข้อมูล 
เพื่อจัดท า
รายงานฯ 

เนื่องจากเป็น
การประเมิน
คุณภาพ
การศึกษาแบบ
ใหม่ท าให้ข้อมูล
ที่ใช้ตอบไม่ตรง 
ตาม
วัตถุประสงค์
และเกณฑ์ของ 

(EdPEx) 

มีความคลาดเคลื่อน 
ในข้อมูลมีผลท าให้
คะแนนท่ีไดม้ีมีผลต่อ
การประเมิน 

สร้างความเข้าใจ
ในเนื้อหาตาม
หมวดและหัวข้อ
ต่างให้กับบุคลการ
และผู้ทีเ่กี่ยวข้อง
เข้าใจ 

ปานกลาง ต่ า งานบริหารงาน
ทั่วไป ส านักงาน
เลขานุการ 

การ
ตีความหมาย
ของหมวดหมู่ที่
ใช้ลงข้อมูลผิด 

เข้าใจ
ความหมายของ
ข้อมูลแตล่ะ
องค์ประกอบไม่
ชัดเจน 

ท าให้ได้ข้อมูลไมต่รง
ตามวัตถุประสงคไ์ม่
สามารถน ามาผลมา
ปรับปรุงการด าเนินการ
ของส านักพิมพ์ได ้

จัดกิจกรรม
แลกเปลีย่น
เรียนรู/้อบรมเรื่อง

จัดท ารายงาน
การประเมิน
คุณภาพตนเอง
ตามเกณฑ์ 
(EdPEx) ปี
การศึกษา 
2564 ให้
สอดคล้องกับ
ข้อมูลที่ต้องการ 
 

ปานกลาง ต่ า งานบริหารงาน
ทั่วไป ส านักงาน
เลขานุการ 
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แผนการส่ือสารโครงการ 

โครงการ: จัดท ารายงานการประเมินคุณภาพตนเองตามเกณฑ์ (EdPEx) ปีการศึกษา 2564 

หน่วยงาน: ส ำนกัพมิพ์ มหำวิทยำลยัสโุขทยัธรรมำธิรำช 

วันและเวลานัดหมาย วัตถุประสงค์ในการสื่อสาร ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ช่องทางการ
สื่อสาร 

ผู้รับผิดชอบ 

04/04/65 8.30-
10.30น. 

-ประชุมเริ่มต้นโครงการ 
(Project Kickoff 
Meeting): แนะน าผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องโครงการ/
เป้าหมายโครงการ/
วัตถุประสงค์โครงการ/สิ่งที่
ต้องส่งมอบ/ขอบเขต
โครงการ/ขั้นตอนการ
ท างาน/ระยะเวลา/
งบประมาณ 
 

-ผู้บริหารหน่วยงาน 
-ผู้สนับสนุนโครงการ 
-ผู้จัดการโครงการ 
-สมาชิกโครงการทุก
คน 
 

-ห้องประชุม -ผู้จัดการโครงการ 

5/04/65 8.30-
12.00น. 

-จัดท าแผนโครงการ: แผน
ด าเนินงาน/แผนการ
สื่อสาร/แผนการเงิน
(งบประมาณโครงการ)/
แผนการจัดการความเสี่ยง 

-ผู้จัดการโครงการ 
-สมาชิกโครงการ (ระบุ
....) 

-ห้องประชุม -ผู้จัดการโครงการ 

6/04/65 8.30-
9.00น. 

-ติดตามต้นฉบับ -บรรณาธิการชุดวิชา 
-อาจารย์เจ้าของชุด
วิชา 

-Google Meet -บรรณาธิการชุด
วิชา 

11/04/65 8.30-
9.00น. 

-ติดตามการด าเนินงาน
โครงการ: 
ปัญหาจากการด าเนินการ/
แนวทางแก้ไข/ผลที่ได้จาก
การแก้ไข 

-ผู้จัดการโครงการ 
-สมาชิกโครงการ (ระบุ
....) 

-Google Meet -ผู้จัดการโครงการ 
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วันและเวลานัดหมาย วัตถุประสงค์ในการสื่อสาร ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ช่องทางการ
สื่อสาร 

ผู้รับผิดชอบ 

16/04/65 8.30-
9.00น. 

-รายงานความก้าวหน้า
โครงการ 

-ผู้จัดการโครงการ 
-ผู้สนับสนุนโครงการ 

-ห้องประชุม -ผู้จัดการโครงการ 

18/04/65 8.30-
9.00น. 

-ติดตามการด าเนินงาน
โครงการ: 
ปัญหาจากการด าเนินการ/
แนวทางแก้ไข/ผลที่ได้จาก
การแก้ไข 

-ผู้จัดการโครงการ 
-สมาชิกโครงการ (ระบุ
....) 

-Google Meet -ผู้จัดการโครงการ 

25/04/65 8.30-
9.00น. 

-ติดตามการด าเนินงาน
โครงการ: 
ปัญหาจากการด าเนินการ/
แนวทางแก้ไข/ผลที่ได้จาก
การแก้ไข 

-ผู้จัดการโครงการ 
-สมาชิกโครงการ (ระบุ
....) 

-Google Meet -ผู้จัดการโครงการ 

หมายเหตุ: นัดหมายผ่าน Google Calendar 
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กลุ่มที ่ รายละเอียด รายชื่อ 
กลุ่มที่ 2 การบริหาร 
(งานบัญช)ี 
 
** ควบคุมติดตามงาน  

- ควบคุม ติดตาม งบประมาณและการเงินของ
ส านัก   
  

งานบัญช ี
1. นางสาวทิพวรรณ  คงเทียม 
2. นางสาววันเพ็ญ ชิงช่วง 
3. นางสาวสุภาพร พิชัยวรตุมะ 
4. นางอรชุรี  เพ็ญสาดแสง 
5. นางสาวสุนิสา ธรรมรงค์ 
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Project Charter 

        โครงการ : ประชาสัมพันธ์ช่องทางการรับเงินแบบออนไลน์ของส านักพิมพ์ 

        หน่วยงาน: งานบัญชีและการเงิน ส านักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

โอกาส 
สมาชิกโครงการหลัก ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
ชื่อ บทบาท ชื่อ บทบาท 

     จากการแพร่ระบาดของโควิด -19 ส่งผลกระทบต่อ
การด าเนินชีวิต ท าให้เกดิความกังวลจากการติดโรค เริ่ม
จากจ านวนผู้ตดิเช้ือท่ีมีจ านวนมาก และกระจายไปหลาย
จังหวัด จนเกิดมาตรการจ ากัดการระบาดอยา่งเข้มงวดมี
การก าหนดพื้นท่ีควบคุม ส่งผลใหม้หาวิทยาลยัปิดท าการ
เป็นการชั่วคราว จึงท าให้นักศึกษา หรือลูกค้าผู้มีความ
ประสงค์ขอใช้บริการของส านักพิมพ์ไม่สามารถเขา้มา
ติดต่อขอช าระเงินค่าบริการได้ตามปกติ อีกทั้งปัญหาที่เกิด
จากการรับเงินและยังไมส่ามารถน าเงินส่งกองคลังได้ 
เนื่องจากมหาวิทยาลยัปิดท าการเป็นการช่ัวคราว 
     ทั้งนี้ งานบัญชีและการเงิน เปดิช่องให้ค าปรึกษาเรื่อง
การรับช าระเงิน (ผ่าน LINE) และ ส านักพิมพ์ มีช่องทาง
การรับเงินแบบออนไลน์แตย่ังไมไ่ด้รับความนยิมอย่าง
แพร่หลาย จึงจดัให้มีการประชาสมัพันธ์ให้กับผู้ใช้บริการ
ทราบ ส าหรับการช าระเงินค่าบริการต่างๆ ของส านักพิมพ์    

 
-ทิพวรรณ คงเทียม 

 
-อรชุร ีเพ็ญสาด
แสง 

 
 
 
-สุภาพร พิชัย
วรุตมะ 

 
 
-วันเพ็ญ ชิงช่วง 

 
 
-สุนิสา ธรรมรงค์ 

 
-ผู้จัดการโครงการ 
 
- จัดท าแผนโครงการ
และประมวลผลของ
ผู้ใช้บริการ 
 
-จัดเตรียมข้อมูลการ
ประชาสัมพันธ ์
 
-ด าเนินการ
ประชาสัมพันธ ์
 
-เก็บข้อมูลของ
ผู้ใช้บริการ / เก็บ
ข้อมูลด้านปัญหา
ต่างๆ 

 
-กัญญาภัทร์  โคตวิ
นนท ์(สบฑ.) 
-ตัวแทนสาขาวิชา 
 
-กัลยรัตน์ คงวัฒนากุล 
-นันทิตา นามฮุง 
-ปิยทัสน์ สังขมาลยั 
 

 

 
-ประสานงาน
กับนักศึกษา 
 
 
-ประสานงาน
กับผู้ใช้บริการ
ของ
ส านักพิมพ ์

 

เป้าหมาย     

        ประชาสัมพันธ์เชิญชวนใหผู้้ใช้บริการส านักพิมพ์มา
ใช้ช่องทางการช าระเงินแบบออนไลน์เพิ่มมากข้ึนจากเดมิ 
20% ภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
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วัตถุประสงค์ วันที่เริ่มโครงการ วันที่สิ้นสุดโครงการ 

1. เพื่อประชาสมัพันธ์ช่องทางการช าระเงินแบบ
ออนไลน์ ให้กับนักศึกษา หรือ ผู้ใช้บริการกับ
ส านักพิมพ ์

2. เพื่ออ านวยความสะดวก รวดเร็ว ให้กับนักศึกษา 
หรือ ผู้ใช้บริการกับส านักพิมพ ์

3. เพื่อลดความเสีย่งในการเก็บรักษาเงินสด ป้องกันการ
ทุจริตจากการรับเงินสด 

1 ตุลาคม 2564 30 กันยายน 2565 

ขอบเขต Business Case งบประมาณโครงการ 
ประชาสมัพันธ์ช่องทางการ 
รับช าระเงินค่าบริการแบบ
ออนไลน์ของส านักพิมพ ์
 

-ประชาสัมพันธ์ช่องทางใน
การช าระเงินค่าบริการแบบ
ออนไลน ์
 
-เพิ่มจ านวนผู้ใช้บริการช าระ
เงินค่าบริการแบบออนไลน์
มากยิ่งข้ึน 

ประมาณ 3,000 บาท 
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ข้อจ ากัด ความเสี่ยง Milestones ก าหนดส่ง 

-ประชาสัมพันธ์ไม่
ครอบคุมกับผู้ใช้บริการ 
-ระบบการสื่อสารกับ
ผู้ใช้บริการ 

- การเชื่อมโยงของข้อมูล
ระหว่างผู้ใช้บริการกับ
หน่วยงาน 
- การสื่อสารไม่มี
ประสิทธิภาพ 
- ความเสี่ยงในการเข้ามา
ท างานของพนักงาน
ในช่วงสถานการณ์โควิด 
19 
- ความเสถียรของระบบ 

- ประชุมเริ่มต้นวางแผน
โครงการ 
- จัดท าแผนโครงการ :
ประชาสัมพันธ์ช่องทาง
การรับเงินแบบออนไลน์ฯ 
- จัดเตรียมข้อมูลการ
ประชาสัมพันธ์ 
- ด าเนินการ
ประชาสัมพันธ์ 
- เก็บข้อมูลของ
ผู้ใช้บริการ 
- เก็บข้อมูลด้านปัญหา
ต่างๆ ที่เกิดขึ้นใน
โครงการ 
- ประมวลผลของ
ผู้ใช้บริการ 
- สรุปรายงานผล  

- 1 ตุลาคม 2564 
 
- 4 ตุลาคม 2564 
 
 
- 7 ตุลาคม 2564 
 
- 11 ตุลาคม 2564 
- 3 ตุลาคม 2565 
- 4 ตุลาคม 2565 
 
- 7 ตุลาคม 2565 
- 10 ตุลาคม 2565 

สิ่งท่ีต้องส่งมอบ 
รายงานจ านวนของผู้มาใช้บริการช่องทางการช าระเงิน
แบบออนไลน์ 

ผู้อนุมติ วันที่ ผู้จัดการโครงการ วันที่ 
ผู้อ านวยการ 1 ตุลาคม 2564 ทิพวรรณ คงเทียม 1 ตุลาคม 2564 
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บทบาทและความรับผดิชอบของผู้ท่ีเกี่ยวข้อง (สมาชิกโครงการหลัก) 

โครงการ: ประชาสัมพันธ์ช่องทางการรับเงินแบบออนไลน์ของส านักพิมพ์ 

หน่วยงาน: ส านักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
บทบาท ความรับผิดชอบ ชื่อ email address รายงานต่อ 

ผู้สนับสนุนโครงการ -อนุมัติโครงการ 

-อนุมัติการเพิ่มงบประมาณ และทรัพยากรในการจัดการโครงการ 
ผศ.ดร.อิศเรศ ศันสนีย์วิทย
กุล 

 

Isares.Sun@stou.ac.th คณะผู้บริหาร 

ผู้จัดการโครงการ -เป็นผู้มีอ านาจสูงสดุในการวางแผนโครงการ 

-เป็นผู้ที่บริหารโครงการให้ส าเรจ็ตามเวลา งบประมาณ และได้
คุณภาพตามที่ก าหนดไว ้

นางสาวทิพวรรณ คงเทียม Tippawan.kon@stou.ac.th ผู้สนับสนุนโครงการ 

จัดท าแผนโครงการ และ
ประมวลผลของโครงการ 

-จัดท าแผนด าเนินงาน/แผนการสือ่สาร/แผนการเงิน (งบประมาณ
โครงการ)/แผนการจัดการความเสีย่ง 

-ประมวลผลของผู้ใช้บริการ จัดท าสรุปจ านวนของผูม้าใช้บริการช่อง
ทางการช าระเงินแบบออนไลน ์

นางอรชุรี เพ็ญสาดแสง Onchuree.Sri@stou.ac.th ผู้จัดการโครงการ 

จัดเตรียมข้อมลูการ
ประชาสมัพันธ์โครงการ 

-จัดท ารายละเอียดการช าระเงินคา่บริการจดัพิมพ์สิ่งพิมพ์ท่ัวไป 

-จัดท ารายละเอียดการช าระเงินคา่บริการงานเข้าเลม่ 

-จัดท ารายละเอียดการส่งหลักฐานการช าระเงินและผู้ติดต่อให้บริการ 

นางสาวสุภาพร พิชัย
วรุตมะ 

Supaporn.Pic@stou.ac.th ผู้จัดการโครงการ 

ด าเนินการประชาสัมพันธ์
ของโครงการ 

-ประสานงานการอัพโหลดข้อมูลการประชาสัมพันธ์ในช่องทางต่างๆ 

-ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ผูเ้กี่ยวข้อง 
นางสาววันเพ็ญ ชิงช่วง Wanpen.chi@stou.ac.th ผู้จัดการโครงการ 

เก็บข้อมูลของผู้ใช้บริการ 
และเก็บข้อมลูด้านปญัหา
ต่างๆ ของโครงการ 

-เก็บข้อมูลจ านวนการช าระค่าบรกิารจัดพิมพ์สิ่งพิมพ์ทั่วไป 

-เก็บข้อมูลจ านวนการช าระค่าบรกิารงานเข้าเล่ม 

-ด้านข้อมูลการให้บริการ /ด้านการติดต่อประสานงาน / ด้านความ
เสถียรของระบบการโอนเงิน  

นางสาวสุนสิา ธรรมรงค ์ Sunisa.tha@stou.ac.th ผู้จัดการโครงการ 
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บทบาทและความรับผดิชอบของผู้ท่ีเกี่ยวข้อง (ผู้มสี่วนเกี่ยวข้อง) 

โครงการ: ประชาสัมพันธ์ช่องทางการรับเงินแบบออนไลน์ของส านักพิมพ์ 

หน่วยงาน: ส านักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

บทบาท ความรับผิดชอบ ชื่อ email address รายงานต่อ 
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง -ประสานงานกับนักศึกษา 

 ให้ข้อมูลในเรื่องที่เกี่ยวข้อง 
กัญญาภัทร์  โคตวินนท ์ kanyapat.kot@stou.ac.th ผู้จัดการโครงการ 

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง -ประสานงานกับนักศึกษา  
ให้ข้อมูลในเรื่องที่เกี่ยวข้อง 

ตัวแทนสาขาวิชา  ผู้จัดการโครงการ 

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง -ประสานงานกับบุคลากรหน่วยวางแผน เพื่อแจ้งลกูค้าผูม้าใช้
บริการส านักพิมพ์ และให้ข้อมลูในเรื่องที่เกี่ยวข้อง 

กัลยรัตน์ คงวัฒนากุล kanyarat.kho@stou.ac.th ผู้จัดการโครงการ 

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง -ประสานงานกับบุคลากรหน่วยพิมพ์ดิจิตอล เพื่อแจ้งลกูค้าผู้มาใช้
บริการส านักพิมพ์ และให้ข้อมลูในเรื่องที่เกี่ยวข้อง 

นันทิตา นามฮุง nantita.nar@stou.ac.th ผู้จัดการโครงการ 

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง -ประสานงานกับบุคลากรฝ่ายจัดฝกึอบรมเทคโนโลยีการพิมพ์  
เพื่อแจ้งลกูค้าผูม้าใช้บริการส านักพิมพ์ และให้ข้อมูลในเรื่องที่
เกี่ยวข้อง 

ปิยทัสน์ สังขมาลัย piyatass.san@stou.ac.th ผู้จัดการโครงการ 
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แผนจัดการความเส่ียง 

โครงการ: ประชาสัมพันธ์ช่องทางการรับเงินแบบออนไลน์ของส านักพิมพ์ 

หน่วยงาน: งานบัญชีและการเงิน ส านักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
ความเสี่ยง สาเหตุ ผลกระทบ แนวทางการป้องกัน/แก้ไข ความรุนแรง ความถี่ ผู้ด าเนินการ 

-ความเชื่อมโยงของ
ข้อมูลระหว่าง
ผู้ใช้บริการกับหน่วยงาน 

-ผู้ใช้บริการไม่ส่งหลักฐาน
การโอน และไม่แจ้ง
หน่วยงาน 

-ไม่สามารถด าเนินการ
ตรวจสอบการโอนเงิน
และออกใบเสร็จรับเงิน
ได ้

-ติดตามกับผู้ประสานงานของ
ส านักบัณฑิตศึกษา และ
สาขาวิชา 
-ติดตามกับผู้ประสานงานหน่วย
วางแผนและหน่วยดิจิตอล 

-มาก -ปานกลาง -นางอรชุรี เพ็ญสาดแสง 
-นางสาวสุภาพร พิชัย
วรุตมะ 

-การสื่อสารไม่มี
ประสิทธิภาพ 

-สารที่จะสื่อไม่ชัดเจน
คลุมเครือ 
-สารไม่ได้ระบุช่ือผู้รับสาร 
-ทิ้งระยะเวลาการสื่อสาร
นานเกินไป ขาดความ
ต่อเนื่อง ไม่สม่ าเสมอ 

-งานท่ีได้ไมเ่ป็นไปตามที่
ต้องการ 

-วางแผนการสื่อสาร 
 

-มาก -ปานกลาง -ผู้จัดการโครงการ 

-ความเสี่ยงในการเข้ามา
ท างานของพนักงาน
ในช่วงสถานการณ์โควดิ 
19 

-การแพร่ระบาดของโควิด -
19 

-มหาวิทยาลัยปดิท าการ
เป็นการชั่วคราว 

-เปิดช่องให้ค าปรึกษาแบบ
ออนไลน ์
(ผ่าน LINE) 

-มาก -น้อย -งานบัญชีและการเงิน 

-ความเสถียรของระบบ -ระบบของผู้ให้บริการ KTB 
Corporate Online 
(Statement) เกดิขัดข้อง
กระทันหัน 

-ท าให้ไม่สามารถเข้าไป
ตรวจสอบยอดการโอน
เงินผ่านระบบได ้

-ดาวน์โหลดข้อมูลการโอนเงิน
ประจ าสัปดาห ์
-จัดท าทะเบียนคมุการโอนเงิน 

-ปานกลาง -น้อย -นางอรชุรี เพ็ญสาดแสง 
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แผนการสื่อสารโครงการ (ปรับแก้ไข) 

โครงการ: ประชาสัมพันธ์ช่องทางการรับเงินแบบออนไลน์ของส านักพิมพ์ 

หน่วยงาน: งานบัญชีและการเงิน ส านักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

วันและเวลานัดหมาย วัตถุประสงค์ในการสื่อสาร ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ช่องทางการ
สื่อสาร 

ผู้รับผิดชอบ 

1 ต.ค.2564 9.00 -10.30 น. -ประชุมเริ่มต้นโครงการ : ประชาสัมพันธ์
ช่องทางการรับเงินแบบออนไลน์ของ
ส านักพิมพ์ : แนะน าผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
โครงการ/เป้าหมายโครงการ/วัตถุประสงค์
โครงการ/สิ่งที่ต้องส่งมอบ/ขอบเขต
โครงการ/ขั้นตอนการท างาน/ระยะเวลา/
งบประมาณ 

-ผู้บริหารหน่วยงาน 
-ผู้สนับสนุนโครงการ 
-ผู้จัดการโครงการ 
-สมาชิกโครงการทุกคน 
 

-ห้องประชุม -ผู้จัดการ
โครงการ 

4 ต.ค.2564 9.00 – 12.00 
น. 

-จัดท าแผนโครงการ : แผนด าเนินงาน/
แผนการสื่อสาร/แผนการเงิน (งบประมาณ
โครงการ)/แผนการจัดการความเสี่ยง 

- ผู้จัดการโครงการ 
- นางอรชุรี เพ็ญสาดแสง 
- นางสาวสุภาพร พิชัยวรุตมะ 
- นางสาววันเพ็ญ ชิงช่วง 
- นางสาวสุนิสา ธรรมรงค์ 

-ห้องประชุม -ผู้จัดการ
โครงการ 
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วันและเวลานัดหมาย วัตถุประสงค์ในการสื่อสาร ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ช่องทางการ
สื่อสาร 

ผู้รับผิดชอบ 

7 ต.ค.2564 9.00 – 12.00 
น. 

- จัดเตรียมข้อมูลการประชาสัมพันธ์ /จัดท า
รายละเอียดการช าระเงินค่าบริการจัดพิมพ์
สิ่งพิมพ์ทั่วไปและงานเข้าเล่ม /จัดท า
รายละเอียดการส่งหลักฐานการช าระเงิน
และผู้ติดต่อให้บริการ 

- ผู้จัดการโครงการ 
- นางอรชุรี เพ็ญสาดแสง 
- นางสาวสุภาพร พิชัยวรุตมะ 

-ห้องประชุม  -ผู้จัดการ
โครงการ 

11 ต.ค.
2564 

9.00 -12.00 น. -ด าเนินการประชาสัมพันธ์โครงการ 
   - อัพโหลดข้อมูลผ่านเว็บไซต 
   - จัดส่งเอกสารประชาสัมพันธ์ 

- ผู้จัดการโครงการ 
- นางอรชุรี เพ็ญสาดแสง 
- นางสาวสุภาพร พิชัยวรุตมะ 
- นางสาววันเพ็ญ ชิงช่วง 
- นางสาวสุนิสา ธรรมรงค์ 
- เจ้าหน้าที่ส านักคอมพิวเตอร์ 
- เจ้าหน้าที่ฝ่ายเผยแพร่ฯ 
- เจ้าหน้าที่ส านักงานเลขานุการ 
สพ 
- เจ้าหน้าที่ส านักบัณฑิตศึกษา 
- เจ้าหน้าที่ประจ าสาขาวิชา 

- MS Teams -ผู้จัดการ
โครงการ 
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วันและเวลานัดหมาย วัตถุประสงค์ในการสื่อสาร ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ช่องทางการ
สื่อสาร 

ผู้รับผิดชอบ 

3 ต.ค.2565 9.00 -12.00 น. -เก็บข้อมูลของผู้ใช้บริการผ่านช่องทาง
ออนไลน์ 
   - จ านวนการช าระค่าบริการจัดพิมพ์
สิ่งพิมพ์ทั่วไป 
   - จ านวนการช าระค่าบริการงานเข้าเล่ม 

- ผู้จัดการโครงการ 
- นางอรชุรี เพ็ญสาดแสง 
- นางสาวสุภาพร พิชัยวรุตมะ 
- นางสาวสุนิสา ธรรมรงค์ 

-ห้องประชุม -ผู้จัดการ
โครงการ 

4 ต.ค.2565 9.00–16.00 น. -เก็บข้อมูลด้านปัญหาต่างๆโครงการ : 
ปัญหาจากการด าเนินการ/แนวทางแก้ไข/ผล
ที่ได้จากการแก้ไข 

-ผู้จัดการโครงการ 
-นางอรชุรี เพ็ญสาดแสง 
-นางสาวสุภาพร พิชัยวรุตมะ 

-ห้องประชุม -ผู้จัดการ
โครงการ 

7 ต.ค.2565 9.00–16.00 น. -ประมวลผลของผู้ใช้บริการโครงการ : 
ประชาสัมพันธ์ช่องทางการรับเงินแบบ
ออนไลน์ของส านักพิมพ์ /ปัญหาจากการ
ด าเนินการ/แนวทางแก้ไข/ผลที่ได้จากการ
แก้ไข 

-ผู้จัดการโครงการ 
-นางอรชุรี เพ็ญสาดแสง 
-นางสาวสุภาพร พิชัยวรุตมะ 

-ห้องประชุม -ผู้จัดการ
โครงการ 

10 ต.ค.
2565 

9.00–16.00 น. -สรุปรายงานผล  
โครงการ : ประชาสัมพันธ์ช่องทางการรับ
เงินแบบออนไลน์ของส านักพิมพ์ 

- ผู้จัดการโครงการ 
- นางอรชุรี เพ็ญสาดแสง 
- นางสาวสุภาพร พิชัยวรุตมะ 
- นางสาววันเพ็ญ ชิงช่วง 
- นางสาวสุนิสา ธรรมรงค์ 

-ห้องประชุม -ผู้จัดการ
โครงการ 

 

หมายเหตุ: นัดหมายผ่าน Google Calendar 
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กลุ่มที ่ รายละเอียด รายชื่อ 
กลุ่มที่ 3 การบริหารงาน
พัสด ุ
 
** ควบคุมติดตามงาน  

- การจัดซื้อจัดจา้งวัสดุและครุภณัฑ์ส าหรับใช้ในการ
ด าเนินงานของส านักพิมพ์และโรงพิมพ์  
 

งานพัสด ุ
1. นางสาวภัทรมน  คุ้มภัย 
2. นางปชภร  พงษ์ชาติ 
3. นายกิตติวัฒน ์ พิมลพรพัตร ์
4. นางลาวัล  เนียมศริ ิ
5. นายประพันธ ์ สุทธิเสริม 
6. นางสาววลัยภรณ์  สุถาลา 
7. นายกานต์พงศ์ ศิริยงค์ณุกรู 
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Project Charter  
โครงการ:   การฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจดัซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดภุาครัฐ    
หน่วยงาน: ส านักพิมพ์ มหาวทิยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช  

โอกาส  สมาชิกโครงการหลัก  ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  
ด้วยการด าเนินงานของเจ้าหนา้ที่ของภาครัฐ 
ในปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกระบวนการพัสดจุ าเป็นต้องได้มี  การ
เพิ่มพูนความรู้เพื่อป้องกันความผิดพลาด ส าหรับเจ้าหน้าที่พัสดุ
และผู้ที่เกี่ยวข้อง  กับการจัดซ้ือจัดจา้งภาครัฐ หน่วยงานราชการ 
จ าเป็นต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาความรู้ ทักษะการ
ปฏิบัติงานในกระบวน การจัดซ้ือจัดจา้งพัสดุภาครัฐ เพื่อให้
บุคลากรของส านักพิมพ์ มหาวิทยาลยัสโุขทัยธรรมาธิราช สามารถ
ปฏิบัติงานในส่วนที่เกีย่วขอ้งกับ การจัดซ้ือจัดจ้างอยา่งมี
ประสิทธิภาพ  คุ้มค่า โปร่งใส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
พร้อมทั้งสามารถ ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน และถกูต้องตามที่
ระเบียบก าหนด  ดังนั้น เจา้หน้าทีข่องส านักพิมพ์  ควรมคีวาม 
รู้ ความเข้าใจ  และสรา้งเสริมประสบการณ์ และเพิ่มพูน
ความรู้   ด้านพัสดุ  เช่น ก าหนดรายละเอียด   วัสดุ 
ครุภัณฑ์   การจัดซ้ือ / จัดจ้าง  การบรหิารสัญญา เป็นต้น    
ให้เป็นไปอย่างคุ้มค่า ถูกตอ้ง และเหมาะสมในการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณ  เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงาน และ 
ลดปัญหาการท างานผิดพลาด   

นางสาวภัทรมน  คุ้มภยั   

นายกิตตวิัฒน์   พิมลพรพัตร ์

นางปชภร      พงษ์ชาต ิ

นายประพันธ์     สุทธิเสริม 

นางลาวัล      เนียมศิริ 

นายกานต์พงศ์    ศิริยงค์ณุ

กูร 

นางสาววลยัภรณ์      สุถาลา 

 

 ผู้จัดการโครงการ
และผู้ประสานงาน
โครงการให้เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์   

ผู้อ านวยการ
ส านักพิมพ ์  
(ผศ.ดร.อิศเรศ 
ศันสนีย์วิทยกุล ) 
 
ส านักงาน
เลขานุการ   
ส านักพิมพ ์  

- ผู้สนับสนุน
โครงการ        
- ผู้พิจารณาให้
งบประมาณ  
 
จัดสรรงบประมาณ
ส าหรับจัดอบรม  

เป้าหมาย    
เจ้าหน้าที่ของ
ส านักพิมพ ์ จ านวน 
ประมาณ  50   คน    
  
  

  
เจ้าหน้าที่ของ
ส านักพิมพ์
ประมาณ   
 จ านวน  50  คน    
  

  
เจ้าหน้าที่  
หน่วยพัสดุ   
  
  
2. วิทยากรผู้ให้
ความรู้   

  
ประสานงานเกี่ยวกับ
โครงการ  
 
 
ผู้ให้ความรู้เกี่ยวกับ
การอบรม   

การจัดอบรมเพิ่มทักษะและความรู้เกี่ยวให้เจ้าหน้าที่ของ
ส านักพิมพ ์เร่ืองการจัดซ้ือจัดจา้งและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ   จ านวน 1 หลกัสูตร    
(วันสิ้นสุดภายในเดือนมีนาคม  2566)  
    

  
วตัถุประสงค์  วนัทีเ่ร่ิมโครงการ  วนัทีส้ิ่นสุดโครงการ  

1. เพื่อให้เจ้าหน้าที่ส านักพิมพ์ ได้ทราบและ  

เข้าใจถึงความส าคัญ หลักเกณฑ์ วธิีการ ขั้นตอนในการปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
2560    

2.  เพื่อเพิ่มพูลความรู้ ในการด าเนินการจดัซ้ือจัดจ้าง   
เกี่ยวกบัพัสดุ   และก าหนดรายละเอยีดคุณลักษณะขอวัสดุที่

ต้องการใช้งานได้อย่างเหมาะ  เพื่อให้ไดว้ัสดุ  ที่มีประสิทธิภาพ 

สามารถใช้ได้ได้เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าในการใช้งาน    

 

ภายในเดือนธันวาคม   2565  ภายในเดือนมีนาคม  2566    
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ขอบเขต  Business Case  งบประมาณโครงการ  

จัดฝึกอบรม เร่ืองการจัดซ้ือจัดจ้าง 
จ านวน  1 หลกัสูตร 
ส าหรับเจ้าหนา้ที่ของส านักพิมพ์
เพื่อเพิ่มพูล มีความรู้ความเข้าใจ
และในการจัดซ้ือจัดจา้งมาก
ยิ่งขึ้น  

จัดฝึกอบรมการปฏิบัติให้
เจ้าหน้าที่ของส านักพิมพ ์  
เพิ่มทักษะในการปฎิบัติงานและ
สามารถด าเนินการได้ถูกตอ้ง
ตามที่ระเบียบก าหนด     
  
  

(ระยะเวลาฝกึอบรม  1วัน)  
ค่าวิทยากร                                  6,000  บาท  
ค่าพาหนะวิทยากร                            600  บาท  
ค่าอาหารว่าง อาหารเที่ยง  ( 50คน )   10,000 บาท  
                             รวม             16,600  บาท  

     ข้อจ ากดั   ความเสี่ยง  Milestones  ก าหนดส่ง  
1. บุคลากรไม่เพียงพอ  

2.  การก าหนดระยะเวลาการ

เข้าร่วมอบรม 

-การจัดสรรคเวลาของวิทยากร  
-เร่ืองไม่ผ่านการอนุมัติจาก
คณะกรรมการโครงการฯ  
-สถานการณ์ที่ควบคุมไม่ได้  

  
รวบรวมเอกสารที่ใช้ในการฝึกปฏบิัติ   เพื่อรวบ
ร่วมและรายงานสรุปผลการเพิ่มพูลทักษะ ให้
ผู้อ านวยการส านกัพิมพ ์   

  
  มีนาคม  2566  

สิ่งที่ต้องส่งมอบ  
รายงานสรุปผลการเพิ่มทักษะเกี่ยวการจัดซื้อจัดจ้าง  เช่น  วธิีการ
ก าหนดคุณลักษณะ  การบรหิารสัญญา    
ของบุคคลากรส านักพิมพ ์  

ผู้อนุมติ  วันที่  ผู้จัดการโครงการ  วันที ่ 
ผู้อ านวยการส านกัพิมพ ์      หน่วยพัสดุ ส านักงานเลขานุการ      
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แผนการสื่อสารโครงการ  

โครงการ: การฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ   จ านวน 1 โครงการ  

หน่วยงาน:  หนว่ยพัสดุ  ส านักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  

วันและเวลานัดหมาย  วัตถุประสงค์ในการสื่อสาร  ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  ช่องทางการสื่อสาร  ผู้รับผิดชอบ  
 1 พ.ย. 65   9.00 -11. 00 น ประชุมผู้เกี่ยวข้องกับโครงการ 

- ประชุมจัดท าแผนโครงการ 
- ก าหนดหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง 
- จัดท าร่างโครงการเพี่อให้

ผู้รับผิดชอบน าไปวิเคราะห์ 
ศึกษาโครงการ  

ผู้จัดการโครงการและทีมงาน  ห้องประชุมข้างห้องพัสดุ   ผู้จัดการโครงการ 

 11 พ.ย.65   9.00 -11. 00 น ประชุมเพ่ือจัดท าแผนโครงการ ,
แผนการด าเนินงาน ,แผนการ
จัดการความเสี่ยง , วิเคราะห์
งบประมาณ  

ผู้จัดการโครงการและทีมงาน  ห้องประชุมข้างห้องพัสดุ   ผู้จัดการโครงการและทีมงาน
ตามท่ีได้รับมอบหมาย  

 15 พ.ย.65   เสนอโครงการต่อผู้บริหารหน่วยงานเพื่อขออนุมัติจัดท าโครงการ   
 28 พ.ย 65   9.00- 11.00 น  ประชุมเพ่ือมอบงานตามท่ีได้รับการ

อนุมัติ  เพ่ือให้ผู้รับผิดชอบ
ด าเนินการตามแผนที่ได้รับการ
อนุมัติ  

  ผู้จัดการโครงการและทีมงาน
ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
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วันและเวลานัดหมาย  วัตถุประสงค์ในการสื่อสาร  ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  ช่องทางการสื่อสาร  ผู้รับผิดชอบ  
 15 ธ.ค. 65   9.00 -11. 00 น ประชุมผู้เกี่ยวข้องกับโครงการ 

- ติดตามผลการด าเนินงาน 
- ก าหนดวันฝึกอบรม  

ผู้จัดการโครงการและทีมงาน  ห้องประชุมข้างห้องพัสดุ   
โทรศัพท ์ 
หนังสือขอความอนุเคราะห์   

ผู้จัดการโครงการและทีมงาน
ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

9 ม.ค.66  9.00 -11. 00 น ประชุมผู้เกี่ยวข้องกับโครงการ 
- ติดตามผลการด าเนิน 
 

 

ผู้จัดการโครงการและทีมงาน  ห้องประชุมข้างห้องพัสดุ   
โทรศัพท ์ 
หนังสือขอความอนุเคราะห์   

ผู้จัดการโครงการและทีมงาน
ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 20 ม.ค 66   13.00 -16.00 น ประชุมผู้เกี่ยวข้องกับโครงการ 
-จัดเตรียมสถานที่เพ่ือจัดอบรม  

 

ผู้จัดการโครงการและทีมงาน  ห้องประชุมข้างห้องพัสดุ   
 

ผู้จัดการโครงการและทีมงาน
ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 21 ม.ค 66   9.00 -16. 00 น อบรมกับผู้ที่เก่ียวข้องกับโครงการ  
 

ผู้จัดการโครงการและทีมงาน 
- วิทยากร 
- ผู้เข้าร่วมอบรม 
- ผู้ดูแลห้องและควบคุม

ระบบโสต ฯลฯ  

ห้องประชุม 1608   ผู้จัดการโครงการและทีมงาน
ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

20 ก.พ 66  13.00 -16.00 น ประชุมผู้เกี่ยวข้องกับโครงการ 
-สรุปผลเพื่อจัดท ารายงานและ
จัดท าเอกสารเพื่อรายงาน 

 

ผู้จัดการโครงการและทีมงาน  ห้องประชุมข้างห้องพัสดุ   
 

ผู้จัดการโครงการและทีมงาน
ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

10 มี.ค. 66 รายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้บริหารเกี่ยวกับการจัดฝึกอบรม   
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แผนจัดการความเสี่ยง  

โครงการ: การฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ   จ านวน 1 โครงการ  
หน่วยงาน:  หน่วยพัสดุ  ส านักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  

ความเสี่ยง  สาเหตุ  ผลกระทบ  แนวทางการ
ป้องกัน/แก้ไข  

ความรุนแรง  ความถี ่ ผู้ด าเนินการ  

ระยะเวลาการจัด
ฝึกอบรม    

พ้ืนฐานและความเข้าใจ
เกี่ยวกับระเบียบพัสดุฯ    

การท างาน
ที ่     ผิดพลาด   

 ให้ผู้เข้าร่วมอบรม
ศึกษาเกี่ยวกับ
เอกสารก่อน
ฝึกอบรม    

ปานกลาง ปานกลาง  ผู้จัดการจัดฝึกอบรม  

การประสานงาน
ติดต่อวิทยากรจาก
กรมบัญชีกลาง   

วิทยากรมีเวลาว่างไม่ตรง
กับช่วงเวลาจัด

ฝึกอบรม     

  ส่งผลให้การอบรมไม่ตรง
ตามแผนที่ก าหนดไว้  
  

ติดต่อวิทยากรก่อน
การก าหนดการ
ฝึกอบรม   
  

น้อย น้อย เลขานุการจัดฝึกอบรม  
ผู้ช่วยเลขานุการจัดฝึกอบรม  

-สถานะการณ์ท่ี
ควบคุมไม่ได ้ 

 - รถติด  
 - น้ าท่วม  
 - ไฟดับ  
 - อินเตอร์เน็ตไม่สามารถ
ใช้งานได ้ 
 - เครื่องมือในการสอนมี
ปัญหา  

วิทยากร และผู้เข้าอบรม 
ไม่สามารถมาเข้าร่วมอบรม
ได้ หรือเข้าร่วมล้าช้า  

- อุปกรณ์ และสัญญาณ 
อินเตอร์ ท าให้เกิดปัญหา
ในการสอน  

เลื่อนจัดอบรม 
ชดเชย  

  
  

ตรวจสอบอุปกรณ์ 
และสัญญาณก่อน
การฝึกอบรม 1 
วัน  

มาก มาก เจ้าหน้าที่โสตทัศน์ศึกษา  
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บทบาทและความรับผดิชอบของผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 

โครงการ:  การฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ     

                 จ านวน  1 โครงการ   

หน่วยงาน:  หน่วยพัสดุ  ส านักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  

บทบาท   ความรับผิดชอบ   ชื่อ   e.mail address   รายงานต่อ   

ผู้สนับสนุนโครงการ     1. อนุมัติโครงการฝึกอบรม   
  2. อนุมัติการเพ่ิมงบประมาณ  

ผู้อ านวยการ
ส านักพิมพ์   

   ผู้บริหารส านักพิมพ์    

ผู้จัดการจัดฝึกอบรม   1.  เป็นผู้มีอ านาจสูงสุดอนุมัติการ
วางแผนโครงการ  
 2.  เป็นผู้บริหารโครงการให้ส าเร็จตาม
เวลา งบประมาณ และได้คุณภาพตาม 
ที่ก าหนด  

งานพัสดุ 
ส านักพิมพ์  
 

 Pattaramon.kum 
@stou.ac.th 

ผู้จัดการโครงการ และ
รายงานผู้บริหาร

ส านักพิมพ์     

เลขานุการจัดฝึกอบรม    1.  ประสานงานการจัดฝึกอบรม   
  2. วางแผนก าหนดการจัดฝึกอบรม  

งานพัสดุ 
ส านักพิมพ์  
 

  Pattaramon.kum 
@stou.ac.th 

ผู้จัดการโครงการ   

ผู้ช่วยเลขานุการจัด
ฝึกอบรม  

1. จัดท าเอกสารโครงการและเอกสาร
การฝึกอบรม  

งานพัสดุ 
ส านักพิมพ์  

  Pattaramon.kum 
@stou.ac.th 

 ผู้จัดการโครงการ   

วิทยากร   1. ถ่ายทอดความรู้ ทักษะ และฝึก
ปฏิบัติ  

วิทยากรกรม
บัญชี  

     

ประชาสัมพันธ์การจัด
ฝึกอบรม  

1. ประชาสัมพันธ์เผยแพร่โครงการ 
พร้อมจัดค าสั่งการจัดฝึกอบรม   

งานพัสดุ 
ส านักพิมพ์  

  Pattaramon.kum 
@stou.ac.th 

 ผู้จัดการโครงการ   

เจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา   
ผู้ช่วยเลขานุการจัด
ฝึกอบรม  

1. จัดเตรียมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ใน
การจัดฝึกอบรม   (ประสานงาน
ภายนอก)  

งานพัสดุ 
ส านักพิมพ์  
ส านักเทคโนโลยี

การศึกษา   

  Pattaramon.kum 
@stou.ac.th 

ผู้จัดการโครงการ   

เจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา   
ผู้ช่วยเลขานุการ 
จัดฝึกอบรม  

1. เตรียมอุปกรณ์ และดูแลเครื่องมือใน
การจัดฝึกอบรม (ประสานงานภายนอก)  

งานพัสดุ 
ส านักพิมพ์  
ส านักเทคโนโลยี

การศึกษา   

  Pattaramon.kum 
@stou.ac.th 

ผู้จัดการโครงการ   



61 

 

 



62 

 

 

 

 

กลุ่มที ่ รายละเอียด รายชื่อ 
กลุ่มที่ 4 การบริหารงาน
ฝ่ายจัดพิมพ ์
 
** ควบคุมติดตามงาน  

- วางแผนประสานงานการจัดพมิพ์เอกสารการสอนและ
สิ่งพิมพ์ต่างๆ ของงานมหาวิทยาลยั  
- งานก าหนดเครื่องพิมพ์ ล าดับงานและก าหนดเสร็จของ
งานพิมพ์ท่ีด าเนินการจดัพิมพ์ของหน่วยต่างๆ  
- การประเมินราคา การด าเนินการจัดพิมพ์  
- การเตรยีมแม่พิมพ์ งานค านวณกระดาษและสั่งตัด
กระดาษป้อนเครื่องพิมพ์ การผสมหมึกเพื่อให้ได้คณุภาพ
ตรงตามความต้องการอยา่งสม่ าเสมอ  
- งานพิมพ์ออฟเซตทั้งป้อนแผนและป้อนม้วน  
- การพิมพ์ระบบดจิิทัลทั้งระบบเลเซอร์และระบบพ่นหมึก  
- งานตัดเจียนกระดาษก่อนขึ้นแท่น  
- งานพับ งานเก็บเล่ม งานอัดตัดตามแม่แบบ งานเดินรอย
ร้อน งานพิมพ์เลขว่ิง (numbering) หรืองานตอกเลข  
- การควบคุมคณุภาพงานพิมพ์ การควบคุมการใช้วัสดุ การ
ตัดเจยีนรูปเล่ม พร้อมจัดส่งสิ่งพิมพ์ส าเร็จแกเ่จ้าของที่สั่ง
พิมพ์ 
- งานซ่อมบ ารุงเครื่องจักรและอุปกรณ์  

ฝ่ายจัดพิมพ์ 
1. นางสาวภูมิอนุช  อินทรก าแหง 
2. นางกัลยรัตน ์ คงวัฒนากุล 
3. นางมยุรี    สังขมาลัย  
4. นางวิภาดา อยู่ผ่อง 
5. นายก าจัด เดชเมืองปัก 
6. นางพัชรา ศรีสุข 
7. นายประยรู  ดีถนัด 
8. นางนันทิตา นามฮุง 
9. นางสาวมณีรตัน์  ยิ่งยวด 
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แผนจัดการความเส่ียง 

โครงการ: กำรจดัซือ้เคร่ืองพิมพ์ดจิิตอลสมรรถนะสงู 

หน่วยงาน: ส ำนกัพิมพ์ มหำวิทยำลยัสโุขทยัธรรมำธิรำช 

ความเสี่ยง สาเหตุ ผลกระทบ แนวทางการป้องกนั/แก้ไข ความรุนแรง ความถี่ ผู้ด าเนินการ 

กำรเปลีย่นแปลง
งบประมำณ 

 

- งบประมำณมีจ ำกดั 

-  มีกำรเปลีย่นแปลง่นโยบำย
กำรใช้งบประมำณของ
มหำวิทยำลยั 

- ยกเลกิโครงกำร 
-โครงกำรลำ่ช้ำ 

 

โดยของบประมำณเผื่อ
งบประมำณซือ้จริง ประมำณ 
20 เปอร์เซ็นต์ 

มำกที่สดุ น้อย 

นำงสำวภมูิอนชุ      
อินทรก ำแหง 
ผู้ รับผิดชอบโครงกำร 

บริษัทท่ีเข้ำร่วมเสนอ
รำคำไมค่รบตำม
จ ำนวนที่ระเบียบพสัดุ
ก ำหนด 

 - คณุสมบตัิลกัษณะเฉพำะไม่
ตรง 
- เกิดกำรฮัว้ของบริษัทประมลู 
(คิดเวิร์ดดิ่งใหม)่ 
-บริษัทไมส่ำมำรถหำคณุ
ลกัษณะเฉพำะตำม TOR 

ก ำหนดได้ครบอยำ่งน้อย 3 
บริษัท 

- ยกเลกิโครงกำร 
-โครงกำรลำ่ช้ำ 

ต้องตดิตอ่ ประสำนงำนกบั
บริษัทเคร่ืองพิมพ์ให้ครบอยำ่ง
น้อย 3 บริษัทตำมระเบยีบ 

มำกที่สดุ มำก 

นำงสำวภมูิอนชุ      
อินทรก ำแหง 
ผู้ รับผิดชอบโครงกำร 

ตรวจรับไมผ่ำ่น 

 

เป็นควำมเสีย่งที่
คำดคะเนวำ่จะเกิดขึน้ 

-คณุลกัษณะไมต่รงกบั TOR ที่
ก ำหนด 

 

-ไมส่ำมำรถตรวจ
รับได้ 

-โครงกำรชำ่ช้ำ 

-เบิกจ่ำย
งบประมำณไมท่นั
ตำมก ำหนด 

ท ำจดัซือ้จดัจ้ำงตัง้แตเ่นิ่นๆ  
 

มำก น้อย 

นำงสำวภมูิอนชุ   
อินทรก ำแหง 
ผู้ รับผิดชอบโครงกำร 
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บทบาทและความรับผิดชอบของผู้ที่เก่ียวข้อง 

โครงการ: กำรจดัซือ้เคร่ืองพิมพ์ดจิิตอลสมรรถนะสงู 

หน่วยงาน: ส ำนกัพิมพ์ มหำวิทยำลยัสโุขทยัธรรมำธิรำช 
บทบาท ความรับผิดชอบ ชื่อ e.mail address รายงานต่อ 

ผู้จดักำรโครงกำร -เป็นผู้มีอ ำนำจสงูสดุในกำรวำงแผนโครงกำร 
-เป็นผู้ที่บริหำรโครงกำรให้ส ำเร็จตำมเวลำ งบประมำณ และได้คณุภำพ
ตำมทีก่ ำหนดไว้ 

นำงสำวภมูิอนชุ  อินทร
ก ำแหง 

Phumanuch.int@st
ou.ac.th 

คณะผู้บริหำร
ส ำนกัพิมพ์ 

กรรมกำรจดัซือ้ ร่วมพิจำรณำและก ำหนดคณุลกัษณะเฉพำะของเคร่ืองพมิพ์ดจิิตอล
สมรรถนะสงู 

นำงมยรีุ สงัขมำลยั Mayuree.san@stou
.ac.th 

ผู้จดักำรโครงกำร 

กรรมกำรจดัซือ้ ร่วมพิจำรณำและก ำหนดคณุลกัษณะเฉพำะของเคร่ืองพมิพ์ดจิิตอล
สมรรถนะสงู 

นำงกลัยรัตน์ คงวฒันำ
กลุ 

Kanyarat.kon@sto
u.ac.th 

ผู้จดักำรโครงกำร 

กรรมกำรจดัซือ้ ร่วมพิจำรณำและก ำหนดคณุลกัษณะเฉพำะของเคร่ืองพมิพ์ดจิิตอล
สมรรถนะสงู 

นำงวิภำดำ อยูผ่อ่ง Vipada.you@stou.a
c.th 

ผู้จดักำรโครงกำร 

กรรมกำรจดัซือ้ ร่วมพิจำรณำและก ำหนดคณุลกัษณะเฉพำะของเคร่ืองพมิพ์ดจิิตอล
สมรรถนะสงู 

นำยก ำจดั  เดชเมืองปัก Kamjud.dej@stou.a
c.th 

ผู้จดักำรโครงกำร 

กรรมกำรตรวจรับ ร่วมตรวจรับเคร่ืองให้ตรงกบัคณุลกัษณะเฉพำะของเคร่ืองพมิพ์ดจิิตอล
สมรรถนะสงู 

นำงนนัทิตำ  นำมฮงุ Nantita.nam@stou.
ac.th 

ผู้จดักำรโครงกำร 

กรรมกำรตรวจรับ ร่วมตรวจรับเคร่ืองให้ตรงกบัคณุลกัษณะเฉพำะของเคร่ืองพมิพ์ดจิิตอล
สมรรถนะสงู 

นำยประยรู ดีถนดั Prayoon.dee@stou
.ac.th 

ผู้จดักำรโครงกำร 

กรรมกำรตรวจรับ ร่วมตรวจรับเคร่ืองให้ตรงกบัคณุลกัษณะเฉพำะของเคร่ืองพมิพ์ดจิิตอล
สมรรถนะสงู 

นำงพชัรำ ศรีสขุ Patchara.sri@stou.
ac.th 

ผู้จดักำรโครงกำร 
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บทบาท ความรับผิดชอบ ชื่อ e.mail address รายงานต่อ 
ผู้ เช่ียวชำญเฉพำะ ให้ควำมคิดเห็นเก่ียวกบัเคร่ืองพมิพ์ดิจิตอลสมรรถนะสงู 

 
ผู้จดักำรโรงพมิพ์หรือ
อำจำรย์จำก
มหำวิทยำลยัทีม่ีโรง
พิมพ์ 

Patchara.mak@sto
u.ac.th 

ผู้จดักำรโครงกำร 

กรรมกำรและ
เลขำนกุำร 

ประสำนงำน  จดบนัทกึกำรประชมุ  ด ำเนินกำรเก่ียวกบัเอกสำรตำ่งๆ  นำงสำวมณีรัตน์  
ยิ่งยวด 

Maneerat.yin@sto
u.ac.th 

ผู้จดักำรโครงกำร 

ผู้อนมุตัิโครงกำร อนมุตัิกำรจดัซือ้เคร่ืองพิมพ์ดจิิตอลสมรรถนะสงู ผศ.ดร.อิศเรศ  ศนัสนีย์
วิทยกลุ 

Issares.san@stou.a
c.th 

ผู้บริหำร 
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กลุ่มที ่ รายละเอียด รายชื่อ 
กลุ่มที่ 5 การบริหารงาน
ฝ่ายวิชาการ 
 
** ควบคุมติดตามงาน  

งานสิ่งพิมพ์พิเศษที่ไม่ใช่เอกสารการสอน 
- งานสิ่งพิมพ์พิเศษท่ีไม่ใช่เอกสารการสอน ได้แก่ ข่าวสาร 
หนังสือเล่ม วารสาร โปสเตอร์ แผน่พับ  แบบฟอร์ม สื่อ
สิ่งพิมพ์พิเศษต่าง ๆ คอมพิวเตอรฟ์อร์ม ฯลฯ 
   
 
งานเอกสารการสอน – อบรมแลว้ 

1. นางสาวจตุพร  ทองอุ่น 
2. นางสุดารัตน ์ บัวศร ี
3. นางสาวพรพิมล นุ่นปาน 
4. นางประดับ ไวยโภคา 
5. นายธนิต แสงประดบั 
6. นางจงด ี สุทธหลวง 
7. นางสาวจันทนา  เพชรคอน 
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Project Charter 

    โครงการ: กำรจดัพิมพ์หนงัสือหำยำกเพ่ือกำรอนรัุกษ์ 

    หน่วยงาน: ฝ่ำยวิชำกำร ส ำนกัพิมพ์ มหำวิทยำลยัสโุขทยัธรรมำธิรำช 
โอกาส สมาชิกโครงการหลกั ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

ชื่อ 

 

บทบาท 

 
ชื่อ 

 
บทบาท 

 

ในปัจจุบันหนังสือหายากท่ีควรค่าแก่การ
อนุรักษ์ก าลังจะสูญหายไป ทาง
มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราชได้เล็งเห็น
ถึงความส าคัญจึงมีนโยบายที่จะอนุรักษ์
วรรณกรรมท่ีมีคณุค่าและหายากเป็น
มรดกของชาติไว้  โดยให้หน่วยเลอืกสรร
หนังสือ ส านักพิมพ์เป็นผู้ด าเนินการสรรหา 
รวบรวมน ามาจัดพิมพเ์พื่อให้คงอยู่ต่อไป 
ทั้งนี้เพื่อให้อนุชนรุ่นหลังได้ศึกษาหา
ความรู้ รวมถึงสืบทอดผลงาน ภูมปิัญญา
อันทรงคุณค่าและเผยแพร่ความรู้ และ
ให้บริการทางวิชาการไปสูส่ังคมอย่าง
กว้างขวาง  
 

1. น.ส.พรพิมล นุ่นปาน  
2. น.ส.จตุพร ทองอุ่น  
3. น.ส.จันทนา เพชรคอน 
4. นางประดับ ไวยโภคา 
5. นางสุดารัตน์ บัวศรี 
6. นางจงดี สุทธหลวง 
7. นายธนิต แสงประดับ   
 
 

ผู้จัดการโครงการ 
ประสานงานสรรหา
ต้นฉบับ  
ประสานงานการประชุม 
บรรณาธิการและพิสูจน์
อักษร 
บรรณาธิการและพิสูจน์
อักษร 
พิมพ์ต้นฉบับ 
ออกแบบและจัดรูปเล่ม 

- ผศ.ดร.อิศเรศ 
ศันสนีย์วิทยกุล 
- กองแผนงาน
ของมหาวิทยาลัย 
- ฝ่ายต ารา ส านัก
วิชาการ 
 
- หน่วยเลือกสรร
หนังสือ 
- ฝ่ายจัดพิมพ์ 
 

- ผูส้นับสนุน
โครงการ       
- ผู้พิจารณาให้
งบประมาณ 
-เป็นคณะ 
กรรมการส่งเสริม
การแต่งต ารา 
- เลือกสรร
หนังสือหายาก 
- จัดพิมพ์รูปเล่ม 
 

เป้าหมาย  

จดัพิมพ์หนังสือหายากโดยไมมุ่่งหวังผล
ก าไร  โดยท าเป็นหนังสือและหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 2 เล่ม ภายใน 1 
ปีงบประมาณ (30 กันยายน)  

วัตถุประสงค์ วันที่เร่ิมโครงการ วันที่สิน้สุดโครงการ 

1. เพื่ออนุรักษ์หนังสือหายากมิให้
สูญหาย 

2. เพื่อเผยแพร่การบริการทาง
วิชาการแก่สังคม 

3. เพื่อสร้างรายได้แก่มหาวิทยาลัย 
 

1 กันยายน 2565 

 
 
 
 
 

30 สิงหาคม 2566 
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ขอบเขต Business Case งบประมาณโครงการ 
จัดพิมพ์หนังสือหายากเพื่อ
การอนุรักษ์ในกลุ่ม
ประวัติศาสตร์ซึ่ง ควรหาแก่
สืบทอดในรูปแบบของหนังสือ
และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  

การจัดพิมพ์หนังสือหายากท่ีมี
คุณค่าแก่การอนุรักษ์เป็นการ
อ านวยประโยชน์ส าหรับผู้ที่
สนใจศึกษาค้นคว้ากลุม่
ประวัติศาสตร ์

 
 

งบประมาณ 120,000 บาท 
จ านวน 2 เล่ม เล่มละ 60,000 บาท 
 
 
 
 
 

 
ข้อจ ากัด ความเสี่ยง Milestones ก าหนดส่ง 

- หาต้นฉบับมาจัดพิมพ์ได้
ยากเนื่องจากหนังสือ
สภาพเก่าและช ารุด และ
ต้นฉบับที่อยู่ในรูปแบบ
ไมโครฟิล์มอาจไม่ได้รับ
อนุญาตให้ท าส าเนา 
- เวลาการท างานมีจ ากัด
เนื่องจากต้องใช้ระยะเวลา
ค้นคว้าต้นฉบับและมี
ขั้นตอนการขอลิขสิทธิ์
จัดพิมพ์ 
 

- เจ้าของลิขสิทธิ์ไม่
ยินยอมให้จัดพิมพ์ 
- เรื่องไม่ผ่านการอนุมัติ
จากคณะกรรมการ
โครงการฯ 
 

1. สรรหาตันฉบับมาจัดพิมพ ์
2. ประชุมคณะกรรมการโครงการ
ส่งเสริมการแต่งต ารา 
3. ขอลิขสิทธิ์การจัดพิมพ์จากเจ้าของ
ลิขสิทธิ ์
4. บรรณาธิการต้นฉบับและพิมพ์
ต้นฉบับ 
5. จัดท าอาร์ตเวริ์กและภาพประกอบ 
และปกเล่ม 
6. ตรวจอาร์ตเวิร์ก 1 
7. แก้ไขอาร์ตเวริ์ก 1 
8. ตรวจอาร์ตเวิร์ก 2 
9. แก้ไขอาร์ตเวริ์ก 2 
10. ส่งงานให้เจ้าของลิขสิทธิ์ตรวจ  
11. แก้ไขอาร์ตเวิร์กปดิเล่ม 
12. ขอข้อมูลหน้าลิขสิทธ์ิ 
13. ตรวจสอบคณุภาพและส่งมอบงาน 
14. ก าหนดราคาหนังสือเพื่อจ าหน่าย 
(เป็นเวลาจดัท าต่อ 1 เล่ม) 

1/9/2565 
1/10/2565 
16/10/65 
31/10/65 
10/11/65 
15/11/65 
20/11/65 
25/11/65 
30/11/65 
10/12/65 
5/1/66 
10/1/66 
15/2/66 
28/2/66 

สิ่งที่ต้องส่งมอบ 
- หนังสือหายากกลุม่ประวัติศาสตรจ์ านวน 2 เล่ม และ

ไฟล์อิเล็กทรอนิกส์   

ผู้อนุมัติ วันที ่ ผู้จัดการโครงการ วันที ่
ผู้อ านวยการ 

 

 

25 สิงหาคม 2565 น.ส.พรพิมล นุ่นปาน 25 สิงหาคม 2565 

 



75 

 

บทบาทและความรับผิดชอบของผู้ที่เก่ียวข้อง 

    โครงการ: กำรจดัพิมพ์หนงัสือหำยำกเพ่ือกำรอนรัุกษ์ 

หน่วยงาน: ส ำนกัพิมพ์ มหำวิทยำลยัสโุขทยัธรรมำธิรำช 
บทบาท ความรับผิดชอบ ชื่อ e-mail address/โทร รายงานต่อ 

ผู้สนับสนุน
โครงการ 

- อนุมัติโครงการ 
- อนุมัติการเพิ่มงบประมาณ 
และทรัพยากรในการจดัการ
โครงการ 

ผู้อ านวยการส านักพิมพ์
และผูบ้ริหาร
มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรม
าธิราช 

 
_ 

คณะผู้บริหาร 

ผู้จัดการ
โครงการ 

- เป็นผู้วางแผนโครงการ ดูแล 
ติดตามงานความก้าวหน้าและ
แก้ไขปัญหาระหว่างการด าเนิน
โครงการ 
 - เป็นผู้บริหารโครงการให้
ส าเรจ็ตามก าหนดเวลา 
งบประมาณ และไดผ้ลลัพธ์ และ
คุณภาพตามที่ก าหนดไว ้

นำงสำวพรพิมล นุน่ปำน Pornpimon.nun@stou.
ac.th 
โทร 02-504-7653 

ผู้สนับสนุนโครงการ 

ผู้ประสานงาน  
สรรหา
ต้นฉบับ 

-สรรหาต้นฉบับมาจัดพิมพ์ และ
ติดต่อหน่วยงานเจ้าของลิขสิทธิ์
และผู้ทรง 
คุณวุฒิ 

นางสาวจุตพร ทองอุ่น Jatuporn.tho@stou.ac.
th 
โทร 02-504-7672 

ผู้จัดการโครงการ 

ผู้ประสานงาน
การประชุม
โครงการ 

-จัดท าวาระการประชุม 
ประสานงานการประชุม และ
เป็นเลขานุการโครงการ 

นางสาวจันทนา เพชรคอน Jantana.pet@stou.ac.t
h 
โทร 02-504-7643 

ผู้จัดการโครงการ 

บรรณาธิการ
และพิสูจน์
อักษร 

- รับผิดชอบดา้นบรรณาธิการ
และพิสูจน์อักษรและ
ประสานงานกับหน่วยพิมพ์
ต้นฉบับและหน่วยศิลปะ 

นางสุดารตัน์ บัวศร ี
นางประดับ ไวยโภคา 
 

upacbsud@gmail.com  
โทร 02-504-7695 
pradub.vip@stou.ac.th 
โทร 02-504-7687 
 

ผู้จัดการโครงการ 

หน่วยพิมพ์
ต้นฉบับ 

- รับผิดชอบดา้นงานพิมพ์
ต้นฉบับและแกไ้ขค าผิด
ต้นฉบับ  

นางจงดี สุทธหลวง 
 

Jongdee.sut@stou.ac.t
h 
โทร 02-504-7688 

ผู้จัดการโครงการ 

หน่วยศิลปะ -รับผิดชอบด้านงานจดัหน้า 
ออกแบบและจัดรูปเล่ม 

นายธนิต แสงประดับ Dhanit.sae@stou.ac.th 
โทร 02-504-7689 

ผู้จัดการโครงการ 

mailto:Pornpimon.nun@stou.ac.th
mailto:Pornpimon.nun@stou.ac.th
mailto:Jatuporn.tho@stou.ac.th
mailto:Jatuporn.tho@stou.ac.th
mailto:Jantana.pet@stou.ac.th
mailto:Jantana.pet@stou.ac.th
mailto:upacbsud@gmail.com
mailto:pradub.vip@stou.ac.th
mailto:Jongdee.sut@stou.ac.th
mailto:Jongdee.sut@stou.ac.th
mailto:Dhanit.sae@stou.ac.th
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แผนจัดการความเส่ียง 

โครงการ: กำรจดัพิมพ์หนงัสือหำยำกเพ่ือกำรอนรัุกษ์ 

หน่วยงาน: ส ำนกัพิมพ์ มหำวิทยำลยัสโุขทยัธรรมำธิรำช 
ความเสี่ยง สาเหตุ ผลกระทบ แนวทางการ

ป้องกนั/แก้ไข 

ความ
รุนแรง 

ความถี่ ผู้ด าเนินการ 

เจ้ำของลขิสทิธ์ิ
ไมย่ินยอมให้
จดัพิมพ์ 

 

เจ้ำของสงวน
ลทิธ์ิ 

ท ำให้งำนลำ่ช้ำ
ไมเ่ป็นไปตำม
แผน 

 

สรรหำหนงัสอื
ไว้จ ำนวนหลำย
เร่ือง 

น้อย ต ่ำ นำงสำวจตุพร ทองอุน่ 

 
 

ควำมไมส่มบรูณ์
ของต้นฉบบั 

กระดำษช ำรุด
ท ำให้
ข้อควำมไม่
ชดัเจน  

-ท ำให้กำร
ด ำเนินงำนไม่
เป็นไปตำม
แผน 

- ท ำให้งำน
ลำ่ช้ำเพื่อ
สอบถำม
ผู้ เช่ียวชำญ 

สอบถำม
ผู้ เช่ียวชำญใน
สำขำนัน้ ๆ 

ปำนกลำง ปำนกลำง นำงสำวจตุพร ทองอุน่ 

คณะกรรมกำร
โครงกำรสง่เสริม
กำรแตง่ต ำรำไม่
อนมุตัิให้จดัพิมพ์ 

เร่ืองที่
น ำเสนอไม่
นำ่สนใจ
จดัพิมพ์ 

-ท ำให้งำน
ลำ่ช้ำไมเ่ป็นไป
ตำมแผน 

- มีคำ่ใช้จ่ำย
เพิ่มขึน้ 

เลอืกเร่ืองที่
นำ่สนใจ ไมม่ี
จ ำหนำ่ยตำม
ท้องตลำดและ
ไมม่ีจ ำหนำ่ย
ทัว่ไป  

ปำนกลำง ปำนกลำง นำงสำวจนัทนำ เพชรคอน 

ต้นฉบบัไม่
นำ่สนใจส ำหรับ
ผู้อำ่น 

กำรสรรหำ
ต้นฉบบัท่ีไม่
ตรงตำม
เปำ้หมำย
กำรตลำด 

-ไมส่ำมำรถ
จ ำหนำ่ยได้ 

- มีผู้อำ่น
จ ำนวนน้อย 

ส ำรวจควำม
สนใจและควำม
ต้องกำรของ
ตลำด 

น้อย ต ่ำ นำงสำวจตุพร ทองอุน่ 
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ความเสี่ยง สาเหตุ ผลกระทบ แนวทางการ
ป้องกนั/แก้ไข 

ความ
รุนแรง 

ความถี่ ผู้ด าเนินการ 

ควำมลำ่ช้ำของ
เจ้ำของลขิสทิธ์ิ
ในกำรตรวจ
ต้นฉบบั 

-กำรสือ่สำร
ไมช่ดัเจน  
-ควำมไม่
พร้อมของ
เจ้ำของ
ลขิสทิธ์ิ 

ท ำให้งำนลำ่ช้ำ
ไมเ่ป็นไปตำม
แผน 

ก ำหนดเวลำ
กำรสง่คืนงำน 

 

น้อย ต ่ำ นำงสำวพรพิมล นุน่ปำน 

ภำระงำนอื่น
แทรกในขณะท่ี
ด ำเนินโครงกำร 

ควำมเร่งดว่น
ของงำนอื่น 

ท ำให้งำน
สะดดุ ลำ่ช้ำ 

ประสำนงำน
เร่งรัดให้เสร็จ
ตำมก ำหนด 

น้อย ต ่ำ นำงสดุำรัตน์ บวัศรี 
นำงประดบั ไวยโภคำ 

หมายเหตุ : ระดับความรุนแรง มาก ปานกลาง น้อย          หมายเหตุ : ระดับความถี ่สูง ปานกลาง ต่ า 
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แผนการสื่อสารโครงการ 

โครงการ: การจัดพิมพ์หนังสือหายากเพ่ือการอนุรักษ์ 

หน่วยงาน: ส านักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
วันและเวลานัดหมาย วัตถุประสงค์ในการสื่อสาร ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ช่องทางการ

สื่อสาร 

ผู้รับผิดชอบ 

1/09/65 9.00-
10.30 น. 

-ประชุมจัดท าแผนการสรร
หาต้นฉบับ  
- มอบงานให้แก่คณะท างาน 

-ผู้จัดการโครงการ 

-สมาชิกโครงการทุก
คน 

ห้องประชุม น.ส.พรพิมล นุ่นปาน 

25/09/65 9.00-
12.00 น. 

-ประชุมการสรรหาต้นฉบับ 

-น าเสนอเรื่องที่สรรหา 
-ผู้จัดการโครงการ 

-สมาชิกโครงการทุก
คน 

ห้องประชุม น.ส.จตุพร ทองอุ่น 

 

1/10/65 9.00-
10.30 น. 

-ก าหนดวันประชุม
คณะกรรมการโครงการ
ส่งเสริมการแต่งต ารา
พิจารณาขออนุมตัิจัดพิมพ์ 

-ผู้จัดการโครงการ 

-สมาชิกโครงการทุก
คน 

 

ห้องประชุม น.ส.จันทนา เพชรคอน 

30/10/65 9.00-9.30 
น. 

-แจ้งผลการขอลิขสิทธิ์ และ
การด าเนินงานในข้ันตอน
ถัดไป 

 

-ผู้จัดการโครงการ 

-สมาชิกโครงการทุก
คน 

ห้องประชุม น.ส.จตุพร ทองอุ่น 

 

15/11/65 9.00-9.30 
น. 

-ติดตามการด าเนินงาน
โครงการ: 

ปัญหาจากการด าเนินการ/

แนวทางแก้ไข/ผลทีไ่ด้จาก
การแก้ไข 

-ผู้จัดการโครงการ 

-สมาชิกโครงการทุก
คน 

ห้องประชุม น.ส.พรพิมล นุ่นปาน 

15/12/65 9.00-9.30 
น. 

-ติดตามการด าเนินงาน
โครงการ: 
ปัญหาจากการด าเนินการ/
แนวทางแก้ไข/ผลที่ไดจ้าก
การแก้ไข 

-ผู้จัดการโครงการ 

-สมาชิกโครงการทุก
คน 

-เจ้าของลิขสิทธิ์  

ห้องประชุม/ MS 
Teams 

น.ส.พรพิมล นุ่นปาน 
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วันและเวลานัดหมาย วัตถุประสงค์ในการสื่อสาร ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ช่องทางการ
สื่อสาร 

ผู้รับผิดชอบ 

15/01/66 9.00-9.30 
น. 

-ติดตามการด าเนินงาน
โครงการ: 
ปัญหาจากการด าเนินการ/
แนวทางแก้ไข/ผลที่ไดจ้าก
การแก้ไข 

 

 

-ผู้จัดการโครงการ 

-สมาชิกโครงการทุก
คน 

ห้องประชุม น.ส.พรพิมล นุ่นปาน 

15/02/66 9.00-9.30 
น. 

- รายงานการด าเนินของ
โครงการก่อนส่งมอบงาน 

-ผู้จัดการโครงการ 

-สมาชิกโครงการทุก
คน 

ห้องประชุม น.ส.พรพิมล นุ่นปาน 

28/02/66 13.30-
14.00 น. 

- รายงานสรุปผลโครงการ 

 

-ผู้จัดการโครงการ 

-สมาชิกโครงการทุก
คน 

-เจ้าของลิขสิทธิ ์

ห้องประชุม/ MS 
Teams 

น.ส.พรพิมล นุ่นปาน 
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กลุ่มที ่ รายละเอียด รายชื่อ 
กลุ่มที่ 6 การบริหารงาน
ฝ่ายเผยแพร่และจัด
จ าหน่าย 
 
** 1. เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์  
   2. สร้างยอดขาย  

- งานเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และจ าหน่ายวสัดุการศึกษา
ของมหาวิทยาลัย   วัสดุการศึกษาที่จัดจ าหน่าย
ประกอบด้วยเอกสารการสอน ระดับปริญญาตรี คู่มือ
การศึกษาและแบบฝึกปฏิบัติประจ าชุดวิชา  ประมวลสาระ
และแนวการศึกษาชุดวิชาระดับบณัฑิตศึกษา ต าราใน
โครงการส่งเสริมการแต่งต ารา โครงการผลิตต าราจาก
เอกสารการสอน โครงการเลือกสรรหนังสือ (หนังสือหา
ยาก) 

1. นางรัตนา ช้างเยาว์             
2. นางสาวกัญทิมา แก่นจันทร ์
3. นางวรรณี  จดจ า 
4. นางเยาวเรศ  ไมตรสีวัสดิ์ 
5. นางสาวอนงค์นุช   ภาคนะถา 
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Project Charter 

โครงการ: บริการทางวิชาการแก่สังคม เนื่องในโอกาสสถาปนามสธ.ครบ 44 ปี กิจกรรมโครงการไลฟ์สด  

“นักศึกษา มสธ. ตัดสินใจเลือกแผนการศึกษาไหนดี” 

หน่วยงาน: ฝ่ายเผยแพร่และจัดจ าหน่าย ส านักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
โอกาส สมาชกิโครงการหลัก ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

ชื่อ บทบาท ชื่อ 
 

บทบาท 

ในปีการศึกษา 2565 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช ได้
ปรับแผนการศึกษาใหม่ เป็น แผน ก1 ก2 และ ก3  ซึ่ง
เป็นรูปแบบแผนการศึกษาท่ีนักศกึษามสธ.ยังไม่คุ้นชิน ท า
ให้มีการสอบถามมายังมหาวิทยาลยัผ่านสื่อ/ช่องทางต่าง 
ๆ รวมทั้งเพจเฟซบุ๊กของศูนย์หนังสือมสธ. ซึ่งมิใช่
หน่วยงานหลักในการตอบปัญหาเกี่ยวกับการเรยีนการ
สอนและการลงทะเบียนเรียน ท าให้อาจให้ข้อมูลนักศึกษา
ไม่ครบถ้วนสมบรูณ์   ดังนั้นเพื่อเพิ่มช่องทางบริการข้อมูล
เกี่ยวกับการเลือกแผนการศึกษา ให้นักศึกษาสามารถ
ตัดสินใจเลือกแผนการศึกษาได้ถูกต้องและเหมาะสม ศูนย์
หนังสือจึงเห็นควรจดักิจกรรม STOUBOOK ไลฟ ์ผ่านเพจ
เฟซบุ๊กของศูนย์หนังสือมสธ. ซึ่งจะท าให้นักศึกษาท่ีเข้า
ร่วมกิจกรรม ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจ
เลือกแผนการศึกษามากขึ้น  บุคลากรศูนย์หนังสือได้
ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการตอบข้อซักถามของนักศึกษา 
หรือผูส้นใจที่ถูกต้องชัดเจน นอกจากน้ียังเป็นการเพิ่มกลุ่ม
ลูกค้าเป้าหมายของศูนย์หนังสือมสธ. จากเพจ/กลุ่ม
นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มขึ้น 
 
 

1.นางวรรณี  

จดจ า 

 

 

2.นางสาวกัญทิมา 

แก่นจันทร์ 

 

 

3.นางสาวอนงค์

นุช ภาคนะถา 

4. นายเสกสรร  

ภาคนะถา 

  

5.นางเยาวเรศ 

ไมตรีสวสัดิ ์

  

 

 

 

6.นางสาวร า

ไพพรรณ ทอง

ทาบ 

 
 

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ 

 

รับผิดชอบดา้น

จัดซื้อจัดจ้าง

พัสด ุ

 

ผู้ด าเนินรายการ 

 ผู้ด าเนิน

รายการ 

  

 จัดเตรยีม

สถานท่ี/ของ

รางวัลส าหรับ

ผู้เข้าร่วม

กิจกรรม 

 

ผู้ดูแลระบบ 

(แอดมินเพจ) 

  

 
 

ผศ.ดร.อิศเรศ 

ศันสนีย์วิทยกุล 

 

นางรัตนา  ช้าง

เยาว์  

 

 

ผศ.ดร.พนมพัทธ์ 

สมิตตานนท์  

 

ส านักวิชาการ 

 

 

 

 

-รศ.ภญ.ดร.

อโณทัย งามวิชัย

กิจ 

-อ.ดร.สุปญัญดา 

สุนทรนนธ ์

- ผศ.ดร.อิงครตั  

ดลเจมิ  

-รศ.ดร.เฉลมิศักดิ์ 

ตุ้มหิรญั  

ผู้สนับสนุน
โครงการ 
 
ที่ปรึกษา
โครงการ 
 
ผู้อนุมัติ
โครงการ/
งบประมาณ 
 
หน่วยงาน
เจ้าของ
โครงการ/
งบประมาณ 
 
วิทยากร 
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-รศ.ดร. วฤษาย์  

ร่มสายหยุด  

-อ.ดร.สิทธิชัย  รัช

ยศโยธิน  

-กุณฑลีย์ บังคะ

ดานรา  

-อ.ดร.วรวิช  นาค
แป้น 

เป้าหมาย     

1. จัดกิจกรรมไลฟ์สด ผ่านทางเพจเฟสบุ๊ค จ านวน 5 ครั้ง 
ระหว่างเดือน ส.ค.- ก.ย. 2565  

2. ให้นักศึกษาและผูร้่วมกิจกรรมได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการ
เลือกแผนการศึกษาที่ชัดเจนและถูกต้อง จ านวน 5 ครั้ง 

วัตถุประสงค์ วันที่เร่ิมโครงการ วันที่สิ้นสุดโครงการ 

1. เพื่อเพิ่มช่องทางการบริการตอบข้อมูลเกี่ยวกับการ
เลือกแผนการศึกษาให้กับนักศึกษา มสธ. ของสาขาวิชา
ต่างๆ และสร้างความเข้าใจในการเลือกแผนการศึกษา
ให้เหมาะกับตัวเอง 

2. เพื่อเปิดโอกาสให้กับนักศึกษา และผูส้นใจทั่วไปไดม้ี
โอกาสถามแนวทางในการเลือกแผนการศึกษาจาก
อาจารย์ประจ าสาขาวิชาโดยตรง 

6 มิถุนายน 2565 12 กันยายน 2565 

ขอบเขต Business Case งบประมาณโครงการ 
ด าเนินกิจกรรมผ่านการไลฟส์ด
ทางเพจเฟซบุ๊กของศูนย์หนังสือ
มสธ. เกี่ยวกับการแนะน าแนว
ทางการเลือกแผนการศึกษาขอ
นักศึกษา มสธ.และผูส้นใจทั่วไป 
จ านวน 5 วัน ในวันท่ี 29,31 
สิงหาคม 2,5 และ 7 กันยายน 
2565 ระหว่างเวลา 12.20 น.-
13.20 น.  

การเลือกแผนการ
ศึกษาเป็นเรื่องใหม่ท่ี
ยังมีข้อสงสัยทั้งในส่วน
ของนศ.เอง และ
เจ้าหน้าท่ีหรือ แอดมิน
เพจของศูนย์หนังสือ
ผู้ดูแลให้ข้อมูลฯ  การ
จัดกิจกรรม 
STOUBOOk ไลฟ์ 
โครงการ “นักศึกษา
มสธ.ตดัสินใจเลือก
แผนการศึกษาไหนดี”  

งบประมาณ   11,600.00   บาท 
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เป็นกิจกรรมที่เกิด
ประโยชน์ต่อนศ.ใน
การตัดสินใจเลือก
แผนการศึกษาให้ และ
เป็นประโยชน์ต่อแอด
มินเพจศูนย์หนังสือใน
การปฏิบัตหิน้าท่ีตอบ
ข้อซักถามของนศ.หรือ
ผู้สนใจให้ถูกต้อง
สอดคล้องกับแนว
ทางการด าเนินการ
ของมหาวิทยาลัย 

ข้อจ ากัด ความเสี่ยง Milestones ก าหนดส่ง 
-ประสิทธิภาพอุปกรณ์ในการจัด
กิจกรรม 

-ทักษะความช านาญของ
บุคลากรในการด าเนินการจัด
กิจกรรม 
 
 

ด้านงบประมาณ 
ด้านบุคลากร 
ด้านสื่อ/เทคโนโลย ี
 
 

1. วางแผน จัดท าค าขออนุมัติจัด
โครงการ 

2. จัดทีมงาน/เตรียมข้อมลูก าหนดการ
จัดกิจกรรม/ประสานงานวิทยากร 
3. จัดท าการประชาสัมพันธ/์จัดเตรียม 
วัสดุอุปกรณ์ฯ 
4. ด าเนินการจดักิจกรรม  
5. สรุปและรายงานผลการจัด
กิจกรรม/โครงการ 

1. วันท่ี 6 มิถุนายน 2565 
 
2. วันท่ี 31 กรกฎาคม 2565 

 

3. 1- 27 สิงหาคม 2565 
 
4. วันท่ี 29 ,31 สิงหาคม  2,5และ 
7 กันยายน 2565 
5. วันท่ี 12 กันยายน 2565 
 

สิ่งที่ต้องส่งมอบ 
สรุปและรายงานผลการจดักิจกรรม 

- สรุปยอดผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

- สรุปผลการประเมินผูเ้ข้าร่วมกิจกรรม 

- สรุปค่าใช้จ่ายในการจดักิจกรรม 

ผู้อนุมัติ วันที ่ ผู้จัดการโครงการ วันที ่
(ผู้อ านวยการส านักวิชาการ)   สิงหาคม 2565 นางวรรณี  จดจ า   12 กันยายน 2565 
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แผนการสื่อสารโครงการ 

โครงการ: บริการทางวิชาการแก่สังคม เนื่องในโอกาสสถาปนามสธ.ครบ 44 ปี กิจกรรมโครงการไลฟ์สด  

“นักศึกษา มสธ. ตัดสินใจเลือกแผนการศึกษาไหนดี” 
หน่วยงาน: ฝ่ายเผยแพร่และจัดจ าหน่าย ส านักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

วันและเวลานัดหมาย วัตถุประสงค์ในการสื่อสาร ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ช่องทางการสื่อสาร ผู้รับผิดชอบ 
06/06/65 8.30-

10.30 น. 
-ประชุมเริม่ต้นโครงการ 
(กิจกรรมโครงการไลฟส์ด  
“นักศึกษา มสธ. ตัดสินใจ
เลือกแผนการศึกษาไหนดี”): 
แนะน าผู้มสี่วนเกี่ยวข้อง
โครงการ/เป้าหมายโครงการ/
วัตถุประสงค์โครงการ/สิ่งท่ี
ต้องส่งมอบ/ขอบเขต
โครงการ/ขั้นตอนการ
ท างาน/ระยะเวลา/
งบประมาณ 

-ผู้บริหารหน่วยงาน 
-ผู้สนับสนุน
โครงการ 
-ผู้จัดการโครงการ 
-สมาชิกโครงการทุก
คน 
 

-ห้องประชุม -ผู้จัดการโครงการ 

06/06/65 10.30-
12.00 น. 

-จัดท าแผนโครงการ: แผน
ด าเนินงาน/แผนการสื่อสาร/
แผนการเงิน(งบประมาณ
โครงการ)/แผนการจัดการ
ความเสีย่ง 

-ผู้จัดการโครงการ 
 (นางวรรณี  จดจ า) 
-สมาชิกโครงการ  
1.นางสาวกัญทิมา 

แก่นจันทร์ 

2.นางสาวอนงค์นุช 

ภาคนะถา 

3. นายเสกสรร  

ภาคนะถา 

4.นางเยาวเรศ ไมตรี

สวัสดิ ์

5.นางสาวร า

ไพพรรณ ทองทาบ 

-ห้องประชุม -ผู้จัดการโครงการ 
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วันและเวลานัดหมาย วัตถุประสงค์ในการ
สื่อสาร 

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ช่องทางการสื่อสาร ผู้รับผิดชอบ 

31/07/65 8.30-9.00
น. 

-ติดตามความก้าวหน้า
โครงการ 

-การจัดส่งหนังสือเชิญ
วิทยากร 
-เอกสารจดัซื้อจ้าง(เงิน
ยืม) 

-Google Meet -หน่วยเผยแพร ่

25/08/65 8.30-9.00
น. 

-ติดตามการด าเนินงาน
โครงการ: 
ปัญหาจากการ
ด าเนินการ/แนว
ทางแก้ไข/ผลที่ไดจ้าก
การแก้ไข 

-การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ ์
-การตอบรับของ
วิทยากร (ได้ตามนัด
หมาย/ก าหนดการ) 
-การจัดส่งสื่อ
ประชาสมัพันธ์ 
-สมาชิกโครงการ  
1. นางสาวร าไพพรรณ 
ทองทาบ 
2. นางสาวอนงค์นุช 
ภาคนะถา 
3. นางวรรณี จดจ า 
 

-Google Meet -ผู้จัดการโครงการ 

12/09/56 8.30-
10.00 น. 

- ปิดโครงการส่งมอบ
งาน สรุปผลแบบ
ประเมินต่างๆ 

- สรุปและรายงานผล
การจัดกิจกรรม 
- สรุปผลการประเมิน

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
และจ านวนผู้เข้า
รวมกิจกรรม 

- สรุปค่าใช้จ่ายในการ
จัดกิจกรรม 
- สรุปปัญหาในขั้นตอน

ต่างๆ ท่ีเกิดขึ้น 
 

-Google Meet -ผู้จัดการโครงการ 

หมายเหตุ: นัดหมายผ่าน Google Calendar 
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แผนจัดการความเสี่ยง 

โครงการ: บริการทางวิชาการแก่สังคม เนื่องในโอกาสสถาปนามหาวิทยาลัยครบ 44 ปี กิจกรรมโครงการ 

STOUBOOK ไลฟ์ “นักศึกษา มสธ. ตัดสินใจเลือกแผนการศึกษาไหนดี” 

หน่วยงาน: ส านักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

ความเสี่ยง สาเหตุ ผลกระทบ แนวทางการ
ป้องกัน/แก้ไข 

ความ
รุนแรง 

ความถี่ ผู้ด าเนินการ 

ด้าน
งบประมาณ 

งบประมาณ
ได้รับไม่
เพียงพอ 

ท าให้จัดซื้อ
อุปกรณ์ส าหรับ
จัดกิจกรรม
ไลฟ์สดที่มี
ประสิทธิภาพ
ไม่สูงนัก 

-วางแผนและ
ประสานงาน
กับหน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ
โครงการหลัก
เพ่ือขอจัดสรร
งบประมาณ 
-ตรวจสอบ
ราคาอุปกรณ์
และประมาณ
การในจ านวน
ที่เหมาะสม
ส าหรับความ
เป็นไปได้กรณี
ถูกตัด
งบประมาณ 

น้อย ต่ า ผู้จัดการ
โครงการ 
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ความเสี่ยง สาเหตุ ผลกระทบ แนวทางการ
ป้องกัน/แก้ไข 

ความ
รุนแรง 

ความถี่ ผู้ด าเนินการ 

ด้านบุคลากร ผู้ด าเนิน
รายการยังขาด
ทักษะและ
ประสบการณ์
ในการด าเนิน
กิจกรรม 

การสื่อสาร
ในช่วงจัด
กิจกรรมอาจ
น าเสนอไม่
ครบถ้วนตาม
ประเด็นที่ตั้ง
ไว้ 

-ผู้รับผิดชอบ
โครงการและผู้
ด าเนินรายการ
ปรึกษาหารือ
และเตรียมการ
ล่วงหน้าโดย
ประสานงาน
กับทีมวิทยากร 
-จัดท าบท/
สคริปต์เพื่อ
เป็นแนวทางใน
การด าเนิน
รายการ 

น้อย ต่ า -ผู้จัดการ
โครงการ 
-ผู้ด าเนิน
รายการ 

ด้านสื่อ/
เทคโนโลยี 

ความไม่เสถียร
ของสื่อหรือ
เทคโนโลยีที่ใช้
ผ่านเครือข่าย
ของ
มหาวิทยาลัย 

เกิดการ
เหลื่อมเวลา
ในการด าเนิน
รายการ 

ประสานงาน
กับส านัก
คอมพิวเตอร์ที่
รับผิดชอบดูแล
เครือข่าย 

น้อย ต่ า แอดมินผู้ดูแล
ระบบเพจ 
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บทบาทและความรับผิดชอบของผู้ที่เก่ียวข้อง 

โครงการ: บริการทางวิชาการแก่สังคม เนื่องในโอกาสสถาปนามหาวิทยาลัยครบ 44 ปี กิจกรรมโครงการ STOUBOOK ไลฟ์  “นักศึกษา มสธ. ตัดสินใจเลือก
แผนการศึกษาไหนดี” 

หน่วยงาน:  ฝ่ายเผยแพร่และจัดจ าหน่าย ส านักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
บทบาท ความรับผิดชอบ ชื่อ e.mail address รายงานต่อ 

ผู้สนับสนุน
โครงการ 

-อนุมัติโครงการ 
-อนุมัติการเพ่ิมงบประมาณ และทรัพยากรใน
การจัดการโครงการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนม
พัทธ์ สมิตานนท์  

Phanompatt.smi@stou.ac.th คณะผู้บริหาร 

ผู้จัดการโครงการ -เป็นผู้มีอ านาจสูงสุดในการวางแผนโครงการ 
-เป็นผู้ที่บริหารโครงการให้ส าเร็จตามเวลา 
งบประมาณ และได้คุณภาพตามท่ีก าหนดไว้ 
-สรุปและรายงานผลการด าเนินโครงการต่อ
ผู้บริหาร 

นางวรรณี  จดจ า Wannee.jod@stou.ac.th ผู้สนับสนุนโครงการ 

ผู้ด าเนินรายการ พิธีกรผู้ด าเนินรายการ/กิจกรรม STOUBOOK 
Live 1 
 
พิธีกรผู้ด าเนินรายการ/กิจกรรม STOUBOOK 
Live 2 

นางสาวอนงค์นุช ภาคนะถา 

นายเสกสรร  ภาคนะถา 

 

Anongnuch.par@stou.ac.th 
Seksun.par@stou.ac.th 
 
 

ผู้จัดการโครงการ 

 

 

mailto:Anongnuch.par@stou.ac.th
mailto:Seksun.par@stou.ac.th
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บทบาท ความรับผิดชอบ ชื่อ e.mail address รายงานต่อ 
ผู้รับผิดชอบด้าน
พัสดุ 

ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ นางสาวกัญทิมา  แก่นจันทร์ Kantima.kan@stou.ac.th ผู้จัดการโครงการ 

ผู้รับผิดชอบด้าน
การจัดการ
สถานที่ส าหรับจัด
กิจกรรม 

ด าเนินการจัดตกแต่ง /จัดเตรียมของรางวัล
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

นางเยาวเรศ  ไมตรีสวัสดิ์ yaowared.mai@stou.ac.th ผู้จัดการโครงการ 

ผู้รับผิดชอบด้าน
การดูแลระบบ 
(Adminpage 
Facebook) 

ดูแลระบบบริหารจัดการระบบหลังร้านทั้ง
ก่อน ระหว่างและหลังจัดกิจกรรม 

นางสาวร าไพพรรณ  ทองทาบ ramphaipan.ton@stou.ac.t ผู้จัดการโครงการ 

ผู้รับผิดชอบด้าน
การจัดส่งของ
รางวัลส าหรับผู้
ร่วมกิจกรรมฯ 

   ผู้จัดการโครงการ 
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กลุ่มที ่ รายละเอียด รายชื่อ 
กลุ่มที่ 7 การบริหารงาน
ฝ่ายจัดฝึกอบรมฯ 
 
** สร้างหลักสูตรฝึกอบรม  

- งานจัดฝึกอบรมหลักสตูรฝึกอบรมระยะสั้นด้านการพิมพ์
จัดประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานวิชาชีพ
อุตสาหกรรมการพิมพ์ จัดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
แห่งชาติ สาขาช่างพิมพ์ออฟเซต ประเภทป้อนแผ่น ระดับ 
1 และการให้บริการเข้าเลม่ดุษฎีนพินธ์ วิทยานิพนธ์ และ
เอกสารการค้นคว้าอิสระให้บริการจัดพิมพ์ท าเนียบรุ่น
นักศึกษาอบรมเข้มเสริมประสบการณ์วิชาชีพ ทั้งระดับ
ปริญญาตรีและปริญญาโท การจดัพิมพ์สิ่งพิมพ์ให้กับ
หน่วยงานภายใน และการจดัพิมพเ์อกสารการสอน และ
เอกสารสิ่งพิมพ์อื่น ๆ ของมหาวิทยาลัย 

1. นายปิยทัสน ์ สังขมาลัย 
2. นางสาวชมชัด  อินทกาญน์  
3. นายสมพร  มีเครือ  
4. นายสมบัติ  แก้วปัญญา  
5. นายบัญชา  บรรเทาทุกข์  
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Project Charter 

โครงการ: หลักสูตรฝึกอบรมเทคนิคการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ ส าหรับผู้ประกอบการ ปีการศึกษา 2566 

หน่วยงาน: ฝ่ายจัดฝึกอบรมเทคโนโลยีการพิมพ์ ส านักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

โอกาส สมาชิกโครงการหลัก ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

เนื่องจากปัจจุบันรูปแบบการขายมีการเปลี่ยนแปลงไป
จากเดิมมากยิ่งขึ้น มีผู้ประกอบการที่มีผลิตภัณฑ์
หลากหลาย และมีความต้องในการเรียนรู้ทางเทคนิค
การสร้างสื่อประชาสัมพันธ์สินค้า และผลิตภัณฑ์ของ
ตนเอง หรือสินค้าภายในกลุ่มชุมชน ฝ่ายจัดฝึกอบรม
จึงเล่งเห็นโอกาสในการให้บริการด้านความรู้  เผยแพร่
ความรู้ บริการวิชาการแก่สังคม การสร้างปฏิสัมพันธ์
กับหน่วยงานภายนอก ร่วมทั้ง สร้างภาพลักษณ ์และ
ประชาสัมพันธ์หน่วยฝ่ายจัดฝึกอบรมเทคโนโลยีการ
พิมพ์ 

ชื่อ บทบาท ชื่อ บทบาท 
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โอกาส สมาชิกโครงการหลัก ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

เป้าหมาย -นายปิยทัสน์ สัง
ขมาลัย 
-อ.ประสิทธิ์ คล่อง
งูเหลือม 
-นางสาวชมชัด  
 
อินทกาญจน์ 
 
 
-นายจ านงค์ จอม
ใจเหล็ก 
-นายสมบัติ แก้ว
ปัญญา 
-นายบัญชา 
บรรเทาทุกข์ 
-นายสมพร มีเครือ 

-ผู้จัดการฯ 
 
วิทยากร
ฝึกอบรม 
-เลขาโครงการ 
ประชาสัมพันธ์ 
-วิทยากร
ฝึกอบรม 
 
-ผู้ช่วยเลขา
โครงการ 
-ผู้ช่วยเลขา
โครงการ 
-
ประชาสัมพันธ์ 
-ดูแลเครื่องมือ 
ที่ใช้ในการ
ฝึกอบรม 

-อ.ฐิติรัตน์ 
แก้วผนึกรังษี 
-เจ้าของ
ผู้ประกอบการ 
หน่วยงาน พช. 
-เจ้าหน้าที่โสต
ทัศน์ศึกษา 

-วิทยากร
ภายนอกงาน
ออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ 
 
-ผู้เข้า
ฝึกอบรม 
- เจ้าหน้าที่
โสตทัศน
ศึกษา เตรียม
อุปกรณ์
อิเล็กทรอนิก
ส์ 
 

จัดฝึกอบรม เทคนิคการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์  
ส าหรับผู้ประกอบการ 1 หลักสูตร ภายในเดือน
ตุลาคม 2566 
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วัตถุประสงค์ วันที่เริ่มโครงการ วันที่สิ้นสุดโครงการ 

1.เผยแพร่ความรู้ในการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ 
2.ประชาสัมพันธ์หน่วยงานจัดฝึกอบรม ให้ เป็นที่รู้จัก
ในกลุ่มอ่ืนๆ นอกจากอุตสาหกรรมการพิมพ์ 
3.ผู้เข้าฝึกอบรมจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ 
4.สร้างรายได้ท่ีได้จากการจัดฝึกอบรม 

01/10/65 01/10/66 
 

ขอบเขต Business Case งบประมาณโครงการ 

-จัดท าตัวอย่างงาน แนว
ทางการฝึกอบรม เพ่ือเสนอ
กลุ่ม 
สถานประกอบการ กลุ่ม 
วิสาหกิจชุมชน SME 

การจัดฝึกอบรมให้กับ
ผู้ประกอบการ เป็น
การประชาสัมพันธ์ใน
เว็บไซด์ และสื่อโช
เชียลมีเดีย รวมทั้งการ
ลงพื้นที่เฉพาะ เป็น
การช่วยเพิ่มช่องทาง 
การสื่อสาร เชิญชวน
ให้ 
ผู้ที่สนใจมาฝึกอบรม
มากขึ้น 

(ระยะเวลาฝึกอบรม 2 วัน) 
ค่าวิทยากร                            12,000  บาท 
ค่าพาหนะวิทยากร                        600  บาท 
ค่าอาหารว่าง อาหารเที่ยง(60คน) 28,800  บาท 
                             รวม        41,400 บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



96 

 

ข้อจ ากัด ความเสี่ยง Milestones ก าหนดส่ง 

-บุคลากรไม่เพียงพอ 
-ประสิทธิภาพของอุปกรณ์ 

-การจัดสรรคเวลาของ
วิทยากร 
-สถานะการณ์โควิด 
-สถานการณ์ท่ีควบคุม
ไม่ได้ 

-เขียนแผนฝึกอบรม 
-เนื้อหาหลักสูตร 
-ประชาสัมพันธ์ 
-ประสานงาน เตรียมข้อมูล
การฝึกอบรม 
-จัดฝึกอบรม 
-สรุปผลการจัดฝึกอบรม 

11/65 
12/65 
02/66 
 
03/66 
 
06/66 
09/66 

สิ่งท่ีต้องส่งมอบ 

-รายงานผลการจัดฝึกอบรม ประจ าปีงบประมาณ 
2566 
-ผลงานผู้เข้าฝึกอบรม 

ผู้อนุมติ วันที่ ผู้จัดการโครงการ วันที่ 

(ผู้อ านวยการ) 01/01/66 ผศ. ดร.อิศเรศ ศันสนีนีย์วิทย
กุล 

01/10/65 
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- ประวัติวิทยากร 

- ภาพประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

- ลายมือชื่อผู้เข้าร่วมอบรม 
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วันที่ 22  กันยายน 2565 
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วันที่ 29 กันยายน 2565 
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วันที่ 7 กันยายน 2565 
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วันที่ 14 กันยายน 2565 
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