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คํานํา 
 

 ตามท่ีสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ    
การจัดทําแผนกลยุทธ์สํานักงานอธิการบดี 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ในวันที่ 17 ธันวาคม 2560 และประชุม
วิพากษ์แผนกลยุทธ์สํานักอธิการบดี 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ในวันท่ี 18 ธันวาคม 2560 ณ รายาบุรี รีสอร์ท  
อําเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี โดยที่ประชุมได้มีส่วนร่วมในการดําเนินกําหนดตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ 
แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้ เพ่ือวัดความสําเร็จของการ
ดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 น้ัน 
 

 ในการน้ีสํานักงานอธิการบดี ได้ดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เสร็จ
เรียบร้อย เพ่ือใช้สําหรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปีการศึกษา 2560 ตามองค์ประกอบ
คุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา องค์ประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ ตัวบ่งชี้ที่ 
1.1 การบริหารหน่วยงานเพ่ือกํากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจของหน่วยงาน ข้อ 1 - 6 มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ 
แผนปฏิบัติการประจําปี และค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้ เพ่ือวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์
และแผนปฏิบัติการประจําปี 
 

  สํานักงานอธิการบดี หวังเป็นอย่างย่ิงว่ารายงานฉบับน้ี จะใช้เป็นเอกสารและหลักฐานการตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในสําหรับผู้ตรวจประเมินได้อย่างสะดวก และเป็นไปตามหลักการ มาตรฐานและเอกสารที่
เก่ียวข้อง ตลอดจนเกณฑ์มาตรฐาน และเกณฑ์การประเมิน  

 
สํานักงานอธิการบดี 
พฤศจิกายน 2560 
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ความเป็นมา 
 สถาบันอุดมศึกษามีพันธกิจหลัก คือ การเรียนการสอน การวิจัย  การบริการทางวิชาการแก่สังคม และ
การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ในการดําเนินพันธกิจหลักสถาบันอุดมศึกษาจําเป็นต้องมีการกําหนด         
ทิศทางการพัฒนาและการดําเนินงานของสถาบัน เพ่ือให้สถาบันดําเนินการสอดคล้องกับอัตลักษณ์หรือจุดเน้น   
มีคุณภาพ มีความเป็นสากล และเจริญเติบโตอย่างย่ังยืน ดังน้ัน สถาบันต้องกําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ตลอดจนมี
การพัฒนาแผนกลยุทธ์และแผนดําเนินงานเพ่ือเป็นเป็นแนวทางในการดําเนินงานของสถาบัน 
 ในการพัฒนาแผนกลยุทธ์ นอกเหนือจากการพิจารณาอัตลักษณ์หรือจุดเน้นของสถาบันอุดมศึกษาแล้ว 
จะต้องคํานึงถึงหลักการอุดมศึกษา กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว มาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานการ
อุดมศึกษา มาตรฐานวิชาชีพที่เก่ียวข้อง ยุทธศาสตร์ด้านต่าง ๆ ของชาติ รวมถึงทิศทางการพัฒนาประเทศตาม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก ทั้งน้ี เพ่ือให้การดําเนินงานของ
สถาบันเป็นอย่างมีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับ และสามารถตอบสนองสังคมในทิศทางที่ถูกต้องเหมาะสม 
 ในการน้ี สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้ดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพ่ือเป็นข้อมูลเอกสารและหลักฐานให้คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ตรวจเย่ียม
และยืนยันผลการดําเนินงานตามรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ประจําปีการศึกษา 2560 ตามองค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ ตัวบ่งชี้ที่ 1.1  
การบริหารหน่วยงานเพ่ือกํากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจของหน่วยงาน เกณฑ์มาตรฐานข้อ 2 มีการจัดทํา
แผนปฏิบัติการประจําปีที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน เพ่ือวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผน
กลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจําปี 
 
วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือกําหนดตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
2. เพ่ือวัดความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจําปี งบประมาณ  

พ.ศ. 2561 
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แผนปฏิบัติการ ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 
สํานักงานอธกิารบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 

 
 แผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จัดทําข้ึนบนพื้นฐานหลักการที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์
สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 4 ปี พ.ศ. 2561 – 2564 และแผนพัฒนามหาวิทยาลัย
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 4 ปี พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2564 ซึ่งประกอบด้วย ปรัชญา อัตลักษณ์ ค่านิยมหลัก วิสัยทัศน์ 
พันธกิจ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย มีรายละเอียดดังน้ี 
 
ปรัชญา (Philosophy) หรือปณิธาน (Determination) 

สร้างสรรค์งาน บริการด ีอย่างมีคุณภาพ (Work Creativity and Good Service with High Quality) 
 
อัตลักษณ ์(Identity) 
 “บริการดี (Good Service)” 
 
ค่านิยมหลกั  (Core Value) 
 S.P.E.E.D 
 Sensitivity to context หมายถึง ไวต่อบริบทหรือสภาวะแวดล้อม  ซึ่งต้องมองปัญหา โอกาส  อุปสรรค 
ต่าง ๆ ให้ถ่องแท้ เพ่ือหาทางป้องกัน รวมถึงหาแนวทางพัฒนาเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย 
 Performance  หมายถึง  การปฏิบัติเพ่ือให้บังเกิดผล เน้นผลงานท่ีเกิดข้ึนจริง ตามรูปแบบของการ
บริการจัดการที่ดี (good governance) โดยเน้นผลลัพธ์   
 Excellent หมายถึง  ดีเย่ียม เข้าสู่ความเป็นเลิศ 
 Endurance  หมายถึง  มีความทรหดอดทน ทนทาน 
 Development  หมายถึง  การพัฒนาอย่างต่อเน่ือง 
 
วสิัยทัศน ์ (Vision) 
      เป็นหน่วยงานสนับสนุนการบริหารจัดการ และสร้างสรรค์งานบริการอย่างมีคุณภาพ 
 
พันธกิจ  (Mission) 

1. สนับสนุนการบริหารจัดการตามภารกิจของมหาวิทยาลัย 
2. สร้างสรรค์งานบริการอย่างตอ่เน่ือง 
3. พัฒนาคุณภาพผลงานตามภารกิจหลักของสํานักงานอธิการบดี 
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เป้าประสงค์  (Goals)  
1.  สํานักงานอธิการบดีมีระบบการบริหารจัดการที่สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานและมหาวิทยาลัย  

   2.  มีการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการทํางานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและสร้างสรรค์งานบริการให้เกิด
คุณค่าและคุณภาพ 
  3.  มีกระบวนงานการบริการที่มีคุณค่าอย่างน้อยปีละ 1 งาน 

4. มหาวิทยาลัยมีอาคารสถานที่ สวนสุขภาพ และภูมิทัศน์ ที่เน้นความสะอาด เป็นระเบียบ เรียบร้อย 
และสวยงาม 

5. มีระบบและกลไกในการพัฒนาบุคลากร ส่งเสริมเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพของบุคคลกรสาย
สนับสนุน และมีระบบกลไกการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ชัดเจน 

6. ผ่านการประเมินคุณภาพจากผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับ “ดีมาก”   
 
ประเด็นยุทธศาสตร์  (Strategic)    

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่ 1  :  การบริหารจัดการและบริการอย่างมีคุณภาพ  
   (Quality Service & Management)  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่ 2  :  พัฒนาอาคารสถานที่และการจัดการภูมิทัศน์อยา่งมีคุณภาพ     
      (Quality Building and landscape management) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่ 3  :  พัฒนาบุคลากรและสวัสดิการอย่างมีคุณภาพ 
      (Quality & Human Resources)  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่ 4  :  พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารอย่างมีคุณภาพ 

(Quality ICT) 
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การวเิคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT ANALYSIS) 

 

 สํานักงานอธิการบดี ดําเนินการประชุมเพ่ือทบทวนวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กรทั้งปัจจัยภายนอก
และปัจจัยภายใน เพ่ือจัดทําแผนกลยุทธ์สํานักงานอธิการบดี 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) และประชุมเชิง
ปฏิบัติการ เร่ือง การจัดทําแผนปฏิบัติการเงินงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ 2561
ระหว่างวันที่ 17 - 18 ธันวาคม 2560 ณ รายาบุรี รีสอร์ท  อําเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งมีรายละเอียด
ดังน้ี 
  

ปัจจัยภายใน 
 

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 
1. บุคลากรมีวุฒิการศึกษาระดับสูงจํานวนมาก 
2. มีระบบการจัดเก็บข้อมูลและระบบสารสนเทศ 
ที่สามารถประมวลผลเพ่ือประกอบการตัดสินใจได้ 
3. มีสภาพแวดล้อมในการทํางานท่ีดี และมีวัสดุอุปกรณ์
เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 
4. มตีัวชี้วดัในการบริหารงานบุคคลทีช่ัดเจน 
5. มีการทํางานเป็นทีม และรับฟังความคิดเห็นซึ่งกัน 
และกัน 
 
 

1. การพัฒนาความรู้ ทักษะ และความสามารถในการ
ปฏิบัติงานยังไม่ต่อเน่ือง ทําให้ไม่ทันต่อสถานการณ์ และ
สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ  
2. ขาดการพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลผลการพัฒนา
บุคลากรสายสนับสนุนรายบุคคล 
3. ขาดบุคลากรชํานาญงานและวิชาชีพเฉพาะทางหลาย
สาขา   
4 .  งบประมาณที่ ได้รับจัดสรรมี ไม่ เ พียงพอต่อการ
ดําเนินงาน 
5. การดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่ต้องกระทําเร่งด่วน ส่งผล
ให้เกิดความเสี่ยง 
6. ไม่มีคู่มือการปฏิบัติงานเก่ียวกับการเบิกจ่ายให้กับ
หน่วยงานต่าง ๆ  
7. การปฏิบัติงานของบุคลากรและสถานท่ีภายใน
สํานักงานไม่เอื้ออํานวยต่อการขับเคล่ือนในนโยบาย
ทางด้านสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัยฯ 
8. ระบบการบริหารงานประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยฯ 
ยังไม่ชัดเจน  
9. ขาดฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศเก่ียวกับประกาศ
ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยฯ  
10. การเข้าถึงเว็บไซต์ของหน่วยงานภายในมีความ
ซับซ้อนทําให้การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
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ปัจจัยภายนอก 

โอกาส (Opportunities) ภัยคุกคาม (Threats) 
1. มีนโยบายด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ให้
ความสําคัญและให้โอกาสในการพัฒนาตนเอง 
2. มีระบบเครือข่ายระหว่างหน่วยงานซึ่งสามารถ 
ติดต่อประสานงานและรับรู้ข่าวสารได้ทันท่วงที 
3 .  ผู ้บ ร ิหาร ให ้ความ ไว ้ว า ง ใจ  ทํา ให ้ส ามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว 
4. หน่วยงานภายนอกประสานขอความช่วยเหลือ 
ทําให้เป ็นที ่ยอมร ับ  สามารถประสานขอความ
ร่วมมือได้เป็นอย่างดี 
5. หอพักเอกชนไม่มีสิ่งอํานวยความสะดวกที่ครบ
ค ร ัน  แ ล ะ ม ีร า ค า ที ่ส ูง  แ ต ก ต ่า ง จ า ก ห อพ ัก
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ที่มีการแยก
หอพ ัก ช า ย /หญ ิง ต า ม กฎหม า ยที ่กํ า ห น ด  มี
หน่วยงานภายนอกสนับสนุนการจัดกิจกรรม มีการ
ให้การสนับสนุนต่อการเพิ่มพูนความรู้ในรูปแบบ
ของการประชุม อบรม สัมมนา และศึกษาดูงาน มี
กฎระเบียบและขั้นตอนการบริการที่ชัดเจนเอื้อต่อ
การปฏิบัติงาน 
 

1. ข้อบังคับ กฎหมาย ระเบียบ มีการปรับเปล่ียน ทําให้ตอ้ง
เสียเวลาในการความเข้าใจ และเรยีนรู้ 
2. สภาพการจ้างงานจะมีอตัราการแข่งขันท่ีสูงขึ้น เน่ืองจาก
มีการเปิดเสรีเก่ียวกับการจ้างงาน (AEC) 
3. ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ ของงานบริหารบุคคลไม่
ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน 
4. เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมาย จึงมีข้ันตอนการปฏิบัติงาน
ค่อนข้างมาก ทําให้การปฏิบัติงานล่าช้า  
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แผนกลยุทธส์าํนักงานอธกิารบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 4 ปี พ.ศ. 2561 – 2564 

 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 
พัฒนาระบบการบริหารจัดการและการบรกิารของหน่วยงาน 

 
        ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่2 
   สนับสนุนการจัดการสิ่งแวดลอ้ม 
     ทางกายภาพอย่างมีคุณภาพ 
                                                                                                       ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่3 
                                                                                                       พัฒนาศักยภาพบุคลากร 
                                                                                                             ใหม้ีความเป็นมืออาชีพ 
 
 
 
 
 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4 

พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
 
 

พันธกิจ (Mission) 
สนับสนุนการบริหารจัดการตามภารกิจของมหาวิทยาลัย 

สร้างสรรค์งานบริการอย่างตอ่เน่ือง 
พัฒนาคุณภาพผลงานตามภารกิจหลักของสํานักงานอธิการบดี 

 
 

แผนภาพที่ 3 แผนกลยุทธ์สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบ้่านจอมบึง 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ทั้ง 4 ประเด็นยุทธศาสตร์ มีความเช่ือมโยงและสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) และแผนกลยุทธ์พัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 

 
 

วิสัยทัศน์ (Vision) 
เป็นหน่วยงานสนับสนุนการบริหาร
จัดการ และสร้างสรรค์งานบริการ

อย่างมีคุณค่า 
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ยุทธศาสตรท์ี่ 1 
พัฒนาระบบการบริหารจดัการและการบริการของหน่วยงาน 

 
เป้าหมาย (ผลผลิตและผลลัพธ์) 

1. ทุกหน่วยงานยึดหลักธรรมาภิบาล 
2. สร้างความเป็นเลิศขององค์กร 

 

ตัวชีว้ัดภายใต้ยุทธศาสตร์ 

ตัวชีว้ัด 
ค่าเป้าหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2561 2562 2563 2564 
1. ร้อยละของคะแนนผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 

ร้อยละ 
85 

ร้อยละ 
85 

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 
95 

2. การบริหารงานของสํานัก/สถาบันเพ่ือการกํากับติดตาม
ผลลัพธ์ตามพันธกิจ 

5 คะแนน 5 คะแนน 5 คะแนน 5 คะแนน 

3. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสํานัก/สถาบัน 4.20 
คะแนน 

4.30 
คะแนน 

4.40 
คะแนน 

4.50 
คะแนน 

4. ร้อยละโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงานที่ดําเนินการได้แล้ว
เสร็จตามแผน 

ร้อยละ 
70  

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 
100 

 
กลยุทธ์ที ่1.1 พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 

ตัวชีว้ัด 
ภายใต้กลยุทธ ์

ค่าเป้าหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 
โครงการ/แนวทางการดําเนินงาน 

2561 2562 2563 2564 
1.1.1 ระบบบริหารความเสี่ยง ระดับ 

4 
ระดับ 

4 
ระดับ 

4 
ระดับ 

4 
การดําเนินการตามแนวทางคู่มือการ
ประกันคุณภาพการศึกษาระดับหน่วยงาน
และการรายงานการประเมินตนเอง (Self 
Assessment Report) ตามองค์ประกอบ
ท่ี 3 การบริหารและการจัดการ (ตบช. 3.3 
: ระบบบริหารความเสี่ยง) 

1.1.2 ระดับความสําเร็จของ
การจัดทําคู่มอืการมอบอํานาจ
ของมหาวิทยาลัย 

ระดับ 
4 

ระดับ 
4 

ระดับ 
4 

ระดับ 
4 

1) ประมวลสรุปนโยบายท่ีเก่ียวข้องเสนอ
ตอ่ผู้บริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาร่วมกัน 
2) จัดทํารายละเอียดโครงการย่อย หรือ
กิจกรรม รวมทัง้กําหนดตัวชี้วดัของกิจกรรม
3) จัดทําคู่มอืการมอบอํานาจของ
มหาวิทยาลัย 
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กลยุทธ์ที ่1.1 พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล (ต่อ) 
ตัวชีว้ัด 

ภายใต้กลยุทธ ์
ค่าเป้าหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 

โครงการ/แนวทางการดําเนินงาน 
2561 2562 2563 2564

1.1.3 ระดับความสําเร็จของ
การจัดทําแผนการจัดซือ้   
จัดจ้างของมหาวิทยาลัยและ
หน่วยงาน 

ระดับ 
4 

ระดับ 
4 

ระดับ 
4 

ระดับ 
4 

1) มีการแต่งตัง้คณะกรรมการฯ 
2) มีนโยบายการดําเนินการจัดซือ้จัดจ้าง 
มหาวิทยาลัยและมีแผนการดาํเนินงานเก่ียวกับ
การจัดซือ้จัดจา้งมหาวิทยาลัย 
3) มีการดําเนินการครบถ้วนได้ตามแผน ร้อยละ 80
4) มีการสรุปผลการดําเนินงาน และผลการ
วิเคราะห์ความคุ้มค่าในการดาํเนินงานเก่ียวกับ
การจัดซือ้จัดจา้งต่อมหาวิทยาลัย 
5) มีการนําเสนอและทบทวนผลการดําเนินงานต่อ
คณะกรรมการฯ และมแีนวทางหรือมาตรการ 
หรือข้อเสนอแนะ ในการปรบัปรุงหรือกําหนด
แนวทางในการดําเนินงานในปีต่อไป

1.1.4 ระดับความสําเร็จของ
การจัดทําคู่มอืการบริหาร
พัสดุและจัดซือ้จดัจ้าง

ระดับ 
4 

ระดับ 
4 

ระดับ 
4 

ระดับ 
4 

1) ศึกษากฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2) รวบรวมเอกสารท่ีเก่ียวข้อง 

1.1.5 ระดับความสําเร็จของ
การจัดทําคู่มอืเบิกจ่าย
งบประมาณ (มีคู่มอืการ
เบิกจ่าย) 

1 เล่ม 1 เล่ม 1 เล่ม 1 เล่ม 1) จัดทํา (ร่าง) คู่มอืการปฏิบัติงาน/คู่มือการ
ให้บริการประชาชน ในกระบวนงานหลักของ
หน่วยงาน จํานวน 2 กระบวนงาน โดยตอ้งมีการ
เชิญผู้ปฏิบัติงานที่เก่ียวข้องและผู้รับบริการที่
มาร่วมจัดทําคู่มือฯ 
2) ทดลองใช้คู่มือฯ และประเมินความเข้าใจของ
ผู้ปฏิบัติงานและผู้รับบริการท่ีเก่ียวข้องกับคู่มือฯ 
(กลุ่มเป้าหมายท่ีประเมินความเข้าใจ จะตอ้งไม่ซ้ํา
กับผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องและผู้รับบริการมาร่วม
จัดทําคู่มือการปฏิบัตงิานตามข้อที่ 1) 
3) รวบรวมความเห็น/ข้อเสนอแนะจาก
ผู้ปฏิบัติงานที่ใช้คู่มอืฯและผู้รับบริการตาม
กระบวนงาน พร้อมปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงาน 
และเผยแพร่และประกาศใช้คู่มือการปฏิบัติงาน/
คู่มือการให้บริการประชาชน ฉบับสมบูรณ์ 
4) รายงานผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานที่
กําหนดในคู่มือฯ วัดตามตัวชี้วดัมาตรฐานคุณภาพ
งานที่กําหนด ในคู่มือการปฏิบัติงาน 
5) ประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการจากการ
รับบริการในกระบวนงานตามคู่มือการปฏิบัติงาน 
จํานวนไม่ต่ํากว่า 30 ราย 
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กลยุทธ์ที ่1.1 พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล (ต่อ) 
ตัวชีว้ัด 

ภายใต้กลยุทธ์ 
ค่าเป้าหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 

โครงการ/แนวทางการดําเนินงาน 
2561 2562 2563 2564 

1.1.6 ร้อยละการเบิกจ่าย
งบประมาณในภาพรวม

ร้อยละ 
96 

ร้อยละ
96

ร้อยละ
97

ร้อยละ
98

ดําเนินการตามกรอบการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564 ของ
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
(ก.พ.ร.) และคูม่ือการประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับหน่วยงานและการรายงาน
การประเมินตนเอง (Self Assessment 
Report) ตามองค์ประกอบ 
ที่ 4 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 
(ตบช. 4.1 : บริหารหน่วยงานเพ่ือการกํากับ
ติดตามการเงินและงบประมาณของ
หน่วยงาน) 

1.1.7 ร้อยละการเบิกจ่าย
งบลงทุน 

ร้อยละ 
88 

ร้อยละ
88

ร้อยละ
90

ร้อยละ
90

1.1.8 ร้อยละการเบิกจ่าย 
งบประมาณตามแผน 

ร้อยละ 
96 

ร้อยละ
96 

ร้อยละ
97 

ร้อยละ
98 

1.1.9 ร้อยละของระดับ
ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ   

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ
80 

ร้อยละ
80 

ร้อยละ
80 

ดําเนินการตามกรอบการประเมินผลการ
ป ฏิ บัติ ร าชการขอ งสถาบั นอุ ดมศึ กษา 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564 ของ
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
(ก.พ.ร.) ผู้ รับบริการ หมายถึง ประชาชน 
นั ก ศึ กษาผู้ ม า รับบ ริการ โ ดยตรง  หรื อ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือหน่วยงานทั้งภาครัฐ 
และเอกชนท่ีมารับบริการโดยมีประเด็นการ
สํารวจประกอบด้วย ประเด็นสําคัญ ๆ ดังน้ี  
1) ความพึงพอใจด้านกระบวนการ ข้ันตอน
การให้บริการ  
2) ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ   
3) ความพึงพอใจด้านสิ่งอํานวยความสะดวก  
4) ความพึงพอใจตอ่คณุภาพการให้บริการ

1.1.10 ภาวะผู้นําของ
คณะกรรมการประจํา
หน่วยงาน และผู้บริหารทุก
ระดับ 

4 
คะแนน 

4 
คะแนน

4 
คะแนน

4 
คะแนน

ดําเนินการตามแนวทางคู่มือการประกัน
คุณภาพการศึกษาระดับหน่วยงาน และการ
รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment 
Report) ตามองค์ประกอบท่ี 3 การบริหาร
และการจัดการ (ตบช. 3.1 : ภาวะผู้นําของ
คณะกรรมการประจําหน่วยงานและผู้บริหาร
ทุกระดับ)
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กลยุทธ์ที ่1.2 จัดระบบงาน พัฒนา และปรับปรุง ระเบียบ ข้อบังคบั ประกาศ เพ่ือเสริมสร้างธรรมภิบาลใน
มหาวิทยาลัย 
 

ตัวชีว้ัด 
ภายใต้กลยุทธ ์

ค่าเป้าหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 
โครงการ/แนวทางการดําเนินงาน 

2561 2562 2563 2564 
1.2.1 กฎหมายของ
มหาวิทยาลัยทีใ่ช้งาน
มาแล้ว 5 ปี ได้รับการ
ปรับปรุงและพัฒนาครบ
ทุกฉบับ 

ร้อยละ 
70 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 
100 

1) ศึกษา พัฒนา และแก้ไขระเบียบ ขอ้บังคับ 
ประกาศ เพ่ือเสริมสร้างธรรมา ภิบาลใน
มหาวิทยาลัย 
2) ปรับปรุง และทบทวนระเบียบ ข้อบังคับ 
และประกาศ หรือแนวปฏิบัติต่าง ๆ ของ
มหาวิทยาลัย ด้านการบริหารทรัพย์มนุษย์ ด้าน
การเงิน ด้านพัสดแุละทรัพยส์ิน เป็นต้น 
 

 
กลยุทธ์ที่ 1.3 ระดับความสําเร็จของการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาให้สอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึง
ประสงค์ 

ตัวชีว้ัด 
ภายใต้กลยุทธ ์

ค่าเป้าหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ. โครงการ/แนวทางการดําเนินงาน 
2561 2562 2563 2564 

1.1.11 ระดับความสําเร็จ
ของการจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษาตามแผนพัฒนา
นักศึกษา 

ระดับ 
4 

ระดับ 
4 

ระดับ 
4 

ระดับ 
4 

1) จัดทําแผนพัฒนากิจกรรมนักศึกษา 
2) ดําเนินการจัดกิจกรรมตามแผน 
3) สรุปผลการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา  

1.1.12 ระดับความสําเร็จ
ของการทําสญัญาการกู้ยืม
เงินกองทุนใหกู้้ยืมเพ่ือ
การศึกษา (กยศ.) 

80 80 80 80  การทําสัญญากู้ยืมเงินกองทนุให้กู้ยืมเพ่ือ
การศึกษา (กยศ.) ให้เป็นไปตามเง่ือนไข 
หลักเกณฑ์ที่กองทุนกําหนด และภายใน
ระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

1.1.13 รอ้ยละของการจัด
กิจกรรมพัฒนานักศึกษาให้
สอดคล้องกับคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค ์

80 80 80 80 โครงการที่ส่งเสริมคุณลักษณะของบัณฑิตที่
พึงประสงค์ และกิจกรรม พัฒนานักศึกษา 
ด้าน วิชาการ ด้านบําเพ็ญประโยชน์  ด้าน
ศิลป วัฒนธรรม ด้านกีฬาและนันทนาการ 
ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
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เป้าหมาย (ผลผลิตและผลลัพธ์) 
1. พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยย่ังยืน 
2. ลดปริมาณการใชล้งร้อยละ 10 ของปริมาณการใช้มาตรฐาน 

 
ตัวชีว้ัดภายใต้ยุทธศาสตร์ 

ตัวชีว้ัด 
ค่าเป้าหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2561 2562 2563 2564 
1. ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตามโครงการ
สํานักงานสีเชยีว 

- ระดับ 
ด ี

ระดับ 
ดีมาก 

ระดับ 
ดีเยี่ยม 

2. ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการ
ประหยัดพลังงานของสถาบันอดุมศึกษา 

ระดับ 4 ระดับ 4 ระดับ 4 ระดับ 4 

3. ร้อยละโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงานที่ดําเนินการ
ได้แล้วเสร็จตามแผน 

ร้อยละ 
70  

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 
100 

 
กลยุทธ์ที ่2.1 พัฒนามหาวิทยาลัยและหนว่ยงานให้เป็นมหาวิทยาลัยย่ังยืน 

ตัวชีว้ัด 
ภายใต้กลยุทธ ์

ค่าเป้าหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 
โครงการ/แนวทางการดําเนินงาน 

2561 2562 2563 2564 
2.1.1 ระดับความสําเร็จของ
การดําเนินโตรงการสํานักงาน
สีเขียว 

4 
คะแนน

4 
คะแนน

4 
คะแนน

4 
คะแนน

การดําเนินการตามแนวทางคู่มือการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับหน่วยงานและ
การรายงานการประ เ มินตน เอง  ( Self 
Assessment Report) ตามองค์ประกอบท่ี 6 
มหาวิทยาลัยยั่งยืน (ตบช. 6.1) 

2.1.2 ผลการประเมิน
สํานักงานสีเขียว 

- ระดับ 
ด ี

ระดับ 
ดีมาก 

ระดับ 
ดีเย่ียม

การตรวจประเมินและการรับรองสํานักงานที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์มาตรฐาน
สํานักงานสีเขียว (Green Office) จากกรม
ส่ ง เส ริม คุณภาพสิ่ งแวดล้อม  กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  
1) การบริหารจัดการองค์การ (Organization 
Management)  
2) การดําเนินงาน (Green Office) 

ยุทธศาสตรท์ี่ 2 
สนับสนุนการจัดการสิ่งแวดล้อมทางกายภาพอยา่งมีคุณภาพ 
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กลยุทธ์ที ่2.1 พัฒนามหาวิทยาลัยและหนว่ยงานให้เป็นมหาวิทยาลัยย่ังยืน (ต่อ) 
ตัวชีว้ัด 

ภายใต้กลยุทธ ์
ค่าเป้าหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 

โครงการ/แนวทางการดําเนินงาน 
2561 2562 2563 2564 

     3) การใช้พลังงานและทรัพยากร(Energy 
and Resource) 
4) การจัดการของเสีย (Waste and Waste 
water Management) 
5) สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก
สํานักงาน (Indoor & Outdoor) 
Environmental) 
6) การจัดซื้อและจัดจ้าง (Green 
Procurement) 
7) การปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง (Continual 
Improvement) 

 
กลยุทธ์ที ่2.2 ส่งเสริมและสนับสนนุการอนุรกัษ์พลังงานให้มีประสทิธิภาพและประสิทธิผล 

ตัวชีว้ัด 
ภายใต้กลยุทธ ์

ค่าเป้าหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 
โครงการ/แนวทางการดําเนินงาน 

2561 2562 2563 2564
2.2.1 ระดับความสําเร็จของ
การดําเนินการตามมาตรการ
ประหยัดพลังงาน 

ระดับ 
4 

ระดับ 
4 

ระดับ 
4 

ระดับ 
4 

การดําเนินการตามกรอบการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา ประจําปี
งบประมาณ ของสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ตัวชี้วัดที่ 4 
1) มีการติดตามและรายงานผลการดําเนินการ
ตามมาตรการประหยัดพลังงานของปีงบประมาณ 
2559 (รอบ 6 เดือนและรอบ 12 เดือน 
2.1) มีการรายงานสําหรับการประเมินปรมิาณ
การใช้พลังงานมาตรฐาน และค่าดชันีการใช้
พลังงานประจําปีงบประมาณ 2559 ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ สนพ. กําหนดไดแ้ล้ว
เสร็จ และ นับตั้งแต่เดอืนตุลาคม 2558 ถึง
เดือนกันยายน 2559 
2.2) มีการรายงานข้อมูลปริมาณพลังงานท่ีใช้
จริง (ไฟฟ้า หน่วย kWh ; กิโลวัตต-์ชั่วโมง) 
(นํ้ามัน หน่วย ลิตร) ประจําปีงบประมาณ 
2559 นับตั้งแต่เดอืนตุลาคม 2558 ถึงเดอืน
กันยายน 2559  



12 
 

 
 

กลยุทธ์ที ่2.2 ส่งเสริมและสนับสนนุการอนุรกัษ์พลังงานให้มีประสทิธิภาพและประสิทธิผล (ต่อ) 
ตัวชีว้ัด 

ภายใต้กลยุทธ ์
ค่าเป้าหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 

โครงการ/แนวทางการดําเนินงาน 
2561 2562 2563 2564

     3) มีผลการคํานวณ EUI ด้านการใช้ไฟฟ้า 
ประจําปีงบประมาณ 2559 ตามสตูรการ  
คํานวณที่ สนพ. กําหนด โดยอยู่ในช่วง        
-0.200 ถึง -0.333  
4) มีผลการคํานวณ EUI ด้านการใช้ไฟฟ้า 
ประจําปีงบประมาณ 2559 ตามสตูรการ  
คํานวณที่ สนพ. กําหนด โดยอยู่ในช่วง        
-0.091 ถึง -0.199 5) มีผลการคํานวณ EUI 
ด้านการใช้ไฟฟ้า ประจําปีงบประมาณ 2559 
ตามสตูรการ  
คํานวณที่ สนพ. กําหนด โดยอยู่ในช่วง 0 ถึง 
-0.090 ในกรณีที่ผลการคํานวณ EUI ด้านการ
ใช้ไฟฟ้า มากกว่า 0 สถาบันอุดมศึกษาจะได้
คะแนนระดับที่ 3, 4 และ 5 รวมกัน เท่ากับ 
1.500 คะแนน 

2.2.2 จํานวนโครงการ
ประหยัดพลังงาน 

1 
โครงการ

1 
โครงการ

1 
โครงการ

1 
โครงการ

 - ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้าน 
จอมบึง เรือ่ง มาตรการประหยัดพลังงาน 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
- โครงการส่งเสริมการปรับเปลี่ยน
เคร่ืองปรับอากาศชนิด Variable 
Speed/Inverter ทดแทนของเดิมในอาคาร
ควบคุมภาครัฐ กลุ่มที่ 5 
- โครงการเพ่ิมประสทิธิภาพการใช้พลังงานใน
หน่วยงานภาครัฐ กองทุนเพ่ือส่งเสริมการ
อนุรักษ์พลังงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 



13 
 

 
 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 
พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความเปน็มืออาชีพ 

  
เป้าหมาย (ผลผลิตและผลลัพธ์) 

1. พัฒนาศักยภาพของบุคลากร 
 

ตัวชีว้ัดภายใต้ยุทธศาสตร์ 

ตัวชีว้ัด 
ค่าเป้าหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ.

2561 2562 2563 2564
1. รอ้ยละความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนการบริหาร
และแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน

ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 

2. ระดับความสําเร็จของการจัดทําแผนและดําเนินการตาม
แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล 

ระดับ 4 ระดับ 4 ระดับ 4 ระดับ 4 

3. ร้อยละโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงานที่ดําเนินการได้
แล้วเสร็จตามแผน 

ร้อยละ 
70

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 
100

 

กลยุทธ์ที ่3.1 พัฒนา ส่งเสรมิ และสนบัสนุนการบริหารและการพัฒนาบุคลากร 
ตัวชีว้ัด 

ภายใต้กลยุทธ ์
ค่าเป้าหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ.

โครงการ/แนวทางการดําเนินงาน 
2561 2562 2563 2564

3.1.1 ร้อยละโครงการ/
กิจกรรมของหน่วยงานที่
ดําเนินการได้แล้วเสร็จ
ตามแผน 

ร้อย
ละ 
70  

ร้อย
ละ 
80 

ร้อย
ละ 
90 

ร้อย
ละ 
100 

การดําเนินการตามแนวทางคูม่ือการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับหน่วยงานและการรายงานการ
ประเมินตนเอง (Self Assessment Report) ตาม
องค์ประกอบที่ 3 บริหารและการจัดการ (ตบช. 3.2)

3.1.2 ระบบและกลไก
การจัดทําแผนพัฒนา
บุคลากรรายบุคคล 

ระดับ 
4 

- - - 1) แต่งตั้งคณะกรรมการและผู้เชี่ยวชาญพิจารณา 
2) ดําเนินการรวบรวมและจดัทําข้อมลูตําแหน่งออก
แบบฟอร์ม และกําหนดแนวปฏิบัติ และเกณฑ์การ
ประเมิน 
3) ประเมินขีดความสามารถของผู้ใต้บังคับบัญชาแล้ว
ค้นหาจุดแข็งและจดุออ่นโดยผู้บังคับบัญชากําหนด
เกณฑ์ที่คาดหวังของตําแหน่งผู้รับการพัฒนา 
4) กําหนดแนวทางการพัฒนาจุดออ่นและเสริมจุดแข็ง
โดยระบุประเดน็ที่จําเป็นตอ้งพัฒนา และกําหนด
เป้าหมายการพัฒนา 
5) แผนพัฒนารายบุคคล และนําเสนอคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย
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กลยุทธ์ที ่3.1 พัฒนา ส่งเสรมิ และสนบัสนุนการบริหารและการพัฒนาบุคลากร (ต่อ) 
ตัวช้ีวัด 

ภายใต้กลยุทธ ์
ค่าเป้าหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 

โครงการ/แนวทางการดําเนินงาน 
2561 2562 2563 2564 

3.1.3 ระดับความสําเร็จ
ของการจัดทําแผนและ
ดําเนินการตามแผนพัฒนา
บุคลากรรายบุคคล 

- ระดับ 
4 

ระดับ 
4 

ระดับ 
4 

1) ศึกษา ทบทวน และวางกรอบแนวทางในการ
จัดทําแผนพัฒนารายบุคคล (IDP)  
2) ถ่ายทอด/ชีแ้จง/ทําความเข้าใจให้บุคลากร
รับทราบกรอบการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล  
3) จัดทําแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) และจัดทํา
แผนพัฒนาบุคลากรภาพรวมของหน่วยงาน  
4) ตดิตามความก้าวหน้าการดําเนินงานและ
รายงานผลการดําเนินงานตามแผนฯ  
5) สรุปการดําเนินงานการพัฒนาบุคลากร
รายบุคคล และรายงานผลการดําเนินงานตาม
แผนฯ ทั้งระดบับุคคล และระดับหน่วยงาน  

3.1.4 ระดับความสําเร็จ
ของพัฒนาสมรรถนะของ
ผู้บริหารและบุคลากรของ
มหาวิทยาลัย 

- ระดับ 
5 

ระดับ 
5 

ระดับ 
5 

- โครงการอบรมผู้บริหารทุกระดับ เรือ่ง     
“ภาวะผู้นํากับการเปลี่ยนแปลง” 
 

3.1.5 ระดับความสําเร็จ
ของฐานข้อมลูที่ใช้
ประกอบการวางแผนและ
ตัดสินใจ 

ระดับ 
2 

ระดับ 
3 

ระดับ 
5 

ระดับ 
5 

- พัฒนาฐานข้อมลูใหทั้นสมยัและเป็นปัจจุบัน 

 
กลยุทธ์ที ่3.2 ปรับปรุงกระบวนการสรรหาคัดเลือก บรรจุ แต่งต้ัง โอนย้าย ชว่ยราชการของบุคลากร 

ตัวชีว้ัด 
ภายใต้กลยุทธ ์

ค่าเป้าหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 
โครงการ/แนวทางการดําเนินงาน 

2561 2562 2563 2564 
3.2.1 ระดับความสําเร็จ
การปรับปรุงการสรรหา 
บรรจุ แต่งตั้ง โอนย้าย 
ช่วยราชการระดับ
ความสําเร็จของระบบ 
และกลไกการสรรหา 
บรรจุ แต่งตั้ง โอนย้าย 
ช่วยราชการ 
 

ระดับ 
3 

ระดับ 
4 

ระดับ 
4 

ระดับ 
5 

- โครงการการจัดทํากรอบอัตรากําลัง 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2565 
- โครงการอบรมให้ความรู้เก่ียวกับการบริหาร
กรอบอัตรากําลัง 
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เป้าหมาย (ผลผลิตและผลลัพธ์) 
1. หน่วยงานมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานข้อมลูเพ่ือการบริหารจัดการที่มีประสทิธิภาพ 

 

ตัวชีว้ัดภายใต้ยุทธศาสตร์ 

ตัวชีว้ัด 
ค่าเป้าหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2561 2562 2563 2564 
1. พัฒนาระบบสารสนเทศและ/หรอื ระบบฐานข้อมูล
ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 

ร้อยละ
80

ร้อยละ 
85

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ
95

2. ร้อยละของบุคลากรได้รับความรู้จากการจัดโครงการ
ให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ร้อยละ
80

ร้อยละ 
80

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ
80

 

กลยุทธ์ที ่4.1 พัฒนาและปรบัปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานข้อมูลท่ีทนัสมัย 
ตัวชีว้ัด 

ภายใต้กลยุทธ ์
ค่าเป้าหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 

โครงการ/แนวทางการดําเนินงาน 
2561 2562 2563 2564 

4.1.1 มีระบบสารสนเทศ
รองรับการบรหิารจัดการ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1 
ระบบ 

1 
ระบบ 

1 
ระบบ 

1 
ระบบ 

1) พัฒนาระบบฐานข้อมูลของหน่วยงานให้ได้
มาตรฐาน สามารถเชื่อมโยงข้อมลูกับหน่วยงาน
ภายในมหาวิทยาลัยไดอ้ย่างทั่วถึง

4.1.2 มีระบบฐานข้อมูล
รายบุคคลท่ีถูกตอ้งเป็น
ปัจจุบันและสามารถ
อ้างอิงได ้

1 
ระบบ 

1 
ระบบ 

1 
ระบบ 

1 
ระบบ 

2) พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพ่ือสนับสนุนการ
ตัดสินใจ ทั้งดา้นการบริหาร งบประมาณ การ
ประกันคุณภาพ งานบริหารบุคคล เป็นต้น 

4.1.3 ร้อยละของบุคลากร
ได้รับความรู้จากการจัด
โครงการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ
80 

ร้อยละ
80 

ร้อยละ
80 

3) โครงการอบรมให้ความรูก้ารใชส้ารสนเทศ
บริหารงานบุคคล 

4.1.1 มีระบบพัฒนา
กิจกรรมนักศึกษาท่ีมี
ฐานข้อมูลการเข้าร่วม
กิจกรรมของนกัศึกษาที่
เป็นปัจจุบัน และสมบูรณ ์
สามารถพิมพ์ใบรายงาน
ผล และสามารถอ้างอิงได ้

ร้อยละ 
70 

ร้อยละ
80 

ร้อยละ
90 

ร้อยละ 
100 

1) พัฒนาระบบฐานข้อมลูของหน่วยงานให้ได้
มาตรฐานสามารถเช่ือมโยงกับข้อมลูของ
มหาวิทยาลัยไดอ้ย่างทั่วถึง  

4.1.2 มีระบบฐานข้อมูล
ศิษย์เก่าที่เป็นปัจจุบันและ
สามารถสืบค้นได้อย่าง
รวดเร็วและสมบูรณ์ 

50 60 70 80 1) พัฒนาระบบและฐานขอ้มลูของศิษย์เก่าให้
เป็นปัจจุบันและสามารถสืบค้นข้อมลูรายบุคคล
ได ้

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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การติดตามและประเมินผลตัวบ่งชี้ตามแผนปฏิบัติการ 
สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

 สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้ดําเนินการกํากับ ติดตาม และประเมินผล 
ตัวบ่งชี้ตามแผนปฏิบัติการ โดยกําหนดกลไกการประเมินผลตัวบ่งชี้ตามแผนปฏิบัติการประจําปี เพ่ือให้สามารถ
นําผลการประเมินแผนปฏิบัติการประจําปีมาใช้ในการวางแผนในปีถัดไป โดยทางสํานักงานอธิการบดีจะ
ดําเนินการรวบรวมข้อมูล ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ นําข้อมูลมาวิเคราะห์ เพ่ือปรับปรุงการดําเนินงาน  
หรือปรับเปล่ียนค่าเป้าหมายของโครงการให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง 
 
การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการ 

มหาวิทยาลัยฯได้ดําเนินการ กํากับ ติดตาม และประเมินผลแผนการปฏิบัติการ โดยกําหนดกลไกการ
ประเมินผลแผนปฏิบัติการประจําปี เพ่ือให้สามารถนําผลการประเมินแผนปฏิบัติการประจําปีมาใช้ในการวางแผน
ในปีถัดไป โดยทางกองนโยบายและแผนในปีถัดไป โดยทางกองนโยบายและแผนจะดําเนินการรวบรวมข้อมูล ทั้ง
ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพนําข้อมูลมาวิเคราะห์ เพ่ือปรับปรุงการดําเนินงาน หรือปรับเปลี่ยนเป้าหมายของ
โครงการ ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง 

 
กรอบแนวคิดระบบการติดตามและประเมินผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ 2 กรอบแนวคิดระบบการตดิตามและประเมินผล 

ปัจจัยนําเข้า 
- แผนปฏิบัติการ 
- งบประมาณ 
- บุคลากร 
- ทรัพยากรอื่น ๆ 

กระบวนการ 
- การใช้ทรัพยากร 
- การดําเนินการตาม
แผน 

- การบริหารแผน 

ผลผลิต 
- ความสําเร็จของ
การดําเนินงานตาม
แผน/ตัวช้ีวัด 

ผลลัพธ์ 
- ความสําเร็จของการ
ดําเนินงานตามแผน/
ตัวช้ีวัดเมื่อเทียบกับ
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย 

 ระบบติดตาม (Monitoring) 
ระบบประเมินผล (Evaluation) 

- ความสําเร็จตามวัตถุประสงค์/
ตัวชี้วัด/เป้าหมายของแผน 
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วัตถุประสงค ์คือ  
1. เพ่ือรวบรวมผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจําปีที่หน่วยงานได้กําหนดไว้ในโครงการ/กิจกรรม 
2. เพ่ือรวบรวมผลการดําเนินงานท่ีหน่วยงานกําหนดไว้ในโครงการ/กิจกรรม 
3. เพ่ือทราบปัญหาและอุปสรรคของการดําเนินงาน 
4. เพ่ือนําผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจําปีมาวางแผนจัดทําแผนปฏิบัติการในปีถัดไป 

 

การติดตามและการประเมินผลแผนปฏิบัติการแบ่งเป็น 3 ส่วน 
1. ติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจําปี 
2. ติดตามผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติการ 
3. ติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

 

วิธี/กระบวนการกํากับ  
1. ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี โดยได้กําหนดแนวปฏิบัติในการรายงานสถานะทางการเงินของ

มหาวิทยาลัยต่อผู้บริหารและสภามหาวิทยาลัยฯ 
- งานบริหารการคลังและทรัพย์สิน ส่งรายงานสถานะทางการเงินของมหาวิทยาลัย ให้ฝ่ายตรวจสอบ 

ตรวจสอบความถูกต้อง พร้อมลงนามรับรอง สอดรับการการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย ใช้เวลาไม่เกิน 4 
วัน 

- นําเสนอผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดีลงนาม แล้วส่งข้อมูลให้ฝ่ายงานสภามหาวิทยาลัยอย่างช้าไม่
เกินวันที่ 20 ตุลาคม ของทุกปี 

- งานบริหารการคลังและทรัพย์สิน รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณรายไตรมาส ต่อผู้บริหารและสภา
มหาวิทยาลัย 

2. ติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
- ให้หน่วยงานในสังกัดสํานักงานอธิการบดีที่ได้รับงบประมาณแผ่นดินรายงานผลการปฏิบัติงานและการ

ใช้จ่ายเงินงบประมาณ ภายใน 7 วันนับจากสิ้นไตรมาส เพ่ือเสนอผู้บริหาร 
- ให้หน่วยงานในสังกัดสํานักงานอธิการบดีรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน เงินงบประมาณแผ่นดิน เงิน

รายได้ และงบยุทธศาสตร์ ภายใน 30 วัน นับแต่วันสิ้นไตรมาสแต่ละไตรมาส เพ่ือเสนอผู้บริหาร 
3. ติดตามผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติการ 

- ให้หน่วยงานในสังกัดสํานักงานอธิการบดี รายงานผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติการเมื่อ
สิ้นปีงบประมาณต่อผู้บริหาร ภายใน 30 วัน นับจากวันสิ้นปีงบประมาณ 

 

การปรับแผนปฏิบัติการประจําปี 
1. การปรับแผนปฏิบัติการในระดับกิจกรรมของโครงการ หากมีการปรับปรุงเพ่ิมเติมหรือยกเลิกกิจกรรม   

ต่าง ๆ แต่วัตถุประสงค์และเป้าหมายโครงการ/กิจกรรม ไม่มีการเปล่ียนแปลง ให้นําเสนอรองอธิการบดีฝ่าย
นโยบาย แผน และงบประมาณ พิจารณา 

2. การปรับแผนในระดับโครงการ หากมีการปรับปรุงเพ่ิมเติมหรือยกเลิกแล้วส่งผลให้วัตถุประสงค์เป้าหมาย 
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ให้เสนอต่ออธิการบดีพิจารณา 
 

การประเมินผลแผนปฏิบัติการ 
1. สรุปผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมแผนปฏิบัติการประจําปี ด้านการใช้จ่ายงบประมาณด้านพันธกิจ ด้าน

ยุทธศาสตร์ สรุปประเด็นปัญหา แนวทางแก้ไข และข้อเสนอแนะ เพ่ือประโยชน์ในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ
ในปีต่อไป 

2. นําเสนอการประเมินผลแผนปฏิบัติการต่อผู้บริหารและสภามหาวิทยาลัย 



18 
 

 
 

ระบบการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบติัการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

แผนภาพที่ 3 ระบบการติดตามและประเมนิผลแผนปฏิบัติการ 

หน่วยงานในสังกดัสํานักงาน
อธิการบดี เสนอโครงการ

ปรับปรุง/แก้ไข ข้อมลูสนับสนุน 
- นโยบายมหาวทิยาลัย 
- งบประมาณรายจ่าย 
- ตัวช้ีวัด 

ตรวจสอบความถูกต้อง 

แผนปฏิบตักิาร สํานักงานอธิการบด ี

หน่วยงานในสังกัดสํานกังานอธิการบดี
ดําเนินการตามแผนปฏิบตักิาร 

ตรวจสอบความถูกต้อง 

รายงานคณะกรรมการ 
ประจําสํานักงานอธิการบด ี

สรุปผลการดําเนินโครงการ/
กจิกรรมแผนปฏิบัติการประจําป ี

ประเมินผลแผนปฏิบัติการประจําปี 

รายงานคณะกรรมการประจําสํานักงานอธิการบดี
และรายงานผู้บรหิารมหาวิทยาลัย

ข้อเสนอแนะ/ปรับปรุง   
แผนปฏิบตักิารประจําปีในปถีดัไป 

ไมถู่กต้อง 

ปรับปรุง/แก้ไข 

ไมถู่กต้อง รายงานผลการดําเนินงาน/การใช้
จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบตัิ

ถกูต้อง 

รายงานแผน/ผลการใช้จ่าย
งบประมาณและผลการ
ดําเนินงานโครงการตาม
แผนปฏิบัติการประจําปี 

รายงานผลการดําเนินงาน   
ตามตัวชี้วัด

ถกูต้อง 
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แผนภาพที่ 4 แผนผังเชิงยุทธศาสตร์ 

แผนที่กลยุทธ์ (Strategic Map)  
สํานักงานอธกิารบดี 

สํานักงานอธกิารบดี เป็นองค์กรเชื่อมประสานและบริการด้วยจิตวิญญาณแห่งคุณภาพ 
ปร

ะส
ิทธ

ิผล
 

คุณ
ภา

พ 
ปร

ะส
ิทธ

ิภา
พ 

พัฒ
นา

อง
ค์ก

ร 

การบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการกระทรวง/ 
สกอ./มหาวิทยาลัย 

จํานวนนักศกึษามีงานทํา/ผลงานวิจัย/ 
ผลงานบรกิารวิชาการ 

ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อบณัฑิตและความพึงพอใจ 
ของนสิิตต่อสถาบันอุดมศกึษา 

การประกนัคณุภาพภายในที่ก่อใหเ้กิดการพัฒนาคณุภาพ
อย่างต่อเนื่อง 

การเบกิจ่ายเงนิงบประมาณรายจ่ายลงทุน/ 
รายจ่ายภาพรวม/ตามแผนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

การจัดทําต้นทุนต่อหนว่ยผลผลิต 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

การกํากบัดูแลสถาบัน
ตามหน้าที่และ
บทบาทของ
มหาวิทยาลัย 

การจัดทําแผนพัฒนา
บุคลากร การจัดการ

ความรู ้และ
จรรยาบรรณ 

การถ่ายทอด
เป้าหมายของสภา
มหาวิทยาลัยสู่การ

ปฏิบัติ 

การให้ความสาํคัญกับ
ผู้รับบรกิารและเปิด
โอกาสให้ประชาชน

แสดง 

การจัดทําแผนพัฒนา
บุคลากร การจัดการ

ความรู ้และ
จรรยาบรรณ 
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แผนปฏิบัติราชการสํานักงานอธิการบดี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 

 
 สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เป็นหน่วยงานหน่ึงในมหาวิทยาลัย    
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัย   
มีภารกิจหลักในการสนับสนุนการจัดการศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม และงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย 
 
นโยบายของสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 

1. การบริหารส่วนงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
1.1 หลักประสิทธิผล ปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการที่ได้รับ

งบประมาณ ปฏิบัติตามทิศทางแผนยุทธศาสตร์ มีเป้าประสงค์ที่ชัดเจน มีกระบวนการปฏิบัติงานตาม
ระบบงานที่เป็นมาตรฐานติดตาม ประเมินผลและพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง 

1.2 หลักประสิทธิภาพ สามารถใช้ทรัพยากรต่างๆ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด คุ้มค่าและเกิด
ประสิทธิภาพมากที่สุด     

1.3 หลักการตอบสนอง สามารถให้การตอบสนองในเวลาที่กําหนด สร้างความเชื่อมั่น ความ
ไว้วางใจแก่ ผู้มารับบริการเป็นอย่างดี 

1.4 หลักภาระรับผิดชอบ ผู้บริหารมีความรับผิดชอบในการบริหารและติดตามการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรอย่างใกล้ชิด 

1.5 หลักความโปร่งใส เปิดเผยการทํางานอย่างตรงไปตรงมา บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์
ตรวจสอบได้ ทั้งด้านการบริหาร การเงิน งบประมาณ และแจ้งให้บุคลากรทราบ 

1.6 หลักการมีส่วนร่วม ผู้บริหารมีความชัดเจน ให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการบริหารและร่วม
แสดงความคิดเห็น แต่งตั้งคระอนุกรรมการฝ่ายต่างๆ ติดตามโครงการ/กิจกรรม จัดประชุมปรึกษาหารือ 
เพ่ือให้ดําเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีแผนดําเนินงานที่ชัดเจนและจัดให้มีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานทุกระดับอย่างโปร่งใส 

1.7 หลักการกระจายอํานาจ มอบอํานาจการบริหารและตัดสินใจตามบทบาทภาระหน้าที่ที่
เหมาะสมแก่รองคณบดีและหัวหน้าฝ่ายต่างๆภายในส่วนงาน 

1.8 หลักนิติธรรม ใช้อํานาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คําสั่ง มติที่ประชุม      
ในการบริหารโดยยึดความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติและคํานึงถึงสิทธิเสรีภาพ 

1.9 หลักความเสมอภาค ยึดแนวปฏิบัติที่จะให้บริการแก่ผู้บริการทุกคนอย่างเท่าเทยีมกัน 
1.10 หลักมุ่งเน้นฉันทามติ เน้นข้อตกลงที่เกิดจากกระบวนการแสดงข้อคิดเห็นของบุคลากรใน

ส่วนงานเป็นสําคัญ 
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แผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564 สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 

วสิัยทัศน ์   :      องค์กรเป็นหน่วยงานสนับสนุนการบริหารจัดการ และสร้างสรรค์งานบริการอย่างมีคุณภาพ 
 

พันธกิจ      :      1. สนับสนุนการบริหารจัดการตามภารกิจของมหาวทิยาลัย 
2. สร้างสรรค์งานบริการอย่างต่อเนื่อง 
3. พัฒนาคุณภาพผลงานตามภารกิจหลักของสํานักงานอธิการบด ี

เป้าประสงค ์:      1. สํานักงานอธิการบดีมรีะบบการบริหารจัดการที่สอดคลอ้งกับภารกิจของหน่วยงานและมหาวิทยาลัย  
2.  มีการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการทาํงานเพื่อเพิ่มประสทิธิภาพและสร้างสรรค์งานบริการให้เกิดคุณค่าและคณุภาพ 
3.  มีกระบวนงานการบริการที่มีคุณค่าอย่างน้อยปีละ 1 งาน 
4.  มหาวิทยาลัยมอีาคารสถานที่ สวนสุขภาพ และภูมิทัศน์ ที่เน้นความสะอาด เป็นระเบียบ เรียบร้อย และสวยงาม 
5.  มรีะบบและกลไกในการพัฒนาบุคลากร ส่งเสริมเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพของบุคคลกรสายสนับสนุน และมีระบบกลไกการประเมินผลการ

ปฏิบัติงานที่ชดัเจน 
6. ผ่านการประเมินคุณภาพจากผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับ “ดีมาก” 
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ประเด็น ตัวชี้วัดภายใต้ ค่าเป้าหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 
กลยุทธ์ 

ตัวชี้วัดภายใต้ ค่าเป้าหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ. โครงการ/ 
ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ 2561 2562 2563 2564 กลยุทธ์ 2561 2562 2563 2564 แนวทางการดําเนินงาน 

1. พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการและ
บริการของหน่วยงาน 

1. ร้อยละของคะแนนผล
การประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการ
ดําเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA) 

ร้อยละ 
85 

ร้อยละ
85 

ร้อยละ
90 

ร้อยละ
95 

1.1 พัฒนาระบบและกลไก
การบริหารจัดการให้เป็นไป
ตามหลักธรรมาภิบาล 

1.1.1 ระบบบริหารความเสี่ยง 4 
คะแนน

4 
คะแนน

4 
คะแนน

4 
คะแนน

การดําเนินการตามแนวทางคู่มือการประกัน
คุณภาพการศึกษาระดับหน่วยงานและการรายงาน
การประเมินตนเอง (Self Assessment Report) 
ตามองค์ประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ 
(ตบช. 3.3) 

1.1.2 ระดับความสําเร็จของการ
จัดทําคู่มือการมอบอํานาจของ
มหาวิทยาลัย 

ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 ระดับ 5 1) ประมวลสรุปนโยบายที่เกี่ยวข้องเสนอต่อ
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาร่วมกัน 
2) จัดทํารายละเอียดโครงการย่อย หรือกิจกรรม 
รวมทั้งกําหนดตัวชี้วัดของกิจกรรม 
3) จัดทําคู่มือการมอบอํานาจของมหาวิทยาลัย 

1.1.3 ระดับความสําเร็จของการ
จัดทําแผนการจัดซื้อจัดจ้างของ
มหาวิทยาลัยและหน่วยงาน 

ระดับ 4 ระดับ 4 ระดับ 5 ระดับ 5 การดําเนินการตามแนวทางคู่มือการประกัน
คุณภาพการศึกษาระดับหน่วยงานและการรายงาน
การประเมินตนเอง (Self Assessment Report) 
ตามองค์ประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ 
(ตบช. 2.4) 

1.1.4 ระดับความสําเร็จของการ
จัดทําคู่มือการบริหารพัสดุและ
จัดซื้อจัดจ้าง 

ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 ระดับ 5 1) ศึกษากฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
2) รวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

1.1.5 ระดับความสําเร็จของการ
จัดทําคู่มือเบิกจ่ายงบประมาณ 
(มีคู่มือการเบิกจ่าย) 

ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 ระดับ 5 การดําเนินการตามแนวทางคู่มือการประกัน
คุณภาพการศึกษาระดับหน่วยงานและการรายงาน
การประเมินตนเอง (Self Assessment Report) 
ตามองค์ประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ 
(ตบช. 2.3) 

1.1.6 ร้อยละการเบิกจ่าย
งบประมาณในภาพรวม 

96 96 97 98 การดําเนินการตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของสถาบันอุดมศึกษา ประจําปี
งบประมาณ ของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ (ก.พ.ร.) ตัวชี้วัดที่ 2 

       1.1.7 ร้อยละการเบิกจ่ายงบ
ลงทุน 

ร้อยละ
88 

ร้อยละ
88 

ร้อยละ
90 

ร้อยละ
90 

การดําเนินการตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของสถาบันอุดมศึกษา ประจําปี
งบประมาณ ของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ (ก.พ.ร.) ตัวชี้วัดที่ 2 

แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 
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ประเด็น ตัวชี้วัดภายใต้ ค่าเป้าหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 
กลยุทธ์ 

ตัวชี้วัดภายใต้ ค่าเป้าหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ. โครงการ/ 
ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ 2561 2562 2563 2564 กลยุทธ์ 2561 2562 2563 2564 แนวทางการดําเนินงาน 

1. พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการและ
บริการของ
หน่วยงาน 

1. ร้อยละของคะแนนผล
การประเมนิคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการ
ดําเนนิงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA) 

    1.1 พัฒนาระบบและกลไก
การบริหารจัดการใหเ้ป็นไป
ตามหลักธรรมาภิบาล 

1.1.8 ร้อยละการเบิกจ่าย 
งบประมาณตามแผน 

ร้อยละ
96 

ร้อยละ
96 

ร้อยละ
97 

ร้อยละ
98 

การดําเนินการตามกรอบการประเมนิผลการปฏิบัติ
ราชการของสถาบันอุดมศึกษา ประจําปีงบประมาณ 
ของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
(ก.พ.ร.) ตัวชี้วัดที่ 2

1.1.9  ร้อยละของระดับความ
พึงพอใจของผู้รับบริการ   

ร้อยละ
80 

ร้อยละ
80 

ร้อยละ
80 

ร้อยละ
80 

การดําเนินการตามแนวทางคู่มือการประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับหน่วยงานและการรายงานการประเมิน
ตนเอง (Self Assessment Report) ตามองค์ประกอบ
ที่ 2 ภารกิจหลัก (ตบช. 2.5)

2. การบริหารงานของ
สํานัก/สถาบันเพื่อการ
กํากับติดตามผลลพัธ์ตาม
พันธกิจ 

4 
คะแนน 

4 
คะแนน

4  
คะแนน

4 
คะแนน

2.1.1 ภาวะผู้นาํของ
คณะกรรมการประจําหน่วยงาน 
และผู้บริหารทุกระดับ 

4 
คะแนน

4 
คะแนน

4 
คะแนน

4 
คะแนน

การดําเนินการตามแนวทางคู่มือการประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับหน่วยงานและการรายงานการประเมิน
ตนเอง (Self Assessment Report) ตามองค์ประกอบที่ 
3 การบริหารและการจัดการ (ตบช. 3.1) 

2.1.2 การประเมนิผู้บริหาร
ได้รับการปรับปรุงหลักเกณฑ์
และวิธีการ สอดรับกับกลยุทธ์

ร้อยละ
80 

ร้อยละ
80 

ร้อยละ
80 

ร้อยละ
80 

 

 3. ผลการประเมนิคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับ
สํานัก/สถาบัน 

4.20 
คะแนน 

4.30 
คะแนน

4.40 
คะแนน

4.50 
คะแนน

 3.1.1 ระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน 

4 
คะแนน

4 
คะแนน

4 
คะแนน

4 
คะแนน

การดําเนินการตามแนวทางคู่มือการประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับหน่วยงานและการรายงานการ
ประเมนิตนเอง (Self Assessment Report) ตาม
องค์ประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน (ตบช. 5.1)

 4. ร้อยละโครงการ/กิจกรรม
ของหน่วยงานที่ดําเนนิการได้
แล้วเสร็จตามแผน 

ร้อยละ 
70  

ร้อยละ
80 

ร้อยละ
90 

ร้อยละ
100 

1.2 จัดระบบงาน พฒันา 
และปรับปรุง ระเบียบ 
ข้อบังคับ ประกาศ เพื่อ
เสริมสร้างธรรมภิบาลใน
มหาวิทยาลัย 

1.2.1 กฎหมายของ
มหาวิทยาลัยที่ใช้งานมาแล้ว 5 
ปี ได้รับการปรับปรุงและพัฒนา
ครบทุกฉบับ 

ร้อยละ
70 

ร้อยละ
80 

ร้อยละ
90 

ร้อยละ
100 

1) ศึกษา พัฒนา และแก้ไขระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ 
เพื่อเสริมสรา้งธรรมาภิบาลในมหาวิทยาลัย 
2) ปรับปรุง และทบทวนระเบียบ ข้อบังคับ และ
ประกาศ หรือแนวปฏิบัติต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย 
ด้านการบริหารทรัพย์มนุษย์ ด้านการเงิน ด้านพัสดุ
และทรพัย์สิน เป็นต้น

      1.3  ระดับความสําเร็จของ
การจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษาให้สอดคล้องกับ
คุณลักษณะบัณฑิตทีพ่ึง
ประสงค์ 

1.3.1 มีระบบพัฒนากิจกรรม
นักศึกษาทีม่ีฐานข้อมูลการเข้า
ร่วมกิจกรรมของนักศึกษาที่เป็น
ปัจจุบัน และสมบูรณ์ สามารถ
พิมพ์ใบรายงานผล และสามารถ
อ้างอิงได้

ระดับ 
4 

ระดับ 
4 

ระดับ 
4 

ระดับ 
4 

พัฒนาระบบฐานข้อมูลของหน่วยงานให้ได้มาตรฐาน
สามารถเชื่อมโยงกับข้อมูลของมหาวิทยาลัยได้อย่าง
ทั่วถึง  

       1.3.2  มีระบบฐานขอ้มูลศิษย์
เก่าที่เป็นปัจจุบันและสามารถ
สืบค้นได้อย่างรวดเรว็และ
สมบูรณ์

ร้อยละ
50 

ร้อยละ
60 

ร้อยละ
70 

ร้อยละ
80 

พัฒนาระบบและฐานข้อมูลของศิษย์เก่าให้เป็น
ปัจจุบันและสามารถสืบค้นข้อมูลรายบุคคลได้ 

แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 
(ต่อ) 
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แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 
(ต่อ) 

 
ประเด็น ตัวชี้วัดภายใต้ ค่าเป้าหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 

กลยุทธ์ 
ตัวชี้วัดภายใต้ ค่าเป้าหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ. โครงการ/ 

ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ 2561 2562 2563 2564 กลยุทธ์ 2561 2562 2563 2564 แนวทางการดําเนินงาน 
2. สนับสนุนการ
จัดการสิ่งแวดล้อม
ทางกายภายอย่าง
มีคุณภาพ 

1. ระดับความสําเร็จของ
การดําเนินงานตาม
โครงการสํานักงานสีเชียว 

- ระดับ 
ดี 

ระดับ 
ดีมาก 

ระดับ 
ดีเยี่ยม

2.1 พัฒนามหาวิทยาลัย
และหน่วยงานให้เป็น
มหาวิทยาลัยยั่งยืน 
 

2.1.1 ระดับความสําเร็จของ
การดําเนินโตรงการสํานักงานสี
เขียว 

4 
คะแนน

4 
คะแนน

4 
คะแนน

4 
คะแนน

การดําเนินการตามแนวทางคู่มือการประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับหน่วยงานและการรายงานการ
ประเมนิตนเอง (Self Assessment Report) ตาม
องค์ประกอบที่ 6 มหาวิทยาลัยยั่งยืน (ตบช. 6.1) 

2.1.2 ผลการประเมิน
สํานักงานสีเขียว 

- ระดับ 
ดี 

ระดับ 
ดีมาก 

ระดับ 
ดีเยี่ยม

การตรวจประเมินและการรับรองสํานักงานที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์มาตรฐานสํานักงานสีเขียว 
(Green Office) จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
  1) การบริหารจัดการองค์การ (Organization 
Management)  
  2) การดําเนินงาน (Green Office) 
  3) การใช้พลังงานและทรัพยากร(Energy and 
Resource) 
  4) การจัดการของเสีย (Waste and Waste water 
Management) 
  5) สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกสํานักงาน 
(Indoor & Outdoor Environmental) 
  6) การจัดซื้อและจัดจ้าง (Green Procurement) 
  7) การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (Continual 
Improvement) 
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แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 
(ต่อ) 

 
ประเด็น ตัวชี้วัดภายใต้ ค่าเป้าหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 

กลยุทธ์ 
ตัวชี้วัดภายใต้ ค่าเป้าหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ. โครงการ/ 

ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ 2561 2562 2563 2564 กลยุทธ์ 2561 2562 2563 2564 แนวทางการดําเนินงาน 
2 : สนับสนุนการ
จัดการสิ่งแวดล้อม
ทางกายภายอย่าง
มีคุณภาพ 

2. ระดับความสําเร็จของ
การดําเนินการตาม
มาตรการประหยัด
พลังงานของ
สถาบันอุดมศึกษา 

ระดับ 
4 

ระดับ 
4 

ระดับ 
4 

ระดับ 
4 

2.2 ส่งเสริมและสนับสนุน
การอนุรักษ์พลังงานให้มี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

2.2.1 ระดับความสําเร็จ
ของการดําเนินการตาม
มาตรการประหยัด
พลังงาน 

4 
คะแนน 

4 
คะแนน 

4 
คะแนน 

4 
คะแนน 

การดําเนินการตามกรอบการประเมินผล
การปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 
ประจําปี  งบประมาณ  ของสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
(ก.พ.ร.) 

3. ร้อยละโครงการ/
กิจกรรมของหน่วยงานที่
ดําเนินการได้แล้วเสร็จ
ตามแผน 

ร้อยละ 
70  

ร้อยละ
80 

ร้อยละ
90 

ร้อยละ
100 

2.2.2 จํานวนโครงการ
ประหยัดพลังงาน 

1 โครงการ 1 โครงการ 1 โครงการ 1 โครงการ - โคร งการ ส่ ง เ ส ริมการป รับ เปลี่ ยน
เ ค รื่ อ ง ป รั บ อ า ก า ศ ช นิ ด  Variable 
speed/inverter ทดแทนของเดิมใน
อาคารควบคุมภาครัฐ กลุ่มที่ 5 
- โครงการ เ พิ่มประ สิทธิ ภาพการใ ช้
พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ กองทุนเพื่อ
ส่งเสริมการอนุรักษพ์ลังงาน 

3 : พัฒนา
ศักยภาพบุคลากร
ให้มีความเป็นมือ
อาชีพ 

1. ร้อยละความสําเร็จของ
การดําเนินงานตาม
แผนการบริหารและ
แผนพัฒนาบุคลากรสาย
วิชาการและสายสนับสนุน 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
80 

3.1 พัฒนา ส่งเสริม และ
สนับสนุนการบริหารและ
การพัฒนาบุคลากร 
 

3.1.1 ร้อยละโครงการ/
กิจกรรมของหน่วยงาน
ที่ดําเนินการได้แล้ว
เสร็จตามแผน 

ร้อยละ 
70  

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 
100 

การดําเนินการตามแนวทางคู่มือการ
ประกันคุณภาพการศึกษาระดับหน่วยงาน
และการรายงานการประเมินตนเอง (Self 
Assessment Report) ตามองค์ประกอบ
ที่ -3 บริหารและการจัดการ (ตบช. 3.2) 

 2. ระดับความสําเร็จของ
การจัดทําแผนและ
ดําเนินการตามแผนพัฒนา
บุคลากรรายบุคคล 

ระดับ 
4 

ระดับ 
4 

ระดับ 
4 

ระดับ 
4 

 3.1.2 ระบบและกลไก
การจัดทําแผนพัฒนา
บุคลากรรายบุคคล 

ระดับ 4 - - - การดําเนินการตามแนวทางคู่มือการ
ประกันคุณภาพการศึกษาระดับหน่วยงาน
และการรายงานการประเมินตนเอง (Self 
Assessment Report) ตามองค์ประกอบ
ที่ 2 ภารกิจหลัก (ตบช. 2.1 และ 2.2) 

       3.1.3 ระดับความสําเร็จ
ของการจัดทําแผนและ
ดําเนินการตาม
แผนพัฒนาบุคลากร
รายบุคคล 

- ระดับ 4 ระดับ 4 ระดับ 4  การดําเนินการตามแนวทางคู่มือการ
ประกันคุณภาพการศึกษาระดับหน่วยงาน
และการรายงานการประเมินตนเอง (Self 
Assessment Report) ตามองค์ประกอบ
ที่ 2 ภารกิจหลัก (ตบช. 2.1 และ 2.2) 

 
 



26 

 

26 

แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 
(ต่อ) 

 
ประเด็น ตัวชี้วัดภายใต้ ค่าเป้าหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 

กลยุทธ์ 
ตัวชี้วัดภายใต้ ค่าเป้าหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ. โครงการ/ 

ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ 2561 2562 2563 2564 กลยุทธ์ 2561 2562 2563 2564 แนวทางการดําเนินงาน 
3 : พัฒนา
ศักยภาพบุคลากร
ให้มีความเป็นมือ
อาชีพ 

3. ร้อยละโครงการ/
กิจกรรมของหน่วยงานที่
ดําเนินการได้แล้วเสร็จ
ตามแผน 

ร้อยละ 
70  

ร้อยละ
80 

ร้อยละ
90 

ร้อยละ
100 

3.1 พัฒนา ส่งเสริม และ
สนับสนุนการบริหารและ
การพัฒนาบุคลากร 
 

3.1.4 ระดับความสําเร็จ
ของพัฒนาสมรรถนะ
ของผู้บริหารและ
บุคลากรของ
มหาวิทยาลัย 

- ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 - โครงการภาวะผู้นํากับการเปลี่ยนแปลง 
- โครงการต้นกล้าราชพฤกษ์ทางวิชาการ 
- โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
- โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการ
เปลี่ยนแปลงของกฎหมายจัดซื้อจัดจ้าง  
- โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
หลักเกณฑ์ และวิธีการขอกําหนดตําแหน่ง
วิชาการ  

3.1.5 ระดับความสําเร็จ
ของฐานข้อมูลที่ใช้
ประกอบการวางแผน
และตัดสินใจ 

ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 5 ระดับ 5 - โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้
โปรแกรมบริหารงานบุคคล 

       3.1.6 ระดับความสําเร็จ
การปรับปรุงการสรรหา 
บรรจุ แต่งตั้ง โอนย้าย 
ช่วยราชการระดับ
ความสําเร็จของระบบ 
และกลไกการสรรหา 
บรรจุ แต่งตั้ง โอนย้าย 
ช่วยราชการ 
 

ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 4 ระดับ 5 - โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการ
บริหารกรอบอัตรากําลังสายวิชาการและ
สายสนับสนุน 
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แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 
(ต่อ) 

 
ประเด็น ตัวชี้วัดภายใต้ ค่าเป้าหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 

กลยุทธ์ 
ตัวชี้วัดภายใต้ ค่าเป้าหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ. โครงการ/ 

ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ 2561 2562 2563 2564 กลยุทธ์ 2561 2562 2563 2564 แนวทางการดําเนินงาน 
4 : พัฒนาระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 

พัฒนาระบบสารสนเทศ
และ/หรือ ระบบ
ฐานข้อมูลที่ทันสมัยและมี
ประสิทธิภาพ 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ
85 

ร้อยละ
90 

ร้อยละ
95 

4.1 พัฒนาและปรับปรุง
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและ
ฐานข้อมูลที่ทันสมัย 

4.1.1 มีระบบ
สารสนเทศรองรับการ
บริหารจัดการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

1 ระบบ 1 ระบบ 1 ระบบ 1 ระบบ - ระบบสารสนเทศการบริหารจัดการ
บุคลากร 
- ระบบสารสนเทศการบริหารงานธุรการ 
- ระบบสารสนเทศการบริหารยานพาหนะ 
- ระบบสารสนเทศการบริหารพัสดุ
คงเหลือ 

4.1.2 มีระบบฐานข้อมูล
รายบุคคลที่ถูกต้องเป็น
ปัจจุบันและสามารถ
อ้างอิงได้ 

1 ระบบ 1 ระบบ 1 ระบบ 1 ระบบ  

     4.1.3 มีระบบพัฒนา
กิจกรรมนักศึกษาที่มี
ฐานข้อมูลการเข้าร่วม
กิจกรรมของนักศึกษาที่
เป็นปัจจุบัน และ
สมบูรณ์ สามารถพิมพ์
ใบรายงานผล และ
สามารถอ้างอิงได้ 

ร้อยละ 
70 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 
100 

พัฒนาระบบฐานข้อมูลของหน่วยงานให้ได้
มาตรฐานสามารถเชื่อมโยงกับข้อมูลของ
มหาวิทยาลัยได้อย่างทั่วถึง  

     4.1.4  มีระบบ
ฐานข้อมูลศิษย์เก่าที่
เป็นปัจจุบันและ
สามารถสืบค้นได้อย่าง
รวดเร็วและสมบูรณ์ 

50 60 70 80 พัฒนาระบบและฐานข้อมูลของศิษย์เก่าให้
เป็นปัจจุบันและสามารถสืบค้นข้อมูล
รายบุคคลได้ 

ร้อยละของบุคลากรได้รับ
ความรู้จากการจัด
โครงการให้ความรู้ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ
80 

ร้อยละ
80 

ร้อยละ
80 

4.1.5 ร้อยละของ
บุคลากรได้รับความรู้
จากการจัดโครงการ
ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
80 

โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้
สารสนเทศบริหารงานบุคคล 
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 เงินเดือน/
ค่าจ้างประจํา

พ.ราชการ ค่าจ้างชั่วคราว ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
 ค่า

สาธารณูปโภค
ครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง

65,409,100   -             997,500       9,243,600    225,000      -            -               5,246,300   44,410,600 111,958,300  -             237,490,400 
1 65,409,100   -             997,500       9,243,600    225,000      -            -               -            -            111,958,300  -             187,833,500 35

101101200111 1 บริหารทรัพยากรบุคคล (เงินเดือนและค่าจ้างประจํา) 59,292,500    -              -              -              -             -             -                -             -             -               -              59,292,500    
101101200212 2 บริหารทรัพยากรบุคคล (คา่จ้างชัว่คราว) -               -              997,500        -              -             -             -                -             -             -               -              997,500        
101101200321 3 บริหารทรัพยากรบุคคล (งบดําเนินงาน) -               -              -              9,243,600     225,000       -             -                -             -             -               -              9,468,600     
101101200444 4 บริหารทรัพยากรบุคคล (งบเงินอุดหนุน) -               -              -              -              -             -             -                -             -             111,958,300   -              111,958,300  
101101200544 5 บริหารทรัพยากรบุคคล (ค่าตอบแทนพนักงานราชการ) 6,116,600      -              -              -              -             -             -                -             -             -               -              6,116,600     

2 -              -             -             -             -            -            -               5,246,300   44,410,600 -              -             49,656,900   37
102302420131 1 จดัซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 2,000 

ANSI Lumens  พร้อมจอรับภาพ ขนาดเส้นทแยงมุมไม่น้อยกว่า 120 นิ้ว 
สําหรับห้องเรียน (งานอาคารสถานที่)

-               -              -              -              -             -             -                257,000       -             -               -              257,000        

102302420231 2 จัดซื้อเครื่องฉายภาพ 3 มิติ  (งานอาคารสถานที่) -               -              -              -              -             -             -                72,000        -             -               -              72,000          
102302420331 3 จัดซื้อกระดานไวท์บอร์ด (งานอาคารสถานที่) -               -              -              -              -             -             -                218,700       -             -               -              218,700        
102302420431 4 จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มี

ระบบฟอกอากาศ)ขนาด 18,000 BTU (งานอาคารสถานที่)
-               -              -              -              -             -             -                85,800        -             -               -              85,800          

102302420531 5 จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มี
ระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 BTU (งานอาคารสถานที่)

-               -              -              -              -             -             -                259,200       -             -               -              259,200        

102302420631 6 จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มี
ระบบฟอกอากาศ) ขนาด  30,000 BTU (งานอาคารสถานที่)

-               -              -              -              -             -             -                321,600       -             -               -              321,600        

102302420731 7 จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มี
ระบบฟอกอากาศ) ขนาด  36,000 BTU (งานอาคารสถานที่)

-               -              -              -              -             -             -                188,000       -             -               -              188,000        

102302420831 8 จัดซื้อครุภัณฑ์เก้าอี้ประชมุ (งานอาคารสถานที่) -               -              -              -              -             -             -                250,000       -             -               -              250,000        
102302420931 9 จัดซื้อครุภัณฑโ์ต๊ะพับหน้าเมลามินประชมุ (งานอาคารสถานที่) -               -              -              -              -             -             -                170,000       -             -               -              170,000        
102302421031 10 จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาด

ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) (งานอาคารสถานที่)
-               -              -              -              -             -             -                22,000        -             -               -              22,000          

102302421131 11 จัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะหินขัดสี (งานอาคารสถานที่) -               -              -              -              -             -             -                65,000        -             -               -              65,000          
102302421231 12 จัดซื้อครุภัณฑ์ระบบเครื่องเสยีงสําหรับห้องเรียน  (งานอาคารสถานที่) -               -              -              -              -             -             -                384,800       -             -               -              384,800        
102302421331 13 จัดซื้อครุภัณฑ์ระบบกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง  (งานอาคารสถานที่) -               -              -              -              -             -             -                216,000       -             -               -              216,000        
102302421431 14 จัดซื้อครุภัณฑ์สปริงเกอร์รดน้ําสนาม  (งานอาคารสถานที่) -               -              -              -              -             -             -                100,000       -             -               -              100,000        
102302421531 15 จัดซื้อครุภัณฑ์ตู้รางเลื่อน ระบบพวงมาลัย (ฐานรางลอย)  (งานบริหารงาน

บุคคล)
-               -              -              -              -             -             -                82,300        -             -               -              82,300          

102302421631 16 จัดซื้อครุภัณฑ์ป้ายไฟวิ่ง LED  (งานประชาสัมพันธ์) -               -              -              -              -             -             -                78,000        -             -               -              78,000          
102302421731 17 จัดซื้อครุภัณฑ์ระบบโทรศัพท์พื้นฐาน ตู้สาขา พร้อมอุปกรณ์  (งาน

ประชาสัมพันธ์)
-               -              -              -              -             -             -                1,552,700    -             -               -              1,552,700     

หน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรมโครงการที่

หมวดรายจ่าย
งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน

งบอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น รวม หน้า

สํานักงานอธิการบดี
6116000025, บริหารและจัดการทรัพยากรบุคคล  

6116000030, สนับสนุนการจัดการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สรุปโครงการเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจําปีงบประมาณ 2561 
สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 

จําแนกตามหน่วยงาน และหมวดรายจ่าย 

32 
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 เงินเดือน/
ค่าจ้างประจํา

พ.ราชการ ค่าจ้างชั่วคราว ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
 ค่า

สาธารณูปโภค
ครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง

102302421831 18 จัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะเหล็กเขียนหนังสือ  (งานหอพัก) -               -              -              -              -             -             -                416,000       -             -               -              416,000        
102302421931 19 จัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะญี่ปุ่นสําหรับเขียนหนังสือ  (งานหอพัก) -               -              -              -              -             -             -                345,000       -             -               -              345,000        
102302422031 20 จัดซื้อครุภัณฑ์ชดุที่นอนฟองน้ําอัด (งานหอพัก) -               -              -              -              -             -             -                162,200       -             -               -              162,200        
102302422132 21 ปรับปรุงหลังคาอาคารหอพัก 5 อาคาร -               -              -              -              -             -             -                -             1,999,000    -               -              1,999,000     
102302422232 22 ก่อสร้างหลังคาคลุมลานเอนกประสงค์ 25*50 ม. -               -              -              -              -             -             -                -             9,466,900    -               -              9,466,900     
102302422232 23 ก่อสร้างถนนผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบริเวณอาคารฝึกสาขาสัตวศาสตร์ -               -              -              -              -             -             -                -             562,300      -               -              562,300        
102302422332 24 ปรับปรุงทางเท้า ผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบริเวณสระน้ําราชพฤกษ์ -               -              -              -              -             -             -                -             1,633,000    -               -              1,633,000     
102302422432 25 ปรับปรุงขยายผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตจากแยกเกษตรถึงบ้านพัก

อาจารย์
-               -              -              -              -             -             -                -             793,800      -               -              793,800        

102302422532 26 ปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคารสํานักศิลปะและวัฒนธรรม -               -              -              -              -             -             -                -             611,000      -               -              611,000        
102302422632 27 ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กและรางระบายน้ําหน้าอาคารฝึก

ประสบการณ์วิชาชพี (โรงแรมจอมพล)
-               -              -              -              -             -             -                -             1,535,400    -               -              1,535,400     

102302422732 28 ก่อสร้างระบบเคเบิลใต้ดินจ่ายไฟฟ้าแรงสูงบริเวณถนนราชบุรี-ผาปก ชว่งตัด
ผ่านมหาวิทยาลัยฯ

-               -              -              -              -             -             -                -             10,900,000  -               -              10,900,000    

102302422832 29 ก่อสร้างอัฒจันทร์ กําแพงกันดิน หลังคาคลุมลานเอนกประสงค์ ขนาด 35*61
 ม.

-               -              -              -              -             -             -                -             16,909,200  -               -              16,909,200    

-              -             -             -             -            61,420        -               1,679,900   -            -              500,000      2,241,320     
3 -              -             -             -             -            49,500        -               -            -            -              -             49,500         55

102202130121 1 จัดซื้อวัสดุกองนโยบายและแผน -               -              -              -              -             49,500        -                -             -             -               -              49,500          
4 -              -             -             -             -            11,920        -               -            -            -              -             11,920         58

102302430121 1 จัดซื้อวัสดุกองนโยบายและแผน -               -              -              -              -             11,920        -                -             -             -               -              11,920          
5 -              -             -             -             -            -            -               1,679,900   -            -              300,000      1,979,900     61

102302440154 1 ค่าบริการอินเตอร์เน็ต -               -              -              -              -             -             -                -             -             -               7,600          7,600           
102302440254 2 งานจัดทํารายงานประจําปี/สารสนเทศของมหาวิทยาลัย -               -              -              -              -             -             -                -             -             -               150,000       150,000        
102302440354 3 พัฒนาและบริหารงานนโยบาย งบประมาณ และสารสนเทศของมหาวิทยาลัย -               -              -              -              -             -             -                -             -             -               142,400       142,400        

102302440431 4 จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องโทรสาร แบบใชก้ระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ครั้งละ 
20 แผ่น

-               -              -              -              -             -             -                18,000        -             -               -              18,000          

102302440531 5 จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA -               -              -              -              -             -             -                16,800        -             -               -              16,800          
102302440631 6 จัดซื้อครุภัณฑ์ตู้เหล็กเก็บแบบฟอร์ม -               -              -              -              -             -             -                4,300          -             -               -              4,300           
102302440731 7 จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์สําเนาระบบดิจิตอล ความละเอียด 300X600 จุด

ต่อตารางนิ้ว
-               -              -              -              -             -             -                180,000       -             -               -              180,000        

102302440831 8 จัดซื้อครุภัณฑ์ชดุครุภัณฑ์ประกอบอาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชพีธุรกิจ 
จอมพล

-               -              -              -              -             -             -                1,430,000    -             -               -              1,430,000     

102302440931 9 จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์  หรือชนิด LED ขาวดํา ชนิด Network
 แบบที่ 1 (27 หน้า/นาที)

-               -              -              -              -             -             -                15,800        -             -               -              15,800          

102302441031 10 จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดํา ชนิด Network
 แบบที่ 2 (33 หน้า/นาที)

-               -              -              -              -             -             -                15,000        -             -               -              15,000          

6127000006, จัดซื้อวัสดุกองนโยบายและแผน (ด้านสังคมฯ)

6127000005, จัดซื้อวัสดุกองนโยบายและแผน (ด้านวิทย์ฯ)

หน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรมโครงการที่

หมวดรายจ่าย
งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน

งบอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น รวม หน้า

กองนโยบายและแผน

6127000007, บริหารจัดการงานงบประมาณและสารสนเทศมหาวิทยาลัย
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 เงินเดือน/
ค่าจ้างประจํา

พ.ราชการ ค่าจ้างชั่วคราว ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
 ค่า

สาธารณูปโภค
ครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง

6 -              -             -             -             -            -            -               -            -            -              200,000      200,000       70
102302450154 1 บริหารจัดการด้านสาธารณูปโภค -               -              -              -              -             -             -                -             -             -               200,000       200,000        

-              -             -             -             -            -            4,890,100      149,000      -            -              830,000      5,869,100     
7 -              -             -             -             -            -            2,953,700      120,000      -            -              240,000      3,313,700     75

102302460122 1 บริหารจัดการด้านสาธารณูปโภค (ด้านสังคมฯ) -               -              -              -              -             -             2,953,700       -             -             -               -              2,953,700     
102302460254 2 สมทบค่าสาธารณูปโภค  (ห้องสมุดฯ) -               -              -              -              -             -             -                -             -             -               240,000       240,000        
102302460331 3 เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว - ดํา) ความเร็ว 30 แผ่นต่อนาที -               -              -              -              -             -             -                120,000       -             -               -              120,000        

8 -              -             -             -             -            -            1,936,400      29,000        -            -              -             1,965,400     79
102202140122 1 บริหารจัดการด้านสาธารณูปโภค (ด้านวิทย์ฯ) -               -              -              -              -             -             1,936,400       -             -             -               -              1,936,400     
102202140231 1 จัดซื้อครุภัณฑ์สแกนเนอร์ สําหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่2 -               -              -              -              -             -             -                29,000        -             -               -              29,000          

9 -              -             -             -             -            -            -               -            -            -              400,000      400,000       83
102405120154 1 สมทบค่าสาธารณูปโภค (ศูนย์เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อฯ) -               -              -              -              -             -             -                -             -             -               200,000       200,000        
102405120254 2 สมทบค่าสาธารณูปโภค (ศูนย์ตรวจสอบสินค้าเกษตรฯ) -               -              -              -              -             -             -                -             -             -               200,000       200,000        

10 -              -             -             -             -            -            -               -            -            -              190,000      190,000       87
102506030154 1 สมทบค่าสาธารณูปโภค (ศิลปะฯ) -               -              -              -              -             -             -                -             -             -               190,000       190,000        

-              -             -             -             -            -            -               120,000      -            -              800,000      920,000       
11 -              -             -             -             -            -            -               120,000      -            -              800,000      920,000       90

102303250154 1 การประชมุเชงิปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการความรู้ (KM) -               -              -              -              -             -             -                -             -             -               139,320       139,320        
102303250254 2 การถ่ายทอดความรู้เกณฑ์ สมศ. รอบ 4 -               -              -              -              -             -             -                -             -             -               56,030         56,030          
102303250354 3 ทบทวนแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย -               -              -              -              -             -             -                -             -             -               23,220         23,220          
102303250454 4 พัฒนาปรับปรุงคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหน่วยงานสนับสนุน -               -              -              -              -             -             -                -             -             -               27,470         27,470          
102303250554 5 การประชมุเชงิปฏิบัติการ เรื่อง ตัวชีว้ัดความสําเร็จของแผน -               -              -              -              -             -             -                -             -             -               55,630         55,630          
102303250654 6 การประชมุเชงิปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทําแผนการบริหารความเสี่ยง และ

ต้นทุนต่อหน่วย
-               -              -              -              -             -             -                -             -             -               148,410       148,410        

102303250754 7 การเขียนรายงานการะประเมินตนเองระดับมหาวิทยาลัย ประจําปีการศึกษา
 2560

-               -              -              -              -             -             -                -             -             -               15,920         15,920          

102303250854 8 วิพากษ์รายงานการประเมินตนเองระดับมหาวิทยาลัย ประจําปีการศึกษา 
2560

-               -              -              -              -             -             -                -             -             -               32,220         32,220          

102303250954 9 การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจําปี
การศึกษา 2560 (สกอ.)

-               -              -              -              -             -             -                -             -             -               58,440         58,440          

102303251054 10 การตรวจระเมินระดับมหาวิทยาลัย ประจําปีการศึกษา 2560 (สมศ.) -               -              -              -              -             -             -                -             -             -               58,440         58,440          
102303251154 11 บริหารสํานักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา -               -              -              -              -             -             -                -             -             -               184,900       184,900        
102303251231 12 จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว - ดํา) ความเร็ว 30 

แผ่นต่อนาที
-               -              -              -              -             -             -                120,000       -             -               -              120,000        

6127000008, บริหารจัดการมหาวิทยาลัยเพื่อการกํากับ ติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ (ตัวบ่งชี้ที่ 5.1)

งานบริหารการคลังและทรัพย์สิน

6128000005, บริหารจัดการด้านสาธารณูปโภค (สมทบชําระค่าสาธารณูปโภค)  

สํานักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา
6129000002, ส่งเสริมและพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษา

หน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรมโครงการที่

หมวดรายจ่าย
งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน

งบอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น รวม หน้า

6128000002, บริหารจัดการงานบริหารการคลังและทรัพย์สิน และชําระค่าสาธารณูปโภค (ด้านสังคมฯ)

6128000003, บริหารจัดการงานบริหารการคลังและทรัพย์สิน และชําระค่าสาธารณูปโภค (ด้านวิทย์)

6128000004, บริหารจัดการด้านสาธารณูปโภค (สมทบชําระค่าสาธารณูปโภค)  
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 เงินเดือน/
ค่าจ้างประจํา

พ.ราชการ ค่าจ้างชั่วคราว ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
 ค่า

สาธารณูปโภค
ครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง

-              -             -             -             -            -            -               177,500      -            -              -             177,500       
12 -              -             -             -             -            -            -               177,500      -            -              -             177,500       103

102303260131 1 จัดซื้อครุภัณฑ์จอรับภาพชนิดขาตั้ง -               -              -              -              -             -             -                10,800        -             -               -              10,800          
102303260231 2 จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 2,500 ANSI 

Lumens
-               -              -              -              -             -             -                24,000        -             -               -              24,000          

102303260331 3 จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่ม แบบเจาะกระดาษไฟฟ้า และ
เข้าเล่มมือโยก

-               -              -              -              -             -             -                18,000        -             -               -              18,000          

102303260431 4 จัดซื้อครุภัณฑ์ระบบเครื่องขยายเสียงสําหรับงานประชมุ/สัมมนา -               -              -              -              -             -             -                124,700       -             -               -              124,700        
-              -             -             -             -            -            -               -            -            -              600,000      600,000       

13 -              -             -             -             -            -            -               -            -            -              200,000      200,000       108
102203130154 1 บริหารจัดการงานในโครงการสหกิจศึกษา (ด้านวิทย์) -               -              -              -              -             -             -                -             -             -               30,000         30,000          
102203130254 2 อบรมเชงิปฏิบัติการเพื่อพัฒนาอาจารย์นิเทศก์โครงการสหกิจศึกษา     (ด้าน

วิทย์) และการพัฒนาเครือข่ายขยายความร่วมมือกับสถานประกอบการ
-               -              -              -              -             -             -                -             -             -               80,000         80,000          

102203130354 3 อบรมเชงิปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาในโครงการสหกิจ
ศึกษา (ด้านวิทย์ฯ)

-               -              -              -              -             -             -                -             -             -               90,000         90,000          

14 -              -             -             -             -            -            -               -            -            -              400,000      400,000       114
102303290154 1 บริหารจัดการงานในโครงการสหกิจศึกษา (ด้านสังคมฯ) -               -              -              -              -             -             -                -             -             -               50,000         50,000          
102303290254 2 อบรมเชงิปฏิบัติการเพื่อพัฒนาอาจารย์นิเทศก์โครงการสหกิจศึกษา     (ด้าน

วิทย์) และการพัฒนาเครือข่ายขยายความร่วมมือกับสถานประกอบการ
-               -              -              -              -             -             -                -             -             -               100,000       100,000        

102303290354 3 อบรมเชงิปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาในโครงการ        สห
กิจศึกษา (ด้านสังคมฯ)

-               -              -              -              -             -             -                -             -             -               250,000       250,000        

65,409,100   -             997,500       9,243,600    225,000      6,469,000   4,890,100      37,204,700  44,410,600 123,648,400  17,115,800  309,613,800 
123,648,400  17,115,800  309,613,800 66,406,600                                           20,827,700                                                               81,615,300                     รวม (จําแนกงบรายจ่าย)

รวมทั้งสิ้น

6131000005, จัดซื้อครุภัณฑ์กองพัฒนานักศึกษา

หน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรมโครงการที่

หมวดรายจ่าย
งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน

งบอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น รวม หน้า

กองพัฒนานักศึกษา

ฝ่ายการศึกษากับการมีงานทํา
6151000002, บริหารจัดการศึกษาแบบสหกิจศึกษา (ด้านวิทย์ฯ)  

6151000003, บริหารจัดการศึกษาแบบสหกิจศึกษา (ด้านสังคมฯ)
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มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
โครงการเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 
แหล่งงบประมาณ  1, งบประมาณแผ่นดิน   
1. โครงการ บริหารและจัดการทรัพยากรบุคคล    รหัสโครงการ 6116000025 

 

2. ผู้รับผิดชอบโครงการ นายพูนชัย คทาวัชรกุล    หน่วยงาน สํานักงานอธิการบดี (ส่วนกลาง) 

 

3. โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 
     ยุทธศาสตร์ที ่06, ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย 
     กลยุทธ์ 0601, 6.1 : พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
     ตัวชี้วัดที่ 6.1.1 ร้อยละของคะแนนผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนิน งานของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA) 
 

4. โครงการสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจําปีของมหาวิทยาลัย 
     แผนงาน  แผนงานบุคลากร 
     ผลผลิต  รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
     งาน/โครงการ  งานบริหารทรัพยากรบุคคล 

 

5. หลักการและเหตุผล 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ต้องให้การสนับสนุนการจัดการเรียน
การสอน เพ่ือให้มีความพร้อมในทุก ๆ ด้าน จึงจําเป็นจะต้องมีทรัพยากร บุคลากร งบประมาณ วัสดุ 
อุปกรณ์ และการบริหารจัดการในการสนับสนุนภารกิจให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดต้ังมหาวิทยาลัยเพ่ือ
การพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือให้การดําเนินการ บรรลุเป้าหมายและภาระหน้าที่ จําเป็นต้องจัดการทรัพยากร ให้
เพียงพอต่อการสนับสนุนการจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 

6. วัตถุประสงค์โครงการ 
 1. เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาศักยภาพของบุคลากรอย่างเป็นระบบและต่อเน่ือง  
 2. เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานตามความพึงพอใจต่อการให้บริการทุกหน่วยในมหาวิทยาลัยได้
ปฏิบัติภารกิจได้บรรลุเป้าหมาย 

 

7. กลุ่มเป้าหมาย 
 บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 

 

8. รูปแบบกิจกรรม  
 เบิกจ่ายงบประมาณเกี่ยวกับบุคลากร และค่าสาธารณูปโภค 

 

9. สถานที่ดําเนินการ 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
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10.  ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ (Output) 
ตัวชี้วัด (Indicators) หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย (Target) 

เชิงปริมาณ   
   1. บุคลากรสายวิชาการ คน 65 
   2. บุคลากรสายสนับสนุน คน 247 
   3. การเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ร้อยละ 100 
เชิงคุณภาพ    
   1. ความพึงพอใจของบุคลากร ร้อยละ 80 
เชิงเวลา   
   1. โครงการแล้วเเสร็จภายในระยะเวลาท่ีกําหนด ร้อยละ 80 

 
11.  ตัวชี้วัดความสําเร็จของกิจกรรม (Output) 

กิจกรรม ตัวชี้วัด(Indicators) หน่วยนับ
ค่าเป้าหมาย (Target) 

ปี 2560 ปี 2561 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.60 – ธ.ค.60) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.61 – มี.ค.61) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.61 - มิ.ย.61)
ไตรมาส 4 

(ก.ค.61 - ก.ย.61) 

1. บริหารทรัพยากรบุคคล 
(เงินเดือนและค่าจ้าง
ประจํา) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เบิกจ่าย
บริหารทรัพยากรบุคคล 
(เงินเดือนและค่าจ้างประจํา)

คร้ัง 3 3 3 3 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความ 
สําเร็จของผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ

ร้อยละ 90 90 90 90 

2. บริหารทรัพยากรบุคคล 
(ค่าจ้างชั่วคราว) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เบิกจ่าย
งบประมาณในการบริหาร
จัดการทรัพยากรบุคคล

คร้ัง 3 3 3 3 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความ 
สําเร็จของผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ

ร้อยละ 90 90 90 90 

3. บริหารทรัพยากรบุคคล 
(งบดําเนินงาน) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เบิกจ่าย
งบประมาณในการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล

คร้ัง 3 3 3 3 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความ 
สําเร็จของการเบิกจ่าย

ร้อยละ 90 90 90 90 

4. บริหารทรัพยากรบุคคล 
(งบเงินอุดหนุน) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เบิกจ่าย
งบประมาณในการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล

คร้ัง 3 3 3 3 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความ 
สําเร็จของการเบิกจ่าย
งบประมาณ

ร้อยละ 90 90 90 90 

5. บริหารทรัพยากรบุคคล 
(ค่าตอบแทนพนักงาน
ราชการ) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การ
เบิกจ่าย บริหารทรัพยากร
บุคคล (ค่าตอบแทน
พนักงานราชการ)

คร้ัง 3 3 3 3 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 
ความสําเร็จของผลการ

ร้อยละ 90 90 90 90 
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กิจกรรม ตัวชี้วัด(Indicators) หน่วยนับ
ค่าเป้าหมาย (Target) 

ปี 2560 ปี 2561 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.60 – ธ.ค.60) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.61 – มี.ค.61) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.61 - มิ.ย.61)
ไตรมาส 4 

(ก.ค.61 - ก.ย.61) 

เบิกจ่ายงบประมาณ
12. ผลทีค่าดวา่จะได้รับ 
 การบริหารทรัพยากรบุคคลภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง มีประสิทธิภาพประสิทธิผล 
ตรงตามภารกิจมหาวิทยาลัย 
 

13. แผนการดําเนนิงาน   

กิจกรรม รวมทั้งสิ้น 

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงนิ(บาท) 
ปี 2560 ปี 2561 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.60 – ธ.ค.60) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.61 – มี.ค.61) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.61 – มิ.ย.61) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.61 – ก.ย.61) 

1. บริหารทรัพยากรบุคคล
(เงินเดือนและค่าจ้างประจํา) 

59,292,500 14,823,125 14,823,125 14,823,125 14,823,125 

2. บริหารทรัพยากรบุคคล 
(ค่าจ้างชั่วคราว) 

997,500 249,375 249,375 249,375 249,375 

3. บริหารทรัพยากรบุคคล  
(งบดําเนินงาน) 

9,468,600 2,367,150 2,367,150 2,367,150 2,367,150 

4. บริหารทรัพยากรบุคคล  
(งบเงินอุดหนุน) 

111,958,300 27,989,575 27,989,575 27,989,575 27,989,575 

5. บริหารทรัพยากรบุคคล 
(ค่าตอบแทนพนักงานราชการ) 

6,116,600 1,529,150 1,529,150 1,529,150 1,529,150 

 
14. งบประมาณท่ีใช ้

กิจกรรม 
รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/

คุณลักษณะครุภัณฑ์/รูปแบบรายการที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง 

หมวดรายจ่าย จํานวนเงิน 

1. บริหารทรัพยากรบุคคล 
(เงินเดือนและค่าจ้างประจํา) 
(รหัสเบิกจ่าย : 101101200111) 
(รหัส GF16หลัก : 
2016133007000000) 
(รหัส GF14หลัก : 
201617000M4024) 
(รหัสแหล่งเงิน : 6111110) 

ค่าใช้จ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล 
(เงินเดือนและค่าจ้างประจํา) 
 - เงินเดือน 54,575,400 บาท 
     1) เงินเดือนอาจารย์ 65 คน/PC 
11 คน เป็นเงิน 46,895,400 บาท 
     2) เงินประจําตําแหน่งทาง
วิชาการ (เดิม) 44 คน/ (ใหม่) 3 คน 
เป็นเงิน 6,633,600 บาท 
     3) เงินประจําตําแหน่งผู้บริหาร  
ไม่มีวาระ 10 คน เป็นเงิน 1,046,400 
บาท 
 - ค่าจ้างประจํา 4,717,100 บาท  
     1) ค่าจ้างประจํา 15 คน เป็นเงิน 
4,717,100 บาท 
รวมเป็นเงินท้ังสิ้น 59,292,500 บาท

เงินเดือน 59,292,500

2. บริหารทรัพยากรบุคคล  
(ค่าจ้างชั่วคราว) 

ค่าใช้จ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล 
(ค่าจ้างชั่วคราว)

ค่าจ้างชั่วคราว 997,500
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กิจกรรม 
รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/

คุณลักษณะครุภัณฑ์/รูปแบบรายการที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง 

หมวดรายจ่าย จํานวนเงิน 

(รหัสเบิกจ่าย : 101101200212) 
(รหัส GF16หลัก : 
2016133007000000) 
(รหัส GF14หลัก :201617000M4024
(รหัสแหล่งเงิน : 6111120) 

 - ค่าจ้างชั่วคราว 997,500 บาท 
     1) ค่าจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ 
4 คนๆละ 12 เดือน เป็นเงิน 997,500 
บาท 
รวมเป็นเงินท้ังสิ้น 997,500 บาท

3. บริหารทรัพยากรบุคคล  
(งบดําเนินงาน) 
(รหัสเบิกจ่าย : 101101200321) 
(รหัส GF16หลัก : 
2016133007000000) 
(รหัส GF14หลัก : 
201617000M4024) 
(รหัสแหล่งเงิน : 6111220) 

ค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพยากร
บุคคล (งบดําเนินงาน) 
 - ค่าตอบแทน 9,243,600 บาท 
     1) เงินประจําตําแหน่งผู้บริหารมี
วาระ (2 เท่า) 41 ตําแหน่ง เป็นเงิน
7,108,800 บาท 
     2) เหมาจ่ายรถยนต์ประจํา
ตําแหน่ง 5 ตําแหน่ง เป็นเงิน 
1,600,800 บาท 
     3) เงินประจําตําแหน่งนายกสภา
มหาวิทยาลัย 1 คน 12 เดือนๆละ 
12,500 บาท เป็นเงิน 150,000 บาท 
     4) ค่าเช่าบ้านอาจารย์ชาว
ต่างประเทศ 4 คนๆละ 8,000 บาท 
12 เดือน เป็นเงิน 384,000 บาท  

ตอบแทน,     
ใช้สอย 

9,468,600

 - ค่าใช้สอย 225,000 บาท 
     1) ประกันสังคมพนักงานราชการ 
22 คน เป็นเงิน 225,000 บาท 
 
รวมเป็นเงินท้ังสิ้น 9,468,600 บาท 

 

4. บริหารทรัพยากรบุคคล  
(งบเงินอุดหนุน) 
(รหัสเบิกจ่าย : 101101020444) 
(รหัส GF16หลัก : 
2016133007500001) 
(รหัส GF14หลัก : 
201617000M4024) 
(รหัสแหล่งเงิน : 6111410) 

ค่าใช้จ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล  
(งบเงินอุดหนุน) 
 - เงินอุดหนุน 111,958,300 บาท 
     1) ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนบุคลากร
อัตราเดิม 264 อัตรา เป็นเงิน 
105,462,900 บาท 
     2) ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนบุคลากร
อัตราใหม่ ทดแทนอัตราเกษียณ ปี 59 
(17 คน) เป็นเงิน 4,871,800 บาท 
     3) ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนนักเรียน
ทุน 4 เดือน เป็นเงิน 142,800 บาท 
     4) ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนทดแทน
อัตราเกษียณปี 60+อัตราว่างทดแทน
ข้าราชการ (4 เดือน) เป็นเงิน 
571,200 บาท 
     5) เหมาจ่ายจัดหารถประจํา
ตําแหน่ง 1 คน เป็นเงิน 304,800 

เงินอุดหนุน 111,958,300
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กิจกรรม 
รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/

คุณลักษณะครุภัณฑ์/รูปแบบรายการที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง 

หมวดรายจ่าย จํานวนเงิน 

บาท 
     6) เงินประจําตําแหน่งทาง
วิชาการ 5 คน เป็นเงิน 604,800 บาท 
 
รวมเป็นเงินท้ังสิ้น 111,958,300 บาท 

5. บริหารทรัพยากรบุคคล 
(ค่าตอบแทนพนักงานราชการ) 
(รหัสเบิกจ่าย : 101101200544) 
(รหัส GF16หลัก : 
2016133007500001) 
(รหัส GF14หลัก : 
201617000M4024) 
(รหัสแหล่งเงิน : 6111410) 

ค่าใช้จ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล 
(ค่าตอบแทนพนักงานราชการ) 
-ค่าตอบแทน 6,116,600 บาท 
     1) พนักงานราชการ 22 คน เป็น
เงิน 6,116,600 บาท 
 
รวมเป็นเงินท้ังสิ้น 6,116,600 บาท 

เงินเดือน 6,116,600

  รวมท้ังสิ้น 187,833,500

15. แนวทางการประเมินโครงการ 
      สิ่งที่ต้องการประเมิน 
 รายงานแผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ 
      วิธีที่ใช้ในการประเมิน  

รายงานแผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ 
      ผู้ประเมิน  

ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี/รองอธิการบดีฝ่ายนโยบาย แผน และงบประมาณ 
 
     ลงช่ือ.....................................................ผู้ขออนุมัติโครงการ 
                 (นายพูนชัย คทาวัชรกุล) 
            ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี 
 
 
             ลงช่ือ.....................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
               (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยฤทธ์ิ  ศิลาเดช)  
             อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
โครงการเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 
แหล่งงบประมาณ  1, งบประมาณแผ่นดิน   
1. โครงการ สนับสนุนการจัดการศึกษาด้านสังคมศาสตร์   รหัสโครงการ 6116000030 

 

2. ผู้รับผิดชอบโครงการ นายพูนชัย คทาวัชรกุล    หน่วยงาน สํานักงานอธิการบดี (ส่วนกลาง) 

 

3. โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 
     ยุทธศาสตร์ที ่03, ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา 
     กลยุทธ์ 0307, 3.7 : ส่งเสริม สนับสนุนแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในมหาวิทยาลัยและนอกมหาวิทยาลัยให้มี
คุณภาพเพ่ือเอ้ือต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
     ตัวชี้วัดที่ 3.7.1 จํานวนแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพทั้งภายในมหาวิทยาลัยและภายนอกมหาวิทยาลัย 

 

4. โครงการสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจําปีของมหาวิทยาลัย 
     แผนงาน  แผนงานพ้ืนฐาน 
     ผลผลิต  ผู้สําเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
     งาน/โครงการ  งานบริหารจัดการ/พัฒนา 

 

5. หลักการและเหตุผล 
 สํานักงานอธิการบดี ในฐานเป็นหน่วยงานสนับสนุนภารกิจของสถานบันอุดมศุกษา จําเป็นต้องมี
ทรัพยากร ได้แก่ บุคลากร งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ แบะการบริหารจัดการ ให้เพียงพอต่อการสนับสนุน
การผลิตบัณฑิต การวิจัย        การบริการวิชาการและการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม เพ่ือให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของการจัดต้ังมหาวิทยาลัย เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
ดังน้ัน สํานักงานอธิการบดี จึงจําเป็นต้องจัดการสิ่งปลูกสร้าง      สิ่งอํานวยความสะดวก และระบบ
สาธารณูปโภคเพ่ือให้บริการนักศึกษาได้อย่างเพียงพอและทั่วถึง 

 

6. วัตถุประสงค์โครงการ 
 1. เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่ของส่วนราชการต่างๆ ในมหาวิทยาลัยให้ปฏิบัติ
ภารกิจได้บรรลุเป้าหมาย  
 2. เพ่ือให้ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการทุกหน่วยงานในสํานักงานอธิการบดี 

 

7. กลุ่มเป้าหมาย 
 ผู้รับบริการ นักศึกษา ข้าราชการ อาจารย์ และบุคลากร 

 

8. รูปแบบกิจกรรม  
 วางแผน / กําหนดรายละเอียดคุณลักษณะ / จัดซื้อจัดจ้าง / ทําสัญญา / ตรวจรับ / เบิกจ่าย 

 

9. สถานที่ดําเนินการ 
 มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง 
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10.  ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ (Output) 
ตัวชี้วัด (Indicators) หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย (Target) 

เชิงปริมาณ   
   1. การเบิกจา่ยงบประมาณตามแผน ร้อยละ 80 
   2. การเบิกจา่ยงบประมาณงบลงทุน ร้อยละ 90 
   3. การเบิกจา่ยงบประมาณในภาพรวม ร้อยละ 80 
เชิงคุณภาพ    
   1. การจัดซือ้จัดจ้างงบลงทุนเป็นไปตามมาตรฐานที่กําหนด ร้อยละ 80 
เชิงเวลา   
   1. โครงการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด ร้อยละ 80 

 
11.  ตัวชี้วัดความสําเร็จของกิจกรรม (Output) 

กิจกรรม ตัวชี้วัด (Indicators) หน่วยนับ
ค่าเป้าหมาย (Target) 

ปี 2560 ปี 2561 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.60 – ธ.ค.60) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.61 – มี.ค.61) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.61 - มิ.ย.61)
ไตรมาส 4 

(ก.ค.61 - ก.ย.61) 

1. จัดซ้ือครุภัณฑ์เครื่อง
มัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 
ระดับ XGA ขนาดไม่น้อย
กว่า 2,000 ANSILumens 
พร้อมจอรับภาพ ขนาดเส้น
ทแยงมุมไม่น้อยกว่า 120 
น้ิว สาํหรบัห้องเรยีน (งาน
อาคารสถานท่ี) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดซ้ือ
เคร่ืองมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร์ ระดับ XGA 

เคร่ือง 10 - - - 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : เคร่ือง
มัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 
ระดับ XGA  มีมาตรฐานตรง
ตามมาตรฐานและคุณสมบัติ
ท่ีกําหนด 

ร้อยละ 100 - - - 

2. จัดซ้ือครุภัณฑ์เคร่ือง
ฉายภาพ 3 มิติ  (งาน
อาคารสถานท่ี) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดซ้ือ
ครุภัณฑ์เคร่ืองฉายภาพ 3 
มิติ 

เคร่ือง 3 - - - 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : เคร่ือง
ฉายภาพ3มิติมีมาตรฐานตรง
ตามมาตรฐานและคุณสมบัติ
ท่ีกําหนด 

ร้อยละ 100 - - - 

3. จัดซ้ือครุภัณฑ์กระดาน
ไวท์บอร์ด  (งานอาคาร
สถานท่ี) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดซ้ือ
ครุภัณฑ์กระดานไวท์บอร์ด 
 

แผ่น 9 - - - 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 
กระดานไวท์บอร์ดมี
มาตรฐานตรงตามมาตรฐาน
และคุณสมบัติท่ีกําหนด 

ร้อยละ 100 - - - 
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กิจกรรม ตัวชี้วัด (Indicators) หน่วยนับ
ค่าเป้าหมาย (Target) 

ปี 2560 ปี 2561 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.60 – ธ.ค.60) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.61 – มี.ค.61) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.61 - มิ.ย.61)
ไตรมาส 4 

(ก.ค.61 - ก.ย.61) 

4. จัดซ้ือครุภัณฑ์
เคร่ืองปรับอากาศ แบบ
แยกส่วน ชนิดต้ังพ้ืนหรือ
ชนิดแขวน (มีระบบฟอก
อากาศ) ขนาด 18,000 
BTU (งานอาคารสถานท่ี) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดซ้ือ
เคร่ืองปรับอากาศ  แบบแยก
ส่วน ชนิดต้ังพ้ืนหรือชนิด
แขวน (มีระบบฟอกอากาศ) 
ขนาด 18,000 BTU 

เคร่ือง 3 - - - 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 
เคร่ืองปรับอากาศมี
มาตรฐานตรงตามมาตรฐาน
และคุณสมบัติท่ีกําหนด

ร้อยละ 100 - - - 

5. จัดซ้ือครุภัณฑ์
เคร่ืองปรับอากาศ แบบ
แยกส่วน ชนิดต้ังพ้ืนหรือ
ชนิดแขวน (มีระบบฟอก
อากาศ) ขนาด 24,000 
BTU (งานอาคารสถานท่ี) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดซ้ือ
เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยก
ส่วน ชนิดต้ังพ้ืนหรือชนิด
แขวน (มีระบบฟอกอากาศ) 
ขนาด 24,000 BTU 

เคร่ือง 8 - - - 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 
เคร่ืองปรับอากาศ ขนาด 
24,000 BTU มีมาตรฐาน
ตรงตามมาตรฐานและ
คุณลักษณะท่ีกําหนด

ร้อยละ 100 - - - 

6. จัดซ้ือครุภัณฑ์เครื่อง ปรบั
อากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้
พื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบ
ฟอกอากาศ) ขนาด 30,000 
BTU (งานอาคารสถานท่ี) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดซ้ือ
เคร่ือง ปรับอากาศ แบบ
แยกส่วน ชนิดต้ังพ้ืนหรือ
ชนิดแขวน (มีระบบฟอก
อากาศ) ขนาด 30,000 BTU

เคร่ือง 8 - - - 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จัดซ้ือ
เคร่ืองปรับอากาศ ขนาด 
30,000 BTU มีคุณภาพตรง
ตามมาตรฐานและ
คุณลักษณะท่ีกําหนด

ร้อยละ 100 - - - 

7. จัดซ้ือครุภัณฑ์เคร่ือง 
ปรับอากาศ แบบแยกส่วน 
ชนิดต้ังพ้ืนหรือชนิดแขวน 
(มีระบบฟอกอากาศ) 
ขนาด 36,000 BTU  
(งานอาคารสถานท่ี)

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดซ้ือ
เคร่ือง 
ปรับอากาศ แบบแยกส่วน 
ชนิดต้ังพ้ืนหรือชนิดแขวน 
(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 
36,000 BTU

เคร่ือง 4 - - - 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จัดซ้ือ
เคร่ืองปรับอากาศ ขนาด 
36,000 BTU มีคุณภาพตรง
ตามมาตรฐานและ
คุณลักษณะท่ีกําหนด

ร้อยละ 100 - - - 
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กิจกรรม ตัวชี้วัด (Indicators) หน่วยนับ
ค่าเป้าหมาย (Target) 

ปี 2560 ปี 2561 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.60 – ธ.ค.60) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.61 – มี.ค.61) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.61 - มิ.ย.61)
ไตรมาส 4 

(ก.ค.61 - ก.ย.61) 

8. จัดซ้ือครุภัณฑ์เก้าอ้ี
ประชุม (งานอาคารสถานท่ี) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดซ้ือ
ครุภัณฑ์เก้าอ้ีประชุม

ตัว 500 - - - 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:จัดซ้ือเก้าอ้ี
ประชุมคุณภาพตรงตามมาตรฐาน
และคณุลักษณะท่ีกําหนด

ร้อยละ 100 - - - 

9. จัดซ้ือครุภัณฑ์โต๊ะพับ
หน้าเมลามินประชุม (งาน
อาคารสถานท่ี) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดซ้ือ
ครุภัณฑ์โต๊ะพับหน้าเมลามิน
ประชุม 

ตัว 100 - - - 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : โต๊ะพับ
หน้าเมลามินประชุมมี
คุณภาพตรงตามมาตรฐาน
และคุณลักษณะท่ีกําหนด

ร้อยละ 100 - - - 

10. จัดซ้ือครุภัณฑ์เคร่ือง
คอมพิวเตอร์ สําหรับงาน
ประมวลผล แบบท่ี 1 (จอ
ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)  
(งานอาคารสถานท่ี)

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดซ้ือ
ครุภัณฑ์เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
สําหรับงานประมวลผล 
แบบท่ี 1 (จอขนาดไม่น้อย
กว่า 19 นิ้ว)

เคร่ือง 1 - - - 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : เคร่ือง
คอมพิวเตอร์  มีคุณภาพตรง
ตามมาตรฐานและ
คุณลักษณะท่ีกําหนด

ร้อยละ 100 - - - 

11. จัดซ้ือครุภัณฑ์โต๊ะหิน
ขัดสี ขนาด 180*80 เมตร 
สีเทา (งานอาคารสถานท่ี) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดซ้ือ
ครุภัณฑ์โต๊ะหินขัดสี ขนาด 
180*80 เมตร สีเทา

ตัว 10 - - - 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : โต๊ะหิน
ขัดสี คุณภาพตรงตามมาตร 
ฐานและคุณลักษณะท่ีกําหนด

ร้อยละ 100 - - - 

12. จัดซ้ือครุภัณฑ์ระบบ
เคร่ืองเสียงสําหรับห้องเรียน 
(งานอาคารสถานท่ี)

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดซ้ือ
ครุภัณฑ์ระบบเคร่ืองเสียง
สําหรับห้องเรียน

ชุด 26 - - - 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระบบ
เคร่ืองเสียงสําหรับห้องเรียน
มีคุณภาพตรงตามมาตรฐาน
และคุณลักษณะท่ีกําหนด

ร้อยละ 100 - - - 

13. จัดซ้ือครุภัณฑ์ระบบ
กล้องวงจรปิดพร้อมติดต้ัง  
(งานอาคารสถานท่ี)

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จัดซ้ือ
ระบบกล้องวงจรปิดพร้อม
ติดต้ัง 

ระบบ 1 - - - 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระบบ
กล้องวงจรปิดพร้อมติดต้ัง  
มีคุณภาพตรงตามมาตรฐาน
และคุณลักษณะท่ีกําหนด

ร้อยละ 100 - - - 
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กิจกรรม ตัวชี้วัด (Indicators) หน่วยนับ
ค่าเป้าหมาย (Target) 

ปี 2560 ปี 2561 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.60 – ธ.ค.60) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.61 – มี.ค.61) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.61 - มิ.ย.61)
ไตรมาส 4 

(ก.ค.61 - ก.ย.61) 

14. จัดซ้ือครุภัณฑ์สปริง
เกอร์รดน้ําสนาม  
(งานอาคารสถานท่ี) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดซ้ือ
ครุภัณฑ์สปริงเกอร์รดน้ํา
สนาม 

ชุด 1 - - - 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สปริง
เกอร์รดน้ําสนาม มีคุณภาพ
ตรงตามมาตรฐานและ
คุณลักษณะท่ีกําหนด 

ร้อยละ 100 - - - 

15. จัดซ้ือครุภัณฑ์ตู้ราง 
เลื่อนระบบพวงมาลัย (ฐาน
รางลอย) (งานบริหารงาน
บุคคลฯ) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดซ้ือ
ครุภัณฑ์ตู้รางเลื่อน ระบบ
พวงมาลัย (ฐานรางลอย) 

ชุด 1 - - - 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ตู้รางเลื่อน
ระบบพวงมาลัย (ฐานรางลอย) มี
คุณภาพตรงตามมาตรฐานและ
คุณลักษณะท่ีกําหนด 

ร้อยละ 100 - - - 

16. จัดซ้ือครุภัณฑ์ป้ายไฟ
ว่ิง LED  (งานประชาสัมพันธ์) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดซ้ือ
ครุภัณฑ์ป้ายไฟว่ิง LED 

รายการ 1 - - - 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ป้ายไฟ
ว่ิง LED มีคุณภาพตรงตาม
มาตรฐานและคุณลักษณะท่ี
กําหนด 

ร้อยละ 100 - - - 

17. จัดซื้อครุภัณฑ์ระบบ
โทรศัพท์พื้นฐาน ตู้สาขา พร้อม
อุปกรณ์ (งานประชาสัมพันธ์) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดซ้ือ
ครุภัณฑ์ระบบโทรศัพท์พ้ืนฐาน
ตู้สาขา พร้อมอุปกรณ์ 

ระบบ 1 - - - 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระบบ
โทรศัพท์พ้ืนฐาน ตู้สาขา 
พร้อมอุปกรณ์ มีคุณภาพ
ตรงตามมาตรฐานและ
คุณลักษณะท่ีกําหนด 

ร้อยละ 100 - - - 

18. จัดซ้ือครุภัณฑ์โต๊ะ
เหล็กเขียนหนังสือ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จดัซ้ือ
ครุภัณฑ์โต๊ะเหล็กเขียนหนังสือ

ตัว 130 - - - 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : โต๊ะ
เหล็กเขียนหนังสือ มีคุณภาพ
ตรงตามมาตรฐานท่ีกําหนด 

ร้อยละ 100 - - - 

19. จัดซ้ือครุภัณฑ์โต๊ะ
ญี่ปุ่นสําหรับเขียนหนังสือ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดซ้ือ
ครุภัณฑ์โต๊ะญี่ปุ่นสําหรับ
เขียนหนังสือ 

ตัว 150 - - - 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : โต๊ะญี่ปุ่น
สําหรับเขียนหนังสือมีคุณภาพ
ตรงตามมาตรฐานท่ีกําหนด 

ร้อยละ 100 - - - 
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กิจกรรม ตัวชี้วัด (Indicators) หน่วยนับ
ค่าเป้าหมาย (Target) 

ปี 2560 ปี 2561 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.60 – ธ.ค.60) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.61 – มี.ค.61) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.61 - มิ.ย.61)
ไตรมาส 4 

(ก.ค.61 - ก.ย.61) 

20. จัดซ้ือครุภัณฑ์ชุดท่ี
นอนฟองน้ําอัด 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดซ้ือ
ครุภัณฑ์ชุดท่ีนอนฟองน้ําอัด 

รายการ 1 - - - 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ชุดท่ี
นอนฟองน้ําอัด มีคุณภาพ
ตรงตามมาตรฐานท่ีกําหนด 

ร้อยละ 100 - - - 

21. ปรับปรุงหลังคา
อาคารหอพัก 5 อาคาร 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 
ปรับปรุงหลังคาอาคาร
หอพัก 5 อาคาร 

งาน 1 - - - 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 
คณะกรรมการตรวจรับงาน
ตรงตามแผนท่ีกําหนด 

ร้อยละ 100 - - - 

22. ก่อสร้างหลังคาคลุม
ลานอเนกประสงค์ 25*50 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 
ก่อสร้างหลังคาคลุมลาน
อเนกประสงค์ 25*50 

งาน 1 - - - 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 
คณะกรรมการตรวจรับได้
ตรงตามแผนท่ีกําหนด 

ร้อยละ 100 - - - 

23. ก่อสร้างถนนผิวแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีตบริเวณ
อาคารฝึกสาขาสตัวศาสตร์ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ก่อสร้าง
ถนนผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
บริเวณอาคารฝึกสาขาสัตวศาสตร์

งาน 1 - - - 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 
คณะกรรมการตรวจรับได้
ตรงตามแผนท่ีกําหนด 

ร้อยละ 100 - - - 

24. ปรับปรุงทางเท้า ผิว
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต
บริเวณสระน้ําราชพฤกษ์ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 
ปรับปรุงทางเท้า ผิวแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีตบริเวณสระ
น้ําราชพฤกษ์ 

งาน 1 - - - 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 
คณะกรรมการตรวจรับได้
ตรงตามแผนท่ีกําหนด 

ร้อยละ 100 - - - 

25. ปรับปรุงขยายผิว
จราจรแอสฟัลท์ติกคอนก
รีตจากแยกเกษตรถึง
บ้านพักอาจารย์ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ปรับปรุง
ขยายผิวจราจรแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีตจากแยกเกษตรถึง
บ้านพักอาจารย์ 

งาน 1 - - - 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 
คณะกรรมการตรวจรับได้
ตรงตามแผนท่ีกําหนด 

ร้อยละ 100 - - - 

26. ปรับปรุงระบบไฟฟ้า
อาคารสํานักศิลปะและ
วัฒนธรรม 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ปรับปรุง
ระบบไฟฟ้าอาคารสํานัก
ศิลปะและวัฒนธรรม 

งาน 1 - - - 
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กิจกรรม ตัวชี้วัด (Indicators) หน่วยนับ
ค่าเป้าหมาย (Target) 

ปี 2560 ปี 2561 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.60 – ธ.ค.60) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.61 – มี.ค.61) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.61 - มิ.ย.61)
ไตรมาส 4 

(ก.ค.61 - ก.ย.61) 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 
คณะกรรมการตรวจรับได้
ตรงตามแผนท่ีกําหนด 

ร้อยละ 100 - - - 

27. ก่อสร้างลานคอนกรีต 
เสริมเหล็กและรางระบายน้ํา 
หน้าอาคารฝึกประสบการณ์ 
วิชาชีพ (โรงแรมจอมพล) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ก่อสร้าง
ลานคอนกรีตเสริมเหล็กและราง
ระบายน้ําหน้าอาคารฝึกประสบ
กาณ์วิชาชีพ (โรงแรมจอมพล) 

งาน 1 - - - 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 
คณะกรรมการตรวจรับได้
ตรงตามแผนท่ีกําหนด 

ร้อยละ 100 - - - 

28. ก่อสร้างระบบเคเบิล
ใต้ดินจ่ายไฟฟ้าแรงสูง
บริเวณถนนราชบุรี-ผาปก 
ช่วงตัดผ่านมหาวิทยาลัยฯ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 
ก่อสร้างระบบเคเบิลใต้ดิน
จ่ายไฟฟ้าแรงสูงบริเวณถนน
ราชบุรี-ผาปก ช่วงตัดผ่าน
มหาวิทยาลัยฯ 

งาน 1 - - - 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 
คณะกรรมการตรวจรับได้
ตรงตามแผนท่ีกําหนด 

ร้อยละ 100 - - - 

29. ก่อสร้างอัฒจันทร์ 
กําแพงกันดิน หลังคาคลุม
ลานอเนกประสงค์ ขนาด 
35*61 ม. 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ก่อสร้าง
อัฒจันทร์ กําแพงกันดิน 
หลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ 
ขนาด 35*61 ม. 

งาน 1 - - - 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 
คณะกรรมการตรวจรับได้
ตรงตามแผนท่ีกําหนด 

ร้อยละ 100 - - - 

 
12. ผลทีค่าดวา่จะได้รับ 
 1. สนับสนุนการปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่ของส่วนราชการต่างๆ ในมหาวิทยาลัยให้ปฏิบัติภารกิจ
ได้บรรลุเป้าหมาย  
 2. ผู้บริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการทุกหน่วยงานสํานักงานอธิการบดี  
 3. อาคารมีสภาพเหมาะสมต่อการให้บริการต่อผู้รับบริการ นักศึกษา ข้าราชการ อาจารย์ และ
บุคลากรของมหาวิทยาลัย 
 
 
 
 
 
 
 
 



44 

 

13. แผนการดําเนนิงาน   

กิจกรรม รวมทั้งสิ้น 

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงนิ(บาท) 
ปี 2560 ปี 2561 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.60 – ธ.ค.60) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.61 – มี.ค.61) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.61 – มิ.ย.61) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.61 – ก.ย.61) 

1. จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่อง
มัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 
ระดับ XGA ขนาดไม่น้อย
กว่า 2,000 ANSILumens 
พร้อมจอรับภาพ ขนาด
เส้นทแยงมุมไม่น้อยกว่า 
120 น้ิว สําหรบัห้องเรียน 
(งานอาคารสถานที่) 

257,000 257,000 - - - 

2. จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่อง
ฉายภาพ 3 มติิ   
(งานอาคารสถานที่) 

72,000 72,000 - - - 

3. จัดซื้อครุภัณฑ์กระดาน
ไวท์บอร์ด (งานอาคาร
สถานที่) 

218,700 218,700 - - - 

4. จัดซื้อครุภัณฑ์
เครื่องปรับอากาศ แบบ
แยกส่วน ชนิดต้ังพ้ืนหรือ
ชนิดแขวน (มีระบบฟอก
อากาศ) ขนาด 18,000 
BTU (งานอาคารสถานที่) 

85,800 85,800 - - - 

5. จัดซื้อครุภัณฑ์
เครื่องปรับอากาศ แบบ
แยกส่วน ชนิดต้ังพ้ืนหรือ
ชนิดแขวน (มีระบบฟอก
อากาศ) ขนาด 24,000 
BTU (งานอาคารสถานที่) 

259,200 259,200 - - - 

6. จัดซื้อครุภัณฑ์
เครื่องปรับอากาศ แบบ
แยกส่วน ชนิดต้ังพ้ืนหรือ
ชนิดแขวน (มีระบบฟอก
อากาศ) ขนาด 30,000 
BTU  (งานอาคารสถานที่) 

321,600 321,600 - - - 

7. จัดซื้อครุภัณฑ์
เครื่องปรับอากาศ แบบ

188,000 188,000 - - - 
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กิจกรรม รวมทั้งสิ้น 

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงนิ(บาท) 
ปี 2560 ปี 2561 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.60 – ธ.ค.60) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.61 – มี.ค.61) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.61 – มิ.ย.61) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.61 – ก.ย.61) 

แยกส่วน ชนิดต้ังพ้ืนหรือ
ชนิดแขวน (มีระบบฟอก
อากาศ) ขนาด 36,000 
BTU (งานอาคารสถานที่) 
8. จัดซื้อครุภัณฑ์เก้าอ้ี
ประชุม  (งานอาคาร
สถานที่) 

250,000 250,000 - - - 

9. จัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะพับ
หน้าเมลามินประชุม   
(งานอาคารสถานที่) 

170,000 170,000 - - - 

10. จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่อง
คอมพิวเตอร์ สําหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 1 (จอ
ขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว)  
(งานอาคารสถานที่) 

22,000 22,000 - - - 

11. จัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะหิน
ขัดสี ขนาด 180*80 เมตร 
สีเทา  (งานอาคารสถานที่) 

65,000 65,000 - - - 

12. จัดซื้อครุภัณฑ์ระบบ
เครื่องเสียงสําหรับห้องเรียน 
(งานอาคารสถานที่) 

384,800 384,800 - - - 

13. จัดซื้อครุภัณฑ์ระบบ
กล้องวงจรปิดพร้อมติดต้ัง   
(งานอาคารสถานที่) 

216,000 216,000 - - - 

14. จัดซื้อครุภัณฑ์สปริง
เกอร์รดนํ้าสนาม   
(งานอาคารสถานที่) 

100,000 100,000 - - - 

15. จัดซื้อครุภัณฑ์ตู้ราง
เลื่อน ระบบพวงมาลัย 
(ฐานรางลอย)  (งาน
บริหารงานบุคคลฯ) 

82,300 82,300 - - - 

16. จัดซื้อครุภัณฑ์ป้ายไฟ
ว่ิง LED  
(งานประชาสัมพันธ์) 
 

78,000 78,000 - - - 
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กิจกรรม รวมทั้งสิ้น 

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงนิ(บาท) 
ปี 2560 ปี 2561 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.60 – ธ.ค.60) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.61 – มี.ค.61) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.61 – มิ.ย.61) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.61 – ก.ย.61) 

17. จัดซื้อครุภัณฑ์ระบบ
โทรศัพท์พ้ืนฐาน ตู้สาขา 
พร้อมอุปกรณ์   
(งานประชาสัมพันธ์) 

1,552,700 1,552,700 - - - 

18. จัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะ
เหล็กเขียนหนังสือ 

416,000 416,000 - - - 

19. จัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะ
ญี่ปุ่นสําหรับเขยีนหนังสือ 

345,000 345,000 - - - 

20. จัดซื้อครุภัณฑ์ชุดที่
นอนฟองนํ้าอัด 

162,200 162,200 - - - 

21. ปรับปรุงหลังคา
อาคารหอพัก 5 อาคาร 

1,999,000 1,999,000 - - - 

22. ก่อสร้างหลังคาคลุม
ลานอเนกประสงค์ 25*50 

9,466,900 9,466,900 - - - 

23. ก่อสร้างถนนผิวแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีตบริเวณ
อาคารฝึกสาขาสัตวศาสตร์ 

562,300 562,300 - - - 

24. ปรับปรุงทางเท้า ผิว
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต
บริเวณสระนํ้าราชพฤกษ์ 

1,633,000 1,633,000 - - - 

25. ปรับปรุงขยายผิว
จราจรแอสฟัลท์ติกคอนก
รีตจากแยกเกษตรถึง
บ้านพักอาจารย์ 

793,800 793,800 - - - 

26. ปรบัปรุงระบบไฟฟ้าอาคา
สํานักศลิปะและวัฒนธรรม 

611,000 611,000 - - - 

27. ก่อสร้างลานคอนกรีต
เสริมเหล็กและรางระบาย
นํ้าหน้าอาคารฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ 
(โรงแรมจอมพล) 

1,535,400 1,535,400 - - - 

28. ก่อสร้างระบบเคเบิล
ใต้ดินจ่ายไฟฟ้าแรงสูง
บริเวณถนนราชบุรี-ผาปก 
ช่วงตัดผ่านมหาวิทยาลัยฯ 

10,900,000 10,900,000 - - - 
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กิจกรรม รวมทั้งสิ้น 

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงนิ(บาท) 
ปี 2560 ปี 2561 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.60 – ธ.ค.60) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.61 – มี.ค.61) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.61 – มิ.ย.61) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.61 – ก.ย.61) 

29. ก่อสร้างอัฒจันทร์ 
กําแพงกันดิน หลังคาคลุม
ลานอเนกประสงค์ ขนาด 
35*61 ม. 

16,909,200 16,909,200 - - - 

 
14. งบประมาณท่ีใช ้

กิจกรรม 
รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลักษณะ
ครุภัณฑ์/รูปแบบรายการท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 

หมวดรายจ่าย จํานวนเงิน 

1. จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่
น้อยกว่า 2,000 ANSILumens 
พร้อมจอรับภาพ ขนาดเส้นทแยง
มุมไม่น้อยกว่า 120 น้ิว สําหรับ
ห้องเรียน  
(งานอาคารสถานที่) 
(รหัสเบิกจ่าย : 102302420131) 
(รหัส GF16หลัก : 
2016134002110010) 
(รหัส GF14หลัก : 
201617000M4026) 
(รหัสแหล่งเงิน : 6111310) 

ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อครุภัณฑ์เคร่ืองมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 
2,000 ANSILumens พร้อมจอรับภาพ ขนาด
เส้นทแยงมุมไม่น้อยกว่า 120 น้ิว สําหรับ
ห้องเรียน (งานอาคารสถานที่) 
-ค่าครุภัณฑ์  257,000 บาท  
     1) จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 
2,000 ANSILumens พร้อมจอรับภาพ ขนาด
เส้นทแยงมุมไม่น้อยกว่า 120 น้ิว สําหรับ
ห้องเรียน จํานวน 10 เครื่องๆละ 25,700 บาท 
เป็นเงิน 257,000 บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 257,000 บาท 

ครุภัณฑ์ 257,000

2. จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องฉายภาพ 
3 มิติ  (งานอาคารสถานที่) 
(รหัสเบิกจ่าย : 102302420231) 
(รหัส GF16หลัก : 
2016134002110003) 
(รหัส GF14หลัก :201617000M4026) 
(รหัสแหล่งเงิน : 6111310) 

ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อครุภัณฑ์เคร่ืองฉายภาพ 
3 มิติ  (งานอาคารสถานที่) 
-ค่าครุภัณฑ์  72,000 บาท 
     1) จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องฉายภาพ 3 มิติ 
จํานวน 3 เครือ่งๆละ 24,000 บาท รวมเป็น
เงิน 72,000 บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 72,000 บาท 

ครุภัณฑ์ 72,000

3. จัดซื้อครุภัณฑ์กระดานไวท์
บอร์ด  (งานอาคารสถานที่) 
(รหัสเบิกจ่าย : 102302420331) 
(รหัส GF16หลัก : 
2016134002110004) 
(รหัส GF14หลัก : 
201617000M4026) 
(รหัสแหล่งเงิน : 6111310) 

ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อครุภัณฑ์กระดานไวท์
บอร์ด  (งานอาคารสถานที่) 
-ค่าครุภัณฑ์  218,700 บาท 
     1) จัดซื้อครุภัณฑ์กระดานไวท์บอร์ด 
จํานวน 9 แผ่นๆละ 24,300 บาท เป็นเงิน 
218,700 บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 218,700 บาท 

ครุภัณฑ์ 218,700
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กิจกรรม 
รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลักษณะ
ครุภัณฑ์/รูปแบบรายการท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 

หมวดรายจ่าย จํานวนเงิน 

4. จัดซื้อครุภัณฑ์
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน 
ชนิดต้ังพ้ืนหรือชนิดแขวน (มี
ระบบฟอกอากาศ) ขนาด 
18,000 BTU (งานอาคารสถานที่) 
(รหัสเบิกจ่าย : 102302420431) 
(รหัส GF16หลัก : 
2016134002110005) 
(รหัส GF14หลัก : 
201617000M4026) 
(รหัสแหล่งเงิน : 6111310) 

ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อครุภัณฑ์
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดต้ังพ้ืน
หรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 
18,000 BTU (งานอาคารสถานที่) 
-ค่าครุภัณฑ์ 85,800 บาท 
     1) จัดซื้อเคร่ืองปรับอากาศ  
แบบแยกส่วน ชนิดต้ังพ้ืนหรือชนิดแขวน (มี
ระบบฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 BTU  
จํานวน 3 เครือ่งๆ ละ 28,600 บาท เป็นเงิน 
85,800 บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 85,800 บาท 

ครุภัณฑ์ 85,800

5. จัดซื้อครุภัณฑ์
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน 
ชนิดต้ังพ้ืนหรือชนิดแขวน (มี
ระบบฟอกอากาศ) ขนาด 
24,000 BTU (งานอาคารสถานที่) 
(รหัสเบิกจ่าย : 102302420531) 
(รหัส GF16หลัก : 
2016134002110020) 
(รหัส GF14หลัก : 
201617000M4026) 
(รหัสแหล่งเงิน : 6111310) 

ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อครุภัณฑ์
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดต้ังพ้ืน
หรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 
24,000 BTU (งานอาคารสถานที่) 
-ค่าครุภัณฑ์ 259,200 บาท 
     1) จัดซื้อเคร่ืองปรับอากาศ  
แบบแยกส่วน ชนิดต้ังพ้ืนหรือชนิดแขวน  
(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 BTU 
จํานวน 8 เครือ่งๆ ละ 32,400 บาท เป็นเงิน 
259,200 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 259,200 บาท 

ครุภัณฑ์ 259,200

6. จัดซื้อครุภัณฑ์
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน 
ชนิดต้ังพ้ืนหรือชนิดแขวน (มี
ระบบฟอกอากาศ) ขนาด 
30,000 BTU  (งานอาคาร
สถานที่) 
(รหัสเบิกจ่าย : 102302420631) 
(รหัส GF16หลัก : 
2016134002110014) 
(รหัส GF14หลัก : 
201617000M4026) 
(รหัสแหล่งเงิน : 6111310) 

ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อครุภัณฑ์
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดต้ังพ้ืน
หรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 
30,000 BTU  
(งานอาคารสถานท่ี) 
-ค่าครุภัณฑ์ 321,600 บาท 
     1) จัดซื้อเคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกสว่น 
ชนิดต้ังพ้ืนหรือชนิดแขวน  
(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 30,000 BTU 
จํานวน 8 เครือ่งๆละ 40,200 บาท  เป็นเงิน 
321,600 บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 321,600 บาท 

ครุภัณฑ์ 321,600
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กิจกรรม 
รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลักษณะ
ครุภัณฑ์/รูปแบบรายการท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 

หมวดรายจ่าย จํานวนเงิน 

7. จัดซื้อครุภัณฑ์
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน 
ชนิดต้ังพ้ืนหรือชนิดแขวน (มี
ระบบฟอกอากาศ) ขนาด 
36,000 BTU  (งานอาคาร
สถานที่) 
(รหัสเบิกจ่าย : 102302420731) 
(รหัส GF16หลัก : 
2016134002110029) 
(รหัส GF14หลัก : 
201617000M4026) 
(รหัสแหล่งเงิน : 6111310) 

ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อครุภัณฑ์
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดต้ังพ้ืน
หรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 
36,000 BTU   
(งานอาคารสถานท่ี) 
-ค่าครุภัณฑ์  188,000 บาท 
     1) จัดซื้อเคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกสว่น 
ชนิดต้ังพ้ืนหรือชนิดแขวน  
(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 BTU 
จํานวน 4 เครือ่งๆละ 47,000 บาท  เป็นเงิน 
188,000 บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 188,000 บาท 

ครุภัณฑ์ 188,000

8. จัดซื้อครุภัณฑ์เก้าอ้ีประชุม   
(งานอาคารสถานที่) 
(รหัสเบิกจ่าย : 102302420831) 
(รหัส GF16หลัก : 
2016134002110024) 
(รหัส GF14หลัก :201617000M4026) 
(รหัสแหล่งเงิน : 6111310) 

ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อครุภัณฑ์เก้าอ้ีประชุม  
(งานอาคารสถานที่) 
-ค่าครุภัณฑ์  250,000 บาท 
     1) จัดซื้อครุภัณฑ์เก้าอ้ีประชุม 500 ตัวๆ
ละ 500 บาท เป็นเงิน 250,000 บาท 

 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 250,000 บาท 

ครุภัณฑ์ 250,000

9. จัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะพับหน้า 
เมลามินประชุม  (งานอาคาร
สถานที่) 
(รหัสเบิกจ่าย : 102302420931) 
(รหัส GF16หลัก : 
2016134002110040) 
(รหัส GF14หลัก :201617000M4026) 
(รหัสแหล่งเงิน : 6111310) 

ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะพับหน้าเม
ลามินประชุม  (งานอาคารสถานที่) 
-ค่าครุภัณฑ์  170,000 บาท 
     1) จัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะพับหน้าเมลามิน
ประชุม จํานวน 100 ตัวๆละ 1,700 บาท  
เป็นเงิน 170,000 บาท 

 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 170,000 บาท 

ครุภัณฑ์ 170,000

10. จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่อง
คอมพิวเตอร์ สําหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 1  
(จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว)   
(งานอาคารสถานที่) 
(รหัสเบิกจ่าย : 102302421031) 
(รหัส GF16หลัก : 
2016134002110006) 
(รหัส GF14หลัก :201617000M4026) 
(รหัสแหล่งเงิน : 6111310) 

ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อครุภัณฑ์เคร่ือง
คอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 
1 (จอขนาดไมน้่อยกว่า 19 น้ิว)   
(งานอาคารสถานที่) 
-ค่าครุภัณฑ์ 22,000 บาท 
     1) จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ 
สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่
น้อยกว่า 19 น้ิว) จํานวน 1 เครื่องๆละ 
22,000 บาท เป็นเงิน 22,000 บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 22,000 บาท 

ครุภัณฑ์ 22,000
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กิจกรรม 
รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลักษณะ
ครุภัณฑ์/รูปแบบรายการท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 

หมวดรายจ่าย จํานวนเงิน 

11. จัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะหินขัดสี 
ขนาด 180*80 เมตร สีเทา   
(งานอาคารสถานที่) 
(รหัสเบิกจ่าย : 102302421131) 
(รหัส GF16หลัก : 
2016134002110011) 
(รหัส GF14หลัก :201617000M4026) 
(รหัสแหล่งเงิน : 6111310) 

ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะหินขัดสี 
ขนาด 180*80 เมตร สีเทา   
(งานอาคารสถานที่) 
-ค่าครุภัณฑ์  65,000 บาท 
     1) จัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะหินขัดสี ขนาด 
180*80 เมตร สีเทา จํานวน 10 ตัวๆละ 
6,500 บาท เป็นเงิน 65,000 บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 65,000 บาท 

ครุภัณฑ์ 65,000

12. จัดซื้อครุภัณฑ์ระบบเคร่ือง
เสียงสําหรับห้องเรียน  (งาน
อาคารสถานที่) 
(รหัสเบิกจ่าย : 102302421231) 
(รหัส GF16หลัก : 
2016134002110039) 
(รหัส GF14หลัก : 
201617000M4026) 
(รหัสแหล่งเงิน : 6111310) 

ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อครุภัณฑ์ระบบเคร่ือง
เสียงสําหรับห้องเรียน   
(งานอาคารสถานที่) 
-ค่าครุภัณฑ์  384,800 บาท 
     1) จัดซื้อครุภัณฑ์ระบบเคร่ืองเสียง
สําหรับห้องเรียน จํานวน 26 ชุดๆละ 14,800 
บาท เป็นเงิน 384,800 บาท 

 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 384,800 บาท 

ครุภัณฑ์ 384,800

13. จัดซื้อครุภัณฑ์ระบบกล้อง
วงจรปิดพร้อมติดต้ัง  (งานอาคาร
สถานที่) 
(รหัสเบิกจ่าย : 102302421331) 
(รหัส GF16หลัก : 
2016134002110021) 
(รหัส GF14หลัก :201617000M4026) 
(รหัสแหล่งเงิน : 6111310) 

ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อครุภัณฑ์ระบบกล้อง
วงจรปิดพร้อมติดต้ัง   
(งานอาคารสถานที่) 
-ค่าครุภัณฑ์ 216,000 บาท 
     1) จัดซื้อครุภัณฑ์ระบบกล้องวงจรปิด
พร้อมติดต้ัง  จํานวน 1 ระบบ  เป็นเงิน 
216,000 บาท 

 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 216,000 บาท 

ครุภัณฑ์ 216,000

14. จัดซื้อครุภัณฑ์สปริงเกอร์รด
นํ้าสนาม  (งานอาคารสถานที่) 
(รหัสเบิกจ่าย : 102302421431) 
(รหัส GF16หลัก :2016134002110015) 
(รหัส GF14หลัก :201617000M4026) 
(รหัสแหล่งเงิน : 6111310) 

ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สปริง
เกอร์รดนํ้าสนาม (งานอาคารสถานที่) 
-ค่าครุภัณฑ์ 100,000 บาท 
     1) จัดซื้อครุภัณฑ์สปริงเกอร์รดนํ้าสนาม 
จํานวน 1 ชุดๆละ 100,000 บาท เป็นเงิน 
100,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 100,000 บาท

ครุภัณฑ์ 100,000

15. จัดซื้อครุภัณฑ์ตู้รางเลื่อน 
ระบบพวงมาลัย (ฐานรางลอย)   
(งานบริหารงานบุคคลฯ) 
(รหัสเบิกจ่าย : 102302421531) 
(รหัส GF16หลัก : 
2016134002110016) 

ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อครุภัณฑ์ตู้รางเลื่อน 
ระบบพวงมาลัย (ฐานรางลอย)  (งาน
บริหารงานบุคคลฯ) 
-ค่าครุภัณฑ์ 82,300 บาท 
     1) จัดซื้อครุภัณฑ์ตู้รางเลื่อน ระบบ
พวงมาลัย (ฐานรางลอย) จํานวน 1 ชุด เป็น

ครุภัณฑ์ 82,300
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กิจกรรม 
รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลักษณะ
ครุภัณฑ์/รูปแบบรายการท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 

หมวดรายจ่าย จํานวนเงิน 

(รหัส GF14หลัก :201617000M4026) 
(รหัสแหล่งเงิน : 6111310) 

เงิน 82,300 บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 82,300 บาท 
16. จัดซื้อครุภัณฑ์ป้ายไฟว่ิง LED  
(งานประชาสัมพันธ์) 
(รหัสเบิกจ่าย : 102302421631) 
(รหัส GF16หลัก :2016134002110030) 
(รหัส GF14หลัก :201617000M4026) 
(รหัสแหล่งเงิน : 6111310) 

ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อครุภัณฑ์ป้ายไฟว่ิง LED  
(งานประชาสัมพันธ์) 
-ค่าครุภัณฑ์ 78,000 บาท 
     1) จัดซื้อครุภัณฑ์ป้ายไฟว่ิง LED จํานวน 
1 ชุด เป็นเงิน  78,000 บาท 
 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 78,000 บาท 

ครุภัณฑ์ 78,000

17. จัดซื้อครุภัณฑ์ระบบโทรศัพท์
พ้ืนฐาน ตู้สาขา พร้อมอุปกรณ์  
(งานประชาสัมพันธ์) 
(รหัสเบิกจ่าย : 102302421731) 
(รหัส GF16หลัก : 
2016134002110001) 
(รหัส GF14หลัก :201617000M4026) 
(รหัสแหล่งเงิน : 6111310) 

ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อครุภัณฑ์ระบบโทรศัพท์
พ้ืนฐาน ตู้สาขา พร้อมอุปกรณ์  (งาน
ประชาสัมพันธ์) 
-ค่าครุภัณฑ์ 1,552,700 บาท 
     1) จัดซื้อครุภัณฑ์ระบบโทรศัพท์พ้ืนฐาน 
ตู้สาขา พร้อมอุปกรณ์  จํานวน 1 ระบบ เป็น
เงิน 1,552,700 บาท 
 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,552,700 บาท 

ครุภัณฑ์ 1,552,700

18. จัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะเหล็กเขียน
หนังสือ 
(รหัสเบิกจ่าย : 102302421831) 
(รหัส GF16หลัก : 2016134002110036)

(รหัส GF14หลัก : 201617000M4026) 
(รหัสแหล่งเงิน : 6111310) 

ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะเหล็กเขียน
หนังสือ 
-ค่าครุภัณฑ์ 416,000 บาท 
  1) จัดซื้อครภัุณฑ์โต๊ะเหล็กเขียนหนังสือ 130 
ตัวๆ ละ 3,200 บาท เป็นเงิน 416,000 บาท 
 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 416,000 บาท 

ครุภัณฑ์ 416,000

19. จัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะญี่ปุ่น
สําหรับเขียนหนังสือ 
(รหัสเบิกจ่าย : 102302421931) 
(รหัส GF16หลัก : 2016134002110018)

(รหัส GF14หลัก :201617000M4026) 
(รหัสแหล่งเงิน : 6111310) 

ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะญี่ปุ่น
สําหรับเขียนหนังสือ 
-ค่าครุภัณฑ์ 345,00 บาท 
     1) จัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะญี่ปุ่นสําหรับเขียน
หนังสือ 150 ตัวๆละ 2,300 บาท เป็นเงิน 
345,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 345,000 บาท

ครุภัณฑ์ 345,000

20. จัดซื้อครุภัณฑ์ชุดที่นอน
ฟองนํ้าอัด 
(รหัสเบิกจ่าย : 102302422031) 
(รหัส GF16หลัก : 
2016134002110002) 
(รหัส GF14หลัก :201617000M4026) 
(รหัสแหล่งเงิน : 6111310) 
 

ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดที่นอน
ฟองนํ้าอัด 
-ค่าครุภัณฑ์ 162,200 บาท 
     1) จัดซื้อครุภัณฑ์ชุดที่นอนฟองนํ้าอัด 1 
ชุด เป็นเงิน 162,200 บาท 

  

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 162,200 บาท 

ครุภัณฑ์ 162,200
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กิจกรรม 
รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลักษณะ
ครุภัณฑ์/รูปแบบรายการท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 

หมวดรายจ่าย จํานวนเงิน 

21. ปรับปรุงหลังคาอาคารหอพัก 
5 อาคาร 
(รหัสเบิกจ่าย : 102302422132) 
(รหัส GF16หลัก :2016134002110001) 
(รหัส GF14หลัก :201617000M4026) 
(รหัสแหล่งเงิน : 6111320) 

ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลังคาอาคารหอพัก 
5 อาคาร  
-ค่าที่ดินและสิง่ก่อสร้าง 1,999,000 บาท  
     1) ปรับปรุงหลังคาอาคารหอพัก 5 
อาคาร 1 งาน เป็นเงิน 1,999,000 บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,999,000 บาท 

สิ่งก่อสร้าง 1,999,000

22. ก่อสร้างหลังคาคลุมลาน
อเนกประสงค์ 25*50 
(รหัสเบิกจ่าย : 102302422232) 
(รหัส GF16หลัก : 
2016134002110002) 
(รหัส GF14หลัก :201617000M4026) 
(รหัสแหล่งเงิน : 6111320) 

ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างหลังคาคลุมลาน
อเนกประสงค์ 25*50   
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 9,466,900 บาท 
     1) ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างหลังคาคลุม
ลานอเนกประสงค์ 25*50 จาํนวน 1 งาน 
เป็นเงิน 9,466,900 บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 9,466,900 บาท 

สิ่งก่อสร้าง 9,466,900

23. ก่อสร้างถนนผิวแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีตบริเวณอาคารฝึกสาขา
สัตวศาสตร์  
(รหัสเบิกจ่าย : 102302422332) 
(รหัส GF16หลัก : 2016134002110007)

(รหัส GF14หลัก : 201617000M4026) 
(รหัสแหล่งเงิน : 6111320) 

ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างถนนผิวแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีตบริเวณอาคารฝึกสาขาสัตวศาสตร์  
-ค่าที่ดินและสิง่ก่อสร้าง 562,300 บาท 
     1) ก่อสร้างถนนผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
บริเวณอาคารฝึกสาขาสัตวศาสตร์ 1 งาน เป็น
เงิน 562,300 บาท  
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 562,300 บาท 

สิ่งก่อสร้าง 562,300

24. ปรับปรุงทางเท้า ผิวแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีตบริเวณสระนํ้า
ราชพฤกษ์ 
(รหัสเบิกจ่าย : 102302422432) 
(รหัส GF16หลัก :2016134002110005) 
(รหัส GF14หลัก :201617000M4026) 
(รหัสแหล่งเงิน : 6111320) 

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการปรับปรุงทางเท้าผิว
แอสฟัลท์ติกคอนกรีตบริเวณสระนํ้าราชพฤกษ์  
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 1,633,000 บาท 
     1) ปรับปรุงทางเท้า ผิวแอสฟัลท์ติกคอ
นกรีตบริเวณสระนํ้าราชพฤกษ์ 1 งาน เป็น
เงิน 1,633,000 บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,633,000 บาท 

สิ่งก่อสร้าง 1,633,000

25. ปรับปรุงขยายผิวจราจรแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีตจากแยกเกษตร
ถึงบ้านพักอาจารย์ 
(รหัสเบิกจ่าย : 102302422532) 
(รหัส GF16หลัก : 
2016134002110003) 
(รหัส GF14หลัก : 
201617000M4026) 
(รหัสแหล่งเงิน : 6111320) 
 

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการปรับปรุงขยายผิว
จราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตจากแยกเกษตร
ถึงบ้านพักอาจารย์  
-ค่าที่ดินและสิง่ก่อสร้าง 793,800 บาท 
     1) ปรับปรุงขยายผิวจราจรแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีตจากแยกเกษตรถึงบ้านพักอาจารย์ 
1 งาน เป็นเงิน 793,800 บาท 

 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 793,800 บาท 

สิ่งก่อสร้าง 793,800
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กิจกรรม 
รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลักษณะ
ครุภัณฑ์/รูปแบบรายการท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 

หมวดรายจ่าย จํานวนเงิน 

26. ปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคาร
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม 
(รหัสเบิกจ่าย : 102302422632) 
(รหัส GF16หลัก : 
2016134002110006) 
(รหัส GF14หลัก :201617000M4026) 
(รหัสแหล่งเงิน : 6111320) 

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการปรับปรุงระบบ
ไฟฟ้าอาคารสํานักศิลปะและวัฒนธรรม  
-ค่าที่ดินและสิง่ก่อสร้าง 611,000 บาท 
     1) ปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคารสํานัก
ศิลปะและวัฒนธรรม 1 งาน เป็นเงิน 
611,000 บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 611,000 บาท 

สิ่งก่อสร้าง 611,000

27. ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริม
เหล็กและรางระบายนํ้าหน้า
อาคารฝึกประสบกาณ์วิชาชีพ 
(โรงแรมจอมพล) 
(รหัสเบิกจ่าย : 102302422732) 
(รหัส GF16หลัก : 
2016134002110004) 
(รหัส GF14หลัก : 
201617000M4026) 
(รหัสแหล่งเงิน : 6111320) 

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการก่อสร้างลาน
คอนกรีตเสริมเหล็กและรางระบายนํ้าหน้า
อาคารฝึกประสบกาณ์วิชาชีพ (โรงแรมจอมพล)
จํานวน 1 งาน 
-ค่าที่ดินและสิง่ก่อสร้าง 1,535,400 บาท 
     1) ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กและ
รางระบายนํ้าหน้าอาคารฝึกประสบกาณ์
วิชาชีพ (โรงแรมจอมพล) 1 งาน เป็นเงิน 
1,535,400 บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,535,400 บาท 

สิ่งก่อสร้าง 1,535,400

28. ก่อสร้างระบบเคเบิลใต้ดิน
จ่ายไฟฟ้าแรงสูงบริเวณถนน
ราชบุรี-ผาปก ช่วงตัดผ่าน
มหาวิทยาลัยฯ 
(รหัสเบิกจ่าย : 102302422832) 
(รหัส GF16หลัก : 
201613400242002) 
(รหัส GF14หลัก :201617000M4026) 
(รหัสแหล่งเงิน : 6111320) 

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการก่อสร้างระบบ
เคเบิลใต้ดินจ่ายไฟฟ้าแรงสูงบริเวณถนน
ราชบรฎุ-ผาปก ช่วงตัดผ่านมหาวิทยาลัยฯ  
-ค่าที่ดินและสิง่ก่อสร้าง 10,9000,000 บาท 
     1) ก่อสร้างระบบเคเบิลใต้ดินจ่าย
ไฟฟ้าแรงสูงบริเวณถนนราชบุรี-ผาปก ช่วงตัด
ผ่านมหาวิทยาลัยฯ  1 งาน เป็นเงิน 
10,9000,000 บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10,900,000 บาท 

สิ่งก่อสร้าง 10,900,000

29. ก่อสร้างอัฒจันทร์ กําแพงกันดิน
หลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ 
ขนาด 35*61 ม. 
(รหัสเบิกจ่าย : 102302422932) 
(รหัส GF16หลัก : 
201613400242001) 
(รหัส GF14หลัก : 
201617000M4026) 
(รหัสแหล่งเงิน : 6111320) 

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการก่อสร้างอัฒจันทร์ 
กําแพงกันดิน หลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ 
ขนาด 35*61 ม.  
-ค่าที่ดินและสิง่ก่อสร้าง 16,909,200 บาท 
   1)ก่อสร้างอัฒจันทร์ กําแพงกันดิน หลังคา
คลุมลานอเนกประสงค์ ขนาด 35*61 ม.  1 
งาน เป็นเงิน 16,909,200 บาท 

 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 16,909,200 บาท 

สิ่งก่อสร้าง 16,909,200

  
 รวมทั้งสิ้น 49,656,900
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15. แนวทางการประเมินโครงการ 
      สิ่งที่ต้องการประเมิน 
 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ 
      วิธีที่ใช้ในการประเมิน  

จัดซื้อจัดจ้าง/เบิกจ่าย/รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ 
      ผู้ประเมิน  

ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี 
 

                                                                          
   ลงช่ือ.....................................................ผู้ขออนุมัติโครงการ 
              (นายพูนชัย คทาวัชรกุล) 
         ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี 
                                                       
 
                          
 
    ลงช่ือ.....................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
      (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยฤทธ์ิ  ศิลาเดช)  
     อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
โครงการเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 
แหล่งงบประมาณ  1, งบประมาณแผ่นดิน   
1. โครงการ จัดซื้อวัสดุกองนโยบายและแผน     รหัสโครงการ 6127000005 

 

2. ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวปราณี สุขเกษม     หน่วยงาน กองนโยบายและแผน 

 

3. โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 
     ยุทธศาสตร์ที ่06, ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย 
     กลยุทธ์ 0604, 6.4 : พัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารและการพัฒนาบุคลากร 
     ตัวชี้วัดที่ 6.4.1 ร้อยละความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสาย
วิชาการและสายสนับสนุน 

 

4. โครงการสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจําปีของมหาวิทยาลัย 
     แผนงาน  แผนงานพ้ืนฐาน 
     ผลผลิต  ผู้สําเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
     งาน/โครงการ  งานบริหารจัดการ/พัฒนา 

 

5. หลักการและเหตุผล 
 กองนโยบายและแผน เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนนโยบายและภารกิจของมหาวิทยาลัย และ
ต้องมีความพร้อมในทุก ๆ ด้าน จึงจําเป็นต้องมีวัสดุในการสนับสนุนภารกิจให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการ
จัดต้ังมหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 

6. วัตถุประสงค์โครงการ 
 เพ่ือจัดซื้อวัสดุกองนโยบายและแผน 

 

7. กลุ่มเป้าหมาย 
 วัสดุกองนโยบายและแผน 

 

8. รูปแบบกิจกรรม  
 รายงานการเบิกจ่าย 

 

9. สถานที่ดําเนินการ 
 กองนโยบายและแผน 
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10.  ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ (Output) 

ตัวชี้วัด(Indicators) หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. จัดซื้อวัสดุในการสนับสนุนภารกิจงานกองนโยบายและแผน ครั้ง 7 
เชิงคุณภาพ    
   1. วัสดุเพียงพอต่อความต้องการใช้งาน ร้อยละ 80 
เชิงเวลา   
   1. โครงการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด ร้อยละ 80 

 
11.  ตัวชี้วัดความสําเร็จของกิจกรรม (Output) 

กิจกรรม 
ตัวชี้วัด

(Indicators) หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย (Target) 

ปี 2560 ปี 2561 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.60 – ธ.ค.60) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.61 – มี.ค.61) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.61 - มิ.ย.61) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.61 - ก.ย.61) 

1. จัดซื้อวัสดุกอง
นโยบายและแผน 

ตัวช้ีวัดเชิง
ปริมาณ : จํานวน
การจัดซื้อวัสดุ 

ครั้ง 1 2 2 2 

 ตัวช้ีวัดเชิง
คุณภาพ : วัสดุมี
ความพร้อมใช้
งาน 

ร้อยละ 100 100 100 100 

 
12. ผลทีค่าดวา่จะได้รับ 
      วัสดุมีความพร้อมใช้งานตลอดเวลา 
 
13. แผนการดําเนนิงาน   

กิจกรรม รวมทั้งสิ้น 

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงนิ(บาท) 
ปี 2560 ปี 2561 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.60 – ธ.ค.60) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.61 – มี.ค.61) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.61 – มิ.ย.61) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.61 – ก.ย.61) 

1. จัดซื้อวัสดุกอง
นโยบายและแผน 

49,500 9,500 13,000 13,000 14,000 
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14. งบประมาณท่ีใช ้
กิจกรรม 

รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลักษณะครุภัณฑ์/รูปแบบ
รายการที่ดินและสิง่ก่อสร้าง 

หมวดรายจ่าย จํานวนเงิน 

1. จัดซื้อวัสดุกอง
นโยบายและแผน 
(รหัสเบิกจ่าย : 
102202130121) 
(รหัส GF16หลัก : 
2016134001000000) 
(รหัส GF14หลัก : 
201617000M4025) 
(รหัสแหล่งเงิน : 
6111220) 

ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุกองนโยบายและแผน 
-ค่าวัสดุ 49,500 บาท 
      1) หมึกถา่ยเอกสาร 2 ชุดๆละ 5,900 เป็นเงิน 
11,800 บาท 
      2) หมึกและไข ก๊อปป้ีปริ้น 8 ชุดๆละ 3,110 
บาท เป็นเงิน 24,880 บาท 
     3) หมึกเติม Cannon 4 ส ี6 ขวดๆละ 490 บาท 
เป็นเงิน 2,940 บาท 
     4) หมึกเติม EPSON 6 ส ี6 ขวดๆละ 490 บาท 
เป็นเงิน 2,940 บาท 
      5) ลูกแมก็เย็บไฟฟ้า 5 กล่องๆละ 950 บาท 
เป็นเงิน 4,750 บาท  
      6) วัสดุสาํนักงานเบ็ดเตล็ด (เช่น ลวดเสียบ,ตัว
หนีบดํา,นํ้ายาป้ายคําผิด,ปากกา,กาวยูฮู เป็นต้น) 
จํานวน 10 รายการ เป็นเงิน 2,190 บาท 

 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 49,500 บาท 

วัสดุ 49,500

  รวมทั้งสิ้น 49,500

15. แนวทางการประเมินโครงการ 
      สิ่งที่ต้องการประเมิน 
 รายงานการเบิกจ่าย 
      วิธีที่ใช้ในการประเมิน  

รายงานการเบิกจ่าย 
      ผู้ประเมิน  

ผู้อํานวยการกองนโยบายและแผน/รองอธิการบดีฝ่ายนโยบาย แผน และงบประมาณ 
 

                                                                          
   ลงช่ือ.....................................................ผู้ขออนุมัติโครงการ 
             (นางสาวปราณี  สขุเกษม) 
       ผู้อํานวยการกองนโยบายและแผน 
                                                       
                         
 
    ลงช่ือ.....................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
      (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยฤทธ์ิ  ศิลาเดช)  
     อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
โครงการเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 
แหล่งงบประมาณ  1, งบประมาณแผ่นดิน   
1. โครงการ จัดซื้อวัสดุกองนโยบายและแผน     รหัสโครงการ 6127000006 

 

2. ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวปราณี สุขเกษม   หน่วยงาน กองนโยบายและแผน 

 

3. โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 
     ยุทธศาสตร์ที ่06, ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย 
     กลยุทธ์ 0604, 6.4 : พัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารและการพัฒนาบุคลากร 
     ตัวชี้วัดที่ 6.4.1 ร้อยละความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสาย
วิชาการและสายสนับสนุน 

 

4. โครงการสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจําปีของมหาวิทยาลัย 
     แผนงาน  แผนงานพ้ืนฐาน 
     ผลผลิต  ผู้สําเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
     งาน/โครงการ  งานบริหารจัดการ/พัฒนา 

 

5. หลักการและเหตุผล 
 กองนโยบายและแผน เป็นส่วนหน่ึงในการขับเคลื่อนนโยบายและภารกิจของมหาวิทยาลัย จึงต้องมี
ความพร้อมในทุก ๆ ด้าน และจําเป็นต้องวัสดุในการสนับสนุนภารกิจ เพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของ
การจัดต้ังมหาวิทยาลัย เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 

6. วัตถุประสงค์โครงการ 
 เพ่ือจัดซื้อวัสดุกองนโยบายและและแผน 

 

7. กลุ่มเป้าหมาย 
 วัสดุกองนโยบายและแผน 

 

8. รูปแบบกิจกรรม  
 รายงานการเบิกจ่าย 

 

9. สถานที่ดําเนินการ 
 กองนโยบายและแผน 
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10.  ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ (Output) 
ตัวชี้วัด(Indicators) หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย(Target) 

เชิงปริมาณ   
   1. จัดซื้อวัสดุในการสนับสนุนภารกิจงานกองนโยบายและแผน ครั้ง 4 
เชิงคุณภาพ    
   1. วัสดุเพียงพอต่อความต้องการใช้งาน ร้อยละ 80 
เชิงเวลา   
   1. โครงการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด ร้อยละ 80 

 
11.  ตัวชี้วัดความสําเร็จของกิจกรรม (Output) 

กิจกรรม 
ตัวชี้วัด

(Indicators) หน่วยนับ
ค่าเป้าหมาย(Target) 

ปี 2560 ปี 2561 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.60 – ธ.ค.60) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.61 – มี.ค.61) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.61 - มิ.ย.61) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.61 - ก.ย.61) 

1. จัดซื้อวัสดุกอง
นโยบายและแผน 

ตัวช้ีวัดเชิง
ปริมาณ : จํานวน
การจัดซื้อวัสดุ 

ครั้ง 2 2 - - 

 ตัวช้ีวัดเชิง
คุณภาพ : วัสดุมี
ความพร้อมใช้
งาน 

ร้อยละ 100 100 - - 

 
12. ผลทีค่าดวา่จะได้รับ 
      วัสดุมีความพร้อมใช้งาน 
 
13. แผนการดําเนนิงาน   

กิจกรรม รวมทั้งสิ้น 

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงนิ(บาท) 
ปี 2560 ปี 2561 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.60 – ธ.ค.60) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.61 – มี.ค.61) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.61 – มิ.ย.61) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.61 – ก.ย.61) 

1. จัดซื้อวัสดุกอง
นโยบายและแผน 

11,920 5,960 5,960 - - 
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14. งบประมาณท่ีใช ้
กิจกรรม 

รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลักษณะ
ครุภัณฑ์/รูปแบบรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

หมวดรายจ่าย จํานวนเงิน 

1. จัดซื้อวัสดุกองนโยบายและแผน 
(รหัสเบิกจ่าย : 102302430121) 
(รหัส GF16หลัก : 2016134002000000) 
(รหัส GF14หลัก : 201617000M4026) 
(รหัสแหล่งเงิน : 6111220) 

ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุกอง
นโยบายและแผน 
-ค่าวัสดุ 11,920 บาท 
     1) หมึก HP85A จํานวน 3 กล่อง 
ๆละ 2,540 บาท เป็นเงิน 7,620 
บาท 
     2) หมึก HP 78A จํานวน 1 
กล่อง ๆละ 2,850 บาท เป็นเงิน 
2,850 บาท 
      3) วัสดุสาํนักงานเบ็ดเตล็ด 
(ยางลบ ดินสอ กาวย่น ลูกแมก็ เป็น
ต้น) จํานวน 10 รายการ เป็นเงิน 
1,450 บาท 

 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 11,920 บาท 

วัสดุ 11,920

  รวมทั้งสิ้น 11,920

15. แนวทางการประเมินโครงการ 
      สิ่งที่ต้องการประเมิน 
 รายงานการเบิกจ่าย 
      วิธีที่ใช้ในการประเมิน  

รายงานการเบิกจ่าย 
      ผู้ประเมิน  

ผู้อํานวยการกองนโยบายและแผน/รองอธิการบดีฝ่ายนโยบาย แผน และงบประมาณ 
 

                                                                          
   ลงช่ือ.....................................................ผู้ขออนุมัติโครงการ 
             (นางสาวปราณี  สขุเกษม) 
       ผู้อํานวยการกองนโยบายและแผน 
                                                       
 
                          
 
    ลงช่ือ.....................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
      (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยฤทธ์ิ  ศิลาเดช)  
     อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
โครงการเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 
แหล่งงบประมาณ  1, งบประมาณแผ่นดิน   
1. โครงการ บริหารจัดการงานงบประมาณและสารสนเทศมหาวิทยาลัย  รหัสโครงการ 6127000007 

 

2. ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวปราณี สุขเกษม      หน่วยงาน กองนโยบายและแผน 

 

3. โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 
     ยุทธศาสตร์ที ่06, ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย 
     กลยุทธ์ 0604, 6.4 : พัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารและการพัฒนาบุคลากร 
     ตัวชี้วัดที่ 6.4.1 ร้อยละความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสาย
วิชาการและสายสนับสนุน 

 

4. โครงการสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจําปีของมหาวิทยาลัย 
     แผนงาน  แผนงานพ้ืนฐาน 
     ผลผลิต  ผู้สําเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
     งาน/โครงการ  งานบริหารจัดการ/พัฒนา 

 

5. หลักการและเหตุผล 
 การดําเนินงานและพัฒนากองนโยบายและแผนเป็นส่วนหน่ึงที่สําคัญในการขับเคลื่อนนโยบายและ
ภารกิจของมหาวิทยาลัย ซึ่งการดําเนินการด้านงบประมาณ การติดตาม ประเมินผลแลการขับเคล่ือน
แผนพัฒนามหาวิทยาลัย ตามกระบวนการพัฒนาแผนน้ัน จึงเป็นภารกิจสําคัญของกองนโยบายและแผนที่
ต้องดําเนินการเพ่ือให้การขับเคลื่อน นโยบาย ภารกิจ ยุทธศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยบรรลุตามเป้าหมายท่ี
กําหนดไว้ 

 

6. วัตถุประสงค์โครงการ 
 1. สนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ  
 2. ขับเคลื่อน นโยบาย ภารกิจ ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ ของมหาวิทยาลัย 

 

7. กลุ่มเป้าหมาย 
  ผู้บริหาร/บุคลากรกองนโยบายและแผน 

 

8. รูปแบบกิจกรรม  
 การจัดซื้อจัดจ้าง/ประชุม 

 

9. สถานที่ดําเนินการ 
 กองนโยบายและแผน 
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10.  ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ (Output) 
ตัวชี้วัด(Indicators) หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย (Target) 

เชิงปริมาณ   
   1. การเบิกจา่ยงบประมาณตามแผน ร้อยละ 80 
   2. การเบิกจา่ยงบประมาณงบลงทุน ร้อยละ 85 
   3. การเบิกจา่ยงบประมาณในภาพรวม ร้อยละ 80 
เชิงคุณภาพ    
   1. ผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนด ร้อยละ 80 
เชิงเวลา   
   1. โครงการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด ร้อยละ 80 

 

11.  ตัวชี้วัดความสําเร็จของกิจกรรม (Output) 

กิจกรรม ตัวชี้วัด (Indicators) หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย (Target) 

ปี 2560 ปี 2561 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.60 – ธ.ค.60) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.61 – มี.ค.61) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.61 - มิ.ย.61)
ไตรมาส 4 

(ก.ค.61 - ก.ย.61) 

1. ค่าบริการอินเตอร์เน็ต ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 
จํานวนการใช้บริการ
อินเตอร์เน็ต 

คร้ัง 3 3 3 3 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 
การเบิกจ่ายเป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ 

ร้อยละ 80 80 80 80 

2. การจัดทําเอกสาร 
รายงานประจําป/ีสารสนเทศ
ของมหาวิทยาลัย 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 
จํานวนเอกสารเผยแพร่ 

เล่ม - 300 300 - 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 
เล่มเอกสารรายงานมี
ประสิทธิภาพ 

ร้อยละ - 100 100 - 

3. พัฒนางานและ
บริหารงานนโยบาย 
งบประมาณ และสารสนเทศ
ของมหาวิทยาลัย 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 
งานบริหารจัดการงาน
นโยบาย งบประมาณ 
และสารสนเทศของ
มหาวิทยาลัย 

งาน 2 3 3 3 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 
การดําเนินงานเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ 

ร้อยละ 100 100 100 100 

4. จัดซ้ือครุภัณฑ์เคร่ือง โทร 
สารแบบใช้กระดาษธรรมดาส่ง
เอกสารได้คร้ังละ 20 แผ่น 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จัดซ้ือ
ครุภัณฑ์เคร่ืองโทรสาร 

เคร่ือง 1 - - - 

 ตัวชี้วัดเชิงคณภาพ : 
เคร่ืองโทรสารมีคุณภาพ
ตรงตามมาตรฐานและ
คุณลักษณะท่ีกําหนด 

ร้อยละ 100 - - - 
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กิจกรรม ตัวชี้วัด (Indicators) หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย (Target) 

ปี 2560 ปี 2561 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.60 – ธ.ค.60) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.61 – มี.ค.61) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.61 - มิ.ย.61)
ไตรมาส 4 

(ก.ค.61 - ก.ย.61) 

5. จัดซ้ือครุภัณฑ์เคร่ือง
สํารองไฟ ขนาด 800 VA 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 
จัดซ้ือครุภัณฑ์เคร่ือง
สํารองไฟ ขนาด 800 VA

เคร่ือง 1 - - - 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 
เคร่ืองสํารองไฟมี
คุณภาพเป็นไปตาม
มาตรฐานและ
คุณลักษณะท่ีกําหนด 

ร้อยละ 100 - - - 

6. จัดซ้ือครุภัณฑ์ตู้เหล็กเก็บ
แบบฟอร์ม 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 
จัดซ้ือครุภัณฑ์ตู้เหล็ก
เก็บแบบฟอร์ม 

หลัง 1 - - - 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ตู้
เหล็กจัดเก็บแบบฟอร์ม
มีคุณภาพตรงตาม
มาตรฐานและ
คุณลักษณะท่ีกําหนด 

ร้อยละ 100 - - - 

7. จัดซ้ือครุภัณฑ์เคร่ืองพิมพ์
สําเนาระบบดิจิตอล ความ
ละเอียด 300x600 จุดต่อ
ตารางน้ิว 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 
จัดซ้ือครุภัณฑ์
เคร่ืองพิมพ์สําเนาระบบ
ดิจิตอล ความละเอียด 
300x600 จุดต่อ
ตารางน้ิว 

เคร่ือง 1 - - - 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 
เคร่ืองพิมพ์สําเนาระบบ
ดิจิตอลมีคุณภาพตรง
ตามมาตรฐานและคุณ
ลักณะที่กําหนด 

ร้อยละ 100 - - - 

8. จัดซ้ือชุดครุภัณฑ์
ประกอบอาคารศูนย์ฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพธุรกิจ 
จอมพล 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 
จัดซ้ือชุดครุภัณฑ์
ประกอบอาคารศูนย์ฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ
ธุรกิจ จอมพล 

ชุด 1 - - - 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ชุด
ครุภัณฑ์ประกอบอาคาร
ศูนย์ฝึกประสบการณ์
วิชาชีพธุรกิจ จอมพล มี
คุณภาพตรงตาม
มาตรฐานและ
คุณลักษณะท่ีกําหนด 
 
 

ร้อยละ 100 - - - 
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กิจกรรม ตัวชี้วัด (Indicators) หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย (Target) 

ปี 2560 ปี 2561 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.60 – ธ.ค.60) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.61 – มี.ค.61) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.61 - มิ.ย.61)
ไตรมาส 4 

(ก.ค.61 - ก.ย.61) 

9. จัดซื้อครุภัณฑ์
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ 
หรือชนิด LED ขาวดํา 
ชนิด Network แบบที่ 1 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : 
จัดซื้อครุภัณฑ์
เครื่องพิมพ์ชนิด
เลเซอร์ หรือชนิด 
LED ขาวดํา ชนิด 
Network แบบที่ 1 

เครื่อง 2 - - - 

 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : 
เครื่องพิมพ์ชนิด
เลเซอร์ หรือชนิด 
LED ขาวดํา ชนิด 
Network แบบที่ 1 มี
คุณภาพตรงตาม
มาตรฐานและ
คุณลักษณะทีกํ่าหนด 

ร้อยละ 100 - - - 

10. จัดซื้อครุภัณฑ์
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ 
หรือชนิด LED ชนิด 
Network แบบที่ 2 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : 
จัดซื้อครุภัณฑ์
เครื่องพิมพ์ชนิด
เลเซอร์ หรือชนิด 
LED ชนิด Network 
แบบที่ 2 

เครื่อง 2 - - - 

 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : 
เครื่องพิมพ์ชนิด
เลเซอร์ หรือชนิด 
LED ชนิด Network 
แบบที่ 2 มีคณุภาพ
ตรงตามมาตรฐาน
และคุณลกัษณะที่
กําหนด 

ร้อยละ 100 - - - 

 
12. ผลทีค่าดวา่จะได้รับ 
 การบริหารงานกองนโยบายและแผนมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตรงตามภารกิจของหน่วยงาน
และมหาวิทยาลัย 
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13. แผนการดําเนนิงาน   

กิจกรรม รวมทั้งสิ้น 

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงนิ(บาท) 
ปี 2560 ปี 2561 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.60 – ธ.ค.60)
ไตรมาส 2 

(ม.ค.61 – มี.ค.61) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.61 – มิ.ย.61)
ไตรมาส 4 

(ก.ค.61 – ก.ย.61)

1. ค่าบริการอินเตอร์เน็ต 7,600 1,900 1,900 1,900 1,900 
2. การจัดทําเอกสารรายงานประจําปี/
สารสนเทศของมหาวิทยาลัย 

150,000 - 60,000 90,000 - 

3. พัฒนางานและบริหารงานนโยบาย 
งบประมาณ และสารสนเทศของ
มหาวิทยาลัย 

142,400 35,600 35,600 35,600 35,600 

4. จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องโทรสาร แบบ
ใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ครั้ง
ละ 20 แผ่น 

18,000 18,000 - - - 

5. จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องสํารองไฟ 
ขนาด 800 VA 

16,800 16,800 - - - 

6. จัดซื้อครุภัณฑ์ตู้เหล็กเก็บ
แบบฟอร์ม 

4,300 4,300 - - - 

7. จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์สําเนา
ระบบดิจิตอล ความละเอียด 300x600 
จุดต่อตารางน้ิว 

180,000 180,000 - - - 

8. จัดซื้อชุดครภัุณฑ์ประกอบอาคาร
ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพธุรกิจ 
จอมพล 

1,430,0
00

1,430,000 - - - 

9. จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ชนิด
เลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดํา ชนิด 
Network แบบที่ 1 

15,800 15,800 - - - 

10. จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ชนิด
เลเซอร์ หรือชนิด LED ชนิด Network 
แบบที่ 2 

15,000 15,000 - - - 
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14. งบประมาณท่ีใช ้

กิจกรรม 
รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/

คุณลักษณะครุภัณฑ์/รูปแบบรายการ
ที่ดินและสิง่ก่อสร้าง 

หมวดรายจ่าย จํานวนเงิน 

1. ค่าบริการอินเตอร์เน็ต 
(รหัสเบิกจ่าย : 102302440154) 
(รหัส GF16หลัก:2016134002700003)
(รหัส GF14หลัก : 201617000M4026) 
(รหัสแหล่งเงิน : 6111500) 

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ
ค่าบริการอินเตอร์เน็ต 
-ค่าใช้สอย 7,600 บาท 
     1) ค่าบริการอินเตอร์เน็ต 12 
เดือน เป็น 7,600 บาท 
รวมเป็นเงินท้ังสิ้น 7,600 บาท

รายจ่ายอ่ืน 7,600

2. การจัดทําเอกสารรายงานประจําปี/
สารสนเทศของมหาวิทยาลัย 
(รหัสเบิกจ่าย : 102302440254) 
(รหัส GF16หลัก : 
2016134002700003) 
(รหัส GF14หลัก : 201617000M4026) 
(รหัสแหล่งเงิน : 6111500) 

ค่าใช้จ่ายในการจัดทํา
เอกสารรายงานประจําปี/
สารสนเทศของมหาวิทยาลัย 
-ค่าใช้สอย 150,000 บาท 
     1) ค่าจ้างจัดทําเล่มรายงาน
ประจําปี 300 เล่มๆละ 300 บาท 
เป็นเงิน 90,000 บาท 
     2) ค่าจ้างจัดทําเล่ม
สารสนเทศของมหาวิทยาลัย 300 
เล่มๆละ 200 บาท เป็นเงิน 
60,000 บาท 
รวมเป็นเงินท้ังสิ้น 150,000 บาท

รายจ่ายอ่ืน 150,000

3. พัฒนางานและบริหารงานนโยบาย 
งบประมาณ และสารสนเทศของ
มหาวิทยาลัย 
(รหัสเบิกจ่าย : 102302440354) 
(รหัส GF16หลัก : 
2016134002700003) 
(รหัส GF14หลัก : 201617000M4026) 
(รหัสแหล่งเงิน : 6111500) 

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและ
บริหารงานนโยบาย งบประมาณ 
และสารสนเทศ ของมหาวิทยาลัย 
-ค่าตอบแทน 52,400 บาท 
     1) ค่าปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ จํานวน 7 คน (ส.-อ. ชม.
ละ 60 บาท ไม่เกิน 7 ชม./วัน  
และ จ. - ศ. ชม.ละ 50 บาท ไม่
เกิน 4 ชม./วัน)  เป็นเงิน 52,400 
บาท 
-ค่าใช้สอย 20,750 บาท 
     1) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์  
(เคร่ืองถ่ายเอกสาร, เคร่ืองเรียง
กระดาษ,เคร่ืองอัดสําเนา,เคร่ือง
ปร้ินเตอร์ เป็นต้น) เป็นเงิน  
14,800 บาท 
     2) ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม
สําหรับการประชุมด้านนโยบาย
และงบประมาณ จํานวน 6 คร้ังๆ
ละ 20 คน ๆ ละ 35 บาท เป็นเงิน 
4,200 บาท 

รายจ่ายอ่ืน 142,400
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กิจกรรม 
รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/

คุณลักษณะครุภัณฑ์/รูปแบบรายการ
ที่ดินและสิง่ก่อสร้าง 

หมวดรายจ่าย จํานวนเงิน 

      3) ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 
ประชุมคณะกรรมการจัดทํา
รายงานประจําป ี50 คนๆละ 35 
บาท จํานวน 1 คร้ัง เป็นเงิน 
1,750 บาท 

 

 -ค่าวัสดุ 69,250 บาท 
     1) กระดาษ A 4 จํานวน 500 
รีมๆละ 105 บาท เป็นเงิน 
52,500 บาท 
     2) หมึก ย่ีห้อ Fuji p355d 
จํานวน 2 ชุดๆละ 3,800 บาท 
เป็นเงิน 7,600 บาท 
     3) หมึก 78A จํานวน 1 กล่อง 
เป็นเงิน 2,850 บาท 
     4) กระดาษปก 20 แพ็คๆละ 
200 บาท เป็นเงิน 4,000 บาท 
     5) กาวสองหน้าบาง จํานวน 
30 ม้วนๆละ 45 บาท เป็นเงิน 
1,350 บาท 
     6) วัสดุอ่ืนๆ (ลวดเสียบ,ดินสอ
,ยางลบ,ลิควิค, ลูกแม็ก, กาวสอง
หน้าแบบบาง ฯลฯ) เป็นเงิน 950 
บาท 
 
(หมายเหตุ วัสดุสําหรับการจัดทํา
เอกสารเพื่อชี้แจงกรรมาธิการ/คํา
ขอต้ังงบประมาณ/แผนปฏิบัติการฯ 
ฯลฯ)  
รวมเป็นเงินท้ังสิ้น 142,400 บาท 

 

4. จัดซ้ือครุภัณฑ์เคร่ืองโทรสาร แบบใช้
กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้คร้ังละ 20 
แผ่น 
(รหัสเบิกจ่าย : 102302440431) 
(รหัส GF16หลัก : 
2016134002110022) 
(รหัส GF14หลัก : 201617000M4026) 
(รหัสแหล่งเงิน : 6111500) 

ค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ือครุภัณฑ์
เคร่ืองโทรสาร แบบใช้กระดาษ
ธรรมดา ส่งเอกสารได้คร้ังละ 20 
แผ่น 
-ค่าครุภัณฑ์ 18,000 บาท 
     1) จัดซ้ือครุภัณฑ์
เคร่ืองโทรสาร แบบใช้กระดาษ
ธรรมดา  ส่งเอกสารได้คร้ังละ 20 
แผ่น จํานวน 1 เคร่ือง เป็นเงิน 
18,000 บาท 
รวมเป็นเงินท้ังสิ้น 18,000 บาท 
 

ครุภัณฑ์ 18,000
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กิจกรรม 
รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/

คุณลักษณะครุภัณฑ์/รูปแบบรายการ
ที่ดินและสิง่ก่อสร้าง 

หมวดรายจ่าย จํานวนเงิน 

5. จัดซ้ือครุภัณฑ์เคร่ืองสํารองไฟ ขนาด 
800 VA 
(รหัสเบิกจ่าย : 102302440531) 
(รหัส GF16หลัก : 
2016134002110007) 
(รหัส GF14หลัก : 201617000M4026) 
(รหัสแหล่งเงิน : 6111500) 

ค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ือครุภัณฑ์
เคร่ืองสํารองไฟ ขนาด 800 VA 
-ค่าครุภัณฑ์ 16,800 บาท 
     1) เคร่ืองสํารองไฟ ขนาด 
800 VA  จํานวน 6 เคร่ืองๆละ 
2,800 บาท เป็นเงิน 16,800 บาท 
 
รวมเป็นเงินท้ังสิ้น 16,800 บาท 

ครุภัณฑ์ 16,800

6. จัดซ้ือครุภัณฑ์ตู้เหล็กเก็บแบบฟอร์ม 
(รหัสเบิกจ่าย : 102302440631) 
(รหัส GF16หลัก : 
2016134002110001) 
(รหัส GF14หลัก : 201617000M4026) 
(รหัสแหล่งเงิน : 6111500) 

ค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ือตู้เหล็กเก็บ
แบบฟอร์ม 
-ค่าครุภัณฑ์ 4,300 บาท 
    1) จัดซ้ือครุภัณฑ์ตู้เหล็กเก็บ
แบบฟอร์ม จํานวน 1 หลังๆละ 
4,300 บาท เป็นเงิน 4,300 บาท 
 
รวมเป็นเงินท้ังสิ้น 4,300 บาท 

ครุภัณฑ์ 4,300

7. จัดซ้ือครุภัณฑ์เคร่ืองพิมพ์สําเนาระบบ
ดิจิตอล ความละเอียด 300x600 จุดต่อ
ตารางน้ิว 
(รหัสเบิกจ่าย : 102302440731) 
(รหัส GF16หลัก : 
2016134002110012) 
(รหัส GF14หลัก : 201617000M4026) 
(รหัสแหล่งเงิน : 6111500) 

ค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ือครุภัณฑ์
เคร่ืองพิมพ์สําเนาระบบดิจิตอล 
ความละเอียด 300x600 จุดต่อ
ตารางน้ิว 
-ค่าครุภัณฑ์ 180,000 บาท 
    1) จัดซ้ือครุภัณฑ์เคร่ืองพิมพ์
สําเนาระบบดิจิตอล ความละเอียด 
300x600 จุดต่อตารางนิ้ว จํานวน 
1 เคร่ืองๆละ 180,000 บาท เป็น
เงิน 180,000 บาท 
 
รวมเป็นเงินท้ังสิ้น 180,000 บาท 

ครุภัณฑ์ 180,000

8. จัดซ้ือชุดครุภัณฑ์ประกอบอาคารศูนย์
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพธุรกิจ จอมพล 
(รหัสเบิกจ่าย : 102302440831) 
(รหัส GF16หลัก : 
2016134002120002) 
(รหัส GF14หลัก : 201617000M4026) 
(รหัสแหล่งเงิน : 6111500) 

ค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ือชุดครุภัณฑ์
ประกอบอาคารศูนย์ฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพธุรกิจ จอมพล
-ค่าครุภัณฑ์ 1,430,000 บาท 
    1) ชุดครุภัณฑ์ประกอบอาคาร
ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพธุรกจิ
จอมพล จํานวน 1 ชุดๆละ 
1,430,000 บาท เป็นเงิน 
1,430,000 บาท 
 
รวมเป็นเงินท้ังสิ้น 1,430,000 
บาท 
 

ครุภัณฑ์ 1,430,000
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กิจกรรม 
รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/

คุณลักษณะครุภัณฑ์/รูปแบบรายการ
ที่ดินและสิง่ก่อสร้าง 

หมวดรายจ่าย จํานวนเงิน 

9. จัดซ้ือครุภัณฑ์เคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ 
หรือชนิด LED ขาวดํา ชนิด Network 
แบบท่ี 1 
(รหัสเบิกจ่าย : 102302440931) 
(รหัส GF16หลัก : 
2016134002110026) 
(รหัส GF14หลัก : 201617000M4026) 
(รหัสแหล่งเงิน : 6111500) 

ค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ือครุภัณฑ์
เคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด 
LED ขาวดํา ชนิด Network แบบ
ท่ี 1 
-ค่าครุภัณฑ์ 15,800 บาท 
   1) จัดซ้ือครุภัณฑ์เคร่ืองพิมพ์
ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาว
ดํา ชนิด Network แบบท่ี 1 
จํานวน 2 เคร่ือง ๆ ละ 7,900 
บาท เป็นเงิน 15,800 บาท 
 
รวมเป็นเงินท้ังสิ้น 15,800 บาท 

ครุภัณฑ์ 15,800

10. จัดซ้ือครุภัณฑ์เคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ 
หรือชนิด LED ชนิด Network แบบท่ี 2 
(รหัสเบิกจ่าย : 102302441031) 
(รหัส GF16หลัก : 
2016134002110032) 
(รหัส GF14หลัก : 201617000M4026) 
(รหัสแหล่งเงิน : 6111500) 

ค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ือครุภัณฑ์
เคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด 
LED ชนิด Network แบบท่ี 2 
-ค่าครุภัณฑ์ 15,000 บาท 
    1) จัดซ้ือครุภัณฑ์เคร่ืองพิมพ์
ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ชนิด 
Network แบบท่ี 2 จํานวน 1 
เคร่ืองๆละ 15,000 บาท เป็นเงิน 
15,000 บาท 
 
รวมเป็นเงินท้ังสิ้น 15,000 บาท 

ครุภัณฑ์ 15,000

  รวมท้ังสิ้น 1,979,900

15. แนวทางการประเมินโครงการ 
      สิ่งที่ต้องการประเมิน 
 รายงานแผน/ผลการใช้งบประมาณ 
      วิธีที่ใช้ในการประเมิน  

รายงนแผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ 
      ผู้ประเมิน  

ผู้อํานวยการกองนโยบายและแผน/รองอธิการบดีฝ่ายนโยบาย แผน และงบประมาณ 
 
 
 
 

 
 
 
 

                                                                            
   ลงช่ือ.....................................................ผู้ขออนุมัติโครงการ 
             (นางสาวปราณี  สขุเกษม) 
        ผู้อํานวยการกองนโยบายและแผน                            
 
ลงช่ือ.....................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยฤทธ์ิ  ศลิาเดช)  
  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
โครงการเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 
แหล่งงบประมาณ  1, งบประมาณแผ่นดิน   
1. โครงการ บริหารจัดการมหาวิทยาลัยเพ่ือการกํากับ ติดตามผลผลัพธ์ตามพันธกิจ     รหัสโครงการ 
6127000008  (ตัวบ่งช้ีที่ 5.1) 
 

2. ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวปราณี สุขเกษม                 หน่วยงาน กองนโยบายและแผน 

 

3. โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 
     ยุทธศาสตร์ที ่06, ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย 
     กลยุทธ์ 0606, 6.6 : พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 
     ตัวชี้วัดที่ 6.6.1 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย 

 

4. โครงการสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจําปีของมหาวิทยาลัย 
     แผนงาน  แผนงานพ้ืนฐาน 
     ผลผลิต  ผู้สําเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
     งาน/โครงการ  งานบริหารจัดการ/พัฒนา 

 

5. หลักการและเหตุผล 
 กองนโยบายและแผน เป็นส่วนหนึ่งที่สําคัญในการดําเนินการขับเคล่ือนนโยบายและภารกิจของ
มหาวิทยาลัย และมีความจําเป็นที่จะต้องดําเนินการจัดทําแผนต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ให้บรรลุตามพันธกิจ
ของมหาวิทยาลัยที่กําหนดไว้ 

 

6. วัตถุประสงค์โครงการ 
 เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัย 

  
7. กลุ่มเป้าหมาย 
 ผู้บริหารมหาวิทยาลัย/หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย 

 

8. รูปแบบกิจกรรม  
 จัดประชุม/รูปเล่มรายงานผลการดําเนินการ/รายงานการเบิกจ่าย 

 

9. สถานที่ดําเนินการ 
 กองนโยบายและแผน 
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10.  ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ (Output) 
ตัวชี้วัด(Indicators) หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย(Target) 

เชิงปริมาณ   
   1. การเบิกจา่ยงบประมาณตามแผน ร้อยละ 80 
เชิงคุณภาพ    
   1. ผลการประเมินการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของ
ผู้บริหาร 

คะแนน 4 

เชิงเวลา   
   1. โครงการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด ร้อยละ 80 

 
11.  ตัวชี้วัดความสําเร็จของกิจกรรม (Output) 

กิจกรรม 
ตัวชี้วัด

(Indicators) หน่วยนับ
ค่าเป้าหมาย (Target) 

ปี 2560 ปี 2561 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.60 – ธ.ค.60) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.61 – มี.ค.61) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.61 - มิ.ย.61) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.61 - ก.ย.61) 

1. จัดประชุมเพ่ือรายงาน
ผลการดําเนินงานและ
ทบทวนแผนกลยุทธ์พัฒนา
มหาวิทยาลัย 4 ปี/
แผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี/แผนงานพัฒนา
คุณภาพประจําป/ีแผนกล
ยุทธ์ทางเงิน 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 
จํานวนผู้เข้าร่วม
ประชุม 

คน - - 40 - 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 
การดําเนินการ
ประชุมเป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ 

ร้อยละ - - 100 - 

 

12. ผลทีค่าดวา่จะได้รับ 
   การบริหารงานเป็นไปตามภารกิจของมหาวิทยาลัย 
 

13. แผนการดําเนนิงาน   

กิจกรรม รวมทั้งสิ้น 

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงนิ(บาท) 
ปี 2560 ปี 2561 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.60 – ธ.ค.60) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.61 – มี.ค.61) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.61 – มิ.ย.61) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.61 – ก.ย.61) 

1. จัดประชุมเพ่ือรายงานผล
การดําเนินงานและทบทวน
แผนกลยุทธ์พัฒนา
มหาวิทยาลัย 4 ปี /
แผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี/แผนงานพัฒนา
คุณภาพประจําป/ีแผนกล
ยุทธ์ทางเงิน 

200,000 - - 200,000 - 
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14. งบประมาณท่ีใช ้
กิจกรรม 

รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลักษณะครุภัณฑ์/รูปแบบ
รายการที่ดินและสิง่ก่อสร้าง 

หมวด
รายจ่าย 

จํานวนเงิน 

1. จัดประชุมเพ่ือรายงานผล
การดําเนินงานและทบทวน
แผนกลยุทธ์พัฒนา
มหาวิทยาลัย 4 ปี /แผนปฏิบัติ
ราชการประจําป/ีแผนงาน
พัฒนาคุณภาพประจําปี/แผน
กลยุทธ์ทางเงิน 
(รหัสเบิกจ่าย : 
102302450154) 
(รหัส GF16หลัก : 
2016134002700005) 
(รหัส GF14หลัก : 
201617000M4026) 
(รหัสแหล่งเงิน : 6111500) 

กิจกรรมท่ี 1 : ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการจัดประชุมเพ่ือ
รายงานผลการดําเนินการและทบทวนแผนกลยุทธ์พัฒนา
มหาวิทยาลัย 4 ปี/แผนปฏิบัติราชการประจําปี/แผนงาน
พัฒนาคุณภาพประจําปี/แผนกลยุทธ์ทางเงิน  เป็นเงิน 
180,650 บาท 
-ค่าใช้สอย  169,120 บาท 
     1) ค่าท่ีพัก จํานวน 2 คืนๆละ 20 ห้องๆละ 1,800 
บาท เป็นเงิน 72,000 บาท  
     2) ค่าอาหารเช้า 40 คนๆละ 50 บาท เป็นเงิน 2,000 
บาท 
     3) ค่าอาหารเย็น 40 คนๆละ 2 ม้ือๆละ 350 บาท 
เป็นเงิน 28,000 บาท 
     4) ค่าอาหารกลางวัน 40 คนๆละ 3 ม้ือๆละ 350 
บาท เป็นเงิน 42,000 บาท 
     5) ค่าอาหารว่างแลเคร่ืองด่ืม 40 คนๆละ 6 ม้ือๆละ 
60 บาท 14,400 บาท 
     6) ค่ามันเชื้อเพลิง 1 คร้ัง เป็นเงิน 10,000 บาท 
     7) ค่าเบี้ยเลี้ยงพนักงานขับรถ 1 คน 3 วันๆละ 240 
บาท เป็นเงิน 720 บาท 
 
-ค่าวัสดุ  11,530 บาท  
     1) กระดาษ A 4 จํานวน 42 รีมๆละ 105 บาท เป็น
เงิน 4,410 บาท 
     2) ไขและหมึก 1 ชุดๆละ 2,900 บาท เป็นเงิน 
2,900 บาท  
     3) แฟ้มใส่เอกสาร 40 แฟ้มๆละ 95 บาท เป็นเงิน 
3,800 บาท  
     4) ปากกา 40 ด้าม เป็นเงิน 420 บาท  
     5) ถ่านอัลคาไลน์ AAA จํานวน 4 แพ็คๆละ 145 บาท 
(8 ก้อน) เป็นเงิน 725 บาท 
 

รายจ่าย
อ่ืน 

200,000 

กิจกรรม 
รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลักษณะครุภัณฑ์/รูปแบบ

รายการที่ดินและสิง่ก่อสร้าง 
หมวด
รายจ่าย 

จํานวนเงิน 
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 กิจกรรมที่ 2 : ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการจัดทํา
เอกสารเล่มแผนกลยุทธ์พัฒนามหาวิทยาลัย 4 ปี /
แผนปฏิบัติราชการประจําปี/แผนกลยุทธ์ทาง
การเงิน /แผนงานพัฒนาคุณภาพประจําปี เพ่ือใช้
ในการตรวจประเมินคุณภาพภายใน 
-ค่าวัสดุ 19,350 บาท  
     1) หมึกเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล 1 
ชุดๆละ 5,900 บาท เป็นเงิน 5,900 บาท  
     2) กระดาษปก 120 g จํานวน 10 แพ็คๆละ 
180 บาท  เป็นเงิน 1,800 บาท  
     3) หมึก cannon 2 ชุด ( 4 ส)ี ๆละ 2,000 
บาท  เป็นเงิน 4,000 บาท 
     4) กาวย่น 100 ม้วนๆละ 35 บาท เป็นเงิน 
3,500 บาท 
     5) กระดาษแบงค์สี 10 แพ็คๆละ 200 บาท 
เป็นเงิน 2,000 บาท 
     6) กระดาษสต๊ิกเกอร์ 5 ห่อๆละ 180 บาท 
เป็นเงิน 900 บาท  
     7) กระดาษโฟโต้ 6 แพ็คๆละ 150 บาท เป็น
เงิน 900 บาท  
     8) แผ่น CD 1 กล่องๆละ 350 เป็นเงิน 350 
บาท  
    

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 200,000 บาท 

 

  รวม
ทั้งสิ้น 

200,000

 
 
 
 
 
 
15. แนวทางการประเมินโครงการ 
      สิ่งที่ต้องการประเมิน 
 รายงานผลการดําเนินงาน/รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ 
      วิธีที่ใช้ในการประเมิน  

รายงานผลการดําเนินงาน/รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ 
      ผู้ประเมิน  

รองอธิการบดีฝ่ายนโยบาย แผน และงบประมาณ/ผู้อํานวยการกองนโยบายและแผน 
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   ลงช่ือ.....................................................ผู้ขออนุมัติโครงการ 
             (นางสาวปราณี  สขุเกษม) 
       ผู้อํานวยการกองนโยบายและแผน 
                                                       
 
                          
 
    ลงช่ือ.....................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
      (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยฤทธ์ิ  ศิลาเดช)  
     อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 

โครงการเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

แหล่งงบประมาณ  1, งบประมาณแผ่นดิน   
1. โครงการ บริหารจัดการงานบริหารการคลังและทรัพย์สิน รหัสโครงการ 6128000002 
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     และชําระค่าสาธารณูปโภค (ด้านสังคมฯ) 

 

2. ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวหทัยรัตน์ มีจันทร์    หน่วยงาน งานบริหารการคลังและทรัพย์สิน 

 

3. โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 
     ยุทธศาสตร์ที ่06, ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย 
     กลยุทธ์ 0604, 6.4 : พัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารและการพัฒนาบุคลากร 
     ตัวชี้วัดที่ 6.4.1 ร้อยละความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสาย
วิชาการและสายสนับสนุน 

 

4. โครงการสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจําปีของมหาวิทยาลัย 
     แผนงาน  แผนงานพ้ืนฐาน 
     ผลผลิต  ผู้สําเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
      งาน/โครงการ  งานบริหารจัดการ/พัฒนา 

 

5. หลักการและเหตุผล 
 งานบริหารการคลังและทรัพย์สิน เป็นหน่วยงานสนับสนุนการบริหารงานตามภารกิจของ
มหาวิทยาลัย เพ่ือให้การปฏิบัติงานดําเนินการบรรลุเป้าหมายตามภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย จึง
จําเป็นต้องดําเนินการจัดหาทรัพยากร     ให้เพียงพอต่อการสนับสนุนการบริหารงานตามภารกิจของ
มหาวิทยาลัยเพ่ือให้มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 

 

6. วัตถุประสงค์โครงการ 
 1. สนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพและให้เกิดประโยชน์
สูงสุด  
 2. พัฒนางานบริหารการคลังและทรัพย์สินให้มีขีดความสามารถด้านการปฏิบัติงาน 

 

7. กลุ่มเป้าหมาย 
 บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย/บุคคลภายนอก 

 

8. รูปแบบกิจกรรม  
 วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง/เบิกจ่าย 

 

9. สถานที่ดําเนินการ 
 งานบริหารการคลังและทรัพย์สิน 

 

10.  ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ (Output) 
ตัวชี้วัด(Indicators) หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย (Target) 

เชิงปริมาณ   
   1. การเบิกจา่ยงบประมาณตามแผน ร้อยละ 80 
   2. การเบิกจา่ยงบประมาณงบลงทุน ร้อยละ 85 
   3. การเบิกจา่ยงบประมาณในภาพรวม ร้อยละ 80 
เชิงคุณภาพ    
   1. ผลการประเมินการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหาร คะแนน 4 
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เชิงเวลา   
   1. การเบิกจา่ยงบประมาณตามแผน ร้อยละ 80 
   2. การเบิกจา่ยงบประมาณงบลงทุน ร้อยละ 85 
   3. การเบิกจา่ยงบประมาณในภาพรวม ร้อยละ 80 

 
11.  ตัวชี้วัดความสําเร็จของกิจกรรม (Output) 

กิจกรรม ตัวชี้วัด(Indicators) หน่วยนับ
ค่าเป้าหมาย (Target) 

ปี 2560 ปี 2561 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.60 – ธ.ค.60) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.61 – มี.ค.61) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.61 - มิ.ย.61)
ไตรมาส 4 

(ก.ค.61 - ก.ย.61) 

1. บริหารจัดการด้าน
สาธารณูปโภค  
(ด้านสังคมฯ) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การ
เบิกจ่ายงบประมาณการ
ชําระค่าสาธารณปูโภค 

คร้ัง 1 1 1 1 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 
ความสําเร็จของผลการ
เบิกจ่ายงบประมาณ 

ร้อยละ 100 100 100 100 

2. สมทบค่าสาธารณูปโภค 
(ห้องสมุดฯ) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การ
เบิกจ่ายงบประมาณการ
ชําระค่าสาธารณปูโภค 

คร้ัง - - - 1 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 
ความสําเร็จของผลการ
เบิกจ่ายงบประมาณ 

ร้อยละ - - - 100 

3. จัดซ้ือเคร่ืองถ่าย
เอกสาร ระบบดิจิตอล 
(ขาว-ดํา) ความเร็ว 30 
แผ่นต่อนาที 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดซ้ือ
เคร่ืองถ่ายเอกสาร ระบบ
ดิจิตอล (ขาว-ดํา) ความเร็ว 
30 แผ่นต่อนาที 

เคร่ือง 1 - - - 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : เคร่ือง
ถ่ายเอกสารมีคุณภาพตรง
ตามมาตรฐานและ
คุณลักษณะท่ีกําหนด 

ร้อยละ 100 - - - 

 
12. ผลทีค่าดวา่จะได้รับ 
 การบริหารงานบริหารการคลังและทรัพย์สนิมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 
13. แผนการดําเนนิงาน   

กิจกรรม รวมทั้งสิ้น 

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงนิ(บาท) 
ปี 2560 ปี 2561 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.60 – ธ.ค.60) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.61 – มี.ค.61) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.61 – มิ.ย.61) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.61 – ก.ย.61) 

1. บริหารจัดการด้าน
สาธารณูปโภค (ด้าน
สังคมฯ) 

2,953,700 1,925,000 986,700 21,000 21,000 
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2. สมทบค่า
สาธารณูปโภค  
(ห้องสมุดฯ) 

240,000 - - - 240,000 

3. จัดซื้อเคร่ืองถ่าย
เอกสาร ระบบดิจิตอล 
(ขาว-ดํา) ความเร็ว 30 
แผ่นต่อนาท ี

120,000 120,000 - - - 

 
14. งบประมาณท่ีใช ้

กิจกรรม 
รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/

คุณลักษณะครุภัณฑ์/รูปแบบรายการที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง 

หมวดรายจ่าย จํานวนเงิน 

1. บริหารจัดการด้าน
สาธารณูปโภค (ด้านสังคมฯ) 
(รหัสเบิกจ่าย : 102302460122) 
(รหัส GF16หลัก : 
2016134002000000) 
(รหัส GF14หลัก : 
201617000M4026) 
(รหัสแหล่งเงิน : 6111220) 

ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ
ด้านสาธารณูปโภค (ด้านสังคมฯ) 
-ค่าสาธารณูปโภค 2,953,700 
บาท 
  1) ค่าไฟฟ้า 2,753,900 บาท 
  2) ค่าโทรศัพท์  199,800 บาท 

 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,953,700 บาท

ใช้สอย 2,953,700

2. สมทบค่าสาธารณูปโภค  
(ห้องสมุดฯ) 
(รหัสเบิกจ่าย : 102302460254) 
(รหัส GF16หลัก : 
2016134002700001) 
(รหัส GF14หลัก : 
201617000M4026) 
(รหัสแหล่งเงิน : 6111500) 

สมทบค่าสาธารณูปโภค (ห้อง
สมุดฯ) 
-ค่าสาธารณูปโภค 240,000 บาท 
     1) ค่าสาธารณูปโภค 
(ห้องสมุด) เป็นเงิน 240,000 
บาท 

 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 240,000 บาท 

รายจ่ายอ่ืน 240,000

3. จัดซื้อเคร่ืองถ่ายเอกสาร 
ระบบดิจิตอล (ขาว-ดํา) ความเร็ว 
30 แผ่นต่อนาที 
(รหัสเบิกจ่าย : 102302460331) 
(รหัส GF16หลัก : 
2016134002110027) 
(รหัส GF14หลัก : 
201617000M4026) 
(รหัสแหล่งเงิน : 6111310) 

ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเคร่ืองถ่าย
เอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ดํา) 
ความเร็ว 30 แผ่นต่อนาที 
-ค่าครุภัณฑ์ 120,000 บาท 
     1) จัดซื้อเคร่ืองถ่ายเอกสาร 
ระบบดิจิตอล (ขาว-ดํา) ความเร็ว 
30 แผ่นต่อนาที  จํานวน 1 
เครื่อง เป็นเงิน 120,000 บาท 

 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 120,000 บาท 

ครุภัณฑ์ 120,000

  รวมทั้งสิ้น 3,313,700
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15. แนวทางการประเมินโครงการ 
      สิ่งที่ต้องการประเมิน 
 รายงานงานแผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ 
      วิธีที่ใช้ในการประเมิน  

รายงานแผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ 
      ผู้ประเมิน  

หัวหน้างานบริหารการคลังและทรัพย์สิน 
 
 
 

                                                                            
   ลงช่ือ.....................................................ผู้ขออนุมัติโครงการ 
            (นางสาวหทัยรัตน์  มีจันทร์) 
     หัวหน้างานบริหารการคลังและทรัพย์สนิ 
                                                                            

 
    ลงช่ือ.....................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
      (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยฤทธ์ิ  ศิลาเดช)  
     อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
โครงการเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 
แหล่งงบประมาณ  1, งบประมาณแผ่นดิน   
1. โครงการ บริหารจัดการงานบริหารการคลังและทรัพย์สิน   รหัสโครงการ 6128000003 
     และชําระค่าสาธารณูปโภค (ด้านวิทย์ฯ) 

 

2. ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวหทัยรัตน์ มีจันทร์    หน่วยงาน งานบริหารการคลังและทรัพย์สิน 
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3. โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 
     ยุทธศาสตร์ที ่06, ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย 
     กลยุทธ์ 0604, 6.4 : พัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารและการพัฒนาบุคลากร 
     ตัวชี้วัดที่ 6.4.1 ร้อยละความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสาย
วิชาการและสายสนับสนุน 

 

4. โครงการสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจําปีของมหาวิทยาลัย 
     แผนงาน  แผนงานพ้ืนฐาน 
     ผลผลิต  ผู้สําเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
     งาน/โครงการ  งานบริหารจัดการ/พัฒนา 

 

5. หลักการและเหตุผล 
 งานบริหารการคลังและทรัพย์สิน เป็นหน่วยงานสนับสนุนการบริหารงานตามภารกิจของ
มหาวิทยาลัย เพ่ือให้การปฏิบัติงานดําเนินการบรรลุเป้าหมายตามภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย จึง
จําเป็นต้องดําเนินการจัดหาทรัพยากร     ให้เพียงพอต่อการสนับสนุนการบริหารงานตามภารกิจของ
มหาวิทยาลัยเพ่ือให้มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 

 

6. วัตถุประสงค์โครงการ 
 1. สนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพและให้เกิดประโยชน์
สูงสุด  
 2. พัฒนางานบริหารการคลังและทรัพย์สินให้มีขีดความสามารถด้านการปฏิบัติงาน 

 

7. กลุ่มเป้าหมาย 
 บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย/บุคคลภายนอก 

 

8. รูปแบบกิจกรรม  
 วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง/เบิกจ่าย 

 

9. สถานที่ดําเนินการ 
 งานบริหารการคลังและทรัพย์สิน 

 

 
10.  ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ (Output) 

ตัวชี้วัด (Indicators) หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. การเบิกจา่ยงบประมาณตามแผน ร้อยละ 80 
   2. การเบิกจา่ยงบประมาณงบลงทุน ร้อยละ 85 
   3. การเบิกจา่ยงบประมาณในภาพรวม ร้อยละ 80 
เชิงคุณภาพ    
   1. ผลการประเมินการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของ
ผู้บริหาร 

คะแนน 4 
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เชิงเวลา   
   1. การเบิกจา่ยงบประมาณตามแผน ร้อยละ 80 
   2. การเบิกจา่ยงบประมาณงบลงทุน ร้อยละ 85 
   3. การเบิกจา่ยงบประมาณในภาพรวม ร้อยละ 80 

 
11.  ตัวชี้วัดความสําเร็จของกิจกรรม (Output) 

กิจกรรม 
ตัวชี้วัด

(Indicators) หน่วยนับ
ค่าเป้าหมาย (Target) 

ปี 2560 ปี 2561 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.60 – ธ.ค.60) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.61 – มี.ค.61) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.61 - มิ.ย.61) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.61 - ก.ย.61) 

1. บริหารจัดการด้าน
สาธารณูปโภค  
(ด้านวิทย์ฯ) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 
การเบิกจ่าย
งบประมาณการ
ชําระค่า
สาธารณูปโภค 

คร้ัง 1 1 1 1 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 
ความสําเร็จของผล
การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ร้อยละ 100 100 100 100 

2. จัดซ้ือครุภัณฑ์
สแกนเนอร์ สําหรับงาน
เก็บเอกสารระดับ
ศูนย์บริการ แบบท่ี 2 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 
จัดซ้ือสแกนเนอร์  
สําหรับงานเก็บ
เอกสารระดับศูนย์ 
บริการ แบบท่ี 2 

เคร่ือง 1 - - - 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 
สแกนเนอร์ มี
คุณภาพตรงตาม
มาตรฐานและ
คุณลักษณะท่ี
กําหนด 

ร้อยละ 100 - - - 

 
12. ผลทีค่าดวา่จะได้รับ 
 การบริหารงานบริหารการคลังและทรัพย์สนิมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
13. แผนการดําเนนิงาน   

กิจกรรม รวมทั้งสิ้น 

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงนิ(บาท) 
ปี 2560 ปี 2561 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.60 – ธ.ค.60) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.61 – มี.ค.61) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.61 – มิ.ย.61) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.61 – ก.ย.61) 

1. บริหารจัดการด้าน
สาธารณูปโภค  
(ด้านวิทย์ฯ) 

1,936,400 1,433,100 473,300 15,000 15,000 
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2. จัดซื้อครุภัณฑ์
สแกนเนอร์ สําหรับ
งานเก็บเอกสารระดับ
ศูนย์บริการ แบบที่ 2 

29,000 29,000 - - - 

 
14. งบประมาณท่ีใช ้

กิจกรรม 
รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/

คุณลักษณะครุภัณฑ์/รูปแบบรายการที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง 

หมวดรายจ่าย จํานวนเงิน 

1. บริหารจัดการด้าน
สาธารณูปโภค (ด้านวิทย์ฯ) 
(รหัสเบิกจ่าย : 102202140122) 
(รหัส GF16หลัก : 2016134001000000) 
(รหัส GF14หลัก : 201617000M4025) 
(รหัสแหล่งเงิน : 6111220) 

ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ
ด้านสาธารณูปโภค (ด้านวิทย์) 
-ค่าสาธารณูปโภค 1,936,400 
บาท 
     1) ค่าไฟฟ้า 1,816,400 บาท 
     2) ค่าโทรศัพท์ 120,000 
บาท 

 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,936,400 
บาท 

ใช้สอย 1,936,400

2. จัดซื้อครุภัณฑ์สแกนเนอร์ 
สําหรับงานเก็บเอกสารระดับ
ศูนย์บริการ แบบที่ 2 
(รหัสเบิกจ่าย : 102202140231) 
(รหัส GF16หลัก : 2016134001110020) 
(รหัส GF14หลัก : 201617000M4025) 
(รหัสแหล่งเงิน : 6111310) 

ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อครุภัณฑ์
สแกนเนอร์ สําหรับงานเก็บ
เอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 
2 
-ค่าครุภัณฑ์ 29,000 บาท 
     1) จัดซื้อครุภัณฑ์สแกนเนอร์ 
สําหรับงานเก็บเอกสารระดับ
ศูนย์บริการ แบบที่ 2  จํานวน 1 
เครื่อง เป็นเงิน 29,000 บาท 

 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 29,000 บาท 

ครุภัณฑ์ 29,000

  รวมทั้งสิ้น 1,965,400

 
 
15. แนวทางการประเมินโครงการ 
      สิ่งที่ต้องการประเมิน 
 รายงานแผน/ผลการใช้งบประมาณ 
      วิธีที่ใช้ในการประเมิน  

รายงานแผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ 
      ผู้ประเมิน  

งานบริหารการคลังและทรัพย์สิน 
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   ลงช่ือ.....................................................ผู้ขออนุมัติโครงการ 
            (นางสาวหทัยรัตน์  มีจันทร์) 
     หัวหน้างานบริหารการคลังและทรัพย์สนิ 
                                                       
 
                          
 
    ลงช่ือ.....................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
      (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยฤทธ์ิ  ศิลาเดช)  
     อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
โครงการเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 
แหล่งงบประมาณ  1, งบประมาณแผ่นดิน   
1. โครงการ บริหารจัดการด้านสาธารณูปโภค      รหัสโครงการ 6128000004 
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     (สมทบชําระค่าสาธารณูปโภค) 

 

2. ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวหทัยรัตน์ มีจันทร์    หน่วยงาน งานบริหารการคลังและทรัพย์สิน 

 

3. โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 
     ยุทธศาสตร์ที ่01, ยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาท้องถิ่น  
     กลยุทธ ์0101, 1.1 บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพ่ือยกระดับเศรษฐกิจของท้องถิ่นในจังหวัดราชบุรี 
     ตัวชี้วัดที่ 1.1.6 การบริการวิชาการแก่สังคม 

 

4. โครงการสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจําปีของมหาวิทยาลัย 
     แผนงาน  แผนงานพ้ืนฐาน 
     ผลผลิต  ผลงานการให้บริการวิชาการ 
     งาน/โครงการ  งานบริการวิชาการ 

 

5. หลักการและเหตุผล 
 มหาวิทยาลัยฯ เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ต้องให้การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน เพ่ือให้มี
ความพร้อมในทุก ๆ ด้าน จึงจําเป็นต้องมีทรัพยากร บริหารจัดการในการสนับสนุนภารกิจให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของการจัดต้ังมหาวิทยาลัย เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือให้การดําเนินการบรรลุเป้าหมายและ
ภาระหน้าที่ จําเป็นต้องจัดหาทรัพยากรให้เพียงพอต่อการสนับสนุนการจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 

 

6. วัตถุประสงค์โครงการ 
 เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่ของส่วนราชการต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยให้ปฏิบัติ
ภารกิจได้บรรลุเป้าหมาย 

 

7. กลุ่มเป้าหมาย 
 เพ่ือให้ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการทุกหน่วยงาน 

 

8. รูปแบบกิจกรรม  
 เบิกจ่ายงบประมาณชําระค่าสาธารณูปโภค 

 

9. สถานที่ดําเนินการ 
 งานบริหารการคลังและทรัพย์สิน 

 

 
10.  ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ (Output) 

ตัวชี้วัด(Indicators) หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. 1. การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผน ร้อยละ 100 
เชิงคุณภาพ    
   1. 1. ประสทิธิภาพในการเบิกจ่ายงบประมาณ ร้อยละ 100 
เชิงเวลา   
   1. 1. การเบิกจ่ายแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด ร้อยละ 100 
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11.  ตัวชี้วัดความสําเร็จของกิจกรรม (Output) 

กิจกรรม 
ตัวชี้วัด

(Indicators) หน่วยนับ
ค่าเป้าหมาย(Target) 

ปี 2560 ปี 2561 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.60 – ธ.ค.60) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.61 – มี.ค.61) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.61 - มิ.ย.61) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.61 - ก.ย.61) 

1. สมทบค่า
สาธารณูปโภค (ศูนย์
เพาะเลี้ยงเน้ือเย่ือฯ) 

ตัวช้ีวัดเชิง
ปริมาณ : การ
เบิกจ่าย
งบประมาณใน
การสมทบชําระ
ค่าสาธารณูปโภค 

ครั้ง - - - 1 

 ตัวช้ีวัดเชิง
คุณภาพ : 
ความสําเร็จของ
ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ร้อยละ - - - 100 

2. สมทบค่าสาธารณู 
ปโภค (ศูนย์ตรวจสอบ
สินค้าเกษตรฯ) 

ตัวช้ีวัดเชิง
ปริมาณ : การ
เบิกจ่าย
งบประมาณใน
การสมทบชําระ
ค่าสาธารณูปโภค 

ครั้ง - - - 1 

 ตัวช้ีวัดเชิง
คุณภาพ : 
ความสําเร็จของ
ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ร้อยละ - - - 100 

 

12. ผลทีค่าดวา่จะได้รับ 
 การบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง มีประสิทธิภาพประสิทธิผล ตรงตาม
ภารกิจของมหาวิทยาลัยฯ 
13. แผนการดําเนนิงาน   

กิจกรรม รวมทั้งสิ้น 

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงนิ(บาท) 
ปี 2560 ปี 2561 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.60 – ธ.ค.60) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.61 – มี.ค.61) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.61 – มิ.ย.61) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.61 – ก.ย.61) 

1. สมทบค่าสาธารณูปโภค  
(ศูนย์เพาะเลี้ยงเน้ือเย่ือฯ) 

200,000 - - - 200,000 

2. สมทบค่าสาธารณูปโภค  
(ศูนย์ตรวจสอบสินค้าเกษตรฯ) 

200,000 - - - 200,000 
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14. งบประมาณท่ีใช ้

กิจกรรม 
รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/

คุณลักษณะครุภัณฑ์/รูปแบบรายการที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง 

หมวดรายจ่าย จํานวนเงิน 

1. สมทบค่าสาธารณูปโภค  
(ศูนย์เพาะเลี้ยงเน้ือเย่ือฯ) 
(รหัสเบิกจ่าย : 102405120154) 
(รหัส GF16หลัก : 
2016134003700005) 
(รหัส GF14หลัก : 
201617000M4027) 
(รหัสแหล่งเงิน : 6111500) 

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการสมทบ
ชําระค่าสาธารณูปโภค  
(ศูนย์เพาะเลี้ยงเน้ือเย่ือฯ) 
-ค่าสาธารณูปโภค 200,000 บาท 
     1) ค่าสาธารณูปโภค   
(ศูนย์เพาะเลี้ยงเน้ือเย่ือฯ) 
200,000 บาท 
 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 200,000 บาท 

รายจ่ายอ่ืน 200,000

2. สมทบค่าสาธารณูปโภค  
(ศูนย์ตรวจสอบสินค้าเกษตรฯ) 
(รหัสเบิกจ่าย : 102405120154) 
(รหัส GF16หลัก : 
2016134003700005) 
(รหัส GF14หลัก : 
201617000M4027) 
(รหัสแหล่งเงิน : 6111500) 

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการสมทบ
ชําระค่าสาธารณูปโภค  
(ศูนย์ตรวจสอบสินค้าเกษตรฯ) 
-ค่าสาธารณูปโภค 200,000 บาท 
     1) ค่าสาธารณูปโภค  
(ศูนย์ตรวจสอบสินค้าเกษตรฯ) 
200,000 บาท 

 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 200,000 บาท 

รายจ่ายอ่ืน 200,000

  รวมทั้งสิ้น 400,000

 
 
 
 
 
 
 
 
 
15. แนวทางการประเมินโครงการ 
      สิ่งที่ต้องการประเมิน 
 รายงานแผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ 
      วิธีที่ใช้ในการประเมิน  

รายงานแผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ 
      ผู้ประเมิน  

หัวหน้างานบริหารการคลังและทรัพย์สิน 
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   ลงช่ือ.....................................................ผู้ขออนุมัติโครงการ 
            (นางสาวหทัยรัตน์  มีจันทร์) 
     หัวหน้างานบริหารการคลังและทรัพย์สนิ 
                                                       
 
 
 
                          
 
    ลงช่ือ.....................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
      (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยฤทธ์ิ  ศิลาเดช)  
     อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
โครงการเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 
แหล่งงบประมาณ  1, งบประมาณแผ่นดิน   
1. โครงการ บริหารจัดการด้านสาธารณูปโภค      รหัสโครงการ 6128000005 
     (สมทบชําระค่าสาธารณูปโภค) 
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2. ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวหทัยรัตน์ มีจันทร์    หน่วยงาน งานบริหารการคลังและทรัพย์สิน 

 

3. โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 
     ยุทธศาสตร์ที ่01, ยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาท้องถิ่น  
     กลยุทธ์ 0107, 1.7 : อนุรักษ์ สืบสาน ส่งเสริม เผยแพร่ พัฒนา และทํานุบํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
และภูมิปัญญาท้องถิ่น  
     ตัวชี้วัดที่ 1.7.2 จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการอนุรักษ์ สืบสาน ส่งเสริม เผยแพร่ พัฒนา และทํานุบํารุง
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น, 1.7.4 จํานวนโครงการท่ีสนับสนุนส่งเสริมและพัฒนาให้มี
เอกลักษณ์ทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมไทย 

 

4. โครงการสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจําปีของมหาวิทยาลัย 
     แผนงาน  แผนงานพ้ืนฐาน 
     ผลผลิต  ผลงานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
     งาน/โครงการ  งานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

 

5. หลักการและเหตุผล 
 มหาวิทยาลัยฯ เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ต้องให้การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน เพ่ือให้มี
ความพร้อม      ในทุก ๆ ด้าน จึงจําเป็นต้องมีทรัพยากร บริหารจัดการในการสนับสนุนภารกิจให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของการจัดต้ังมหาวิทยาลัย เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือให้การดําเนินการบรรลุเป้าหมายและ
ภาระหน้าที่ จําเป็นต้องจัดหาทรัพยากร        ให้เพียงพอต่อการสนับสนุนการจัดการศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 

6. วัตถุประสงค์โครงการ 
 เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่ของส่วนราชการต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยให้ปฏิบัติ
ภารกิจได้บรรลุเป้าหมาย 

 

7. กลุ่มเป้าหมาย 
 เพ่ือให้ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการทุกหน่วยงาน 

 

8. รูปแบบกิจกรรม  
 เบิกจ่ายงบประมาณชําระค่าสาธารณูปโภค 

 

9. สถานที่ดําเนินการ 
 งานบริหารการคลังและทรัพย์สิน 
10.  ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ (Output) 

ตัวชี้วัด(Indicators) หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย (Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. การเบิกจา่ยงบประมาณตามแผน ร้อยละ 100 
เชิงคุณภาพ    
   1. ประสิทธิภาพในการเบิกจ่ายงบประมาณ ร้อยละ 100 
เชิงเวลา   
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   1. การเบิกจา่ยแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด ร้อยละ 100 
 
11.  ตัวชี้วัดความสําเร็จของกิจกรรม (Output) 

กิจกรรม 
ตัวชี้วัด

(Indicators) หน่วยนับ
ค่าเป้าหมาย (Target) 

ปี 2560 ปี 2561 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.60 – ธ.ค.60) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.61 – มี.ค.61) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.61 - มิ.ย.61) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.61 - ก.ย.61) 

1. สมทบค่า
สาธารณูปโภค (ศิลปะ) 

ตัวช้ีวัดเชิง
ปริมาณ : การ
เบิกจ่าย
งบประมาณใน
การสมทบชําระ
ค่าสาธารณูปโภค 

ครั้ง - - - 1 

 ตัวช้ีวัดเชิง
คุณภาพ : 
ความสําเร็จของ
ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ร้อยละ - - - 100 

 
12. ผลทีค่าดวา่จะได้รับ 
 การบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง มีประสิทธิภาพประสิทธิผล ตรงตาม
ภารกิจของมหาวิทยาลัยฯ 
 
13. แผนการดําเนนิงาน   

กิจกรรม รวมทั้งสิ้น 

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงนิ(บาท) 
ปี 2560 ปี 2561 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.60 – ธ.ค.60) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.61 – มี.ค.61) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.61 – มิ.ย.61) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.61 – ก.ย.61) 

1. สมทบค่า
สาธารณูปโภค (ศิลปะ) 

190,000 - - - 190,000 

 
 
 
 
14. งบประมาณท่ีใช ้

กิจกรรม 
รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/

คุณลักษณะครุภัณฑ์/รูปแบบรายการที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง 

หมวดรายจ่าย จํานวนเงิน 



89 

 

1. สมทบค่าสาธารณูปโภค (ศิลปะ)
(รหัสเบิกจ่าย : 102506030154) 
(รหัส GF16หลัก : 
2016134004700002) 
(รหัส GF14หลัก : 
201617000M4028) 
(รหัสแหล่งเงิน : 6111500) 

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการสมทบ
ชําระค่าสาธารณูปโภค (ศิลปะ) 
-ค่าสาธารณูปโภค 190,000 บาท 
     1) ค่าสาธารณูปโภค (ศลิปะ)  
เป็นเงิน 190,000 บาท 

 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 190,000 บาท 

รายจ่ายอ่ืน 190,000

  รวมทั้งสิ้น 190,000

15. แนวทางการประเมินโครงการ 
      สิ่งที่ต้องการประเมิน 
 รายงานแผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ 
      วิธีที่ใช้ในการประเมิน  

รายงานแผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ 
      ผู้ประเมิน  

หัวหน้างานบริหารการคลังและทรัพย์สิน 
 
 
 

                                                                          
   ลงช่ือ.....................................................ผู้ขออนุมัติโครงการ 
            (นางสาวหทัยรัตน์  มีจันทร์) 
     หัวหน้างานบริหารการคลังและทรัพย์สนิ 
                                                       
 
 
 
                          
 
    ลงช่ือ.....................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
      (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยฤทธ์ิ  ศิลาเดช)  
     อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 

 
 
 
 
 
 
 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
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โครงการเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

แหล่งงบประมาณ  1, งบประมาณแผ่นดิน   
1. โครงการ ส่งเสริมและพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษา   รหัสโครงการ 6129000002 

 

2. ผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัจฉรียา โชติกลาง   หน่วยงาน สํานักงานมาตรฐานและ 
             ประกันคุณภาพการศึกษา 

 

3. โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 
     ยุทธศาสตร์ที ่06, ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย 
     กลยุทธ์ 0606, 6.6 : พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 
     ตัวชี้วัดที่ 6.6.1 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย 

 

4. โครงการสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจําปีของมหาวิทยาลัย 
     แผนงาน  แผนงานพ้ืนฐาน 
     ผลผลิต  ผู้สําเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
     งาน/โครงการ  งานจัดการศึกษา/พัฒนานักศึกษา 

 

5. หลักการและเหตุผล 
 สํานักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษาเป็นหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยฯ ที่มีหน้าที่
รับผิดชอบประสานงานให้หน่วยงานหลักต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยฯ ได้แก่ คณะ สํานัก และสถาบัน ตาม
โครงสร้างการบริหารงานดําเนินงานกําหนดระเบียบ วิธีการ ขั้นตอน บุคลากร งบประมาณ และการ
ประเมินคุณภาพภายใน เพ่ือเป็นการประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงานต่าง ๆ เหล่าน้ัน การประเมิน
คุณภาพภายใน จึงมีความจําเป็นอย่างย่ิงที่ต้องมีความพร้อม 

 

6. วัตถุประสงค์โครงการ 
 1. เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนคุณภาพการศึกษาให้กับหลักสูตรและคณะ  
 2. เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานประกันคุณภาพการศึกษาภายในกับเครือข่าย 

  
7. กลุ่มเป้าหมาย 
 บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 

  

8. รูปแบบกิจกรรม  
 อบรม/ประชุม/สัมมนา/ติดตาม/ประเมินผล 

 

9. สถานที่ดําเนินการ 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
 
10.  ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ (Output) 

ตัวชี้วัด (Indicators) หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
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   1. หลกัสูตรได้ทําการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษา 

หลักสูตร 44 

   2. คณะ/วิทยาลัย ได้ทําการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้เก่ียวกับการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 

หน่วยงาน 5 

เชิงคุณภาพ    
   1. หลกัสูตร จํานวน 44 หลักสูตร มีผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน 

คะแนน 3 

   2. คณะ/วิทยาลัย/หน่วยงานสนับสนุน มผีลการประเมนิ
คุณภาพกรศึกษาภายใน 

คะแนน 4 

เชิงเวลา   
   1. โครงการดําเนินงานตามระยะเวลาที่กําหนด ร้อยละ 80 

 

11.  ตัวชี้วัดความสําเร็จของกิจกรรม (Output) 

กิจกรรม 
ตัวชี้วัด

(Indicators) หน่วยนับ
ค่าเป้าหมาย (Target) 

ปี 2560 ปี 2561 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.60 – ธ.ค.60) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.61 – มี.ค.61) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.61 - มิ.ย.61) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.61 - ก.ย.61) 

1. การประชุมเชิง
ปฏิบัติการเรื่องการจัดการ
ความรู้ (KM) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 
ผู้เข้าร่วมโครงการ
การจัดการความรู้ 

ร้อยละ 80 - - - 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 
การดําเนินงานเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ 

ร้อยละ 80 - - - 

2. การถ่ายทอดความรู้
เกณฑ์ สมศ.รอบ 4 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 
จํานวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ร้อยละ 80 - - - 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 
การดําเนินงาน
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ร้อยละ 80 - - - 

3. ทบทวนแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ระดับ
มหาวิทยาลัย  
(improvement plan) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 
จํานวนผู้เข้าร่วม
โครงการทบทวน
แผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

ร้อยละ 80 - - - 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 
การดําเนินงานไป
เป็นอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ร้อยละ 80 - - - 

4. พัฒนาปรับปรุงคู่มือ
การประกันคุณภาพ
การศึกษา ระดับ
หน่วยงานสนับสนุน 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 
จํานวนผู้เข้าร่วม
โครงการพัฒนา
ปรับปรุงคู่มือการ

ร้อยละ - 80 - - 
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กิจกรรม 
ตัวชี้วัด

(Indicators) หน่วยนับ
ค่าเป้าหมาย (Target) 

ปี 2560 ปี 2561 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.60 – ธ.ค.60) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.61 – มี.ค.61) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.61 - มิ.ย.61) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.61 - ก.ย.61) 

ประกัน 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 

คู่มือการบริหารงาน
ระดับหน่วยงาน
สนับสนุน 

เล่ม - 1 - - 

5. การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ  เรื่องตัวชี้วัด
ความสําเร็จของแผน 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 
มีผู้เข้าร่วมโครงการ
ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ เร่ือง
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
ของแผน 

ร้อยละ - 80 - - 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 
มีความเข้าใจใน
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
ของแผน 

ร้อยละ - 80 - - 

6. การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ เร่ือง การ
จัดทําแผนการบริหาร
ความเสี่ยง และต้นทุนต่อ
หน่วย 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 
มีผู้เข้าร่วมโครงการ
การจัดทําแผน
บริหารความเสี่ยง 

ร้อยละ - 80 - - 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 
การดําเนินโครงการ
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ร้อยละ - 80 - - 

7. การเขียนรายงานการ
ประเมินตนเอง ระดับ
มหาวิทยาลัย ประจําปี
การศึกษา 2560 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 
ผู้เข้าร่วมโครงการ
เขียนรายงานการ
ประเมินตนเอง 

ร้อยละ - - - 80 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 
การดําเนินงาน
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ร้อยละ - - - 80 

8. วิพากษ์รายงานการ
ประเมินตนเอง ระดับ
มหาวิทยาลัย ประจําปี
การศึกษา 2560 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 
มีผู้เข้าร่วมโครงการ
วิพากษ์รายงานการ
ประเมินตนเอง 

ร้อยละ - - - 80 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 
การดําเนินงาน
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ร้อยละ - - - 80 
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กิจกรรม 
ตัวชี้วัด

(Indicators) หน่วยนับ
ค่าเป้าหมาย (Target) 

ปี 2560 ปี 2561 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.60 – ธ.ค.60) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.61 – มี.ค.61) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.61 - มิ.ย.61) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.61 - ก.ย.61) 

9. การตรวจประเมินคุณ 
ภาพการศึกษาภายใน 
ระดับมหาวิทยาลัย ประ 
จําปีการศึกษา 2560(สกอ.) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 
คะแนนผลการตรวจ
ประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน 

คะแนน - - - 4 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 
การดําเนินเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ 

ร้อยละ - - - 80 

10. การตรวจประเมินระดับ
มหาวิทยาลัย ประจําปี
การศึกษา 2560 (สมศ.) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 
ผลคะแนนการตรวจ
ประเมินคุณภาพ 

คะแนน - - 3.50 - 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 
การดําเนินงาน
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ร้อยละ - - 80 - 

11. บริหารสํานักงาน
มาตรฐานและประกัน
คุณภาพการศึกษา 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 
จัดซ้ือวัสดุ และ
จัดทําคู่มือด้านการ
ประกัน 

ร้อยละ 80 80 80 80 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 
การดําเนินงานด้าน
การบริหารงาน
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ร้อยละ 80 80 80 80 

12. จัดซ้ือครุภัณฑ์เคร่ือง
ถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล  
(ขาว - ดํา) ความเร็ว 30 
แผ่นต่อนาที 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 
จัดซ้ือครุภัณฑ์เคร่ือง
ถ่ายเอกสาร ระบบ
ดิจิตอล (ขาว-ดํา) 
ความเร็ว 30 แผ่น
ต่อนาที 

เคร่ือง 1 - - - 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 
เคร่ืองถ่ายเอกสาร 
ระบบดิจิตอล  
(ขาว-ดํา) ความเร็ว 
30 แผ่นต่อนาที 
เป็นไปตาม
มาตรฐานท่ีกําหนด 

ร้อยละ 100 - - - 

12. ผลทีค่าดวา่จะได้รับ 
 1. เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนคุณภาพการศึกษาให้กับหลักสูตรและคณะ  
 2. เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานประกันคุณภาพการศึกษาภายในกับเครือข่าย  
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 3. มหาวิทยาลัยทราบเก่ียวกับคุณภาพการดําเนินงานตามพันธกิจ และผลการดําเนินงานตาม
มาตรฐานที่กําหนด สําหรับแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาต่อไป  
 
13. แผนการดําเนนิงาน   

กิจกรรม รวมทั้งสิ้น 

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงนิ(บาท) 
ปี 2560 ปี 2561 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.60 – ธ.ค.60) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.61 – มี.ค.61) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.61 – มิ.ย.61)
ไตรมาส 4 

(ก.ค.61 – ก.ย.61)

1. การประชุมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การ
จัดการความรู้ (KM) 

139,320 139,320 - - - 

2. การถ่ายทอดความรู้เกณฑ์ สมศ.
รอบ 4 

56,030 56,030 - - - 

3. ทบทวนแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย  
(improvement plan) 

23,220 23,220 - - - 

4. พัฒนาปรับปรุงคู่มือการประกัน
คุณภาพการศึกษา ระดับหน่วยงาน
สนับสนุน 

27,470 - 27,470 - - 

5. การประชุมเชิงปฏิบัติการ  เรื่อง
ตัวชี้วัดความสําเร็จของแผน 

55,630 - 55,630 - - 

6. การประชุมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง 
การจัดทําแผนการบริหารความเสี่ยง 
และต้นทุนต่อหน่วย 

148,410 - 148,410 - - 

7. การเขียนรายงานการประเมิน
ตนเอง ระดับมหาวิทยาลัย ประจําปี
การศึกษา 2560 

15,920 - - - 15,920 

8. วิพากษ์รายงานการประเมินตนเอง 
ระดับมหาวิทยาลัย ประจําปีการศึกษา 
2560 

32,220 - - - 32,220 

9. การตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย 
ประจําปีการศึกษา 2560 (สกอ.) 

58,440 - - - 58,440 

10. การตรวจประเมินระดับ
มหาวิทยาลัย ประจําปีการศึกษา 
2560 (สมศ.) 

58,440 - - 58,440 - 

11. บริหารสํานักงานมาตรฐานและ
ประกันคุณภาพการศึกษา 

184,900 46,225 46,225 46,225 46,225 

12. จัดซ้ือครุภัณฑ์เคร่ืองถ่ายเอกสาร 
ระบบดิจิตอล  (ขาว - ดํา) ความเร็ว 
30 แผ่นต่อนาที 

120,000 120,000 - - - 

14. งบประมาณท่ีใช ้
กิจกรรม 

รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลักษณะ
ครุภัณฑ์/รูปแบบรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

หมวดรายจ่าย จํานวนเงิน 

1. การประชุมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การ ค่าใช้จ่ายในการการประชุมเชิงปฏิบัติการ รายจ่ายอ่ืน 139,320 
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กิจกรรม 
รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลักษณะ
ครุภัณฑ์/รูปแบบรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

หมวดรายจ่าย จํานวนเงิน 

จัดการความรู้ (KM) 
(รหัสเบิกจ่าย : 102303250154) 
(รหัส GF16หลัก : 2016134002700005)
(รหัส GF14หลัก : 201617000M4026) 
(รหัสแหล่งเงิน : 6111500) 

เร่ือง การจัดการความรู้ (KM)  
-ค่าตอบแทน 16,800 บาท  
     1) ค่าตอบแทนวิทยากร 1 คน ๆละ 2 
วัน ๆ ละ 7 ชั่วโมง ๆ ละ 1,200 บาท เป็น
เงิน 16,800 บาท  
-ค่าใช้สอย 91,520 บาท 
     1) ค่าอาหารกลางวัน 200 คนๆละ 2 
ม้ือๆละ 120 บาท เป็นเงิน 48,000 บาท 
     2) ค่าอาหารว่าง 200 คนๆละ 4 ม้ือๆ
ละ 35 บาท เป็นเงิน 28,000  บาท  
     3) ค่าซักผ้า 12 ชุดๆละ 120 บาท เป็น
เงิน 1,440 บาท  
     4) ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง ไป - กลับ เป็นเงิน 
4,000 บาท  
     5) ค่าเบี้ยเลี้ยงรับ - ส่งวิทยากร 1 คนๆ
ละ 2 วันๆละ 240 บาท เป็นเงิน 480 บาท    
     6) ค่าท่ีพักวิทยากร 2 วันๆละ 800 บาท 
เป็นเงิน 1,600 บาท 
     7) ค่าอาหารเย็น 10 คนๆละ 200 บาท  
เป็นเงิน 2,000 บาท 

8) ค่าถ่ายเอกสาร 200 ชุดๆละ 30 
บาท เป็นเงิน 6,000 บาท 

 -ค่าวัสดุ 31,000 บาท 
     1) ค่ากระเป๋าเอกสาร 200 ใบๆละ 150 
บาท เป็นเงิน 30,000 บาท 
     2) ค่าปากกา 200 แท่งๆละ 5บาท เป็น
เงิน 1,000 บาท 
รวมเป็นเงินท้ังสิ้น 139,320 บาท 

รายจ่ายอ่ืน 139,320 

2. การถ่ายทอดความรู้เกณฑ์ สมศ. 
รอบ 4 
(รหัสเบิกจ่าย : 102303250254) 
(รหัส GF16หลัก : 
2016134002700005) 
(รหัส GF14หลัก : 201617000M4026) 
(รหัสแหล่งเงิน : 6111500) 

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการถ่ายทอดความรู้
เกณฑ์ สมศ.รอบ 4 
-ค่าตอบแทน 7,200 บาท 
     1) ค่าตอบแทนวิทยากร 1 คน 2 วันๆละ 
6 ชั่วโมงๆละ 600 บาท  เป็นเงิน 7,200 บาท  

-ค่าใช้สอย 37,980 บาท 
     1) ค่าอาหารกลางวัน 70 คน ๆ ละ 2 
ม้ือๆละ 120 บาท เป็นเงิน 16,800 บาท 

2) ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 70 คน ๆ 
ละ 4 ม้ือๆละ 35 บาท เป็นเงิน 9,800  บาท  

3) ค่าซักผ้า 12 ชุดๆละ 120 บาท เป็น
เงิน 1,440 บาท  
     4) ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง ไป-กลับ เป็นเงิน 
4,000 บาท  

รายจ่ายอ่ืน 56,030
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กิจกรรม 
รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลักษณะ
ครุภัณฑ์/รูปแบบรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

หมวดรายจ่าย จํานวนเงิน 

     5) ค่าเบี้ยเลี้ยงรับ - ส่งวิทยากร 1 คน 2 
วันๆละ 120 บาท เป็นเงิน 240 บาท  
     6) ค่าท่ีพักวิทยากร 2 วันๆละ 800 บาท 
เป็นเงิน 1,600 บาท 
     7) ค่าอาหารเย็น 10 คนๆละ 200 บาท 
เป็นเงิน 2,000 บาท  
     8) ค่าถ่ายเอกสาร 70 ชุดๆละ 30 บาท 
เป็นเงิน 2,100 บาท  
-ค่าวัสดุ 10,850 บาท 
     1) ค่ากระเป๋าเอกสาร 70 ใบๆละ 150 
บาท เป็นเงิน 10,500 บาท 
     2) ค่าปากกา 70 แท่งๆ ละ5 บาท เป็น
เงิน 350 บาท  
รวมเป็นเงินท้ังสิ้น 56,030 บาท 

3. ทบทวนแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ระดับมหาวิทยาลัย  
(improvement plan) 
(รหัสเบิกจ่าย : 102303250354) 
(รหัส GF16หลัก : 
2016134002700005) 
(รหัส GF14หลัก : 201617000M4026) 
(รหัสแหล่งเงิน : 6111500) 

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการทบทวน
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระดับ
มหาวิทยาลัย (improvement plan) 
-ค่าใช้สอย 13,920 บาท 
     1) ค่าอาหารกลางวัน 60 คนๆละ 1 
ม้ือๆละ 120 บาท เป็นเงิน 7,200 บาท   
     2) ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 60 คนๆ
ละ 2 ม้ือๆละ 35 บาท เป็นเงิน 4,200 บาท 
     3) ค่าซักผ้าปูโต๊ะ 6 ชุดๆละ 120 บาท 
เป็นเงิน  720 บาท  
     4) ค่าถ่ายเอกสาร 60 ชุดๆละ 30 บาท 
เป็นเงิน 1,800 บาท  
-ค่าวัสดุ  9,300 บาท 
     1) ค่ากระเป๋าเอกสาร 60 ใบๆละ 150 
บาท เป็นเงิน 9,000 บาท 
     2) ค่าปากกา 60 แท่งๆละ 5 บาท เป็น
เงิน 300 บาท  
รวมเป็นเงินท้ังสิ้น 23,220 บาท 

รายจ่ายอ่ืน 23,220

4. พัฒนาปรับปรุงคู่มือการประกัน
คุณภาพการศึกษา ระดับหน่วยงาน
สนับสนุน 
(รหัสเบิกจ่าย : 102303250454) 
(รหัส GF16หลัก : 
2016134002700005) 
(รหัส GF14หลัก : 201617000M4026) 
(รหัสแหล่งเงิน : 6111500) 

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการพัฒนาปรับปรุง
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับ
หน่วยงานสนับสนุน 
-ค่าใช้สอย 19,720 บาท 
     1) ค่าอาหารกลางวัน 50 คนๆละ 2 ม้ือๆ
ละ 120 บาท เป็นเงิน 12,000 บาท 
     2) ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 50 คนๆ
ละ 4 ม้ือๆละ 35 บาท  เป็นเงิน 7,000 บาท 
     3) ค่าซักผ้าปู 6 ชุดๆละ 120 บาท เป็น
เงิน 720 บาท  

รายจ่ายอ่ืน 27,470
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กิจกรรม 
รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลักษณะ
ครุภัณฑ์/รูปแบบรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

หมวดรายจ่าย จํานวนเงิน 

-ค่าวัสดุ  7,750 บาท 
     1) ค่ากระเป๋าเอกสาร 50 ใบๆละ 150 
บาท เป็นเงิน 7,500 บาท 
     2) ค่าปากกา 50 แท่งๆละ 5 บาท เป็น
เงิน 250 บาท 
รวมเป็นเงินท้ังสิ้น 27,470 บาท 

5. การประชุมเชิงปฏิบัติการ  เรื่องตัวชี้วัด
ความสําเร็จของแผน 
(รหัสเบิกจ่าย : 102303250554) 
(รหัส GF16หลัก : 
2016134002700005) 
(รหัส GF14หลัก : 201617000M4026) 
(รหัสแหล่งเงิน : 6111500) 

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการประชุมเชิง
ปฏิบัติการเรื่อง ตัวชี้วัดความสําเร็จของแผน 
-ค่าตอบแทน 7,200 บาท 
     1) ค่าตอบแทนวิทยากร 1 คน 2 วันๆ
ละ 6 ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท  เป็นเงิน 
7,200 บาท  
-ค่าใช้สอย 37,580 บาท 
     1) ค่าอาหารกลางวัน 70 คนๆละ 2 
ม้ือๆละ 120 บาท เป็นเงิน 16,800 บาท 
     2) ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 70 คนๆ
ละ 4 ม้ือๆละ 35 บาท เป็นเงิน 9,800 บาท 
     3) ค่าซักผ้า 12 ชุดๆละ 120 บาท เป็น
เงิน 1,440 บาท  
     4) ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง ไป-กลับ เป็นเงิน 
4,000 บาท  
     5) ค่าเบี้ยเลี้ยงรับ - ส่งวิทยากร 1 คนๆ
ละ 2 วันๆละ 120 บาท เป็นเงนิ 240 บาท 
     6) ค่าท่ีพักวิทยากร 1 คน 1 ห้องๆละ 
800 บาท จํานวน 2 วัน เป็นเงิน 1,600 บาท 
     7) ค่าอาหารเย็น 8 คนๆละ 200 บาท 
เป็นเงิน 1,600 บาท  
     8) ค่าถ่ายเอกสาร 70 ชุดๆละ 30 บาท 
เป็นเงิน 2,100 บาท  
-ค่าวัสดุ 10,850 บาท 
     1) ค่ากระเป๋าเอกสาร 70 ใบๆละ 150 
บาท เป็นเงิน 10,500 บาท 
     2) ค่าปากกา 70 แท่งๆละ 5 บาท เป็น
เงิน 350 บาท  
รวมเป็นเงินท้ังสิ้น 55,630 บาท 

รายจ่ายอ่ืน 55,630

6. การประชุมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การ
จัดทําแผนการบริหารความเสี่ยง และ
ต้นทุนต่อหน่วย 
(รหัสเบิกจ่าย : 102303250654) 
(รหัส GF16หลัก : 
2016134002700005) 
(รหัส GF14หลัก : 201617000M4026) 

การประชุมเชงิปฏิบัติการเรื่อง การจัดทําแผน 
การบริหารความเสี่ยง และต้นทุนต่อหน่วย 
-ค่าตอบแทน 7,200 บาท 
     1) ค่าตอบแทนวิทยากร 1 คนๆละ 2 
วันๆละ 6 ชั่วโมงๆละ 600 บาท  เป็นเงิน 
7,200 บาท  
-ค่าใช้สอย 135,960 บาท 

รายจ่ายอ่ืน 148,410
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กิจกรรม 
รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลักษณะ
ครุภัณฑ์/รูปแบบรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

หมวดรายจ่าย จํานวนเงิน 

(รหัสแหล่งเงิน : 6111500)      1) ค่าอาหารกลางวัน 50 คนๆละ 2 
ม้ือๆละ 350 บาท เป็นเงิน 35,000 บาท 
     2) ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 50 คนๆ
ละ 4 ม้ือๆละ 80 บาท เป็นเงิน 16,000 บาท 
     3) ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง ไป-กลับ เป็นเงิน 
5,000 บาท  
     4) ค่าเบี้ยเลี้ยง 2 คนๆละ 2 วันๆ ละ 
240 บาท เป็นเงิน 960 บาท 
     5) ค่าท่ีพักวิทยากร 1 คืนๆละ 25 ห้องๆ
ละ 1,800 บาท เป็นเงิน 45,000 บาท  
     6) ค่าอาหารเย็น 50 คนๆละ  1 ม้ือๆละ 
350 บาท เป็นเงิน 17,500 บาท  
     7) ค่าอาหารเช้า 50 คนๆละ 1 ม้ือๆละ 
200 บาท เป็นเงิน 10,000 บาท  
     8) ค่าถ่ายเอกสาร 50 ชุดๆละ 30 บาท 
เป็นเงิน 1,500 บาท  
     9) ค่าเช่าห้องประชุม เป็นเงิน 5,000บาท 
-ค่าวัสดุ 5,250 บาท 
     1) ค่ากระเป๋าเอกสาร 50 ใบๆละ 100 
บาท เป็นเงิน 5,000 บาท 
     2) ค่าปากกา จํานวน 50 แท่งๆละ 5 
บาท เป็นเงิน 250 บาท  
รวมเป็นเงินท้ังสิ้น 148,410 บาท 

7. การเขียนรายงานการประเมินตนเอง 
ระดับมหาวิทยาลัย ประจําปีการศึกษา 
2560 
(รหัสเบิกจ่าย : 102303250754) 
(รหัส GF16หลัก : 
2016134002700005) 
(รหัส GF14หลัก : 201617000M4026) 
(รหัสแหล่งเงิน : 6111500) 

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการเขียนรายงานการ
ประเมินตนเองระดับมหาวิทยาลัย  ประจําปี
การศึกษา 2560   
-ค่าใช้สอย 15,920 บาท 
     1) ค่าอาหารกลางวัน 80 คนๆละ 1 
ม้ือๆละ 120 บาท เป็นเงิน  9,600 บาท  
     2) ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 80 คนๆ
ละ 2 ม้ือๆละ 35 บาท เป็นเงิน 5,600 บาท 
     3) ค่าซักผ้าปูโต๊ะ 6 ชุดๆละ 120 บาท 
เป็นเงิน 720 บาท  
รวมเป็นเงินท้ังสิ้น 15,920 บาท 

รายจ่ายอ่ืน 15,920

8. วิพากษ์รายงานการประเมินตนเอง 
ระดับมหาวิทยาลัย ประจําปีการศึกษา 
2560 
(รหัสเบิกจ่าย : 102303250854) 
(รหัส GF16หลัก : 
2016134002700005) 
(รหัส GF14หลัก : 201617000M4026) 
(รหัสแหล่งเงิน : 6111500) 

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการวิพากษ์รายงาน
การประเมินตนเอง ระดับมหาวิทยาลัย ปี
การศึกษา 2560 
-ค่าใช้สอย 22,920 บาท 
     1) ค่าอาหารกลางวัน 60 คนๆละ 1 
ม้ือๆละ 120 บาท เป็นเงิน 7,200 บาท   
     2) ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 60 คนๆ
ละ 2 ม้ือๆละ 35 บาท เป็นเงิน 4,200 บาท 

รายจ่ายอ่ืน 32,220
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กิจกรรม 
รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลักษณะ
ครุภัณฑ์/รูปแบบรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

หมวดรายจ่าย จํานวนเงิน 

     3) ค่าซักผ้าปูโต๊ะ 6 ชุดๆละ 120 บาท 
เป็นเงิน 720 บาท  
     4) ค่าจัดทําเล่มรายงานการประเมิน
ตนเอง 60 เล่มๆละ 180 บาท เป็นเงิน 
10,800 บาท  
-ค่าวัสดุ 9,300 บาท 
     1) ค่ากระเป๋าเอกสาร 60 ใบๆละ 150 
บาท เป็นเงิน 9,000 บาท 
     2) ค่าปากกา 60 แท่งๆละ 5 บาท เป็น
เงิน 300 บาท  
รวมเป็นเงินท้ังสิ้น 32,220 บาท 

9. การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจําปี
การศึกษา 2560 (สกอ.) 
(รหัสเบิกจ่าย : 102303250954) 
(รหัส GF16หลัก : 
2016134002700005) 
(รหัส GF14หลัก : 201617000M4026) 
(รหัสแหล่งเงิน : 6111500) 

การตรวจประเมินระดับมหาวิทยาลัยภายใน 
ระดับมหาวิทยาลัย ประจําปีการศึกษา 
2560 (สกอ.)  
-ค่าใช้สอย 57,440 บาท 
     1) ค่าท่ีพัก 5 ห้องๆละ 1,000 บาท 
จํานวน 2 วัน เป็นเงิน 10,000 บาท  
     2) ค่าอาหารเย็นสําหรับคณะ กรรมการ
ประเมินและผู้รับการตรวจประเมิน 15 คนๆ
ละ 1 ม้ือๆละ 200 บาท เป็นเงิน 3,000 บาท 
     3) ค่าอาหารกลางวัน 60 คนๆละ 2 
ม้ือๆละ 120 บาท เป็นเงิน 14,400 บาท 
     4) ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม  จํานวน 
60 คนๆละ 35 บาท จํานวน 4 ม้ือ  เป็นเงิน 
8,400 บาท  
     5) ค่าอาหารเช้าสําหรับคณะ กรรมการ
ประเมินและผู้รับการประเมินฯ 20 คนๆละ 
2 ม้ือๆละ 100 บาท เป็นเงิน 4,000 บาท 
     6) ค่านํามันเชื้อเพลิง ไป-กลับ เป็นเงิน 
6,000 บาท  
     7) ค่าเบี้ยเลี้ยง 3 คนๆละ 2 วันๆละ 
120 บาท เป็นเงิน 720 บาท 
     8) ค่าถ่ายเอกสารเข้าเล่ม 50 เล่ม ๆละ 
180 บาท เป็นเงิน 9,000 บาท 
     9) ค่าซักผ้า 16 ชุดๆละ 120 บาท เป็น
เงิน 1,920 บาท  
-ค่าวัสดุ  1,000 บาท 
     1) ค่ากระเป๋าเอกสาร 5 ใบๆละ 200 
บาท เป็นเงิน 1,000 บาท  
รวมเป็นเงินท้ังสิ้น 58,440 บาท 

รายจ่ายอ่ืน 58,440

10. การตรวจประเมินระดับมหาวิทยาลัย 
ประจําปีการศึกษา 2560 (สมศ.) 

ค่าใช้จา่ยในการดําเนินการตรวจประเมินระดับ
มหาวิทยาลัยประจําปีการศึกษา 2560 (สมศ.) 

รายจ่ายอ่ืน 58,440
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กิจกรรม 
รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลักษณะ
ครุภัณฑ์/รูปแบบรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

หมวดรายจ่าย จํานวนเงิน 

(รหัสเบิกจ่าย : 102303251054) 
(รหัส GF16หลัก : 
2016134002700005) 
(รหัส GF14หลัก : 201617000M4026) 
(รหัสแหล่งเงิน : 6111500) 

-ค่าใช้สอย 57,440 บาท 
     1) ค่าท่ีพัก 5 ห้องๆละ 1,000 บาท 
จํานวน 2 วัน เป็นเงิน 10,000 บาท  
     2) ค่าอาหารเย็นสําหรับคณะ กรรมการ
ประเมินและผู้รับการตรวจประเมิน 15 คนๆ
ละ 1 ม้ือๆละ 200 บาท เป็นเงิน 3,000 บาท 
     3) ค่าอาหารกลางวัน 60 คนๆละ 2 
ม้ือๆละ 120 บาท  เป็นเงิน 14,400 บาท 
     4) ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 60 คนๆ
ละ 35 บาท จํานวน 4 ม้ือ  เป็นเงิน 8,400 
บาท  
     5) ค่าอาหารเชา้สําหรับคณะ กรรมการ
ประเมินและผู้รับการประเมินฯ 20 คนๆละ 
2 ม้ือๆละ 100 บาท เป็นเงิน 4,000 บาท 
     6) ค่านํามันเชื้อเพลิง ไป - กลับ เป็นเงิน 
6,000 บาท  
     7) ค่าเบี้ยเลี้ยง 3 คนๆละ 2วันๆ ละ 
120 บาท เป็นเงิน 720 บาท 
     8) ค่าถ่ายเอกสารเข้าเล่ม 50 เล่มๆละ 
180 บาท เป็นเงิน 9,000 บาท  
     9) ค่าซักผ้า 16 ชุดๆละ 120 บาท เปน็
เงิน 1,920 บาท  
-ค่าวัสดุ  1,000 บาท 
     1) ค่ากระเป๋าเอกสาร 5 ใบๆละ 200 
บาท เป็นเงิน 1,000 บาท  
รวมเป็นเงินท้ังสิ้น 58,440 บาท 

11. บริหารสํานักงานมาตรฐานและ
ประกันคุณภาพการศึกษา 
(รหัสเบิกจ่าย : 102303251154) 
(รหัส GF16หลัก : 
2016134002700005) 
(รหัส GF14หลัก : 201617000M4026) 
(รหัสแหล่งเงิน : 6111500) 

บริหารสํานักงานมาตรฐานและประกัน
คุณภาพการศึกษา  
-ค่าใช้สอย 98,700 บาท 
     1) ค่าเดินทางไปราชการ ด้านงานประกัน
คุณภาพการศึกษา เป็นเงิน 35,000 บาท 
     2) ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง 
สําหรับการประชุมด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษา 20,000 บาท  
     3) ค่าจัดทําเล่มรายงานการประเมิน
ตนเอง 120 เล่มๆละ 180บาท เป็นเงิน 
21,600 บาท  
     4) จัดทําเล่มคู่มือการประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับหน่วยงานสนับสนุน 50 
เล่มๆ ละ 150 บาท เป็นเงิน 7,500 บาท 
     5) จัดทําเล่มสรุปผลการตรวจประเมิน
ระดับมหาวิทยาลัย 80 เล่มๆละ 120 บาท 

รายจ่ายอ่ืน 184,900
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กิจกรรม 
รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลักษณะ
ครุภัณฑ์/รูปแบบรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

หมวดรายจ่าย จํานวนเงิน 

เป็นเงิน 9,600 บาท 
     6) ค่าซ่อมบํารุงอุปกณ์สํานักงาน  เป็น
เงิน 5,000 บาท  
-ค่าวัสดุ 86,200 บาท 
     1)หมึก 85 A จํานวน 11 กล่องๆละ 
2,600 บาท เป็นเงิน 28,600 บาท 
     2) หมึก ริโซ่กราฟ รุ่น EZ-221 (เคร่ือง 
copy print) 6 หลอดๆละ 1,000 บาท  
เป็นเงิน 6,000 บาท 
     3) ไขมาสเตอร์ ริโซ่กราพ รุ่น EZ-221  
(เคร่ือง copy print) 6 หลอดๆละ 2,300 
บาท เป็นเงิน 13,800 บาท 
     4) หมึก SHARP รุ่น MX312AT จํานวน 
3 กล่องๆละ 4,700 บาท เป็นเงิน 14,100 บาท 
     5) กระดาษ ปกสี 10 รีมๆละ 180 บาท  
เป็นเงิน 1,800 บาท 

      6) แลกซีนกาวย่น 40 ม้วนๆละ 35 
บาท เป็นเงิน 1,400 บาท  
     7) แผ่น CD 4 แพคๆละ 350 บาท เป็น
เงิน 1,400 บาท  
     8) หมึก Canon G 1790 แท้  
(4 สี) 2 คร้ังๆละ 1,600 บาท เป็นเงิน 
3,200 บาท  
     9) หมึก Somsumg 2 กล่องๆละ 
2,500 บาท เป็นเงิน 5,000 บาท 
     10) ซองใส่ CD จํานวน 200 ซอง ๆละ 
2 บาท เป็นเงิน 400 บาท 
     11) สันรูด จํานวน 5 สีๆละ 150 บาท 
เป็นเงิน 750 บาท  
     12) กระดาษ โฟโต 13 แพคๆละ 500 
บาท เป็นเงิน 6,500 บาท 
     13) ถ่านอัลคาไลน์ AA จํานวน 1 
กล่องๆละ 1,000 บาท เป็นเงิน 1,000 บาท 
     14) ถ่านอัลคาไลน์ AAA จํานวน 1 
กล่องๆละ 995 บาท เป็นเงิน 995 บาท  
     15) ลูกแม็ก 5 กล่องๆละ 195 บาท  
เป็นเงิน  975 บาท 
     16) น้ํายาลบคําผิด 4 อันๆละ 70 บาท 
เป็นเงิน 280 บาท 
รวมเป็นเงินท้ังสิ้น 184,900 บาท 

 

12. จัดซ้ือครุภัณฑ์เคร่ืองถ่ายเอกสาร 
ระบบดิจิตอล  (ขาว - ดํา) ความเร็ว 30 

ค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ือครุภัณฑ์เคร่ืองถ่าย
เอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว - ดํา)  

ครุภัณฑ์ 120,000
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กิจกรรม 
รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลักษณะ
ครุภัณฑ์/รูปแบบรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

หมวดรายจ่าย จํานวนเงิน 

แผ่นต่อนาที 
(รหัสเบิกจ่าย : 102303251254) 
(รหัส GF16หลัก : 
2016134002110027) 
(รหัส GF14หลัก : 201617000M4026) 
(รหัสแหล่งเงิน : 6111310) 

ความเร็ว 30 แผ่นต่อนาที   
-ค่าครุภัณฑ์ 120,000 บาท 
     1) จัดซ้ือเคร่ืองถ่ายเอกสาร ระบบ
ดิจิตอล (ขาว - ดํา) ความเร็ว 30 แผ่นต่อ
นาที จํานวน 1 เคร่ือง เป็นเงิน 120,000 
บาท 
 
รวมเป็นเงินท้ังสิ้น 120,000 บาท 

  รวมทั้งสิ้น 920,000

15. แนวทางการประเมินโครงการ 
      สิ่งที่ต้องการประเมิน 
 แบบสํารวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
      วิธีที่ใช้ในการประเมิน  

แจกแบบสํารวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
      ผู้ประเมิน  

 ผู้ช่วยอธิการบดี 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                            
   ลงช่ือ.....................................................ผู้ขออนุมัติโครงการ 
     (ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัจฉรียา โชติกลาง) 
                   ผู้ช่วยอธิการบดี                                               
                         
 
    ลงช่ือ.....................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
      (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยฤทธ์ิ  ศิลาเดช)  
     อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
โครงการเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 
แหล่งงบประมาณ  1, งบประมาณแผ่นดิน   
1. โครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์กองพัฒนานักศึกษา     รหัสโครงการ 6131000005 

 

2. ผู้รับผิดชอบโครงการ นางกมลวรรณ แก้วไชยชาติ    หน่วยงาน กองพัฒนานักศึกษา 

 

3. โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 
     ยุทธศาสตร์ที ่06, ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย 
     กลยุทธ์ 0604, 6.4 : พัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารและการพัฒนาบุคลากร 
     ตัวชี้วัดที่ 6.4.1 ร้อยละความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสาย
วิชาการและสายสนับสนุน 

 

4. โครงการสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจําปีของมหาวิทยาลัย 
     แผนงาน  แผนงานพ้ืนฐาน 
     ผลผลิต  ผู้สําเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
     งาน/โครงการ  งานจัดการศึกษา/พัฒนานักศึกษา 

 

5. หลักการและเหตุผล 
 กองพัฒนานักศึกษาในฐานะเป็นหน่วยงานสนับสนุนภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา จําเป็นต้องมี
ทรัพยากร ได้แก่ บุคลากร งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ และการบริหารจัดการให้เพียงพอต่อการสนับสนุน
การผลิตบัณฑิต เพ่ือให้บรรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดต้ังมหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังน้ันกองพัฒนานักศึกษาจึงจําเป็นต้องจัดหาสิ่งอํานวยความสะดวกเพ่ือ
ให้บริการนักศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

6. วัตถุประสงค์โครงการ 
 1. เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่ของกองพัฒนานักศึกษาให้บรรลุตามวัตถุประสงค ์ 
 2. เพ่ือให้ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการทุกหน่วยงาน 

 

7. กลุ่มเป้าหมาย 
 ผู้รับบริการ  นักศึกษา  บุคลากร  และคณาจารย์ 

 

8. รูปแบบกิจกรรม  
 จัดซื้อจัดจ้าง 

 

9. สถานที่ดําเนินการ 
 กองพัฒนานักศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
 
 
10.  ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ (Output) 

ตัวชี้วัด(Indicators) หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย (Target) 
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เชิงปริมาณ   
   1. จัดซื้อครภัุณฑ์ รายการ 4 
เชิงคุณภาพ    
   1. ครุภัณฑ์เป็นไปตามมาตรฐานที่กําหนด ร้อยละ 80 
เชิงเวลา   
   1. การเบิกจา่ยเป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด ร้อยละ 80 

 
11.  ตัวชี้วัดความสําเร็จของกิจกรรม  (Output) 

กิจกรรม 
ตัวชี้วัด

(Indicators) หน่วยนับ
ค่าเป้าหมาย (Target) 

ปี 2560 ปี 2561 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.60 – ธ.ค.60) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.61 – มี.ค.61) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.61 - มิ.ย.61) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.61 - ก.ย.61) 

1. จัดซ้ือครุภัณฑ์
จอรับภาพชนิดขาต้ัง 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 
จัดซ้ือครุภัณฑ์
จอรับภาพชนิดขาต้ัง 

จอ 2 - - - 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 
จอรับภาพชนิดขาต้ัง
มีคุณภาพตรงตาม
มาตรฐาน 

ร้อยละ 100 - - - 

2. จัดซ้ือครุภัณฑ์เคร่ือง
มัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 
ระดับ XGA ขนาด 2,500 
ANSI Lumens 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 
จัดซ้ือครุภัณฑ์เคร่ือง
มัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 
ระดับ XGA ขนาด 
2,500 ANSI Lumens 

เคร่ือง 1 - - - 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 
เจัดซ้ือครุภัณฑ์เคร่ือง
มัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 
ระดับ XGA ขนาด 
2,500 ANSI Lumens 
มีคุณภาพตรงตาม
มาตรฐาน 

ร้อยละ 100 - - - 

3. จัดซ้ือครุภัณฑ์เคร่ือง
เจาะกระดาษและเข้าเล่ม 
แบบเจาะกระดาษไฟฟ้า 
และเข้าเล่มมือโยก 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 
จัดซ้ือครุภัณฑ์เคร่ือง
เจาะกระดาษและ
เข้าเล่ม แบบเจาะ
กระดาษไฟฟ้า และ
เข้าเล่มมือโยก 

เคร่ือง 1 - - - 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 
จัดซ้ือครุภัณฑ์เคร่ือง
เจาะกระดาษและ
เข้าเล่ม แบบเจาะ
กระดาษไฟฟ้า และ
เข้าเล่มมือโยกมี

ร้อยละ 100 - - - 
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กิจกรรม 
ตัวชี้วัด

(Indicators) หน่วยนับ
ค่าเป้าหมาย (Target) 

ปี 2560 ปี 2561 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.60 – ธ.ค.60) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.61 – มี.ค.61) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.61 - มิ.ย.61) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.61 - ก.ย.61) 

คุณภาพตรงตาม
มาตรฐาน 

4. จัดซ้ือครุภัณฑ์ระบบ
เคร่ืองขยายเสียงสําหรับ
งานประชุม/สัมมนา 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 
จัดซ้ือครุภัณฑ์ระบบ
เคร่ืองขยายเสียง
สําหรับงานประชุม/
สัมมนา 

ระบบ 1 - - - 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 
จัดซ้ือครุภัณฑ์ระบบ
เคร่ืองขยายเสียง
สําหรับงานประชุม/
สัมมนา มีคุณภาพ
ตรงตามมาตรฐาน 

ร้อยละ 100 - - - 

 
12. ผลทีค่าดวา่จะได้รับ 
 1. สนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารหน้าที่ของหน่วยงานตามที่ได้รับมอบหมายได้บรรลุเป้าหมาย  
 2. ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการ 
 
13. แผนการดําเนนิงาน   

กิจกรรม รวมทั้งสิ้น 

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงนิ(บาท) 
ปี 2560 ปี 2561 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.60 – ธ.ค.60) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.61 – มี.ค.61) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.61 – มิ.ย.61) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.61 – ก.ย.61) 

1. จดัซื้อครุภัณฑ์
จอรับภาพชนิดขาตั้ง 

10,800 10,800 - - - 

2. จดัซื้อครุภัณฑ์เครื่อง
มัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 
ระดับ XGA ขนาด 2,500 
ANSI Lumens 

24,000 24,000 - - - 

3. จดัซื้อครุภัณฑ์เครื่อง
เจาะกระดาษและเข้าเล่ม 
แบบเจาะกระดาษไฟฟ้า 
และเข้าเล่มมือโยก 

18,000 18,000 - - - 

4. จดัซื้อครุภัณฑ์ระบบ
เครื่องขยายเสียงสําหรับ
งานประชุม/สัมมนา 

124,700 124,700 - - - 

 
14. งบประมาณท่ีใช ้
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กิจกรรม 
รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/

คุณลักษณะครุภัณฑ์/รูปแบบรายการที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง 

หมวดรายจ่าย จํานวนเงิน 

1. จัดซ้ือครุภัณฑ์จอรับภาพชนิดขาต้ัง 
(รหัสเบิกจ่าย : 102303260131) 
(รหัส GF16หลัก : 
2016134002110028) 
(รหัส GF14หลัก : 
201617000M4026) 
(รหัสแหล่งเงิน : 6111310) 

ค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ือครุภัณฑ์
จอรับภาพชนิดขาต้ัง 
-ค่าครุภัณฑ์ 10,800 บาท 
     1) จัดซ้ือครุภัณฑ์จอรับภาพชนิด
ขาต้ัง จํานวน 2 จอๆละ 5,400  บาท  
เป็นเงิน  10,800  บาท 
 
รวมเป็นเงินท้ังสิ้น  10,800  บาท 

ครุภัณฑ์ 10,800 

2. จัดซ้ือครุภัณฑ์เคร่ืองมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 2,500 
ANSI Lumens 
(รหัสเบิกจ่าย : 102303260231) 
(รหัส GF16หลัก : 
2016134002110038) 
(รหัส GF14หลัก : 
201617000M4026) 
(รหัสแหล่งเงิน : 6111310) 

ค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ือครุภัณฑ์เคร่ือง
มัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA 
ขนาด 2,500 ANSI Lumens 
-ค่าครุภัณฑ์ 24,000 บาท 
     1) จัดซ้ือครุภัณฑ์เคร่ืองมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 2,500 
ANSI Lumens จํานวน 1เคร่ือง  เป็น
เงิน  24,000  บาท 
 
รวมเป็นเงินท้ังสิ้น  24,000  บาท 

ครุภัณฑ์ 24,000 

3. จัดซ้ือครุภัณฑ์เคร่ืองเจาะกระดาษ
และเข้าเล่ม แบบเจาะกระดาษไฟฟ้า 
และเข้าเล่มมือโยก 
(รหัสเบิกจ่าย : 102303260331) 
(รหัส GF16หลัก : 
2016134002110023) 
(รหัส GF14หลัก : 
201617000M4026) 
(รหัสแหล่งเงิน : 6111310) 

ค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ือครุภัณฑ์เคร่ือง
เจาะกระดาษและเข้าเล่ม แบบเจาะ
กระดาษไฟฟ้า และเข้าเล่มมือโยก 
-ค่าครุภัณฑ์ 18,000 บาท 
     1) จัดซ้ือครุภัณฑ์เคร่ืองเจาะ
กระดาษและเข้าเล่ม แบบเจาะ
กระดาษไฟฟ้า และเข้าเล่มมือโยก 
จํานวน 1 เคร่ือง เป็นเงิน 18,000  
บาท 
รวมเป็นเงินท้ังสิ้น  18,000  บาท 

ครุภัณฑ์ 18,000 

4. จัดซ้ือครุภัณฑ์ระบบเคร่ืองขยายเสียง
สําหรับงานประชุม/สัมมนา 
(รหัสเบิกจ่าย : 102303260431) 
(รหัส GF16หลัก : 
2016134002110037) 
(รหัส GF14หลัก : 
201617000M4026) 
(รหัสแหล่งเงิน : 6111310) 

ค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ือครุภัณฑ์ระบบ
เคร่ืองขยายเสียงสําหรับงานประชุม/
สัมมนา  
-ค่าครุภัณฑ์ 124,700 บาท 
     1) จัดซ้ือครุภัณฑ์ระบบเคร่ือง
ขยายเสียงสําหรับงานประชุม/สมัมนา 
จํานวน 1 ระบบ เป็นเงิน  124,700  
บาท 
 
รวมเป็นเงินท้ังสิ้น  124,700  บาท 

ครุภัณฑ์ 124,700 

  รวมทั้งสิ้น 177,500

 
15. แนวทางการประเมินโครงการ 
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      สิ่งที่ต้องการประเมิน 
 จัดซื้อจัดจ้าง/เบิกจ่าย/รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ 
      วิธีที่ใช้ในการประเมิน  

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ 
      ผู้ประเมิน  

ผู้อํานวยการกองพัฒนานักศึกษา 
 
 
 

                                                                           
   ลงช่ือ.....................................................ผู้ขออนุมัติโครงการ 
            (นางกมลวรรณ แก้วไชยชาติ) 
          ผู้อํานวยการกองพัฒนานักศึกษา 
 
                                                       
 
 
 
                          
 
    ลงช่ือ.....................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
      (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยฤทธ์ิ  ศิลาเดช)  
     อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
โครงการเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 
แหล่งงบประมาณ  1, งบประมาณแผ่นดิน   
1. โครงการ บริหารจัดการศึกษาแบบสหกิจศึกษา (ด้านวิทย์ฯ)   รหัสโครงการ 6151000002 

 

2. ผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัจฉรียา โชติกลาง   หน่วยงาน ฝ่ายการศึกษากับการมีงานทํา 

 

3. โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 
     ยุทธศาสตร์ที ่03, ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา 
     กลยุทธ์ 0302, 3.2 : ปรับวิธีการพัฒนานักศึกษา ให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติและเรียนรู้ท่ามกลางการปฏิบัติ
จากสถานการณ์จําลองและจากสถานการณ์จริง 
     ตัวชี้วัดที่ 3.2.6 ร้อยละของผู้สําเร็จการศึกษามีสมรรถนะเป็นที่พอใจของผู้ใช้บัณฑิต, 3.2.7 ร้อยละของ
ผู้สําเร็จการศึกษาได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ 

 

4. โครงการสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจําปีของมหาวิทยาลัย 
     แผนงาน  แผนงานพ้ืนฐาน 
     ผลผลิต  ผู้สําเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
     งาน/โครงการ  งานจัดการศึกษา/พัฒนานักศึกษา 

 

5. หลักการและเหตุผล 
 การจัดการศึกษาที่เน้นสร้างให้บัณฑิตมีคุณภาพทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้มีความรู้ 
ความสามารถตามลักษณะแต่ละวิชาชีพ โดยการจัดให้มีการเรียน การพัฒนาตนเองในมหาวิทยาลัย ร่วมกับ
การจัดให้นักศึกษาไปปฏิบัติงานจริง ณ สถานประกอบการ ส่งผลให้นักศึกษาได้เรียนรู้ประสบการณ์จากการ
ปฏิบัติงาน การทํางานร่วมกับผู้อ่ืน เกิดทักษะการสื่อสาร ซึ่งเป็นคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ของ
สถานประกอบการ ในขณะเดียวกันสถานประกอบการก็ได้แรงงานที่มีทักษะความพร้อมระดับหน่ึงไป
ช่วยงาน ในส่วนของสถาบันการศึกษา หลักสูตรต่างๆ จะถูกปรับปรุงให้เหมาะสมสอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาดแรงงานอย่างทันสมัย อีกทั้งคณาจารย์ก็ได้รับความรู้ ประสบการณ์ที่ทันสมัยมากขึ้น ตาม
ไปด้วย จากการจัดการศึกษาในรูปแบบดังกล่าว ทําให้นักศึกษา สถานศึกษา และผู้ใช้แรงงาน เกิดการ
ร่วมมือกันด้วยวิธีการของสหกิจศึกษาที่มุ่งเน้นความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง เพ่ือให้เกิดประโยชน์
ร่วมกันอย่างสูงสุดและย่ังยืน ดังน้ัน มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จึงได้ทําโครงการบริหารจัด
การศึกษาแบบสหกิจศึกษา (ด้านวิทย์ฯ) ขึ้น เพ่ือจัดต้ังเป็นศูนย์ให้ความรู้ระหว่างนักศึกษา สถานศึกษา 
และผู้ประกอบการ ให้เกิดการประสานงานกันอย่างมีบูรณาการ และตอบสนองความต้องการระหว่าง
บัณฑิต และผู้ใช้บัณฑิต ได้ตรงตามความต้องการของสังคมและประเทศชาติต่อไป 

 

6. วัตถุประสงค์โครงการ 
 1. เพ่ือให้มีระบบการบริหารจัดการสหกิจศึกษาที่ดี  
 2. เพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่ตอบสนองต่อคุณภาพผ่านกระบวนการสหกิจศึกษา 

 

7. กลุ่มเป้าหมาย 
 นักศึกษาช้ันปีที่ 3 และช้ันปีที่ 4 
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8. รูปแบบกิจกรรม  
 จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ 

 
9. สถานที่ดําเนินการ 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
 
10.  ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ (Output) 

ตัวชี้วัด(Indicators) หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. มีหลักสูตรทวิภาคี/สหกิจศึกษาไม่น้อยกว่า หลักสูตร 8 
   2. จํานวนนักศึกษาที่ออกปฏิบัติงานทวิภาคี/สหกิจศึกษาไม่
น้อยกว่า 

คน 20 

เชิงคุณภาพ    
   1. บัณฑิตทีเ่ข้าร่วมโครงการจบได้ทํางานตรงตามสาขาที่สําเร็จ
การศึกษา 

ร้อยละ 80 

   2. บัณฑิตทีเ่ข้าร่วมโครงการได้งานทําหรือประกอบอาชีพ
อิสระภายใน 1 ปีหลังจบ 

ร้อยละ 80 

   3. นายจ้าง ผู้ประกอบการและผูใ้ช้บัณฑิตมีความพึงพอใจ ร้อยละ 80 
เชิงเวลา   
   1. ผูส้ําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลกัสูตรภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด 

ร้อยละ 85 

   2. โครงการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด ร้อยละ 80 
 
11.  ตัวชี้วัดความสําเร็จของกิจกรรม (Output) 

กิจกรรม 
ตัวชี้วัด

(Indicators) หน่วยนับ
ค่าเป้าหมาย(Target) 

ปี 2560 ปี 2561 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.60 – ธ.ค.60) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.61 – มี.ค.61) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.61 - มิ.ย.61) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.61 - ก.ย.61) 

1. บริหารจัดการงานใน
โครงการสหกิจศึกษา 
(ด้านวิทย์ฯ) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 
จํานวนงานท่ี
ดําเนินการ 

งาน 5 5 5 5 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 
ความพึงพอใจของ
ผู้ใช้งาน 

ร้อยละ 80 80 80 80 

2. อบรมเชิงปฏิบัติการ
เพ่ือพัฒนาอาจารย์นิเทศก์
สหกิจศึกษา (ด้านวิทย์ฯ) 
และการพัฒนาเครือข่าย
ขยายความร่วมมือกับ
สถานประกอบการ 
 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 
จํานวนกิจกรรมท่ีจัด 

กิจกรรม 1 1 1 1 
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กิจกรรม 
ตัวชี้วัด

(Indicators) หน่วยนับ
ค่าเป้าหมาย(Target) 

ปี 2560 ปี 2561 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.60 – ธ.ค.60) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.61 – มี.ค.61) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.61 - มิ.ย.61) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.61 - ก.ย.61) 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 
ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

ร้อยละ 80 80 80 80 

3. อบรมเชิงปฏิบัติการ
เพ่ือเตรียมความพร้อมให้
นักศึกษาในโครงการสห
กิจศึกษา (ด้านวิทย์) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 
จํานวนกิจกรรมท่ีจัด
อบรมให้นักศึกษา 

กิจกรรม 1 1 1 1 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 
ความพึงพอใจของผู้
เข้าร้บการอบรม 

ร้อยละ 90 90 90 90 

 
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. มีระบบการบริหารจัดการสหกิจศึกษาที่ดี  
 2. ทุกหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนรายวิชาสหกิจศึกษาได้รับการพัฒนากระบวนการเรียน
การสอนที่ตอบสนองต่อคุณภาพผ่านกระบวนการจัดการศึกษารูปแบบสหกิจศึกษา 

 
13. แผนการดําเนนิงาน   

กิจกรรม รวมทั้งสิ้น 

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงนิ(บาท) 
ปี 2560 ปี 2561 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.60 – ธ.ค.60) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.61 – มี.ค.61) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.61 – มิ.ย.61) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.61 – ก.ย.61) 

1. บริหารจัดการงานใน
โครงการสหกิจศึกษา  
(ด้านวิทย์ฯ) 

30,000 5,000 10,000 10,000 5,000 

2. อบรมเชิงปฏิบัติการ
เพ่ือพัฒนาอาจารย์
นิเทศก์สหกิจศกึษา 
(ด้านวิทย์ฯ) และการ
พัฒนาเครือข่ายขยาย
ความร่วมมือกับสถาน
ประกอบการ 

80,000 30,000 30,000 10,000 10,000 

3. อบรมเชิงปฏิบัติการ
เพ่ือเตรียมความพร้อมให้
นักศึกษาในโครงการสห
กิจศึกษา (ด้านวิทย์) 

90,000 30,000 30,000 15,000 15,000 
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14. งบประมาณท่ีใช ้

กิจกรรม 
รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/

คุณลักษณะครุภัณฑ์/รูปแบบรายการที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง 

หมวดรายจ่าย จํานวนเงิน 

1. บริหารจัดการงานในโครงการสหกิจ
ศึกษา (ด้านวิทย์ฯ) 
(รหัสเบิกจ่าย : 102203130154) 
(รหัส GF16หลัก : 
2016134001700003) 
(รหัส GF14หลัก : 
201617000M4025) 
(รหัสแหล่งเงิน : 6111500) 

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการบริหาร
จัดการงานในโครงการสหกิจศึกษา 
(ด้านวิทย์ฯ) 
-ค่าตอบแทน 6,000 บาท 
     1) ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอก
เวลา 3 คนๆละ 10 วันๆละ 200 บาท 
เป็นเงิน 6,000 บาท 
-ค่าใช้สอย 14,600 บาท 
     1) ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ 5 
คร้ังๆละ 2,160 บาท เป็นเงนิ 10,800 บาท
     2) ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่างใน
การจดัประชุม 2 คร้ังๆละ 10 คนๆละ 190 
บาท เป็นเงิน 3,800 บาท 

รายจ่ายอ่ืน 30,000

 -ค่าวัสดุ  9,400 บาท 
     1) หมึก HP Laserjet 85A  
จํานวน 3 กล่องๆละ 2,590 บาท เป็น
เงิน 7,770 บาท 
     2) ถ่านอัลคาไลน์ PANASONIC 
AAA จํานวน 1 กล่องๆละ 200 บาท 
เป็นเงิน 200 บาท 
     3) คลิบหนีบดํา 2 ขา 2 กล่องๆ
ละ 60 บาท เป็นเงิน 120 บาท 
     4) หมึก HP 703 สี 3 กล่องๆละ 
340 บาท เป็นเงิน 1,020 บาท 
     5) โพสอิท 10 อันๆละ 29 บาท 
เป็นเงิน 290 บาท 
รวมเป็นเงินท้ังสิ้น 30,000 บาท 

 

2. อบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนา
อาจารย์นิเทศก์สหกิจศึกษา (ด้านวิทย์ฯ) 
และการพัฒนาเครือข่ายขยายความ
ร่วมมือกับสถานประกอบการ 
(รหัสเบิกจ่าย : 102203130254) 
(รหัส GF16หลัก : 
2016134001700003) 
(รหัส GF14หลัก : 
201617000M4025) 
(รหัสแหล่งเงิน : 6111500) 

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาอาจารย์นิเทศก์
สหกิจศึกษา (ด้านวิทย์ฯ) และการ
พัฒนาเครือข่ายขยายความร่วมมือกับ
สถานประกอบการ 
-ค่าตอบแทน 12,000 บาท 
     1) ค่าตอบแทนวิทยากร 10 
ชั่วโมงๆละ 1,200 บาท เป็นเงิน 
12,000 บาท 
-ค่าใช้สอย 61,000 บาท 
     1) ค่าเดินทางของวิทยากร 1 
คร้ังๆละ 3,000 บาท เป็นเงิน 3,000 
บาท     

รายจ่ายอ่ืน 80,000
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กิจกรรม 
รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/

คุณลักษณะครุภัณฑ์/รูปแบบรายการที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง 

หมวดรายจ่าย จํานวนเงิน 

 2) ค่าท่ีพักวิทยากร  2 ห้องๆละ 2 
คืนๆละ 1,000 บาท เป็นเงิน 4,000 
บาท 
     3) ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ  
10 คร้ังๆละ 2,160 บาท เป็นเงิน 
21,600 บาท 
     4) ค่าอาหารกลางวันและอาหาร
ว่างในการจัดอบรม  2 คร้ังๆละ 40 
คนๆละ 190 บาท เป็นเงิน 15,200 
บาท 

 

      5) ค่าท่ีพักในการศึกษาดูงาน 2 
ห้องๆละ2 คืนๆละ 1,800 บาท เป็น
เงิน 7,200 บาท 
     6) ค่าจ้างทําคู่มือสหกิจศึกษา 500 
เล่มๆละ 200 บาท เป็นเงิน 10,000 
บาท 
- ค่าวัสดุ เป็นเงิน 7,000 บาท 
     1) วัสดุในการจัดอบรม (อาทิ เช่น 
ปากกา, แฟ้มใส่เอกสาร, สมุดบันทึก, 
วัสดุอ่ืนๆ) เป็นเงิน 7,000 บาท 
รวมเป็นเงินท้ังสิ้น 80,000 บาท 

 

3. อบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเตรียมความ
พร้อมให้นักศึกษาในโครงการสหกิจ
ศึกษา (ด้านวิทย์) 
(รหัสเบิกจ่าย : 102203130354) 
(รหัส GF16หลัก : 
2016134001700003) 
(รหัส GF14หลัก : 
201617000M4025) 
(รหัสแหล่งเงิน : 6111500) 

ค่าใช้จ่ายในการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เพ่ือเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาใน
โครงการสหกิจศึกษา (ด้านวิทย์) 
-ค่าตอบแทน 36,000 บาท 
     1) ค่าตอบแทนวิทยากร 60 ชั่วโมง  ๆ
ละ 600 บาท เป็นเงิน 36,000 บาท 
-ค่าใช้สอย 40,000 บาท 
     1) ค่าอาหารกลางวันและอาหาร
ว่าง 4 คร้ังๆละ 100 คนๆละ 80 บาท 
เป็นเงิน 32,000 บาท 
     2) ค่าจ้างถ่ายเอกสารและจัดทํา
ป้ายไวนิลในการจัดอบรม 4 คร้ังๆละ 
2,000 บาท เป็นเงิน 8,000 บาท 
-ค่าวัสดุ 14,000 บาท 
     1) วัสดุในการจัดอบรม (อาทิ เช่น 
แฟ้มใส่เอกสาร, ปากกา , สมุดบันทึก, 
กระดาษ A4, วัสดุอ่ืนๆท่ีเกี่ยวข้องกับ
การจัดอบรม) เป็นเงิน 14,000 บาท 
รวมเป็นเงินท้ังสิ้น 90,000 บาท 

รายจ่ายอ่ืน 90,000

  รวมทั้งสิ้น 200,000
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15. แนวทางการประเมินโครงการ 
      สิ่งที่ต้องการประเมิน 
 ประเมินผลโดยใช้แบบสอบถามเมื่อสิ้นสุดโครงการ 
      วิธีที่ใช้ในการประเมิน  

ใช้แบบสอบถามความพึงพอใจ 
      ผู้ประเมิน  

นักศึกษา อาจารย์ และผูใ้ช้บัณฑิต 
 
 
 

                                                                           
   ลงช่ือ.....................................................ผู้ขออนุมัติโครงการ 
     (ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัจฉรียา โชติกลาง) 
                   ผู้ช่วยอธิการบดี                                        
                          
 
    ลงช่ือ.....................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
      (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยฤทธ์ิ  ศิลาเดช)  
     อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
โครงการเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 
แหล่งงบประมาณ  1, งบประมาณแผ่นดิน   
1. โครงการ บริหารจัดการศึกษาแบบสหกิจศึกษา (ด้านสังคมฯ)   รหัสโครงการ 6151000003 

 

2. ผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัจฉรียา โชติกลาง   หน่วยงาน ฝ่ายการศึกษากับการมีงานทํา 

 

3. โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 
     ยุทธศาสตร์ที ่03, ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา 
     กลยุทธ์ 0302, 3.2 : ปรับวิธีการพัฒนานักศึกษา ให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติและเรียนรู้ท่ามกลางการปฏิบัติ
จากสถานการณ์จําลองและจากสถานการณ์จริง 
     ตัวชี้วัดที่ 3.2.6 ร้อยละของผู้สําเร็จการศึกษามีสมรรถนะเป็นที่พอใจของผู้ใช้บัณฑิต, 3.2.7 ร้อยละของ
ผู้สําเร็จการศึกษาได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ 

 

4. โครงการสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจําปีของมหาวิทยาลัย 
     แผนงาน  แผนงานพ้ืนฐาน 
     ผลผลิต  ผู้สําเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
     งาน/โครงการ  งานจัดการศึกษา/พัฒนานักศึกษา 

 

5. หลักการและเหตุผล 
 การจัดการศึกษาที่เน้นสร้างให้บัณฑิตมีคุณภาพทางด้านสังคมศาสตร์ให้มีความรู้ความสามารถตาม
ลักษณะแต่ละวิชาชีพ โดยการจัดให้มีการเรียนการพัฒนาตนเองในมหาวิทยาลัยร่วมกับการจัดให้นักศึกษา
ไปปฏิบัติงานจริง ณ สถานประกอบการ ส่งผลให้นักศึกษาได้เรียนรู้ประสบการณ์จากการปฏิบัติงาน การ
ทํางานร่วมกับผู้ อ่ืน เกิดทักษะ การสื่อสาร ซึ่งเป็นคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ของสถาน
ประกอบการ ในขณะเดียวกันสถานประกอบการก็ได้แรงงานที่มีทักษะความพร้อมระดับหน่ึงไปช่วยงาน ใน
ส่วนสถาบันการศึกษา หลักสูตรต่างๆจะถูกปรับปรุงให้เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดแรงงานอย่างทันสมัย อีกทั้งคณาจารย์ก็ได้รับความรู้ ประสบการณ์ที่ทันสมัยมากขึ้นตามไปด้วย จาก
การจัดการศึกษาในรูปแบบดังกล่าว ทําให้นักศึกษา สถานศึกษา และผู้ใช้แรงงาน เกิดการร่วมมือกัน ด้วย
วิธีการของสหกิจศึกษา ที่มุ่งเน้นความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง เพ่ือให้เกิดประโยชน์ร่วมกันอย่างสูงสุด
และยั่งยืน ดังน้ัน มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จึงได้จัดทําโครงการบริหารจัดการศึกษาแบบสหกิจ
ศึกษา (ด้านสังคมฯ) ขึ้น เพ่ือจัดต้ังเป็นศูนย์ให้ความรู้ระหว่างนักศึกษา สถานศึกษา และผู้ประกอบการ ให้
เกิดการประสานงานกันอย่างมีบูรณาการ และตอบสนองความต้องการระหว่างบัณฑิต ผู้ผลิตบัณฑิต และ
ผู้ใช้บัณฑิต ได้ตรงตามความต้องการของสังคมและประเทศชาติต่อไป 

 

6. วัตถุประสงค์โครงการ 
 1. เพ่ือให้มีระบบการบริหารจัดการสหกิจศึกษาที่ดี  
 2. เพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่ตอบสนองต่อคุณภาพผ่านกระบวนการสหกิจศึกษา 
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7. กลุ่มเป้าหมาย 
 นักศึกษาช้ันปีที่ 3 และ ช้ันปีที่ 4 

 

8. รูปแบบกิจกรรม  
 จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ 
 

9. สถานที่ดําเนินการ 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 

 

10.  ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ (Output) 
ตัวชี้วัด(Indicators) หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย (Target) 

เชิงปริมาณ   
   1. มีหลักสูตรทวิภาคี/สหกิจศึกษา หลักสูตร 7 
   2. มีจํานวนนักศึกษาออกปฏิบัติทวิภาคี/สหกิจศึกษา คน 40 
เชิงคุณภาพ    
   1. บัณฑิตทีเ่ข้าร่วมโครงการจบได้ทํางานตรงตามสาขาที่สําเร็จ
การศึกษา 

ร้อยละ 80 

   2. บัณฑิตทีเ่ข้าร่วมโครงการได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน 1 ปีหลงัจบ 

ร้อยละ 80 

   3. นายจ้าง ผู้ประกอบการและผูใ้ช้บัณฑิตมีความพึงพอใจ ร้อยละ 80 
เชิงเวลา   
   1. ผูส้ําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลกัสูตรภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด 

ร้อยละ 85 

   2. โครงการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด ร้อยละ 80 
 

11.  ตัวชี้วัดความสําเร็จของกิจกรรม (Output) 

กิจกรรม 
ตัวชี้วัด

(Indicators) หน่วยนับ
ค่าเป้าหมาย (Target) 

ปี 2560 ปี 2561 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.60 – ธ.ค.60) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.61 – มี.ค.61) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.61 - มิ.ย.61) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.61 - ก.ย.61) 

1. บริหารจัดการงานใน
โครงการสหกิจศึกษา 
(ด้านสังคมฯ) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 
จํานวนงานท่ี
ดําเนินการ 

งาน 5 5 5 5 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 
ความพึงพอใจของ
ผู้ใช้งาน 

ร้อยละ 80 80 80 80 

2. อบรมเชิงปฏิบัติการ
เพ่ือพัฒนาอาจารย์นิเทศก์
โครงการสหกิจศึกษา 
(ด้านสังคมฯ) และการ
พัฒนาเครือข่ายขยาย
ความร่วมมือกับสถาน
ประกอบการ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 
จํานวนกิจกรรมท่ีจัด 

กิจกรรม 1 1 1 1 
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กิจกรรม 
ตัวชี้วัด

(Indicators) หน่วยนับ
ค่าเป้าหมาย (Target) 

ปี 2560 ปี 2561 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.60 – ธ.ค.60) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.61 – มี.ค.61) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.61 - มิ.ย.61) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.61 - ก.ย.61) 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 
ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

ร้อยละ 80 80 80 80 

3. อบรมเชิงปฏิบัติการ
เพ่ือเตรียมความพร้อมให้
นักศึกษาในโครงการสห
กิจศึกษา (ด้านสังคมฯ) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 
จํานวนกิจกรรมท่ีจัด
อบรมให้นักศึกษา 

กิจกรรม 1 1 1 1 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 
ความพึงพอใจของผู้
เข้ารับการอบรม 

ร้อยละ 90 90 90 90 

 
12. ผลทีค่าดวา่จะได้รับ 
 1. มีระบบการบริหารจัดการสหกิจศึกษาที่ดี  
 2. ทุกหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนรายวิชาสหกิจศึกษาได้รับการพัฒนากระบวนการเรียน
การสอนที่ตอบสนองต่อคุณภาพผ่านกระบวนการจัดการศึกษารูปแบบสหกิจศึกษา 
 
13. แผนการดําเนนิงาน   

กิจกรรม รวมทั้งสิ้น 

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงนิ(บาท) 
ปี 2560 ปี 2561 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.60 – ธ.ค.60) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.61 – มี.ค.61) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.61 – มิ.ย.61) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.61 – ก.ย.61) 

1. บริหารจัดการงานใน
โครงการสหกิจศึกษา  
(ด้านสังคมฯ) 

50,000 15,000 15,000 10,000 10,000 

2. อบรมเชิงปฏิบัติการ
เพ่ือพัฒนาอาจารย์
นิเทศก์โครงการสหกิจ
ศึกษา 
 (ด้านสังคมฯ) และการ
พัฒนาเครือข่ายขยาย
ความร่วมมือกับสถาน
ประกอบการ 

100,000 40,000 30,000 20,000 10,000 

3. อบรมเชิงปฏิบัติการ
เพ่ือเตรียมความพร้อมให้
นักศึกษาในโครงการสห
กิจศึกษา (ด้านสังคมฯ) 

250,000 100,000 50,000 50,000 50,000 

 

 
 



117 

 

14. งบประมาณท่ีใช ้
กิจกรรม 

รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลักษณะครุภัณฑ์/
รูปแบบรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

หมวดรายจ่าย จํานวนเงิน 

1. บริหารจัดการงานในโครงการสหกิจ
ศึกษา (ด้านสังคมฯ) 
(รหัสเบิกจ่าย : 102303290154) 
(รหัส GF16หลัก : 
2016134002700002) 
(รหัส GF14หลัก : 
201617000M4026) 
(รหัสแหล่งเงิน : 6111500) 

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการบริหารจัดการงานใน
โครงการสหกิจศึกษา (ด้านสังคมฯ) 
-ค่าใช้สอย 41,000 บาท 
     1) ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ 5 คร้ังๆละ 
2,160 บาท เป็นเงิน 10,800 บาท 
     2) ค่าจ้างทําเว็บไซต์ของหน่วยงาน1 งาน 
เป็นเงิน 10,000 บาท 
     3) ค่าซ่อมบํารุงเคร่ืองถ่ายเอกสาร 1 งาน 
เป็นเงิน 10,000 บาท 
     4) ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่างในการ
จัดประชุม 6 คร้ังๆละ 1,700 บาท เป็นเงิน 
10,200 บาท 

รายจ่ายอ่ืน 50,000

 - ค่าวัสดุ 9,000 บาท 
     1) หมึก HP LaserJet 85A จาํนวน 2 
กล่องๆละ 2,590 เป็นเงิน 5,180 บาท 
     2) คลิบหนีบดํา 2 ขา#112 จํานวน 2 
กล่องๆละ 110 บาท  เป็นเงิน 220 บาท  
     3) คลิบหนีบดํา 2 ขา#109 จํานวน 2 
กล่องๆละ 75 บาท เป็นเงิน 150 บาท  
     4) คลิบหนีบดํา 2 ขา#110 จํานวน 2 
กล่องๆละ 65 บาท เป็นเงิน 130 บาท  
     5) กระดาษสต๊ิกเกอร์ 1 แพ็คๆละ 200 บาท 
เป็นเงิน 200 บาท 
     6) กระดาษ InkJetpaper 210 gsm.  
จํานวน 2 แพ็คๆละ 360 บาท เป็นเงิน 720 บาท 
     7) ตรายางวันท่ี 2 อันๆละ 190 บาท เป็น
เงิน 380 บาท 
     8) กาวแท่ง 4 แท่งๆละ 80 บาท เป็นเงิน 
320 บาท 
     9) หมึก HP 703 จํานวน 3 กล่องๆละ 340 
บาท เป็นเงิน 1,020 บาท 
     10) หมึก HP 704 จํานวน 2 กล่องๆละ 
340 บาท เป็นเงิน 680 บาท 
รวมเป็นเงินท้ังสิ้น 50,000 บาท 

 

2. อบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนา
อาจารย์นิเทศก์โครงการสหกิจศึกษา 
(ด้านสังคมฯ) และการพัฒนาเครือข่าย
ขยายความร่วมมือกับสถาน
ประกอบการ 
(รหัสเบิกจ่าย : 102303290254) 
(รหัส GF16หลัก :  

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เพ่ือพัฒนาอาจารย์นิเทศก์โครงการสหกิจศึกษา  
(ด้านสังคมฯ) และการพัฒนาเครือข่ายขยาย
ความร่วมมือกับสถานประกอบการ 
-ค่าตอบแทน 12,000 บาท 
     1) ค่าตอบแทนวิทยากร 10 ชั่วโมงๆละ 
1,200 บาท เป็นเงิน 12,000 บาท 

รายจ่ายอ่ืน 100,000
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กิจกรรม 
รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลักษณะครุภัณฑ์/

รูปแบบรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
หมวดรายจ่าย จํานวนเงิน 

2016134002700002) 
(รหัส GF14หลัก : 
201617000M4026) 
(รหัสแหล่งเงิน : 6111500) 

-ค่าใช้สอย 76,400 บาท 
     1) ค่าท่ีพักวิทยากร 2 ห้องๆละ 2 คืนๆละ 
1,000 บาท เป็นเงิน 4,000 บาท 
     2) ค่าเดินทางวิทยากร 1 คร้ัง เป็นเงิน 
3,000 บาท 
     3) ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ 5 คร้ังๆละ 
2,160 บาท เป็นเงิน 10,800 บาท 
     4) ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่างในการ
จัดอบรม 2 คร้ังๆละ 50 คนๆละ 190 บาท เป็น
เงิน 19,000 บาท 
5) ค่าท่ีพักในหารศึกษาดูงาน 2 คืนๆละ 8 
ห้องๆละ 1,800 บาท  เป็นเงิน 28,800 บาท 
     6) ค่าจ้างทําสื่อประชาสัมพันธ์  1 งาน เป็น
เงิน 10,800 บาท 
 
-ค่าวัสดุ 11,600 บาท 
     1) ค่าวัสดุการอบรม 5 รายการ  (อาทิเช่น 
ปากกา ,แฟ้มใส่เอกสาร ,สมุดบันทึก และวัสดุ
อ่ืนๆท่ีเกี่ยวข้องกับการอบรม) เป็นเงิน 11,600 
บาท 
รวมเป็นเงินท้ังสิ้น 100,000 บาท 

 

3. อบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเตรียม
ความพร้อมให้นักศึกษาในโครงการสห
กิจศึกษา (ด้านสังคมฯ) 
(รหัสเบิกจ่าย : 102303290354) 
(รหัส GF16หลัก : 
2016134002700002) 
(รหัส GF14หลัก : 
201617000M4026) 
(รหัสแหล่งเงิน : 6111500) 

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานอบรมเชิงปฏิบัติการ
เพ่ือเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาในโครงการ
สหกิจศึกษา (ด้านสังคมฯ) 
-ค่าตอบแทน 132,000 บาท 
     1) ค่าตอบแทนวิทยากร (ภายใน) 180 ชม.ๆ
ละ 600 บาท เป็นเงิน 108,000 บาท 
     2) ค่าตอบแทนวิทยากร (ภายนอก) 20 
ชม.ๆละ 1,200 บาท เป็นเงิน 24,000 บาท 
 
-ค่าใช้สอย 98,000 บาท 
     1) ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่างในการ
จัดอบรม 30 ชม. จํานวน 5 วันๆละ 120 คนๆ
ละ 100 บาท เป็นเงิน 60,000 บาท 
     2) ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่างในการ
จัดอบรมพัฒนานักศึกษาตามศาสตร์ 4 
สาขาวิชาๆละ 30 คนๆละ 100 บาท จํานวน 2 
วัน เป็นเงิน 24,000 บาท 
     3) ค่าจ้างถ่ายเอกสารประกอบการอบรม
และจัดทําป้ายไวนิล 5 คร้ังๆละ 2,000 บาท 
เป็นเงิน 10,000 บาท 
     4) ค่าเช่ารถพานักศึกษาไปดูงาน 1 คร้ังๆละ 

รายจ่ายอ่ืน 250,000
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กิจกรรม 
รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลักษณะครุภัณฑ์/

รูปแบบรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
หมวดรายจ่าย จํานวนเงิน 

4,000 บาท เป็นเงิน 4,000 บาท 
-ค่าวัสดุ 20,000 บาท 
     1) ค่าวัสดุในการอบรม 4 รายการ (อาทิ 
ปากกา ,แฟ้มใส่เอกสาร ,สมุดบันทึก ,กระดาษ 
A4 และวัสดุอ่ืนๆท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดอบรม 
เป็นเงิน 20,000 บาท 
 
รวมเป็นเงินท้ังสิ้น 250,000 บาท 

  รวมทั้งสิ้น 400,000

15. แนวทางการประเมินโครงการ 
      สิ่งที่ต้องการประเมิน 
 ประเมินผลโดยใช้แบบสอบถามเมื่อสิ้นสุดโครงการ 
      วิธีที่ใช้ในการประเมิน  

ใช้แบบสอบถามความพึงพอใจ 
      ผู้ประเมิน  

นักศึกษา อาจารย์ และผูใ้ช้บัณฑิต 
       ลงช่ือ.....................................................ผู้ขออนุมัติโครงการ 
          (ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัจฉรียา โชติกลาง) 
                        ผู้ช่วยอธิการบดี 
       ลงช่ือ.....................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
       (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยฤทธ์ิ  ศลิาเดช)  

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
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สรุปโครงการเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ 2561 
สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 

จําแนกตามหน่วยงาน และหมวดรายจ่าย

งบบุคลากร

ค่าจ้างชั่วคราว ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง

-               1,163,890    4,951,850     467,810      1,613,700      -         -         286,800     -           8,484,050     
1 6116000001/20230214 บริหารตามความจําเป็นและสนับสนุนนโยบายเชิงรุก                 -                  -          985,000         15,000                 -              -             -                -               -        1,000,000 128

      202302140121 การประชุม อบรม สัมมนาของอธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี และ
หน่วยงานภายใน

                 -                  -           250,000               -                    -              -              -                 -                -           250,000

202302140221 บริหารงานเลขานุการผู้บริหาร                  -                  -              5,000         15,000                  -              -              -                 -                -             20,000
202302140321 อบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (Certified Government 
Internal Auditor-CGIA)

                 -                  -             73,340               -                    -              -              -                 -                -             73,340

202302140421 บริหารตามความจําเป็นและสนับสนุนนโยบายเชิงรุก                  -                  -           656,660               -                    -              -              -                 -                -           656,660
2 6116000002/20230215 บริหารจัดการเพื่อพัฒนาคณาจารย์และข้าราชการ                 -          148,640          79,300         22,060            -             -                -               -          250,000 133

202302150121 บริหารจัดการงานสภาคณาจารย์และข้าราชการ                  -           132,800           36,300         20,560            -              -                 -                -           189,660
202302150221 ศึกษาดูงาน                  -            15,840           43,000           1,500            -              -                 -                -             60,340

3 6116000003/20330202 ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาตามระบบกลาง ประจําปีการศึกษา 
2562

                -                  -          383,340         16,660            -             -                -               -          400,000 137

203302020121 จัดทําสื่อในการประชาสัมพันธ์                  -                  -           109,500         16,660            -              -                 -                -           126,160
203302020221 รับสมัคร รอบ Portforio โควต้า และรับตรง                  -                  -           132,000               -              -              -                 -                -           132,000
203302020321 รับสมัครนักศึกษาภาคใต้                  -                  -             27,280               -              -              -                 -                -             27,280
203302020421 ประสานงานเครือข่ายและการบริหารงานประชาสัมพันธ์                  -                  -             60,000               -              -              -                 -                -             60,000
203302020521 รับสมัครนักศึกษาโรงเรียนเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ                  -                  -             54,560               -              -              -                 -                -             54,560

4 6116000006/20330805 แข่งขันกีฬาบุคลากรในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ครั้งที่ 38

                -                  -          130,760         25,440                 -              -             -          18,800             -          175,000 143

     203303030121 การเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากรในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ครั้งที่ 38

                 -                  -           130,760               -                    -              -              -                 -                -           130,760

203308050244 ค่าธรรมเนียมต่างๆในการเข้าร่วมกิจกรรม                  -                  -                   -                 -                    -              -              -           18,800              -             18,800
203308050321 การจัดทําชุดนักกีฬาและผู้เข้าร่วมกิจกรรม                  -                  -                   -           21,600                  -              -              -                 -                -             21,600
203308050421 การจัดซื้อค่ายาและเวชภัณฑ์สําหรับนักกีฬา                  -                  -                   -             1,840                  -              -              -                 -                -              1,840
203303030521 การฝึกซ้อมและแข่งขัน                  -                  -                   -             2,000                  -              -              -                 -                -              2,000

5 6116000009/20330806 แข่งขันกีฬา พ.จ.น.ก.บุคลากร สัมพันธ์ ครั้งที่ 40                 -                  -            55,300         29,700                 -              -             -          40,000             -          125,000 148
203308060144 ค่าธรรมเนียมการเข้าร่วมกิจกรรม                  -                  -                   -                 -                    -              -              -           40,000              -             40,000
203308060221 การเข้าร่วมกิจกรรม ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี                  -                  -             46,300               -                    -              -              -                 -                -             46,300
203308060321 การจัดซื้อชุดสําหรับนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขัน                  -                  -                   -           24,000                  -              -              -                 -                -             24,000
203308060421 การจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์                  -                  -                   -             2,200                  -              -              -                 -                -              2,200
203308060521 ขบวนพาเหรดและการแสดงบนเวที                  -                  -              9,000               -                    -              -              -                 -                -              9,000
203308060621 การฝึกซ้อมและการแข่งขัน                  -                  -                   -             3,500                  -              -              -                 -                -              3,500

สํานักงานอธิการบดี (ส่วนกลาง)

หมวดรายจ่าย
งบดําเนินงาน งบลงทุน

งบเงินอุดหนุน
งบรายจ่าย

อื่น
รวมทั้งสิ้น

ที่ หน้าหน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม
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สรุปโครงการเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ 2561 
สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 

จําแนกตามหน่วยงาน และหมวดรายจ่าย 

งบบุคลากร

ค่าจ้างชั่วคราว ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง

-               1,163,890    4,951,850     467,810      1,613,700      -         -         286,800     -           8,484,050     
6 6116000011/20230216 การประชุมคณะกรรมการตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

หมู่บ้านจอมบึง
                -          418,150        116,870         94,980            -             -                -               -          630,000 154

      202302160121 ส่งเสริมและสนับสนุนภารกิจตามบทบาทหน้าที่คณะกรรมการพิจารณา
ตําแหน่งทางวิชาการ

                 -           331,000           57,440         11,560            -              -                 -                -           400,000

202302160221 ส่งเสริมและสนับสนุนภารกิจตามบทบาทหน้าที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคล                  -            87,150            3,430         39,420            -              -                 -                -           130,000
      202302160321 บริหารจัดการงานประชมุอาจารย์ ข้าราชการ พนกังานมหาวิทยาลัย พนักงาน
ราชการ และอาจารย์พิเศษ

                 -                  -             56,000         44,000            -              -                 -                -           100,000

7 6116000012/20230217 การประชุมคณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัยฯ

                -          161,000          28,550         10,450                 -              -             -                -               -          200,000 161

      202302170121 บริหารจัดการงานประชมุคณะกรรมการและอนุกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย

                 -           161,000           28,550         10,450                  -              -              -                 -                -           200,000

8 6116000016/20230218 บริหารจัดการงานบริหารพัสดุ                 -          250,000        776,430         28,970                 -              -             -                -               -        1,055,400 165
202302180121 บริหารจัดการงานพัสดุ/งานก่อสร้าง/งานครุภัณฑ์และงานจัดซื้อจัดจ้าง                  -           250,000           21,030         28,970                  -              -              -                 -                -           300,000
202302180221 จ้างเหมาเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล                  -                  -           360,000               -                    -              -              -                 -                -           360,000
202302180321 บริการบํารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ Shiller                  -                  -           128,400               -                    -              -              -                 -                -           128,400
202302180421 บริการบํารุงรักษาลิฟท์ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง                  -                  -           267,000               -                    -              -              -                 -                -           267,000

9 6116000017/20330302 พัฒนาการจัดการเรียนรู้ (Active Learning)                 -           76,800          66,450         56,750                 -              -             -                -               -          200,000 171
      203303020121 อบรมเชงิปฏิบัติการ “การออกแบบการเรียนการสอนแบบ Active Learning 
ด้วยกระบวนการ PLC”

                 -            38,400           20,250         14,650                  -              -              -                 -                -             73,300

203303020221 การจัดประชมุติดตามการทํางานระดับคณะ ทุกเดือน (4 ไตรมาส)                  -                  -             10,920         12,680                  -              -              -                 -                -             23,600
203303020321 การจัดประชมุเชงิปฏิบัติการด้วยกระบวนการ PLC เพื่อนําเสนอ Active Learning                  -            19,200           17,640         14,710                  -              -              -                 -                -             51,550
203303020421 การจัดประชมุเชงิปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะด้านการออกแบบ (Active Learning)                  -            19,200           17,640         14,710                  -              -              -                 -                -             51,550

10 6116000018/20230219 บริหารงานส่วนกลาง สํานักงานอธิการบดี                 -                  -            50,000         72,000       1,613,700            -             -        228,000             -        1,963,700 178
202302190144 สมทบกองทุนและมูลนิธิต่างๆ                  -                  -                   -                 -                    -              -              -         228,000              -           228,000
202302190221 งานเกษียณอายุราชการประจําปี 2561                  -                  -             50,000               -                    -              -              -                 -                -             50,000
202302190321 จัดหาน้ําดื่มประจําอาคาร                  -                  -                   -           72,000                  -              -              -                 -                -             72,000
202302190422 ค่าสาธารณูปโภค                  -                  -                   -                 -          1,613,700            -              -                 -                -        1,613,700

สํานักงานอธิการบดี (ส่วนกลาง)

หมวดรายจ่าย
งบดําเนินงาน งบลงทุน

งบเงินอุดหนุน
งบรายจ่าย

อื่น
รวมทั้งสิ้น

ที่ หน้าหน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม
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งบบุคลากร

ค่าจ้างชั่วคราว ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง

-               1,163,890    4,951,850     467,810      1,613,700      -         -         286,800     -           8,484,050     
11 6116000019/20330303 ขับเคลื่อนการพัฒนามหาวิทยาลัยตามแนวทางการรีโพรไฟล์                 -             8,100        291,900               -                   -              -             -                -               -          300,000 182

      203303030121 ประชมุคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนามหาวิทยาลัยตามแนวทางการรีโพร
ไฟล์เพื่อจัดทประกาศมหาวิทยาลัย ปฏิทินการดําเนินงานกลั่นกรองโครงการ ฯลฯ

                 -              8,100            1,900               -                    -              -              -                 -                -             10,000

203303030221 สนับสนุนการดําเนินกิจกรรมสาขาวิชานําร่องแต่ละคณะ                  -                  -           288,000               -                    -              -              -                 -                -           288,000
203303030321 จดัทํารายงานผลการดําเนินโครงการ                  -                  -              2,000               -                    -              -              -                 -                -              2,000

12 6116000020/20230220 งบกลางมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง                 -                  -        1,393,150               -                   -              -             -                -               -        1,393,150 186
202302200121 งบกลางของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง                  -                  -        1,393,150               -                    -              -              -                 -                -        1,393,150

13 6116000021/20330815 พัฒนาศักยภาพบุคลากรของมหาวิทยาลัยให้ปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ                 -          101,200        594,800         95,800                 -              -             -                -               -          791,800 189

203308150121 ความรู้เกี่ยวกับบริหารกรอบอัตรากําลังสายวิชาการและสายสนับสนุน                  -              8,400           34,640         17,000                  -              -              -                 -                -             60,040
203308150221 ภาวะผู้นํากับการเปลี่ยนแปลง                  -            36,400         176,200           8,920                  -              -              -                 -                -           221,520
203308150321 การเปลี่ยนแปลงของกฏหมายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560                  -              8,400           34,640         17,000                  -              -              -                 -                -             60,040

203308150421 ความรู้เกี่ยวกับกฏระเบียบเกี่ยวกับการเบิก-จ่ายงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้                  -              8,400           34,640         17,000                  -              -              -                 -                -             60,040
203308150521 หลักเกณฑ์และวิธีการขอตําแหน่งทางวิชาการ และการขอตําแหน่งทางวิชาการ เรื่อง 
“การเตรียมผลงานอย่างไร ให้ได้ตําแหน่งทางวิชาการ”

                 -            14,400           67,340         28,440                  -              -              -                 -                -           110,180

203308150621 ต้นกล้าราชพฤกษทางวิชาการ                  -            25,200         199,200           7,440                  -              -              -                 -                -           231,840
203308150721 งบแก้ปัญหางานพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย                  -                  -             48,140               -                    -              -              -                 -                -             48,140

                -           23,200        486,700       246,540                 -       15,790           -                -               -          772,230
14 6118000003/20230222 พัฒนาและบริหารงานกองกลาง                 -           23,200        297,700       246,540                 -       15,790           -                -               -          583,230 198

202302220121 บริหารและจัดการภายในสํานักงานอธิการบดี                  -            12,200           62,650           3,690                  -              -              -                 -                -             78,540
      202302220221 ประชมุเชงิปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์สํานักงานอธิการบดี จัดทําแผนปฏิบัติ
การ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และจัดทํารายงานการประเมินตนเอง ประจําปีการศึกษา 2560

                 -                  -             89,000           1,000                  -              -              -                 -                -             90,000

202302220321 สืบสานประเพณีทําบุญกลางบ้าน ประจําปี 2561                  -                  -              6,500           3,500                  -              -              -                 -                -             10,000
202302220421 ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานสํานักงานอธิการบดี                  -                  -             62,600           3,000                  -              -              -                 -                -             65,600
202302220521 บริหารจัดการงานประชาสัมพันธ์                  -                  -             50,000               -                    -              -              -                 -                -             50,000
202302220621 บริหารจัดการงานบริหารบุคคล                  -                  -                   -           50,000                  -              -              -                 -                -             50,000
202302220721 บริหารจัดการงานกองกลาง                  -                  -                   -           50,000                  -              -              -                 -                -             50,000
202302220821 บริหารจัดการงานพัสดุและยานพาหนะ                  -                  -                   -           47,200                  -              -              -                 -                -             47,200
202302220921 บริหารจัดการงานบริหารทั่วไป                  -                  -                   -           50,000                  -              -              -                 -                -             50,000
202302221021 บริหารจัดการงานวินัยและนิติการ                  -                  -             14,200         30,900                  -              -              -                 -                -             45,100

สํานักงานอธิการบดี (ส่วนกลาง)

กองกลาง

หมวดรายจ่าย
งบดําเนินงาน งบลงทุน

งบเงินอุดหนุน
งบรายจ่าย

อื่น
รวมทั้งสิ้น

ที่ หน้าหน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สรุปโครงการเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ 2561 
สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 

จําแนกตามหน่วยงาน และหมวดรายจ่าย
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สรุปโครงการเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ 2561 
สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 

จําแนกตามหน่วยงาน และหมวดรายจ่าย 

งบบุคลากร

ค่าจ้างชั่วคราว ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง

                -           23,200        486,700       246,540                 -       15,790           -                -               -          772,230
202302221121 งานประชุมคณะกรรมการประจําสํานักงานอธิการบดี                  -                  -             12,750           7,250                  -              -              -                 -                -             20,000
202302221221 การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สํานักงานอธิการบดี ประจําปีการศึกษา 
2560

                 -            11,000                 -                 -                    -              -              -                 -                -             11,000

202302221331 จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) ติดแท้งค์                  -                  -                   -                 -                    -          9,800            -                 -                -              9,800
202302221431จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า                  -                  -                   -                 -                    -          2,800            -                 -                -              2,800
202302221531 จัดซื้ออุปกรณ์สํารองข้อมูล                  -                  -                   -                 -                    -          3,190            -                 -                -              3,190

15 6118000004/20330807 พัฒนาศักยภาพบุคลากรของกองกลาง                 -                  -          189,000               -                   -              -             -                -               -          189,000 212
203308070121 พัฒนาศักยภาพบุคลากรกองกลาง                  -                  -           189,000               -                    -              -              -                 -                -           189,000

    29,391,680     8,361,310      1,057,850               -                   -              -             -      1,000,000             -      39,810,840
16 6120000001/20110107 บริหารและจัดการทรัพยากรบุคคล     29,391,680     8,361,310      1,057,850               -                   -              -             -                -               -      38,810,840 215

201101070112 ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน      12,817,680                -                   -                 -                    -              -              -                 -                -       12,817,680
201101070212 ค่าจ้างชั่วคราวรายวัน        9,202,280                -                   -                 -                    -              -              -                 -                -        9,202,280
201101070321 เงินสมทบประกันสังคม                  -                  -           980,430               -                    -              -              -                 -                -           980,430
201101070421 ค่าตอบแทนผู้บริหารที่จ้างโดยเงินรายได้/ที่ปรึกษา                  -           600,000                 -                 -                    -              -              -                 -                -           600,000
      201101070521 เงินประจําตําแหน่งผู้บริหารวิทยาลัยมวยไทยศึกษา/เทคโนโลยีอุตสาหกรรม/
โรงเรียนสาธิตฯ

                 -        1,392,000                 -                 -                    -              -              -                 -                -        1,392,000

201101070621 เงินเสริมตําแหน่ง/ค่าเช่าบ้านอาจารย์ชาวต่างประเทศ                  -           329,400                 -                 -                    -              -              -                 -                -           329,400
201101070721 ค่าสอนเกินภาระงาน ภาคเรียนที่ 1/60 และ 2/60                  -        3,884,910                 -                 -                    -              -              -                 -                -        3,884,910
201101070821 ค่าจ้างอาจารย์ประจําตามสัญญาจ้าง (รายชั่วโมง)                  -        2,155,000                 -                 -                    -              -              -                 -                -        2,155,000
201101070912 ค่าจ้างอาจารย์ประจําตามสัญญา (รายเดือน)        7,371,720                -                   -                 -                    -              -              -                 -                -        7,371,720
201101071021 เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ (พนักงานราชการ)                  -                  -             45,420               -                    -              -              -                 -                -             45,420
201101071121 ค่าใช้จ่ายสําหรับการต่อวีซ่า (อาจารย์ชาวต่างประเทศคณะครุศาสตร์)                  -                  -              8,000               -                    -              -              -                 -                -              8,000
201101071221 ค่าใช้จ่ายสําหรับต่อวีซ่า (อาจารย์ชาวต่างประเทศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)                  -                  -             24,000               -                    -              -              -                 -                -             24,000

17 6120000002/20230223 บริหารและจัดการกองทุนพัฒนาบุคลากรศึกษาต่อระดับปริญญาโทและ
เอก

                -                  -                  -                 -                   -              -             -      1,000,000             -        1,000,000 221

202302230144 บริหารและจัดการกองทุนพัฒนาบุคลากรศึกษาต่อระดับปริญญาโทและเอก                  -                  -                   -                 -                    -              -              -       1,000,000              -        1,000,000

กองกลาง

งานบริหารบุคคล

หมวดรายจ่าย
งบดําเนินงาน งบลงทุน

งบเงินอุดหนุน
งบรายจ่าย

อื่น
รวมทั้งสิ้น

ที่ หน้าหน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม
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สรุปโครงการเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ 2561 
สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 

จําแนกตามหน่วยงาน และหมวดรายจ่าย 

งบบุคลากร

ค่าจ้างชั่วคราว ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง

                -             4,200        475,370    1,534,224             3,186     72,320   297,500              -               -        2,386,800
18 6122000003/20230224 บริหารงานอาคารสถานที่และภูมิทัศน์สถาปัตย์                 -             4,200        475,370    1,534,224             3,186     72,320   297,500              -               -        2,386,800 224

202302240121 บริหารงานโสตทัศนูปกรณ์ห้องเรียนและห้องประชุมอาคารเรียน14และอาคาร
อํานวยการ

                 -                  -              2,500           9,200                  -              -              -                 -                -             11,700

202302240222 ค่าโทรศัพท์งานบริการโสตทัศนูปกรณ์                  -                  -                   -                 -                3,186            -              -                 -                -              3,186
202302240321 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สํานักงาน                  -                  -                   -           50,000                  -              -              -                 -                -             50,000
202302240421 บริหารงานวัสดุประปา                  -                  -             50,000        162,046                  -              -              -                 -                -           212,046
202302240521 บริหารงานไฟฟ้า                  -                  -             95,000        100,520                  -              -              -                 -                -           195,520
      202302240621 บริหารงาน ซ่อมบํารุงเครื่องปรับอากาศ ลิฟท์ กล้องวงจรปิดและโทรศัพท์
ภายในมหาวิทยาลัย

                 -                  -           189,070         88,470                  -              -              -                 -                -           277,540

202302240721 บริหารงานซ่อมบํารุงและรักษาอาคารและสิ่งก่อสร้าง                  -                  -                   -          325,365                  -              -              -                 -                -           325,365
202302240821 บริหารงานทําความสะอาดอาคารต่าง ๆ และภาคสนาม                  -                  -             30,000        418,570                  -              -              -                 -                -           448,570
202302240921 บริหารงานหน่วยภูมิทัศน์ (โรงเรือนเพาะชํา)                  -                  -                   -          121,100                  -              -              -                 -                -           121,100
202302241021 บริหารงานหน่วยตัดหญ้าภาคสนาม                  -                  -                   -           38,160                  -              -              -                 -                -             38,160
202302241121 บริหารจัดการงานปรับภูมิทัศน์ภายในมหาวิทยาลัย                  -                  -             76,200           8,400                  -              -              -                 -                -             84,600
202302241221 บริหารจัดการงานจราจรภายในมหาวิทยาลัย                  -                  -           93,130                  -              -              -                 -                -             93,130
202302241332 จ้างติดตั้งสัญญาณงานจราจรบนถนนทางหลวงหมายเลข 3087 ภายในมหาวิทยาลัย                  -                  -                   -                 -                    -              -      297,500               -                -           297,500

202302241431 จัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์                  -                  -                   -                 -                    -          5,400            -                 -                -              5,400
202302241531 จัดซื้อปั๊มหอยโข่งไฟฟ้า                  -                  -                   -                 -                    -          9,800            -                 -                -              9,800
202302241621 ศึกษาดูงานของบุคลากรของหน่วยงานอาคารสถานที่ฯ                  -                  -             21,400               -                    -              -              -                 -                -             21,400
202302241721 อบรมการซ้อมดับเพลิง                  -              4,200           11,200         13,665                  -              -              -                 -                -             29,065
202302241821 งบแก้ไขปัญหาฉุกเฉินเร่งด่วน สําหรับงานของงานอาคารสถานที่และภูมิทัศน์สถาปัตย์                  -                  -          105,598                  -              -              -                 -                -           105,598

202302241931 จัดซื้อพัดลมโคจร                  -                  -                   -                 -                    -        51,000            -                 -                -             51,000
202302242031 จัดซื้อชุดนั่งร้าน                  -                  -                   -                 -                    -          6,120            -                 -                -              6,120

                -                  -        1,313,400       586,600                 -              -             -                -               -        1,900,000
19 6123000001/20230225 บริหารจัดการงานยานพาหนะ                 -                  -        1,313,400       586,600                 -              -             -                -               -        1,900,000 249

202302250121 ซ่อมบํารุงรักษายานพาหนะ                  -                  -        1,013,400         54,040                  -              -              -                 -                -        1,067,440
202302250221 ค่าใช้จ่ายน้ํามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                  -                  -                   -          532,560                  -              -              -                 -                -           532,560
202302250321 ค่าใช้จ่ายสําหรับการต่อทะเบียนและประกันภัยรถยนต์                  -                  -           200,000               -                    -              -              -                 -                -           200,000
202302250421 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการตามที่ได้รับมอบหมาย                  -                  -           100,000               -                    -              -              -                 -                -           100,000

งานอาคารสถานที่

งานบริหารยานพาหนะ

หมวดรายจ่าย
งบดําเนินงาน งบลงทุน

งบเงินอุดหนุน
งบรายจ่าย

อื่น
รวมทั้งสิ้น

ที่ หน้าหน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม
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งบบุคลากร

ค่าจ้างชั่วคราว ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง

                -       1,208,200        360,000         76,800           12,000     13,000           -                -               -        1,670,000
20 6125000001/20230235 ส่งเสริมและสนับสนุนภารกิจตามบทบาทหน้าที่คณะกรรมการส่งเสริม

กิจการมหาวิทยาลัย (คสม.)
                -          390,000          40,000         20,000                 -              -             -                -               -          450,000 253

202302350121 งานประชมุกรรมการและอนุกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย                  -           390,000           40,000         20,000                  -              -              -                 -                -           450,000
21 6125000002/20230227 บริหารจัดการงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง                 -          818,200        320,000         56,800           12,000     13,000           -                -               -        1,220,000 257

202302240121 งานประชมุสภามหาวิทยาลัย                  -           516,000         177,000         56,800                  -              -              -                 -                -           749,800
202302270221 งานประชมุอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัย                  -           302,200           97,000               -                    -              -              -                 -                -           399,200
202302270321 ศึกษาดูงาน                  -                  -             46,000               -                    -              -              -                 -                -             46,000
202302270431 จัดซื้อจอคอมพิวเตอร์                  -                  -                   -                 -                    -          4,000            -                 -                -              4,000
202302270531 จัดซื้อเครื่องพิมพ์มัลติฟังชัน่เลเซอร์                  -                  -                   -                 -                    -          9,000            -                 -                -              9,000
202302270622 ค่าโทรศัพท์งานสภามหาวิทยาลัย                  -                  -                   -                 -              12,000            -              -                 -                -             12,000

                -           28,000        225,600         33,150                 -              -             -                -               -          286,750
22 6127000003/20230228 พัฒนาและบริหารจัดการงานนโยบาย แผน และงบประมาณ                 -           28,000        154,600         33,150                 -              -             -                -               -          215,750 263

202302280121 งานประชมุคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.)                  -                  -             42,600               -                    -              -              -                 -                -             42,600
202302280221 ค่าบํารุงรักษาระบบงบประมาณ 3 มิติ                  -                  -             65,000               -                    -              -              -                 -                -             65,000
202302280321 พัฒนางานตามภารกิจกองนโยบาย แผน และงบประมาณ                  -            28,000           47,000         33,150                  -              -              -                 -                -           108,150

23 6127000004/20330808 พัฒนาศักยภาพบุคลากรกองนโยบายและแผน                 -                  -            71,000               -                   -              -             -                -               -            71,000 267
203308080121 พัฒนาศักยภาพบุคลากรกองนโยบายและแผน                  -                  -             71,000               -                    -              -              -                 -                -             71,000

                -           48,000           5,000       139,640                 -              -             -                -               -          192,640
24 6128000001/20230229 บริหารจัดการงานบริหารการคลังและทรัพย์สิน                 -           48,000           5,000       139,640                 -              -             -                -               -          192,640 270

202302290121 บริหารงานบริหารการคลังและทรัพย์สิน                  -            48,000            5,000        139,640                  -              -              -                 -                -           192,640
                -           76,000          38,920               -                   -              -             -                -               -          114,920

25 6129000001/20230402 ส่งเสริมและพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษา                 -           76,000          38,920               -                   -              -             -                -               -          114,920 275
202304020121 การตรวจประเมินสําหรับสาขาที่ขอขึ้นทะเบียน TQR                  -                  -             28,920               -                    -              -              -                 -                -             28,920
      202304020221 การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจําปี
การศึกษา 2559

                 -            38,000            5,000               -                    -              -              -                 -                -             43,000

      202304020321 การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก ระดับมหาวิทยาลัย ประจําปี
การศึกษา 2559

                 -            38,000            5,000               -                    -              -              -                 -                -             43,000

สํานักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

กองนโยบายและแผน

งานบริหารการคลังและทรัพย์สิน

หมวดรายจ่าย
งบดําเนินงาน งบลงทุน

งบเงินอุดหนุน
งบรายจ่าย

อื่น
รวมทั้งสิ้น

ที่ หน้าหน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สรุปโครงการเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ 2561 
สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 

จําแนกตามหน่วยงาน และหมวดรายจ่าย 
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126 

งบบุคลากร

ค่าจ้างชั่วคราว ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง

                -                  -            55,920         16,000                 -              -             -                -       400,000        471,920
26 6130000001/20230230 บริหารจัดการงานวิเทศสัมพันธ์และศูนย์อาเซียนศึกษา                 -                  -            55,920         16,000                 -              -             -                -               -            71,920 279

202302300121 บริหารจัดการงานวิเทศสัมพันธ์และศูนย์อาเซียนศึกษา                  -                  -             55,920         16,000                  -              -              -                 -                -             71,920
27 6130000002/20330203 ความร่วมมือระหว่างประเทศ                 -                  -                  -                 -                   -              -             -                -       400,000        400,000 282

203302030154 การเข้าร่วมงาน Tsukuba Marathon (ศึกษาดูงานและเข้าร่วมวิ่ง)                  -                  -                   -                 -                    -              -              -                 -        200,000         200,000
      203302030254 อบรมด้านภาษาไทยเบื้องต้น ด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และสํารวจโอกาส
ในการทําความร่วมมือด้านการค้าและการท่องเที่ยวระหว่างราชบุรีและเมืองมะริด ณ มหาวิทยาลัย
มะริด สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์

                 -                  -                   -                 -                    -              -              -                 -        200,000         200,000

                -             9,000        111,800               -                   -              -             -      3,044,240             -        3,165,040
28 6131000001/20230403 ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจําปีการศึกษา  2561                 -             9,000           2,000               -                   -              -             -                -               -            11,000 286

202304030121 ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปีการศึกษา 2560                  -              9,000            2,000               -                    -              -              -                 -                -             11,000
29 6131000002/20230306 เสริมสร้างศักยภาพนักศึกษาให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์                 -                  -                  -                 -                   -              -             -      3,044,240             -        3,044,240 289

202303060144 เสริมสร้างศักยภาพนักศึกษาให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์                  -                  -                   -                 -                    -              -              -       3,044,240              -        3,044,240
30 6131000003/20220203 ทุนการศึกษาโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักร

กัมพูชา
                -                  -            54,800               -                   -              -             -                -               -            54,800 292

202202030121 ทุนการศึกษาโครงการพระราชทานความชว่ยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา                  -                  -             54,800               -                    -              -              -                 -                -             54,800
31 6131000004/20330809 พัฒนาศักยภาพบุคลากรกองพัฒนานักศึกษา                 -                  -            55,000               -                   -              -             -                -               -            55,000 295

203308090121 พัฒนาศักยภาพบุคลากรกองพัฒนานักศึกษา                  -                  -             55,000               -                    -              -              -                 -                -             55,000
                -           25,650        353,050       405,320                 -      281,940   291,600              -               -        1,357,560

32 6132000001/20230307 พัฒนานักศึกษาหอพัก                 -                  -            71,050         29,950                 -              -             -                -               -          101,000 298
202303070121 การเสริมสร้างศักยภาพคณะกรรมการนักศึกษาหอพัก                  -                  -             21,600           6,400                  -              -              -                 -                -             28,000
202303070221 การปฐมนิเทศนักศึกษาหอพัก                  -                  -              3,000               -                    -              -              -                 -                -              3,000
202303070321 การทําบุญหอพัก                  -                  -             24,000           3,000                  -              -              -                 -                -             27,000
202303070421 กีฬาสัมพันธ์หอพักและเปิดหอ                  -                  -             22,450         20,550                  -              -              -                 -                -             43,000

33 6132000002/20230231 บริหารและพัฒนาหอพัก                 -           25,650        282,000       375,370                 -      281,940   291,600              -               -        1,256,560 302
202302310121 บริหารและพัฒนาหอพัก                  -            25,650         182,000        375,370                  -              -              -                 -                -           583,020
202302310221 งานแก้ปัญหางานอาคารหอพักกรณีเร่งด่วนและฉุกเฉิน                  -                  -           100,000               -                    -              -              -                 -                -           100,000
202302310332 งานปรับเปลี่ยนระบบส่งน้ําอาคารหอพักนารีรัตน์ และหอพักแบบเก่า  จํานวน 10 
อาคาร

                 -                  -                   -                 -                    -              -      189,600               -                -           189,600

202302310432 ติดตั้งตาข่ายโรงตากผ้าหอพักไม้ 2 ,3 และหอพักไม้ 4                  -                  -                   -                 -                    -              -      102,000               -                -           102,000

งานวิเทศสัมพันธ์และศูนย์อาเซียน

กองพัฒนานักศึกษา

งานหอพัก

หมวดรายจ่าย
งบดําเนินงาน งบลงทุน

งบเงินอุดหนุน
งบรายจ่าย

อื่น
รวมทั้งสิ้น

ที่ หน้าหน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม
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งบบุคลากร

ค่าจ้างชั่วคราว ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง
202302310531 จัดซื้อถังน้ําแบบไฟเบอร์กลาส                  -                  -                   -                 -                    -      176,400            -                 -                -           176,400
202302310631 จัดซื้อปั๊มน้ําอัตโนมัติแรงดันคงที่                  -                  -                   -                 -                    -        58,240            -                 -                -             58,240
202302310731 จัดซื้อมิเตอร์ไฟฟ้าแบบติดตั้งภายใน  ขนาด 5 แอมป์                  -                  -                   -                 -                    -          6,000            -                 -                -              6,000
202302310831 จัดซื้อเครื่องเชือ่มไฟฟ้า                  -                  -                   -                 -                    -          6,500            -                 -                -              6,500
202302310931 จัดซื้อเลื่อยวงเดือนไฟฟ้าแบบมือถือ                  -                  -                   -                 -                    -          6,900            -                 -                -              6,900
202302311031 จัดซื้อแท่นตัดเหลก็                  -                  -                   -                 -                    -          6,100            -                 -                -              6,100
202302311131 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานสํานักงาน                  -                  -                   -                 -                    -        16,000            -                 -                -             16,000
202302311231 จัดซื้อเครื่องสํารองไฟสําหรับกล้องวงจรปิดของหอพัก                  -                  -                   -                 -                    -          5,800            -                 -                -              5,800

                -                  -                  -         100,000                 -              -             -                -               -          100,000
34 6124000002/20230226 บริหารและพัฒนางานอนามัยและการปฐมพยาบาล                 -                  -                  -         100,000                 -              -             -                -               -          100,000 312

202302260121 บริหารจัดการงานอนามัยและการปฐมพยาบาล (ห้องพยาบาล)                  -                  -                   -          100,000                  -              -              -                 -                -           100,000
                -          121,000        276,050         54,150                 -              -             -                -               -          451,200

35 6151000001/20330304 บริหารจัดการโครงการสหกิจศึกษา / MCRU WiL Model ให้สอดรับ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 22

                -          121,000        276,050         54,150                 -              -             -                -               -          451,200 316

      203303040121บริหารจัดการโครงการสหกิจศึกษา/MCRU WiL Model ให้สอดรับกับการ
จัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ประจําปีการศึกษา 2560

                 -           121,000         276,050         54,150                  -              -              -                 -                -           451,200

                -             4,200        216,150       271,990           96,000     10,200           -                -               -          598,540
36 6145000001/20230236 บริหารจัดการสํานกังานศูนย์การเรียนรู้ในเมือง                 -             4,200        168,150       271,990           96,000     10,200           -                -               -          550,540 320

202302360121 งานซ่อมบํารุง                  -                  -           100,000               -              -              -                 -                -           100,000
202302360222 สาธารณูปโภค                  -                  -                   -                 -              96,000            -              -                 -                -             96,000
202302360321 ฝึกอบรมและการป้องกันและระงับอัคคีภัยประจํา 2561                  -              4,200            8,050         12,750            -              -                 -                -             25,000
202302360421 ปรับปรุงและพัฒนา Green office อย่างต่อเนื่อง                  -                  -             18,000         12,000            -              -                 -                -             30,000
202302360531 จัดซื้อเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้                  -                  -                   -                 -        10,200            -                 -                -             10,200
202302360621 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน                  -                  -                   -           34,340            -              -                 -                -             34,340
202302360721 จัดซื้อวัสดุโสตทัศนูปกรณ์                  -                  -                   -           50,000            -              -                 -                -             50,000
202302360821 จัดซื้อวัสดุงานอาคารถสานที่และงานสวน                  -                  -                   -           50,000            -              -                 -                -             50,000
202302360921 จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ทําความสะอาด                  -                  -                   -           70,000            -              -                 -                -             70,000
202302361021 จัดซื้อน้ํามันตัดหญ้า                  -                  -                   -           10,000            -              -                 -                -             10,000
202302361121 จัดซื้อน้ําดื่ม                  -                  -                   -           15,000            -              -                 -                -             15,000
202302361221 บริหารและพัฒนาสํานักงานศูนย์การเรียนรู้ในเมือง                  -                  -             42,100         17,900            -              -                 -                -             60,000

37 6145000002/20330813 พัฒนาบุคลากรศูนย์การเรียนรู้ในเมือง                 -                  -            48,000               -                   -              -             -                -               -            48,000 330
203308130121 พัฒนาบุคลากรรายบุคคล                  -                  -             48,000               -              -              -                 -                -             48,000

ศูนย์การเรียนรู้ในเมือง

งานอนามัยและสุขาภิบาล

ฝ่ายการศึกษากับการมีงานทํา

หมวดรายจ่าย
งบดําเนินงาน งบลงทุน

งบเงินอุดหนุน
งบรายจ่าย

อื่น
รวมทั้งสิ้น

ที่ หน้าหน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม
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มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
โครงการเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 
แหล่งงบประมาณ  2, เงนิรายได้   
1.  โครงการ บริหารตามความจําเป็นและสนับสนุนนโยบายเชิงรุก    รหัสโครงการ 
6116000001/20230214 
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ งานเลขานุการผู้บรหิาร สํานักงานอธิการบดี   หน่วยงาน สํานักงาน
อธิการบดี (ส่วนกลาง) 
3.  โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 
     ยุทธศาสตร์ที ่06, ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย 
     กลยุทธ ์0601, 6.1 : พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
     ตัวชี้วัดที ่6.1.1 ร้อยละของคะแนนผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนิน งานของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA), 6.1.2 การประเมินผู้บริหารได้รับการปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการ สอดรับกับกล
ยุทธ์ 
4.  โครงการสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจําปีของมหาวิทยาลัย 
     แผนงาน  แผนงานพ้ืนฐาน 
     ผลผลิต  ผู้สําเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
     งาน/โครงการ  งานบริหารจัดการ/พัฒนา 
5.  หลักการและเหตุผล 
       ตาม พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 7 ให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือ
การพัฒนาท้องถิ่นที่เสริมสร้างพลังปัญญาของแผ่นดิน ฟ้ืนฟูพลังการเรียนรู้ เชิดชูภูมิปัญญาของท้องถิ่น 
สร้างสรรค์ศิลปวิทยาเพ่ือความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและย่ังยืนของปวงชน มีส่วนร่วมในการจัดการการ
บํารุงรักษา การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน ดังน้ัน เพ่ือให้
การดําเนินงานของผู้บริหารเป็นไปตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยจึงได้จัดทําโครงการบริหารตามความจําเป็น
และสนับสนุนนโยบายเชิงรุก 
6.  วัตถุประสงค์โครงการ 
  เพ่ือให้การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ 
7.  กลุ่มเป้าหมาย 
  อธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี และหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย 
8.  รูปแบบกิจกรรม  
  ประชุม/อบรม/จัดซื้อ 
9.  สถานทีดํ่าเนนิการ 
  งานเลขานุการผู้บริหาร สํานักงานอธิการบดี 
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10.  ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ (Output) 
ตัวชี้วัด(Indicators) หน่วยนบั ค่าเป้าหมาย(Target) 

เชิงปริมาณ   
   1. การเบิกจา่ยงบประมาณตามแผน ร้อยละ 80 
   2. การเบิกจา่ยงบประมาณในภาพรวม ร้อยละ 80 
เชิงคุณภาพ    
   1. ผลการประเมินการปฏิบัตงิานตามบทบาทหน้าทีข่องผู้บริหาร คะแนน 4 
เชิงเวลา   
   1. โครงการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด ร้อยละ 80 

 

11.  ตัวชี้วัดความสําเร็จของกิจกรรม (Output) 

กิจกรรม ตัวชี้วัด(Indicators) หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย(Target) 
ปี 2560 ปี 2561 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.60 – ธ.ค.60)
ไตรมาส 2 

(ม.ค.61 – มี.ค.
61) 

ไตรมาส 3 
เม.ย.61 - มิ.ย.61

ไตรมาส 4 
(ก.ค.61 - ก.ย.61)

1. การประชุม อบรม 
สัมมนาของอธิการบดี 
รองอธิการบดี ผู้ช่วย
อธิการบดี และหน่วยงาน
ภายใน 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 
จํานวนผู้บริหาร

คน 9 9 9 9

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 
การบริหารจัดการ
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ

ร้อยละ 80 80 80 80

2. บริหารงานเลขานุการ
ผู้บริหาร 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 
ร้อยละการเบิกจ่าย
งบประมาณตามแผน

ร้อยละ 80 80 80 80

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 
การดําเนินงานเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ

ร้อยละ 80 80 80 80

3. อบรมหลักสูตร
ประกาศนียบัตรผู้
ตรวจสอบภายในภาครัฐ 
(Certified Government 
Internal Auditor-CGIA) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 
จํานวนคนท่ีเข้ารับการ
อบรม

คน - 1 2 -

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 
บุคลากรสามารถนํา
ความรู้ท่ีได้รับมาพัฒนา
งาน 

ร้อยละ - 85 85 -

4. บริหารตามความ
จําเป็นและสนับสนุน
นโยบายเชิงรุก 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 
ร้อยการเบิกจ่าย
งบประมาณ

ร้อยละ 30 30 30 30

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 
การบริหารจัดการ
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ

ร้อยละ 80 80 80 80

12. ผลทีค่าดวา่จะได้รับ 
  เพ่ือให้การบริหารงานมหาวิทยาลัยมีประสทิธิภาพประสิทธิผลมากย่ิงขึน้ 
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13. แผนการดําเนนิงาน   

กิจกรรม รวมทั้งสิน้
แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงนิ(บาท) 

ปี 2560 ปี 2561 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.60 – ธ.ค.60)
ไตรมาส 2 

(ม.ค.61 – มี.ค.61) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.61 – มิ.ย.61)
ไตรมาส 4 

(ก.ค.61 – ก.ย.61)

1. การประชุม อบรม สมัมนาของ
อธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี 
และหน่วยงานภายใน 

250,000 62,500 62,500 62,500 62,500 

2. บริหารงานเลขานุการผู้บรหิาร 20,000 3,000 7,000 3,000 7,000 
3. อบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้
ตรวจสอบภายในภาครัฐ (Certified 
Government Internal Auditor-CGIA)

73,340 - 28,460 44,880 - 

4. บริหารตามความจําเป็นและสนับสนุน
นโยบายเชิงรุก 

656,660 130,000 198,330 198,330 130,000 

 
14. งบประมาณท่ีใช ้

กิจกรรม 
รายการ/รายละเอียดคา่ใช้จ่าย/คณุลักษณะ
ครุภัณฑ์/รปูแบบรายการทีดิ่นและสิ่งก่อสร้าง 

หมวด
รายจ่าย 

จํานวนเงิน 

1. การประชุม อบรม 
สัมมนาของอธิการบดี รอง
อธิการบดี ผู้ช่วย
อธิการบดี และหน่วยงาน
ภายใน 
รหัสเบิกจ่าย 
202302140121 

ค่าใช้สอย 250,000 บาท 
     - ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 60 
ครั้ง เป็นเงิน 250,000 บาท 

 ค่านํ้ามันเช้ือเพลิง จํานวน 60 ครั้งๆละ 
1,500 บาท เป็นเงิน 90,000 บาท 

 ค่าเบ้ียเลี้ยง จาํนวน 5 คนๆละ 60 ครั้งๆ
ละ 240 บาท เป็นเงิน 72,000 บาท 

 ค่าที่พัก จํานวน 10 ครั้งๆละ 1,800 บาท   
เป็นเงิน 18,000 บาท 

 ค่าต๋ัวเคร่ืองบิน จํานวน 5 ครั้งๆละ 6,000 
บาท เป็นเงิน 30,000 บาท 

 ค่าลงทะเบียน จํานวน 4 ครัง้ๆละ 10,000 
บาท เป็นเงิน 40,000 บาท 
รวมเป็นเงนิทัง้สิ้น 250,000 บาท 
 

ใช้สอย 250,000
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กิจกรรม 
รายการ/รายละเอียดคา่ใช้จ่าย/คณุลักษณะ
ครุภัณฑ์/รปูแบบรายการทีดิ่นและสิ่งก่อสร้าง 

หมวด
รายจ่าย 

จํานวนเงิน 

2. บริหารงานเลขานุการ
ผู้บริหาร 
รหัสเบิกจ่าย 
202302140221 

ค่าใช้สอย 5,000 บาท 
     - ค่าซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์สํานักงาน เป็นเงิน 
5,000 บาท 
ค่าวัสดุ 20,000 บาท 
     - กระดาษถ่ายเอกสาร จาํนวน 33 รมีๆละ 110 
บาท เป็นเงิน 3,630 บาท 
     - หมึกปริน้เตอร์ HP12A จํานวน 2 กล่องๆละ 2,750 
บาท เป็นเงิน 5,500 บาท 
     - หมึกปริน้เตอร์ HP85A จํานวน 1 กลอ่ง เป็นเงิน  
2,540 บาท 
     - หมึกปริน้เตอร์ HP678 จํานวน 6 กลอ่งๆละ 350 
บาท เป็นเงิน 2,100 บาท 
     - ปากกาหมึกเจล จํานวน 7 ด้ามๆละ 50 บาท เป็น
เงิน 350 บาท 
     - กระดาษโพสอิท จํานวน 5 อันๆละ 60 บาท เป็น
เงิน 300 บาท 
     - ลวดเสียบกระดาษ จํานวน 10 กล่องๆละ 7 บาท  
เป็นเงิน 70 บาท 
     - ลูกแม๊กเย็บกระดาษ เบอร์ 10 จํานวน 10 กล่อง 
ๆ ละ 9 บาท เป็นเงิน 90 บาท 
     - ดินสอ จาํนวน 10 แท่งๆละ 7 บาท เป็นเงิน 70 
บาท 
     - นํ้ายาลบคําผิด จํานวน 5 อันๆละ 70 บาท เป็น
เงิน 350 บาท 
รวมเป็นเงนิทัง้สิ้น 20,000 บาท 

ใช้สอย, วัสดุ 20,000
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กิจกรรม รายการ/รายละเอียดคา่ใช้จ่าย/คณุลักษณะ
ครุภัณฑ์/รปูแบบรายการทีดิ่นและ

สิ่งก่อสรา้ง 

หมวดรายจ่าย จํานวนเงิน 

3. อบรมหลักสูตร
ประกาศนียบัตรผู้
ตรวจสอบภายในภาครัฐ 
(Certified Government 
Internal Auditor-CGIA) 
รหัสเบิกจ่าย 
202302140321 

ค่าใช้สอย 73,340 บาท 
     - ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เป็น
เงิน 73,340 บาท 

 ค่าพาหนะ (ไป-กลับ) จํานวน 3 
หลักสูตร จํานวน 3 คน เป็นเงิน 3,080 บาท 

 ค่าเบ้ียเลี้ยง จาํนวน 3 หลักสูตร 
จํานวน 3 คน เป็นเงิน 4,960 บาท 

 ค่าที่พัก จํานวน 3 หลักสูตร 
จํานวน 3 คน          เป็นเงิน 25,500 บาท 

 ค่าลงทะเบียน จํานวน 3 หลกัสูตร 
จํานวน 3 คน เป็นเงิน 39,800 บาท 
รวมเป็นเงนิทัง้สิ้น 73,340 บาท 
 

ใช้สอย 73,340

4. บริหารตามความ
จําเป็นและสนับสนุน
นโยบายเชิงรุก 
รหัสเบิกจ่าย 
202302140421 

ค่าใช้สอย 656,660 บาท 
     - ค่าใช้จ่ายสําหรับสนับสนุนนโยบายและ
การบริหารมหาวิทยาลัย จํานวน 10 ครั้ง เป็น
เงิน 656,660 บาท 
รวมเป็นเงนิทัง้สิ้น 656,660 บาท 

ใช้สอย 656,660

  รวมทั้งสิน้ 1,000,000

15. แนวทางการประเมินโครงการ 
      สิ่งที่ต้องการประเมิน 
  รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ 
      วิธีที่ใช้ในการประเมิน  

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ 
      ผู้ประเมิน  

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
 
                                                            ลงช่ือ……………………………………………………..…ผู้ขออนุมัติโครงการ 

   นางสาวขัตติยา    มจีันทร์  
                       เลขานุการผู้บรหิาร 

         
                                                                 ลงช่ือ……………….…………………………………………ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                         ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัยฤทธ์ิ   ศลิาเดช     

                                                อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
โครงการเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 
แหล่งงบประมาณ  2, เงนิรายได้   
1.  โครงการ บริหารจัดการเพ่ือพัฒนาคณาจารย์และข้าราชการ   รหัสโครงการ 
6116000002/20230215 
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ   หน่วยงาน สํานักงานอธิการบดี 
(ส่วนกลาง) 
3.  โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 
     ยุทธศาสตร์ที ่06, ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย 
     กลยุทธ ์0601, 6.1 : พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
     ตัวชี้วัดที ่6.1.1 ร้อยละของคะแนนผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนิน งานของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA) 
4.  โครงการสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจําปีของมหาวิทยาลัย 
     แผนงาน  แผนงานพ้ืนฐาน 
     ผลผลิต  ผู้สําเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
     งาน/โครงการ  งานบริหารจัดการ/พัฒนา 
5.  หลักการและเหตุผล 
  ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547  มาตรา 24  ให้สภาคณาจารย์และข้าราชการ
มีหน้าที่ ดังน้ี 1) ให้คําปรึกษาและข้อเสนอแนะในกิจการของมหาวิทยาลัยและการพัฒนามหาวิทยาลัยต่อ
อธิการบดีหรือสภามหาวิทยาลัย  2) แสวงหาแนวทางร่วมกันเพ่ือส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของคณาจารย์และ
ข้าราชการในการปฏิบัติหน้าที่ตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ  3)  พิทักษ์ผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัยและ
ปฏิบัติหน้าที่ อ่ืนตามที่อธิการบดีหรือสภามหาวิทยาลัยมอบหมาย   4) เรียกประชุมคณาจารย์และ
ข้าราชการเพ่ือพิจารณากิจกรรมของมหาวิทยาลัย  และนําเสนอความคิดเห็นต่อสภามหาวิทยาลัย   จึงมี
ความจําเป็นต้องมีงบประมาณสนับสนุนการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของสภาคณาจารย์และข้าราชการให้มี
ประสิทธิภาพสูงสุดต่อมหาวิทยาลัย 
6. วัตถุประสงค์โครงการ 
  1. เพ่ือพัฒนากิจกรรมของสภาคณาจารย์และข้าราชการให้ตอบสนองต่อเป้าหมายของสภา
คณาจารย์และข้าราชการ  และมหาวิทยาลยั            
  2.  ส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของสภาคณาจารย์และข้าราชการเพ่ือตอสนองต่อ
เป้าหมายการดําเนินงานของสภาคณาจารย์และข้าราชการ  และมหาวิทยาลัย 
7. กลุ่มเป้าหมาย 
  กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ  จํานวน  18 คน 
8. รูปแบบกิจกรรม  
        1. การจัดประชุม   2. การศึกษาดูงาน 
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9. สถานที่ดําเนินการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
 

10.  ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ (Output) 
ตัวชี้วัด(Indicators) หน่วยนบั ค่าเป้าหมาย (Target) 

เชิงปริมาณ   
   1. การเบิกจา่ยงบประมาณตามแผน ร้อยละ 80 
   3. การเบิกจา่ยงบประมาณในภาพรวม ร้อยละ 80 
เชิงคุณภาพ    
   1. ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการปฏิบัติหน้าที่ของ
สภาคณาจารย์และข้าราชการ 

คะแนน 4 

เชิงเวลา   
   1. โครงการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด ร้อยละ 100 

 

 
11.  ตัวชี้วัดความสําเร็จของกิจกรรม (Output) 

กิจกรรม ตัวชี้วัด(Indicators) 
หน่วย
นับ 

ค่าเป้าหมาย (Target) 
ปี 2560 ปี 2561 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.60 – ธ.ค.60)
ไตรมาส 2 

(ม.ค.61 – มี.ค.61) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.61 - มิ.ย.61) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.61 - ก.ย.61)

1. บริหารจัดการ
งานสภาคณาจารย์
และข้าราชการ 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : 
จํานวนคร้ังในการจัด
ประชุม 

ครั้ง 3 3 3 3 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : 
การดําเนินงานเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ 

ร้อยละ 80 80 80 80 

2. ศึกษาดูงาน ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : 
จํานวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

คน - - 18 - 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : 
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
สามารถนําความรู้มา
พัฒนางาน 

ร้อยละ - - 80 - 

 

 
12. ผลทีค่าดวา่จะได้รับ 
           การปฏิบัติหน้าที่ของสภาคณาจารย์และข้าราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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13. แผนการดําเนนิงาน   

กิจกรรม 
รวม
ทั้งสิน้ 

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงนิ(บาท) 
ปี 2560 ปี 2561 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.60 – ธ.ค.60)
ไตรมาส 2 

(ม.ค.61 – มี.ค.61) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.61 – มิ.ย.61)
ไตรมาส 4 

(ก.ค.61 – ก.ย.61) 

1. บริหารจัดการงานสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการ 

189,660 47,415 47,415 47,415 47,415 

2. ศึกษาดูงาน 60,340 - - 60,340 - 
 
14. งบประมาณท่ีใช ้

กิจกรรม 
รายการ/รายละเอียดคา่ใช้จ่าย/คณุลักษณะ
ครุภัณฑ์/รปูแบบรายการทีดิ่นและสิ่งก่อสร้าง 

หมวด
รายจ่าย 

จํานวนเงิน 

1. บริหารจัดการงานสภา
คณาจารย์และข้าราชการ 
รหัสเบิกจ่าย 
202302150121 

ค่าตอบแทน 132,800 บาท
     -  ค่าเบ้ียประชุม จํานวน 12 ครั้งๆละ 11,000 
บาท  เป็นเงิน 132,000 บาท 
     -  ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
จํานวน 2 ครั้งๆละ 2 คนๆละ 200 บาท เป็นเงิน  
800 บาท 
ค่าใช้สอย 36,300 บาท 
     -  ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม จํานวน 12 ครั้งๆ
ละ             19 คนๆละ 35 บาท เป็นเงิน 7,980 
บาท 
     - ค่าอาหารกลางวัน  จํานวน 4 ครั้งๆละ 19 
คนๆละ  50 บาท เป็นเงิน 3,800 บาท 
     -  ค่าถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มเอกสาร
ประกอบการประชุม จํานวน 12 ครั้งๆละ 700 บาท  
เป็นเงิน 8,400 บาท 
     - ค่าถ่ายเอกสาร (ส)ี แผน่พับประชาสัมพันธ์  
จํานวน   6 ครัง้ๆละ 400 แผน่ๆละ 5 บาท  เป็นเงิน  
12,000 บาท 
     -  ค่าถ่ายเอกสาร (ขาว-ดํา) แผ่นพับ
ประชาสัมพันธ์  จํานวน 6 ครัง้ๆละ 400 แผน่ๆละ 
0.50 บาท เป็นเงิน  1,200 บาท 
     - ค่าซ่อมครุภัณฑ์สํานักงาน  2,920 บาท 
ค่าวัสดุ 20,560 บาท 
     -  ค่าหมึก HP 85A  จํานวน 4 กล่องๆละ 2,540 
บาท  เป็นเงิน  10,160 บาท 
     -  ค่าหมึกเติม cannon จํานวน 3 ชุดๆละ 1,600 
บาท  เป็นเงิน 4,800 บาท 
     -  ค่ากระดาษ A4 จํานวน 20 รีมๆละ 110 บาท   
เป็นเงิน  2,200 บาท 
     -  งบแก้ปัญหาสําหรับค่าวัสดุสํานักงาน เป็นเงิน 
3,400 บาท 
รวมเป็นเงนิทัง้สิ้น 189,660 บาท

ตอบแทน, 
ใช้สอย
,วัสดุ 

189,660
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กิจกรรม 
รายการ/รายละเอียดคา่ใช้จ่าย/คณุลักษณะ
ครุภัณฑ์/รปูแบบรายการทีดิ่นและสิ่งก่อสร้าง 

หมวด
รายจ่าย 

จํานวนเงิน 

2. ศึกษาดูงาน 
รหัสเบิกจ่าย 
202302150221 

ค่าตอบแทน 15,840 บาท 
     - ค่าเบ้ียเลีย้งในการเดินทางไปราชการ จาํนวน 3 
วันๆละ  22 คนๆละ 240 บาท เป็นเงิน 15,840 บาท 
ค่าใช้สอย 43,000 บาท 
     - ค่านํ้ามันเช้ือเพลิงรถตู้ จํานวน 2 คันๆละ 
5,000 บาท  เป็นเงิน 10,000 บาท 
     - ค่าเช่าห้องพัก จํานวน 2 คืนๆละ 11 ห้องๆละ 
1,500 บาท  เป็นเงิน  33,000 บาท 

ตอบแทน, 
ใช้สอย
,วัสดุ 

60,340

 ค่าวัสดุ 1,500 บาท 
     - ค่าของทีร่ะลึก จํานวน 1 ช้ิน เป็นเงิน  1,500 
บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  60,340 บาท 

 

  รวมทั้งสิน้ 250,000

 
15. แนวทางการประเมินโครงการ 
      สิ่งที่ต้องการประเมิน 
  ความพึงพอใจที่มีต่อการปฏิบัติหน้าที่ของสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
      วิธีที่ใช้ในการประเมิน  

แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการปฏิบัติหน้าที่ของสภาคณาจารย์และข้าราชการ  
      ผู้ประเมิน  

อาจารย์  และบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
 
 
 
                                                                     ลงช่ือ……………………………………………………..…ผู้ขออนุมัติโครงการ 
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทองแท่ง   ทองลิ่ม  

                          ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
       
 
                                                                        ลงช่ือ……………….…………………………………………ผู้อนุมติัโครงการ 
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัยฤทธ์ิ   ศิลาเดช     

                                                         อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง       
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มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
โครงการเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 
แหล่งงบประมาณ  2, เงนิรายได้   
1.  โครงการ ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาตามระบบกลาง ประจําปีการศึกษา 2561  รหัสโครงการ 
6116000003/20330202 
2.  ผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายส่งเสริมสวัสดิภาพและสวัสดิการบุคลากร หน่วยงาน 
สํานักงานอธิการบดี (ส่วนกลาง) 
3.  โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 
     ยุทธศาสตร์ที ่06, ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย 
     กลยุทธ ์0601, 6.1 : พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
     ตัวชี้วัดที ่6.1.1 ร้อยละของคะแนนผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนิน งานของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA) 
4.  โครงการสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจําปีของมหาวิทยาลัย 
     แผนงาน  แผนงานยุทธศาสตร์ 
     ผลผลิต  ผู้สําเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
     งาน/โครงการ  งานบริหารจัดการ/พัฒนา 
5.  หลักการและเหตุผล 
  ตามท่ีสํานักงานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ได้กําหนดแนวทางการดําเนินการคัดเลือก
บุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจําปรการศึกษา 2561 ซึ่งเป็นแนวทางในท่ีประชุมอธิการบดีแห่ง
ประเทศไทย จึงเป็นสาเหตุให้มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ดําเนินโครงการประชาสัมพันธ์รับ
นักศึกษาตามระบบกลางประจําปีงบการศึกษา 2561 
6. วัตถุประสงค์โครงการ 
  1. เพ่ือตอบสนองแนวทางในที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ในการรับบุคคลเข้าศกึษาใน
สถาบันอุดมศึกษา  
  2. เพ่ือประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการรับนักศึกษา ให้มีรายละเอียดประกอบการตัดสินใจ
ที่ครบถ้วนเพียงพอ 3. เพ่ิมช่องทางการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ให้ได้นักศกึษาที่มีคุณภาพ 
7. กลุ่มเป้าหมาย 
  1. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่สนใจจะเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยฯ  
  2. ผู้บริหารและอาจารย์แนะแนวโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายต่างๆ  
  3. ประชาชนทั่วไปที่สนใจในการส่งบุตรหลานเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยฯ  
  4. บุคลากรงานแนะแนวของมหาวิทยาลัย 
8.  รูปแบบกิจกรรม  
  1. ประชุมแนวทางในการดําเนินงานโครงการ “ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาตามระบบกลาง 
ประจําปีการศึกษา 2561” โดย ผศ.อรรถพล อุสายพันธ์ เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยทีมงาน
ประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร และสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  



138 

 

  2. ดําเนินการจัดทําสื่อประชาสัมพันธ์ ประกอบด้วย  แผน่พับ, โปสเตอร์ , สปอตวิทยุ, ป้ายไวนิล, 
วิดีทัศน์แนะนํามหาวิทยาลัย , ปากกาสกรนีช่ือมหาวิทยาลัย, กระเป๋าผา้สกรีนช่ือมหาวิทยาลัย  
3. จัดส่งเอกสารต่างๆ ได้แก่       
  - ประกาศรับสมัครนักศึกษา ภาคปกติ ประจําปีการศึกษา 2561 รอบที่ 1 การรับด้วยแฟ้มสะสม
งาน (Portforio)       
  - ประกาศอัตราค่าธรรมเนียมของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ         
  - เอกสารการขออนุญาตเข้าแนะแนวโรงเรียนต่างๆ  
4. ดําเนินการออกแนะแนวตามโรงเรียนต่างๆ         
 
9.  สถานทีดํ่าเนนิการ 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
 
10.  ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ (Output) 

ตัวชี้วัด(Indicators) หน่วยนบั ค่าเป้าหมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. จํานวนนักศึกษาใหม ่ คน 1,500

เชิงคุณภาพ    
   1. ร้อยละความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการ
ประชาสัมพันธ์ 

ร้อยละ 80

เชิงเวลา   
   1. โครงการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด ร้อยละ 85

 
11.  ตัวชี้วัดความสําเร็จของกิจกรรม (Output) 

กิจกรรม ตัวชี้วัด (Indicators) หน่วยนบั

ค่าเป้าหมาย(Target) 
ปี 2560 ปี 2561 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.60 – ธ.ค.60) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.61 – มี.ค.
61) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.61 - มิ.ย.

61) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.61 - ก.ย.

61) 

1. จัดทําส่ือในการ
ประชาสัมพันธ ์

ตัวชี้วัดเชงิปริมาณ : จํานวนส่ือในการ
ประชาสัมพันธ ์

รายการ 10 - - - 

ตัวชี้วัดเชงิคุณภาพ:ส่ือประชาสัมพันธ์
มีคุณภาพตามวตัถุประสงค์ 

ร้อยละ 85 - - - 

2. รับสมัคร รอบ 
Portforio โควต้า 
และรับตรง 

ตัวชี้วัดเชงิปริมาณ : ดําเนินการ
ประชาสัมพันธก์ารรับสมัครนักศึกษา
รอบ Portforio 

ครั้ง 30 30 - - 

ตัวชี้วัดเชงิคุณภาพ : โรงเรยีนทีไ่ด้รับ
การประชาสัมพันธ์การรับสมัครรอบ 
Portforio มีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับขอ้มูลการศึกษาต่อ 
 

ร้อยละ 80 80 - - 
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กิจกรรม ตัวชี้วัด (Indicators) หน่วยนบั

ค่าเป้าหมาย(Target) 
ปี 2560 ปี 2561 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.60 – ธ.ค.60) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.61 – มี.ค.
61) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.61 - มิ.ย.

61) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.61 - ก.ย.

61) 

3. รับสมัคร
นักศึกษาภาคใต้ 

ตัวชี้วัดเชงิปริมาณ : จํานวนครัง้
เดินทางไปให้ความรู้เกี่ยวกับ
การศึกษาต่อกบันักเรยีนทางภาคใต้ 

ครั้ง - 1 - - 

ตัวชี้วดัเชงิคุณภาพ:นกัเรียนทางภาคใต้
ได้รับการประชาสัมพันธ์ มีความรู้ ความ
เข้าใจเกีย่วกับการศึกษาต่อ 

ร้อยละ - 80 - - 

4. ประสานงาน
เครือข่ายและการ
บริหารงาน
ประชาสัมพันธ ์

ตัวชี้วัดเชงิปริมาณ : การจัดการด้าน
การประสานงานเครือข่ายแนะแนว
และการประชาสัมพันธ์ 

งาน - 1 - - 

ตัวชี้วัดเชงิคุณภาพ : การจัดการด้าน
การประสานงานเครือข่ายแนะแนว
และการประชาสัมพันธ์มีคุณภาพ 

ร้อยละ - 80 - - 

5. รับสมัคร
นักศึกษาโรงเรียน
เครือข่ายภาค
ตะวันออก เฉียง
เหนือ 

ตัวชี้วัดเชงิปริมาณ : การเดินทางไป
ให้ความรูเ้กี่ยวกับการศึกษาตอ่กับ
นักเรยีนทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ครั้ง - 2 - - 

ตัวชี้วัดเชงิคุณภาพ : นักเรียนทาง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้รับความรู้
ความเข้าใจเกีย่วกับการศึกษาต่อใน
ระดับมหาวทิยาลัย 

ครั้ง - 2 - - 

 
12. ผลทีค่าดวา่จะได้รับ 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง มีนักศกึษาประจําปีการศึกษา 2561 ตามจํานวนที่
มหาวิทยาลัยกําหนด 
 

13. แผนการดําเนนิงาน   

กิจกรรม รวมทั้งสิน้ 
แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงนิ(บาท) 
ปี 2560 ปี 2561 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.60 – ธ.ค.60) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.61 – มี.ค.61) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.61 – มิ.ย.61)
ไตรมาส 4 

(ก.ค.61 – ก.ย.61)

1. จัดทําสื่อในการประชาสัมพันธ์ 126,160 126,160 - - - 
2. รับสมัคร รอบ Portforio โควต้า และ
รับตรง 

132,000 66,000 66,000 - - 

3. รับสมัครนักศึกษาภาคใต้ 27,280 - 27,280 - - 
4. ประสานงานเครือข่ายและการ
บริหารงานประชาสัมพันธ์ 

60,000 - 60,000 - - 

5. รับสมัครนักศึกษาโรงเรียนเครือข่าย
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

54,560 - 54,560 - - 
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14. งบประมาณท่ีใช ้

กิจกรรม 
รายการ/รายละเอียดค่าใชจ้่าย/คุณลักษณะ
ครุภัณฑ์/รูปแบบรายการที่ดินและสิ่งกอ่สร้าง 

หมวด
รายจ่าย 

จํานวนเงิน 

1. จัดทําส่ือในการ
ประชาสัมพันธ ์
รหัสเบิกจ่าย 
203302020121 

ค่าใช้สอย 109,500 
     - แผ่นพับ จํานวน 3,000 ใบๆละ 10 บาท  
เป็นเงิน 30,000 บาท 
     - ผลิตสปอตวิทยุ จํานวน 1 รายการ เป็นเงนิ 
1,500 บาท 
     - ป้ายตั้งพรอ้มโครง ขนาด 1 x 1.8 เมตร จํานวน  
20 ป้ายๆละ 500 บาท เป็นเงิน 10,000 บาท 
     - ป้ายไวนิลขนาด 4 x 3 เมตร จํานวน 1 ป้าย 
เป็นเงิน 2,000 บาท 
    - ป้ายไวนิลขนาด 9.5 x 2.4 เมตร จํานวน 1 ป้าย 
เป็นเงิน 4,000 บาท 
    - ป้ายไวนิลขนาด 12 x 5 เมตร จํานวน 1 ป้าย 
เป็นเงิน 9,000 บาท 
    - ปากกาสกรนีชื่อมหาวิทยาลัย จํานวน 1,000 
ด้ามๆละ 10 บาท เป็นเงิน 10,000 บาท 
    - กระเป๋าใหญ่สกรีนชื่อมหาวิทยาลัย จํานวน 
200 ชุดๆละ 170 บาท  เป็นเงนิ 34,000 บาท 
    - ส่ือออนไลน์ เป็นเงิน 9,000 บาท 
ค่าวัสดุ 16,660 บาท 
     - หมึก Samsung CLT – C 404 S จํานวน 1 
กล่อง    เป็นเงนิ 1,890 บาท 
     - หมึก Samsung CLT – M 404 S จํานวน 1 
กล่อง  เป็นเงิน 1,890 บาท 
     - หมึก Samsung CLT – Y 404 S จํานวน 1 
กล่อง    เป็นเงนิ 1,890 บาท 
     - หมึก Samsung CLT – K 404 S จํานวน 1 กล่อง  
เป็นเงิน 1,890 บาท 
     - หมึก HP LASERJET 85 A จํานวน 2 กล่องๆ
ละ 2,490 บาท เป็นเงิน 4,980 บาท 
     - แฟ้มเอกสาร 3 นิ้ว  จํานวน 12 แฟ้มๆละ 
95 บาท เป็นเงนิ 1,140 บาท 
     - ไส้แฟ้ม A4 จํานวน 3 แพ็คๆละ 129 บาท 
เป็นเงิน 387 บาท 
     - DVD – R จํานวน 4 แพ็คๆละ 350 บาท เป็น
เงิน 1,400 บาท 
     - ลูกแม็ก N10 จํานวน 1 กล่อง เป็นเงิน 198 
บาท 

ใช้สอย,วัสดุ 126,160

      - คลิปหนีบ จํานวน 2 แพ็คๆละ 100 บาท เปน็เงนิ
200 บาท 
     - ปากกาเมจิกตราม้า จํานวน 5 กล่องๆละ 
159 บาท เป็นเงิน 795 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 126,160 บาท
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กิจกรรม 
รายการ/รายละเอียดค่าใชจ้่าย/คุณลักษณะ
ครุภัณฑ์/รูปแบบรายการที่ดินและสิ่งกอ่สร้าง 

หมวด
รายจ่าย 

จํานวนเงิน 

2. รับสมัคร รอบ Portforio 
โควต้า และรับตรง 
รหัสเบิกจ่าย 
203302020221 

ค่าใช้สอย 132,000 บาท 
     - ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ 132,000 บาท 

 ค่าเบี้ยเล้ียง จํานวน 60 โรงเรียนๆละ 5 
คนๆละ 240 บาท เป็นเงิน 72,000 บาท 

 ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง จํานวน 60 
โรงเรียนๆละ 1,000 บาท เป็นเงิน 60,000 บาท 
(จัดกิจกรรมรับสมัคร รอบ Portfolio โควต้า และ
รับตรง กับโรงเรียนภายในจังหวัดราชบรุีและ
โรงเรียนเครอืขา่ย จํานวน 60 โรงเรียน)  
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 132,000 บาท 

ใช้สอย 132,000

3. รับสมัครนักศึกษาภาคใต ้
รหัสเบิกจ่าย 
203302020321 

ค่าใช้สอย 27,280 บาท 
     - ค่าเบี้ยเล้ียง จํานวน 8 คนๆละ 4 วันๆละ 
240 บาท เป็นเงิน 7,680 บาท 
     - ค่าที่พัก จาํนวน 4 ห้องๆละ 3 คืนๆละ 800 
บาท  เป็นเงิน 9,600 บาท 
     - ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง 10,000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 27,280 บาท 

ใช้สอย 27,280

4. ประสานงานเครือข่าย
และการบริหารงาน
ประชาสัมพันธ ์
รหัสเบิกจ่าย 
203302020421 

ค่าใช้สอย 60,000 บาท 
     - ค่าใช้จ่ายในการประสานงานเครือข่าย
โรงเรียนทีจ่ะแนะแนว และการบริหารงาน
ประชาสัมพันธ ์เป็นเงิน 60,000 บาท (เพื่อเป็น
การบริหารความเส่ียงต่างๆทีอ่าจเกิดขึ้นด้วยเหตุ
สุดวิสัย และสามารถแก้ไขโดยไม่กระทบกับวงเงิน
อื่นๆในระบบ) 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 60,000 บาท 

ใช้สอย 60,000

5. รับสมัครนักศึกษา
โรงเรียนเครอืขา่ยภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 
รหัสเบิกจ่าย 
203302020521 

ค่าใช้สอย 54,560 บาท 
     - ค่าเบี้ยเล้ียง จํานวน 2 เส้นทางๆละ 4 วันๆละ 
8 คนๆละ 240 บาท เป็นเงิน 15,360 บาท 
     - ค่าที่พัก  จํานวน 2 เส้นทางๆละ 3 คืนๆละ 4 
ห้องๆละ 800 บาท เป็นเงิน 19,200 บาท 
     - ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง จํานวน 2 เส้นทางๆละ 
10,000 บาท 
เป็นเงิน 20,000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 54,560 บาท 

ใช้สอย 54,560

  รวมทั้งสิ้น 400,000

15. แนวทางการประเมินโครงการ 
      สิ่งที่ต้องการประเมิน 
  จํานวนนักศึกษาใหม่ ประจําปีการศึกษา 2561 
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      วิธีที่ใช้ในการประเมิน  
จํานวนนักศึกษาใหม่ ประจําปีการศึกษา 2561  

      ผู้ประเมิน  
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสวัสดิภาพและสวัสดิการบุคลากร 

 
 
 
 
                                                                      ลงช่ือ……………………………………………………..…ผู้ขออนุมัติโครงการ 
        อาจารย์ ดร.อดิศักด์ิ    แสงส่องฟ้า  

                   ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสวัสดิภาพและสวัสดิการบุคลากร 
 

 
         
                                                                        ลงช่ือ……………….…………………………………………ผู้อนุมติัโครงการ 
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัยฤทธ์ิ   ศิลาเดช     

                                                                 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง       
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มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
โครงการเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 
แหล่งงบประมาณ  2, เงนิรายได้   
1.  โครงการ แข่งขันกีฬาบุคลากรในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที ่38   
 รหัสโครงการ 6116000006/20330805 
2.  ผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี    หน่วยงาน สํานักงานอธิการบดี 
(ส่วนกลาง) 
3.  โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 
     ยุทธศาสตร์ที ่06, ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย 
     กลยุทธ ์0604, 6.4 : พัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารและการพัฒนาบุคลากร 
     ตัวชี้วัดที ่6.4.1 ร้อยละความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสาย
วิชาการและสายสนับสนุน 
4.  โครงการสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจําปีของมหาวิทยาลัย 
     แผนงาน  แผนงานยุทธศาสตร์ 
     ผลผลิต  ผู้สําเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
     งาน/โครงการ  งานพัฒนาบุคลากร 
 
5.  หลักการและเหตุผล 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เป็นมหาวิทยาลัยของภาครัฐ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการโดยมี
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ซึ่งเป็นหน่ึงในห้าองค์กรหลักของกระทรวงศึกษาธิการทํา
หน้าที่ในการดูแลและรับผิดชอบการศึกษาระดับอุดมศึกษา ทั้งน้ี สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ได้มีการดําเนินการจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38 
โดยมีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันครั้งน้ี และเพ่ือเป็นการสนองนโยบายการ
แข่งขันของ สกอ. มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จึงเห็นสมควรส่งบุคลากรที่มีความสามารถทางด้าน
กีฬาต่างๆ เข้าร่วม การแข่งขันในครั้งน้ี เพ่ือเป็นการสร้างช่ือเสียงให้กับมหาวิทยาลัยฯ และเป็นการสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร อีกทั้งยังเป็นการสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรที่เข้าร่วมการ
แข่งขันกับบุคลากรของมหาวิทยาลัยอ่ืนๆ รวมถึงทําให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้
พัฒนาทักษะความสามารถทางด้านร่างกาย จิตใจ และกีฬา ซึ่งเป็นพ้ืนฐานที่จะนําไปสู่การพัฒนา
มหาวิทยาลัยฯ ต่อไป 
 
6.  วัตถุประสงค์โครงการ 
  เพ่ือพัฒนาศักยภาพทางด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา และอารมณ์ รวมถึงการทํางานและร่วม
กิจกรรมกันเป็นทีมเพ่ือเป็นการสร้างช่ือเสียงในระดับประเทศทางด้านกีฬาของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้าน
จอมบึง และเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีใหกั้บองค์กร เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเกิดความสัมพันธ์ที่ดีกับ
บุคลากรมหาวิทยาลัยอ่ืนๆ ทีเ่ข้าร่วมการแขง่ขัน 
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7.  กลุ่มเป้าหมาย 
  ผู้บริหาร อาจารย์ ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ ลูกจ้างประจํา ลูกจ้าง
ช่ัวคราวรายเดือน และลูกจ้างช่ัวคราวรายวัน 
 

8. รูปแบบกิจกรรม  
 คัดเลือกนักกีฬาที่มีความสามารถทางด้านกีฬาชนิดต่างๆ จากผลงานการเข้าร่วมการแข่งขันในระดับ
ต่างๆ เข้าร่วมการแข่งขัน โดยจัดการบันทึกข้อมูลผ่านระบบที่ สกอ.จัดทาํขึ้นตามขั้นตอน และแล้วเสร็จใน
ระยะเวลาที่กําหนด 
 

9.  สถานทีดํ่าเนนิการ 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงและมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 

10.  ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ (Output) 
ตัวชี้วัด (Indicators) หน่วยนบั ค่าเป้าหมาย(Target) 

เชิงปริมาณ   
   1. ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 80 
เชิงคุณภาพ    
   1. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 80 
เชิงเวลา   
   1. โครงการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด ร้อยละ 80 

 

11.  ตัวชี้วัดความสําเร็จของกิจกรรม (Output) 

กิจกรรม ตัวชี้วัด (Indicators) 
หน่วย
นับ 

ค่าเป้าหมาย (Target) 
ปี 2560 ปี 2561 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.60 – ธ.ค.60)
ไตรมาส 2 

ม.ค.61 – มี.ค.6
ไตรมาส 3 

(เม.ย.61 - มิ.ย.61
ไตรมาส 4 

(ก.ค.61 - ก.ย.61)

1. การเข้ารว่มการ
แข่งขันกีฬาบุคลากรใน
สังกัดสํานักงานคณะ 
กรรมการกาอดุมศึกษา 
ครั้งที่ 38 

ตัวชี้วัดเชงิปริมาณ : 
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

คน - - 36 -

 ตัวชี้วัดเชงิคุณภาพ : 
ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้เข้ารว่มกจิกรรม

ร้อยละ - - 95 -

2. ค่าธรรมเนียมต่างๆ
ในการเข้าร่วมกจิกรรม 

ตัวชี้วัดเชงิปริมาณ : 
ชําระค่าธรรมเนียมการ
เข้ารว่มกิจกรรม

ครั้ง - - 1 -

 ตัวชี้วัดเชงิคุณภาพ : 
การชําระค่าธรรมเนียม
การเข้ารว่มกิจกรรม
เป็นไปตามทีก่ําหนด

ร้อยละ - - 100 -

3. การจดัทําชุดนักกฬีา
และผู้เข้าร่วมกจิกรรม 

ตัวชี้วัดเชงิปริมาณ : 
จํานวนชุดนักกฬีาที่เข้า
ร่วมการแขง่ขัน

ชุด - - 72 -
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กิจกรรม ตัวชี้วัด (Indicators) 
หน่วย
นับ 

ค่าเป้าหมาย (Target) 
ปี 2560 ปี 2561 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.60 – ธ.ค.60)
ไตรมาส 2 

ม.ค.61 – มี.ค.6
ไตรมาส 3 

(เม.ย.61 - มิ.ย.61
ไตรมาส 4 

(ก.ค.61 - ก.ย.61)

 ตัวชี้วัดเชงิคุณภาพ : 
ชุดกีฬามีคุณภาพและ
ถูกตอ้งตามระเบียบ
การเข้ารว่มการแข่งขัน 
 

ร้อยละ - - 95 - 

4. การจดัซื้อค่ายาและ
เวชภัณฑ์สําหรบั
นักกฬีา 

ตัวชี้วัดเชงิปริมาณ : 
จํานวนรายการยาและ
เวชภัณฑ์

รายการ - - 4 - 

 ตัวชี้วัดเชงิคุณภาพ : 
ยาและเวชภัณฑ์ที่ทํา
การจดัซื้อมีคุณภาพ
ตรงตามทีก่ําหนด

ร้อยละ - - 95 - 

5. การฝึกซอ้มและ
แข่งขัน 

ตัวชี้วัดเชงิปริมาณ : 
จํานวนนักกีฬาที่เข้า
ร่วมการฝึกซ้อมและ
แข่งขัน

คน - - 36 - 

 ตัวชี้วัดเชงิคุณภาพ : 
การฝึกซอ้มและเข้า
ร่วมการแขง่ขันเป็นไป
ตามตารางทีก่ําหนด

ร้อยละ - - 80 - 

 

12. ผลทีค่าดวา่จะได้รับ 
  บุคลากรได้พัฒนาศักยภาพทางด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ รวมถึงการทํางานและร่วม
กิจกรรมกันเป็นทีม บุคลากรท่ีเข้าร่วมการแข่งขัน ได้สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร บุคลากรของ
มหาวิทยาลัยมีสัมพันธ์ภาพที่ดีกับบุคลากรของมหาวิทยาลัยอ่ืนๆ  
 

13. แผนการดําเนนิงาน   

กิจกรรม รวมทั้งสิน้
แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงนิ(บาท) 

ปี 2560 ปี 2561 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.60 – ธ.ค.60) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.61 – มี.ค.61) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.61 – มิ.ย.61) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.61 – ก.ย.61) 

1. การเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากร
ในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ครั้งที่ 38 

130,760 - - 130,760 - 

2. ค่าธรรมเนียมต่างๆในการเข้าร่วม
กิจกรรม 

18,800 - - 18,800 - 

3. การจัดทําชุดนักกีฬาและผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

21,600 - - 21,600 - 
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กิจกรรม รวมทั้งสิน้
แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงนิ(บาท) 

ปี 2560 ปี 2561 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.60 – ธ.ค.60) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.61 – มี.ค.61) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.61 – มิ.ย.61) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.61 – ก.ย.61) 

4. การจัดซื้อคา่ยาและเวชภัณฑ์สําหรับ
นักกีฬา 

1,840 - - 1,840 - 

5. การฝึกซ้อมและแข่งขัน 2,000 - - 2,000 - 
 
14. งบประมาณท่ีใช ้

กิจกรรม 
รายการ/รายละเอียดคา่ใช้จ่าย/คณุลักษณะ
ครุภัณฑ์/รปูแบบรายการทีดิ่นและสิ่งก่อสร้าง 

หมวด
รายจ่าย 

จํานวนเงิน

1. การเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาบุคลากรใน
สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ครัง้ที่ 38 
รหัสเบิกจ่าย 
203308050121 

ค่าใช้สอย 130,760 บาท 
     - ค่าที่พักนักกีฬาและผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
จํานวน 36 คน เป็นเงิน 34,000 บาท 
     - ค่าเบ้ียเลีย้งเดินทางไปราชการ จํานวน 9 
วันๆละ 36 คนๆละ 240 บาท รวม 77,760 
บาท 
     - ค่านํ้ามันเช้ือเพลิงรถตู้ จํานวน 1 คัน  เป็น
เงิน 3,500 บาท  
     - ค่านํ้ามันเช้ือเพลิงรถบัส จํานวน 1 คัน 
เป็นเงิน 15,500 บาท 
รวมเป็นเงนิทัง้สิ้น 130,760 บาท 

ใช้สอย 130,760

2. ค่าธรรมเนียมต่างๆใน
การเข้าร่วมกิจกรรม 
รหัสเบิกจ่าย 
203308050244 

เงินอุดหนุน 18,800 บาท 
     - ค่าธรรมเนียมการเข้าร่วมกิจกรรม เป็น
เงิน10,000 บาท 
     - ค่าธรรมเนียมรายหัวผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
จํานวน 36คนๆละ 200 บาท เป็นเงิน 7,200 
บาท 
     - ค่าธรรมเนียมการเข้าร่วมงานเลี้ยง
ต้อนรับ จํานวน  
8 คนๆละ 200 บาท เป็นเงิน 1,600 บาท 
รวมเป็นเงนิทัง้สิ้น 18,800 บาท 

เงิน
อุดหนุน 

18,800

3. การจัดทําชุดนักกีฬา
และผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
รหัสเบิกจ่าย 
203308050321 

ค่าวัสดุ 21,600 บาท 
     - ค่าชุดกีฬาผู้เข้าร่วมกิจกรรม จํานวน 36 
คนๆละ  
2 ชุดๆละ 300 บาท เป็นเงิน  21,600 บาท 
รวมเป็นเงนิทัง้สิ้น 21,600 บาท 

วัสดุ 21,600
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กิจกรรม 
รายการ/รายละเอียดคา่ใช้จ่าย/คณุลักษณะ
ครุภัณฑ์/รปูแบบรายการทีดิ่นและสิ่งก่อสร้าง 

หมวด
รายจ่าย 

จํานวนเงิน

4. การจัดซื้อคา่ยาและ
เวชภัณฑ์สําหรับนักกีฬา 
รหัสเบิกจ่าย 
203308050421 

ค่าวัสดุ 1,840 บาท 
     - สเปรย์เย็น จํานวน 3 กระป๋องๆละ 220 
บาท เป็นเงิน 660 บาท 
     - บาร์มร้อน จํานวน 3 หลอดใหญ่ๆ ละ 160 
บาท เป็นเงิน 480 บาท 
     - บาร์มเย็น จํานวน 2 หลอดใหญ่ๆ ละ 200 
บาท เป็นเงิน400 บาท 
     - ยาคลายเส้นคลายหล้ามเนื้อ เป็นเงิน 300 
บาท 
รวมเป็นเงนิทัง้สิ้น 1,840 บาท

วัสดุ 1,840

5. การฝึกซ้อมและ
แข่งขัน 
รหัสเบิกจ่าย 
203308050521 

ค่าวัสดุ 2,000 บาท 
     - นํ้าเปล่า (ลัง/แก้ว) จํานวน 5 ลังๆละ 60 
บาท เป็นเงิน 300 บาท 
     - นํ้าด่ืมผสมเกลือแร่ จํานวน 5 ลังๆละ 
220 เป็นเงิน 1,100 บาท 
     - นํ้าด่ืม (แพ็ก/ขวด) จํานวน 4 แพคๆละ 
65 บาท             เป็นเงิน 260 บาท 
     - นํ้าแข็ง(ช่วงฝึกซ้อม) จาํนวน 10 วันๆละ 
20 บาท     เป็นเงิน 200 บาท 
     - เกลือแรผ่สมนํ้าด่ืม เป็นเงิน 140 บาท 
รวมเป็นเงนิทัง้สิ้น 2,000 บาท

วัสดุ 2,000

  รวมทั้งสิน้ 175,000

15. แนวทางการประเมินโครงการ 
      สิ่งที่ต้องการประเมิน 
  แบบสอบถามความพึงพอใจผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
      วิธีที่ใช้ในการประเมิน  

แจกแบบสอบถามความพึงพอใจผู้เข้าร่วมกิจกรรมและสรปุผล 
      ผู้ประเมิน  

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
 

                                                                     ลงช่ือ……………………………………………………..…ผู้ขออนุมัติโครงการ 
           นายพูนชัย   คทาวัชรกุล  

                        ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี 
 

                                                                        ลงช่ือ……………….…………………………………………ผู้อนุมติัโครงการ 
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัยฤทธ์ิ   ศิลาเดช     
                                                                   อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง       
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มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
โครงการเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 
แหล่งงบประมาณ  2, เงนิรายได้   
1.  โครงการ แข่งขันกีฬา พ.จ.น.ก.บุคลากร สมัพันธ์ ครั้งที่ 40  รหัสโครงการ 6116000009 
2.  ผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี      หน่วยงาน สํานักงานอธิการบดี (ส่วนกลาง) 
3.  โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 
     ยุทธศาสตร์ที ่06, ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย 
     กลยุทธ ์0604, 6.4 : พัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารและการพัฒนาบุคลากร 
     ตัวชี้วัดที ่6.4.1 ร้อยละความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสาย
วิชาการและสายสนับสนุน 
4.  โครงการสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจําปีของมหาวิทยาลัย 
     แผนงาน  แผนงานยุทธศาสตร์ 
     ผลผลิต  ผู้สําเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
     งาน/โครงการ  งานพัฒนาบุคลากร 
5.  หลักการและเหตุผล 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภูมิภาคตะวันตกซึ่งมีอยู่ด้วยกัน 
4 มหาวิทยาลัย คือ 1. มหาวิทยลัยราชภัฏเพชรบุรี 2.มหาวิทยลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 3. มหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครปฐม 4.มหาวิทยลัยราชภัฏกาญจนบุรี ซึ่งเรียกย่อๆ ว่า พ.จ.น.ก. ได้มีการดําเนินการจัดการแข่งขัน
กีฬา พ.จ.น.ก บุคลากรสัมพันธ์ ซึ่งเป็นประเพณีการแข่งขันสืบทอดมาอย่างยาวนาน โดยปีน้ีจัดเป็นครั้งที่ 
40 โดยมีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีเวียนมาเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน และเพ่ือเป็นการสืบทอด
ประเพณี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จึงเห็นสมควรส่งบุคลากรที่มีความสามารถทางด้านกีฬาต่างๆ 
เข้าร่วม การแข่งขันในคร้ังน้ี เพ่ือเป็นการสร้างช่ือเสียงให้กับมหาวิทยาลัยฯ และเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่
ดีให้กับองค์กร อีกทั้งยังเป็นการสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรที่เข้าร่วมการแข่งขันกับ
บุคลากรของมหาวิทยาลัยอ่ืนๆ รวมถึงทําให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้พัฒนา
ทักษะความสามารถทางด้านร่างกาย จิตใจ และกีฬา ซึ่งเป็นพ้ืนฐานที่จะนําไปสู่การพัฒนามหาวิทยาลัยฯ 
ต่อไป 
6.  วัตถุประสงค์โครงการ 
  เพ่ือพัฒนาศักยภาพทางด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา และอารมณ์ รวมถึงการทํางานและร่วม
กิจกรรมกันเป็นทีมเพ่ือเป็นการสร้างช่ือเสียงในระดับประเทศทางด้านกีฬาของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้าน
จอมบึง และเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีใหกั้บองค์กรเพ่ือให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเกิดความสัมพันธ์ที่ดีกับ
บุคลากรมหาวิทยาลัยอ่ืนๆ ทีเ่ข้าร่วมการแขง่ขัน 
7.  กลุ่มเป้าหมาย 
  ผู้บริหาร อาจารย์ ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ ลูกจ้างประจํา ลูกจ้าง
ช่ัวคราวรายเดือน และลูกจ้างช่ัวคราวรายวัน 
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8.  รูปแบบกิจกรรม  
  คัดเลือกนักกีฬาที่มีความสามารถทางด้านกีฬาชนิดต่างๆ จากผลงานการเข้าร่วมการแข่งขันใน
ระดับต่างๆ เข้าร่วมการแข่งขัน โดยเจ้าภาพจัดการแข่งขันจะกําหนดระยะเวลาที่จะจัดการแข่งขันภายในปี 
พ.ศ.2561 
 
9.  สถานทีดํ่าเนนิการ 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง และ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุร ี
10.  ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ (Output) 

ตัวชี้วัด (Indicators) หน่วยนบั ค่าเป้าหมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 80 
เชิงคุณภาพ    
   1. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 80 
เชิงเวลา   
   1. โครงการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด ร้อยละ 80 

 
11.  ตัวชี้วัดความสําเร็จของกิจกรรม (Output) 

กิจกรรม ตัวชี้วัด(Indicators) 
หน่วย
นับ 

ค่าเป้าหมาย(Target) 
ปี 2560 ปี 2561 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.60 – ธ.ค.60)
ไตรมาส 2 

(ม.ค.61 – มี.ค.
61) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.61 - มิ.ย.61

ไตรมาส 4 
(ก.ค.61 - ก.ย.61)

1. ค่าธรรมเนียม
การเข้าร่วมกิจกรรม 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : 
การชําระค่าธรรมเนียม
การเข้าร่วมกิจกรรม 

ครั้ง - 1 - - 

 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : 
การชําระค่าธรรมเนียม
การเข้าร่วมกิจกรรม
เป็นไปตามที่กําหนด 

ร้อยละ - 95 - - 

2. การเข้าร่วม
กิจกรรม ณ 
มหาวิทยาลัยราช
ภัฏกาญจนบุรี 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : 
จํานวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

คน - 80 - - 

 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : 
ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

ร้อยละ - 90 - - 

3. การจัดซื้อชุด
สําหรับนักกีฬาที่เข้า
ร่วมการแข่งขนั 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : 
จํานวนชุดสําหรับ
นักกีฬา 

ชุด - 120 - - 
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กิจกรรม ตัวชี้วัด(Indicators) 
หน่วย
นับ 

ค่าเป้าหมาย(Target) 
ปี 2560 ปี 2561 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.60 – ธ.ค.60)
ไตรมาส 2 

(ม.ค.61 – มี.ค.
61) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.61 - มิ.ย.61

ไตรมาส 4 
(ก.ค.61 - ก.ย.61)

 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : 
ชุดกีฬามีคุณภาพตรง
ตามระเบียบการ
แข่งขัน 

ร้อยละ - 95 - - 

4. การจัดซื้อยาและ
เวชภัณฑ์ 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : 
รายการยาและ
เวชภัณฑ์ 

รายการ - 4 - - 

 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : 
ยาและเวชภัณฑ์ที่ทํา
การจัดซื้อมีคณุภาพ
ตรงตามที่กําหนด 

ร้อยละ - 95 - - 

5. ขบวนพาเหรด
และการแสดงบน
เวที 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : 
รายการจ้างเหมา
สําหรับการจัดขบวน
พาเหรดและการแสดง
บนเวที 

รายการ - 2 - - 

 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : 
การจัดขบวนพาเหรด
และกิจกรรมการแสดง
บนเวทีบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ 

ร้อยละ - 95 - - 

6. การฝึกซ้อมและ
การแข่งขัน 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : 
จํานวนนักกีฬาที่เข้า
ร่วมการฝึกซ้อมและ
แข่งขัน 

คน - 60 - - 

 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : 
การฝึกซ้อมและเข้า
ร่วมการแข่งขนัเป็นไป
ตามตารางที่กําหนด 

ร้อยละ - 95 - - 

 

12. ผลทีค่าดวา่จะได้รับ 
  บุคลากรได้พัฒนาศักยภาพทางด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ รวมถึงการทํางานและร่วม
กิจกรรมกันเป็นทีมบุคลากรที่เข้าร่วมการแข่งขัน ได้สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กรบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยมสีัมพันธ์ภาพที่ดีกับบุคลากรของมหาวิทยาลัยอ่ืนๆ 
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13. แผนการดําเนนิงาน   

กิจกรรม 
รวม
ทั้งสิน้ 

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงนิ(บาท) 
ปี 2560 ปี 2561 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.60 – ธ.ค.60)
ไตรมาส 2 

(ม.ค.61 – มี.ค.61) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.61 – มิ.ย.61) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.61 – ก.ย.61)

1. ค่าธรรมเนียมการเข้าร่วมกิจกรรม 40,000 - 40,000 - - 
2. การเข้าร่วมกิจกรรม ณ มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏกาญจนบุรี 

46,300 - 46,300 - - 

3. การจัดซื้อชุดสําหรับนักกีฬาที่เข้าร่วม
การแข่งขัน 

24,000 - 24,000 - - 

4. การจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ 2,200 - 2,200 - - 
5. ขบวนพาเหรดและการแสดงบนเวที 9,000 - 9,000 - - 
6. การฝึกซ้อมและการแข่งขนั 3,500 - 3,500 - - 

 
14. งบประมาณท่ีใช ้

กิจกรรม 
รายการ/รายละเอียดค่าใชจ้่าย/คุณลักษณะครุภัณฑ์/

รูปแบบรายการที่ดินและสิ่งกอ่สร้าง 
หมวด
รายจ่าย 

จํานวนเงิน 

1. ค่าธรรมเนียมการเข้า
ร่วมกจิกรรม 
รหัสเบิกจ่าย 
203308060144 

เงินอุดหนุน 40,000 บาท 
     - ค่าธรรมเนียมการเข้าร่วมกิจกรรม เป็นเงิน 
40,000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 40,000 บาท 

เงินอุดหนุน 40,000

2. การเข้ารว่มกิจกรรม ณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาญจนบรุ ี
รหัสเบิกจ่าย 
203308060221 

ค่าใช้สอย 46,300 บาท 
     - ค่าเบี้ยเล้ียงการเดินทางไปราชการ จํานวน 80 คนๆ
ละ 2 วันๆละ 160 บาท เป็นเงนิ 25,600 บาท 
     - ค่าน้ํามันเชื้อเพลิงรถตู้ จํานวน 2 วันๆ ละ 2 คันๆ
ละ 1,000 บาท เป็นเงิน 4,000 บาท 
     - ค่าน้ํามันเชื้อเพลิงรถบัส 2 ชั้น จํานวน 2 วันๆละ 
4,000 บาท เปน็เงิน 8,000 บาท    
     - ค่าน้ํามันเชื้อเพลิงรถ 6 ล้อ จํานวน 1 คัน เป็นเงิน 
1200 บาท       
     - ค่าน้ํามันเชื้อเพลิงรถบัสเล็ก (วันแรก) จาํนวน 2 
คันๆ ละ 2,500 บาท  เป็นเงิน 5,000 บาท  
     - ค่าน้ํามันเชื้อเพลิงรถบัสเล็ก  (วันที่ 2) จาํนวน 1 
คันๆละ 2,500 บาท  
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 46,300 บาท 

ใช้สอย 46,300

3. การจดัซื้อชุดสําหรับ
นักกฬีาที่เข้ารว่มการ
แข่งขัน 
รหัสเบิกจ่าย 
203308060321 

ค่าวัสดุ 24,000 บาท 
     - จัดซื้อชุดสําหรับนักกีฬา จํานวน 60 คนๆ ละ 2 
ชุดๆละ 200 บาท เป็นเงิน 24,000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 24,000 บาท 

วัสดุ 24,000
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กิจกรรม 
รายการ/รายละเอียดค่าใชจ้่าย/คุณลักษณะครุภัณฑ์/

รูปแบบรายการที่ดินและสิ่งกอ่สร้าง 
หมวด
รายจ่าย 

จํานวนเงิน 

4. การจดัซื้อยาและ
เวชภัณฑ์ 
รหัสเบิกจ่าย 
203308060421 

ค่าวัสดุ 2,200 บาท 
     - สเปรย์เยน็ จํานวน 3 กระป๋องๆละ 220 บาท เป็น
เงิน 660 บาท 
     - บาร์มร้อน จํานวน 4 หลอดใหญ่ๆ ละ 160 บาท 
เป็นเงิน 640 บาท 
     - บาร์มเย็น จํานวน 3 หลอดใหญ่ๆ ละ 200 บาท 
เป็นเงิน 600 บาท 
     - ยาคลายเส้นคลายกล้ามเนื้อ เป็นเงิน 300 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,200 บาท 

วัสดุ 2,200

5. ขบวนพาเหรดและการ
แสดงบนเวท ี
รหัสเบิกจ่าย 
203308060521 

ค่าใช้สอย 9,000 บาท 
     - ค่าจ้างเหมาแต่งหน้าและค่าเช่าชุดในการ
เดินขบวนพาเหรด เป็นเงิน 4,500 บาท 
     - ค่าจ้างเหมาชุดการแสดงบนเวที เป็นเงิน 4,500 
บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 9,000 บาท 

ใช้สอย 9,000

6. การฝึกซอ้มและการ
แข่งขัน 
รหัสเบิกจ่าย 
203308060621 

ค่าวัสดุ 3,500 บาท 
     - น้ําเปล่า (ลัง/แก้ว) จํานวน 10 ลังๆละ 60 บาท 
เป็นเงิน 480 บาท 
     - น้ําดื่มผสมเกลือแร่ จํานวน 8 ลังๆละ 220 เป็น
เงิน 1,760 บาท 
     - น้ําดื่ม (แพ็ค/ขวด) จํานวน 10 แพคๆละ 65 บาท 
เป็นเงิน 650 บาท 
     - น้ําแข็ง(ชว่งฝึกซ้อม) จํานวน 10 วันๆละ 40 บาท 
เป็นเงิน 400 บาท 
     - เกลือแร่ผสมนํ้าดื่ม เป็นเงนิ 210 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,500 บาท 

วัสดุ 3,500

  รวมทั้งสิ้น 125,000
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15. แนวทางการประเมินโครงการ 
      สิ่งที่ต้องการประเมิน 
  แบบสอบถามความพึงพอใจผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
      วิธีที่ใช้ในการประเมิน  

แจกแบบสอบถามความพึงพอใจผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
      ผู้ประเมิน  

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
 
 

                                                                     ลงช่ือ……………………………………………………..…ผู้ขออนุมัติโครงการ 
   นายพูนชัย   คทาวัชรกุล  

                         ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี 
 
 

                                                                        ลงช่ือ……………….…………………………………………ผู้อนุมติัโครงการ 
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัยฤทธ์ิ   ศิลาเดช     
                                                                   อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง       
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มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
โครงการเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 
แหล่งงบประมาณ  2, เงนิรายได้   
1.  โครงการ การประชุมคณะกรรมการตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง   
 รหัสโครงการ 6116000011/20230216 
2.  ผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้อํานวยการกองกลาง     หน่วยงาน สํานักงานอธิการบดี (ส่วนกลาง) 
3.  โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 
     ยุทธศาสตร์ที ่06, ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย 
     กลยุทธ ์0601, 6.1 : พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
     ตัวชี้วัดที ่6.1.1 ร้อยละของคะแนนผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนิน งานของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA), 6.1.2 การประเมินผู้บริหารได้รับการปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการ สอดรับกับกล
ยุทธ์ 
4.  โครงการสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจําปีของมหาวิทยาลัย 
     แผนงาน  แผนงานพ้ืนฐาน 
     ผลผลิต  ผู้สําเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
     งาน/โครงการ  งานบริหารจัดการ/พัฒนา 
5.  หลักการและเหตุผล 
  ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาตําแหน่ง
ทางวิชาการ พ.ศ. 2549 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2554และข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่2) พ.ศ. 2552 
กําหนดให้มีคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ  และคณะกรรมการบริหารบุคคลประจํา
มหาวิทยาลัย  สํานักงานอธิการบดีในฐานะหน่วยงานสนับสนุนภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาจึงจําเป็นต้องมี
งบประมาณสนับสนุนการจัดประชุมคณะกรรมการตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
เพ่ือให้การจัดประชุมคณะกรรมการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
6. วัตถุประสงค์โครงการ 
  1. เพ่ือบริหารจัดการคณะกรรมการให้ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ   
  2. เพ่ือพัฒนากิจกรรมของมหาวิทยาลัยให้สนองตอบต่อเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของ
มหาวิทยาลัย  
7.  กลุ่มเป้าหมาย 
  1.บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จํานวน 500 คน 
8.  รูปแบบกิจกรรม  
  1.จัดการประชุม/อบรม/สัมมนา  2.เผยแพรป่ระชาสัมพันธ์กิจจกรม  
9.  สถานทีดํ่าเนนิการ 
  กองกลาง สํานักงานอธิการบดี 
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10.  ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ (Output) 
ตัวชี้วัด (Indicators) หน่วยนบั ค่าเป้าหมาย (Target) 

เชิงปริมาณ 
   4. การเบิกจา่ยงบประมาณในภาพรวม ร้อยละ 80
   2. การเบิกจา่ยงบประมาณตามแผน ร้อยละ 80
เชิงคุณภาพ  
   1. การประชุมบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กําหนด ร้อยละ 80
เชิงเวลา 
   1. โครงการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด ร้อยละ 80

 

11.  ตัวชี้วัดความสําเร็จของกิจกรรม (Output) 

กิจกรรม ตัวชี้วัด (Indicators) 
หน่วย
นับ 

ค่าเป้าหมาย (Target) 
ปี 2560 ปี 2561 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.60 – ธ.ค.60)
ไตรมาส 2 

(ม.ค.61 – มี.ค.
61) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.61 - มิ.ย.61

ไตรมาส 4 
(ก.ค.61 - ก.ย.61)

1. ส่งเสริมและ
สนับสนุนภารกิจตาม
บทบาทหน้าที่
คณะกรรมการ
พิจารณาตําแหน่งทาง
วิชาการ 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : การ
จัดประชุมคณะกรรมการ
พิจารณาตําแหน่งทาง
วิชาการ

ครั้ง 2 2 2 2

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : การ
จัดประชุมเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ

ร้อยละ 85 85 85 85

2. ส่งเสริมและ
สนับสนุนภารกิจ 
ตามบทบาทหน้าที่
คณะกรรมการ
บริหารงานบุคคล 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : การ
จัดประชุมคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคล

ครั้ง 3 3 3 3

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : 
การจัดประชุมเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ

ร้อยละ 80 80 80 80

3. บริหารจัดการ
งานประชุมอาจารย์ 
ข้าราชการ พนักงาน
มหาวิทยาลัย 
พนักงานราชการ 
และอาจารย์พิเศษ 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : 
จัดการประชุมอาจารย์ 
ข้าราชการ พนักงาน
มหาวิทยาลัย พนักงาน
ราชการ และอาจารย์
พิเศษ 

ครั้ง 1 1 1 1

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : 
การจัดประชุมอาจารย์ 
ข้าราชการ พนักงาน
มหาวิทยาลัย พนักงาน
ราชการ และอาจารย์
พิเศษ เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ

ร้อยละ 85 85 85 85
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12. ผลทีค่าดวา่จะได้รับ 
  การบริหารจัดการประชุมคณะกรรมการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง มี
ประสิทธิภาพ ส่งผลต่อการปฏิบัติงานบรรลุตามเป้าหมาย 
 
13. แผนการดําเนนิงาน   

กิจกรรม 
รวม
ทั้งสิน้ 

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงนิ(บาท) 
ปี 2560 ปี 2561 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.60 – ธ.ค.60)
ไตรมาส 2 

ม.ค.61 – มี.ค.61) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.61 – มิ.ย.61)
ไตรมาส 4 

(ก.ค.61 – ก.ย.61) 

1. ส่งเสริมและสนับสนุนภารกิจตามบทบาทหน้าที่
คณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ 

400,000 100,000 100,000 100,000 100,000 

2. ส่งเสริมและสนับสนุนภารกิจตามบทบาท
หน้าที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคล 

130,000 32,500 32,500 32,500 32,500 

3. บริหารจัดการงานประชุมอาจารย์ ข้าราชการ
พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ และ
อาจารย์พิเศษ 

100,000 25,000 25,000 25,000 25,000 

 
14. งบประมาณท่ีใช ้

กิจกรรม 
รายการ/รายละเอียดคา่ใช้จ่าย/คณุลักษณะ
ครุภัณฑ์/รปูแบบรายการทีดิ่นและสิ่งก่อสร้าง 

หมวด
รายจ่าย 

จํานวน
เงิน 

1. ส่งเสริมและสนับสนุน
ภารกิจตามบทบาท
หน้าที่คณะกรรมการ
พิจารณาตําแหน่งทาง
วิชาการ 
รหัสเบิกจ่าย 
202302160121 

กิจกรรมที่ 1 : ค่าตอบแทนกล่ันกรองผลงาน
ทางวิชาการ 139,000 บาท 
ค่าตอบแทน 139,000 บาท 
     - ค่าตอบแทนคณะกรรมการ
คณะอนุกรรมการกลั่นกรองผลงานทางวิชาการ  
เป็นเงิน 16,000 บาท 

 ระดับผศ. จํานวน 2 คนๆ ละ1,000 
บาท/ผู้ขอกําหนดตําแหน่ง 5 คน เป็นเงิน 
10,000 บาท 
 ระดับ รศ. จํานวน 2 คนๆละ 2,000 บาท/ผู้ขอ
กําหนดตําแหน่ง 3 คน เป็นเงิน 6,000บาท      
     - ค่าตอบแทนคณะอนุกรรมการประเมินผล
การสอน  เป็นเงิน 33,000 บาท 

 ระดับ ผศ. จํานวน 3 คนๆละ 1,000 
บาท/ผู้ขอกําหนดตําแหน่ง 5 คน เป็นเงิน 
15,000 บาท 

 ระดับ รศ. จํานวน 3 คนๆละ 2,000 
บาท/ผู้ขอกําหนดตําแหน่ง 3 คน เป็นเงิน 
18,000บาท 

ตอบแทน, 
ใช้สอย,วัสดุ 

400,000
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กิจกรรม 
รายการ/รายละเอียดคา่ใช้จ่าย/คณุลักษณะ
ครุภัณฑ์/รปูแบบรายการทีดิ่นและสิ่งก่อสร้าง 

หมวด
รายจ่าย 

จํานวน
เงิน 

      - ค่าตอบแทนคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ประเมินผลงานทางวิชาการ 90,000 บาท 

 ระดับ ผศ.จํานวน 3 คนๆละ3,000
บาท/ผู้ขอกําหนดตําแหน่ง 5 คน เป็นเงิน 
45,000บาท 

 ระดับ รศ. จํานวน 3 คนๆละ5,000
บาท/ผู้ขอกําหนดตําแหน่ง 3 คน เป็นเงิน 
45,000บาท 

 
กิจกรรมที่ 2 : ค่าตอบแทนคณะกรรมการ
พิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ เปน็เงิน 
192,000 บาท 
ค่าตอบแทน 192,000 บาท 
     - ค่าเบ้ียประชุมคณะกรรมการพิจารณา
ตําแหน่งทางวิชาการ จํานวน 6 ครั้งๆละ 
32,000 เป็นเงิน 192,000 บาท 
กิจกรรมที่ 3 บริหารจัดการงานพิจารณา
ตําแหน่งทาง 
วิชาการ เปน็เงิน 69,000 บาท 
ค่าใช้สอย 57,440 บาท 
     - ค่าเช่าห้องประชุม จํานวน 8 ครั้งๆละ
3,000 บาท เป็นเงิน 24,000 บาท 
     - ค่าเช่าห้องประชุมผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน 4
ครั้งๆละ            800 บาท เป็นเงิน 3,200 
บาท 
     - ค่าเบ้ียเลีย้ง จํานวน 8 ครั้งๆละ 2 คนๆละ 
240 บาท เป็นเงิน 3,840 บาท 
     - ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม จํานวน 8 ครั้งๆ
ละ 10 คนๆละ 50 บาท เป็นเงิน 4,000 บาท 
     - ค่าอาหารกลางวัน จาํนวน 8 ครั้งๆละ 10 
คนๆละ 180 บาท เป็นเงิน 14,400บาท 
     - ค่านํ้ามันเช้ือเพลิง จํานวน 8 ครั้งๆละ 
1,000 บาท เป็นเงิน 8,000บาท 
ค่าวัสดุ 11,560 บาท 
     - กระดาษ A4 จํานวน 30 รีมๆละ 110 
บาท เป็นเงิน 3,300 บาท 
     - หมึกเติม จํานวน 6 ขวดๆละ 399 บาท 
เป็นเงิน 2,394 บาท
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กิจกรรม 
รายการ/รายละเอียดคา่ใช้จ่าย/คณุลักษณะ
ครุภัณฑ์/รปูแบบรายการทีดิ่นและสิ่งก่อสร้าง 

หมวด
รายจ่าย 

จํานวน
เงิน 

     - สันกระดูกงู จํานวน 3 หอ่ๆละ 80 บาท เป็น
เงิน 240 บาท  
     - หมึก 12 A จํานวน 1กล่องๆละ 2,750 
บาท 
     - ถ่าน AAA จํานวน 4 แพคๆละ 80 บาท เป็น
เงิน 320 บาท

      - สันกระดูกงู ขนาด 5 มลิ จํานวน 2 หอ่ๆ
ละ 250 บาท เป็นเงิน 500 บาท 
     - ซองขยายข้าง ขนาด A3 จํานวน 100 
ซองๆละ 10 บาท เป็นเงิน 1,000 บาท 
     - ซองขยายข้างขนาด A4 จํานวน 100 
ซองๆละ 8 บาท เป็นเงิน 800บาท 
     - ซองราชการขาว จํานวน 128 ซองๆละ 2 
บาท เป็นเงิน 256 บาท 
รวมเป็นเงนิทัง้สิ้น 400,000 บาท

 

2. ส่งเสริมและสนับสนุน
ภารกิจตามบทบาท
หน้าที่คณะกรรมการ
บริหารงานบุคคล 
รหัสเบิกจ่าย 
202302160221 

ค่าตอบแทน 87,150 บาท 
     - ค่าเบ้ียประชุมประธานกรรมการ จํานวน 
7 ครั้งๆละ 750 บาท เป็นเงิน 5,250 บาท 
     - ค่าเบ้ียประชุมรองประธานกรรมการ 
จํานวน 7 ครั้งๆละ 500 บาท เป็นเงิน 3,500 
บาท 
     - ค่าเบ้ียประชุมกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
จํานวน 7 ครั้งๆละ2 คนๆละ 2,000 เป็นเงิน 
28,000 บาท  
     - ค่าเบ้ียประชุมกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
จํานวน 7 ครั้งๆละ  2 คนๆละ 2,500 เป็นเงิน 
35,000 บาท 
     - ค่าเบ้ียประชุมกรรมการ จํานวน 7 คร้ังๆ
ละ 6 คนๆละ 300 เป็นเงิน 12,600 บาท 
     - ค่าเบ้ียประชุมผู้ช่วยเลขานุการ 2 คน ๆละ 
200 จํานวน 7 ครั้ง เป็นเงิน 2,800 บาท 
ค่าใช้สอย  13,510 บาท 
     - ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 14 คน ๆ ละ 
35 บาท จํานวน 7 ครั้ง เป็นเงิน 3,430  บาท 
     - ค่าถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม จํานวน 18 
เล่ม ๆ ละ80 จํานวน 7 ครั้ง เป็นเงิน 10,080  
บาท 
ค่าวัสดุ 29,340 บาท

ตอบแทน, 
ใช้สอย,วัสดุ 

130,000
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กิจกรรม 
รายการ/รายละเอียดคา่ใช้จ่าย/คณุลักษณะ
ครุภัณฑ์/รปูแบบรายการทีดิ่นและสิ่งก่อสร้าง 

หมวด
รายจ่าย 

จํานวน
เงิน 

     - กระดาษปกสีขาว 180 g จํานวน 20 ห่อๆ
ละ 100 บาทเป็นเงิน 2,000 บาท 
     - เทป2หน้าบาง 12 มลิ จาํนวน 20 ม้วนๆละ 
20 บาท เป็นเงิน 400 บาท 
     - ตัวหนีบดํา No.112 จํานวน 10 กล่องๆละ 
22 บาท เป็นเงิน 220 บาท 
     - ตัวหนีบดํา No.111 จํานวน 10 กล่องๆละ 
33 บาท เป็นเงิน 330 บาท

      - ตัวหนีบดํา No.110 จํานวน 10 กล่องๆละ 
44 บาท เป็นเงิน 440 บาท 
     - ตัวหนีบดํา No.109 จํานวน 10 กล่องๆละ 
55 บาท เป็นเงิน 550 บาท 
     - ตัวหนีบดํา No.108 จํานวน 10 กล่องๆละ 
78 บาท เป็นเงิน 780 บาท 
     - สันกระดูกงู 8 มิล จํานวน 20 ห่อๆละ 50 
บาท เป็นเงิน 1,000 บาท 
     - สันกระดูกงู 10 มิล จํานวน 20 ห่อๆละ 60 
บาท           เป็นเงิน 1,200 บาท 
     - กระดาษ เอ4 จํานวน 15 ลังๆละ 550 
บาท เป็นเงิน 8,250 บาท 
     - หมึก HP 85A จํานวน 5 กล่องๆละ 2,540 
บาท                เป็นเงิน 12,700 บาท 
     - ลวดเสียบกระดาษ จํานวน 30 กล่องๆละ 
7 บาท               เป็นเงิน  210 บาท 
     - ซองน้ําตาลA4 จํานวน 100 ซองๆละ 4 
บาท เป็นเงิน400 บาท 
     - ซองน้ําตาลA4 ขยายข้าง จํานวน 100 
ซองๆละ 4.5 บาท เป็นเงิน 450 บาท 
     - กระดาษสต๊ิกเกอร์ จํานวน 2 ห่อๆละ 200 
บาท เป็นเงิน 400 บาท 
     - กาวน้ํา จํานวน 1 หลอด เป็นเงิน 10 บาท 
รวมเป็นเงนิทัง้สิ้น 130,000 บาท 

 

3. บริหารจัดการงาน
ประชุมอาจารย์ 
ข้าราชการ พนักงาน
มหาวิทยาลัย พนักงาน

ค่าใช้สอย 100,000 บาท 
     - ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม จํานวน 4 ครั้ง 
ครั้งละ 400 คน ๆ ละ 35 บาท เป็นเงิน 56,000
บาท 

ใช้สอย
,วัสดุ 

100,000



160 

 

กิจกรรม 
รายการ/รายละเอียดคา่ใช้จ่าย/คณุลักษณะ
ครุภัณฑ์/รปูแบบรายการทีดิ่นและสิ่งก่อสร้าง 

หมวด
รายจ่าย 

จํานวน
เงิน 

ราชการ และอาจารย์
พิเศษ 
รหัสเบิกจ่าย 
202302160321 

    - ค่าจัดทําเอกสารประกอบการประชุม 
จํานวน 4 ครั้ง ครั้งละ 400 ชุด ๆ ละ25 บาท 
เป็นเงิน 44,000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 100,000 บาท 

  รวม
ทั้งสิน้ 

630,000

 
15. แนวทางการประเมินโครงการ 
      สิ่งที่ต้องการประเมิน 
  1. การจัดประชุมเป็นไปตามแผนที่กําหนด  2. จํานวนคณะกรรมการท่ีเขา้ร่วมประชุม ร้อยละ 85  
 
      วิธีที่ใช้ในการประเมิน  

รายงานการประชุมคณะกรรมการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง   
 

      ผู้ประเมิน  
  ผู้อํานวยการกองกลาง 
 
 
 
 
                                                                     ลงช่ือ……………………………………………………..…ผู้ขออนุมัติโครงการ 
         นางรพีพรรณ    คทาวัชรกุล  

                                ผู้อํานวยการกองกลาง 
 

 
                                                                        ลงช่ือ……………….…………………………………………ผู้อนุมติัโครงการ 
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัยฤทธ์ิ   ศิลาเดช     
                                                                   อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง       
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มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
โครงการเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 
แหล่งงบประมาณ  2, เงนิรายได้   
1.  โครงการ การประชุมคณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยฯ   
 รหัสโครงการ 6116000012 / 202302217 
2.  ผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี   หน่วยงาน สํานักงานอธิการบดี (ส่วนกลาง) 
3.  โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 
     ยุทธศาสตร์ที ่06, ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย 
     กลยุทธ ์0601, 6.1 : พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
     ตัวชี้วัดที ่6.1.1 ร้อยละของคะแนนผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนิน งานของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA),  6.1.2 การประเมินผู้บริหารได้รับการปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการ สอดรับกับกล
ยุทธ์ 
 
4.  โครงการสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจําปีของมหาวิทยาลัย 
     แผนงาน  แผนงานพ้ืนฐาน 
     ผลผลิต  ผู้สําเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
     งาน/โครงการ  งานบริหารจัดการ/พัฒนา 
 
5.  หลักการและเหตุผล 
  ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง พ.ศ. 2547 หมวด 4 มาตรา 49 กําหนดให้
มีคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานมหาวิทยาลัย  ประกอบด้วยประธานกรรมการ และ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอกซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัยแต่งต้ังโดยความเห็นชอบของสภา
มหาวิทยาลัย ซึ่งคณะกรรมการมีอํานาจหน้าที่ ตามมาตรา 50 กล่าวคือให้คณะกรรมการติตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย มีอํานาจหน้าที่ในการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลการใช้งบประมาณ การจัดการศึกษา การวิจัย ดังน้ี 1) ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
งานของมหาวิทยาลัยและของอธิการบดี โดยรับฟังความคิดเห็นอย่างกว้างขวางเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่
ของมหาวิทยาลัยและอธิการบดี ประกอบการประเมินผลงาน และ 2) รายงานผลการติดตาม ตรวสอบ และ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและของอธิการบดี พร้อมความเห็นต่อสภามหาวิทยาลัยทุกปี  
 
6.  วัตถุประสงค์โครงการ 
  1. เพ่ือติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและอธิการบดีตามหลักธรรมาภิบาล  
  2. เพ่ือรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยต่อสภามหาวิทยาลัย 
เพ่ือทราบและพิจารณา  
  3.  เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการสง่เสริมและพัฒนาการบริหารงาน ของมหาวิทยาลัยและอธิการบดี   
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7.  กลุ่มเป้าหมาย 
  อธิการบดี รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี 
8.  รูปแบบกิจกรรม  
  1. การสัมภาษณ ์  
  2. การประเมินคุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะของผู้บริหาร  
  3. การตรวจเย่ียมคณะ สํานัก สถาบัน และวิทยาลัย  
  4. การรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
9.  สถานทีดํ่าเนนิการ 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
10.  ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ (Output) 

ตัวชี้วัด(Indicators) หน่วยนบั ค่าเป้าหมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. จํานวนครั้งในการจัดประชุม ครั้ง 9 
   2. ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผน ร้อยละ 80 
เชิงคุณภาพ    
   1. การบริหารจัดการประชุมเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่
กําหนด 

ร้อยละ 80 

เชิงเวลา   
   1. โครงการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด ร้อยละ 85 

 
11.  ตัวชี้วัดความสําเร็จของกิจกรรม (Output) 

กิจกรรม ตัวชี้วัด(Indicators) 
หน่วย
นับ 

ค่าเป้าหมาย(Target) 
ปี 2560 ปี 2561 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.60 – ธ.ค.60)
ไตรมาส 2 

(ม.ค.61 – มี.ค.
61) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.61 - มิ.ย.61

ไตรมาส 4 
(ก.ค.61 - ก.ย.61)

1. บริหารจัดการงาน
ประชุมคณะกรรมการ
และอนุกรรมการ 
ติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลงาน
ของมหาวิทยาลัย 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : 
จํานวนคร้ังในการจัด
ประชุม 

ครั้ง 2 2 2 1 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : 
การบริหารจัดการ
ประชุมเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ 

ร้อยละ 80 80 80 80 

 
12. ผลทีค่าดวา่จะได้รับ 
  1.เป็นเคร่ืองมือของสภามหาวิทยาลัย ในการกํากับ ดูแล ตามหลักธรรมาภิบาล (Governance) ใน
การบริหารงานของมหาวิทยาลัย  
  2.เป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยและอธิการบดี ที่จะบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 3. ส่งเสริมความมีธรรมาภิบาลท่ีดี (Good Governance) ในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล   
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13. แผนการดําเนนิงาน   

กิจกรรม รวมทั้งสิน้ 
แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงนิ(บาท) 
ปี 2560 ปี 2561 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.60 – ธ.ค.60) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.61 – มี.ค.61)
ไตรมาส 3 

(เม.ย.61 – มิ.ย.61
ไตรมาส 4 

(ก.ค.61 – ก.ย.61)

1. บริหารจัดการงานประชุมคณะกรรมการ
และอนุกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 

200,000 57,000 57,000 57,000 29,000 

 
14. งบประมาณท่ีใช ้

กิจกรรม 
รายการ/รายละเอียดคา่ใช้จ่าย/คณุลักษณะครุภัณฑ์/

รูปแบบรายการท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
หมวด
รายจ่าย 

จํานวน
เงิน 

1. บริหารจัดการงาน
ประชุมคณะกรรมการและ
อนุกรรมการ ติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผล
งานของมหาวิทยาลัย 
รหัสเบิกจ่าย 
202302170121 

ค่าตอบแทน 161,000 บาท 
     - ค่าเบ้ียประชุมและค่าเดินทางคณะกรรมการ 
จํานวน  
7 ครั้งๆละ 22,000 บาท เป็นเงิน 154,000 บาท 
     - ค่าเบ้ียประชุมคณะอนุกรรมการ จํานวน 1 ครั้ง 
เป็นเงิน 7,000 บาท  
ค่าใช้สอย 28,550 บาท 
     - ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืมและอาหารกลางวัน 
จํานวน 9 ครั้งๆละ 1,850 บาท เป็นเงิน 14,800 บาท 
     - ค่าจ้างจัดทําเอกสารประกอบการประชุม จํานวน 
8 ครั้ง ๆ ละ 1,000 บาท เป็นเงิน 8,000 บาท 
     - ค่าจ้างทาํเล่มรายงานผลการติดตาม จํานวน 5,750 
บาท  
ค่าวัสดุ 10,450 บาท 
     - กระดาษ A4 จํานวน 15 รีมๆละ 115 บาท เป็นเงิน 
1,725 บาท 
     - ค่าหมึกเลเซอร์ จํานวน 1 กล่อง เป็นเงิน 2,950 
บาท 
     - ค่าถ่ายเอกสารแบบสอบถามความคิดเห็น จํานวน 
2,888 ชุดๆละ 2 บาท เป็นเงิน 5,775 บาท 
รวมเป็นเงนิทัง้สิ้น 200,000 บาท 

ตอบแทน, 
ใช้สอย,วัสดุ

200,000

  รวมทั้งสิน้ 200,000
 
 
 
 
 



164 

 

15. แนวทางการประเมินโครงการ 
      สิ่งที่ต้องการประเมิน 
  1. รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  
  2. รายงานผลการประเมินคุณภาพการบริหารงานและคุณลกัษณะของผู้บริหารตามความคิดเห็นของ
บุคลากรในมหาวิทยาลัย 
 
      วิธีที่ใช้ในการประเมิน  

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
 

      ผู้ประเมิน  
  คณะกรรมการและอนุกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
 
 
                                                                     ลงช่ือ……………………………………………………..…ผู้ขออนุมัติโครงการ 
           นายพูนชัย   คทาวัชรกุล  

                        ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี 
 

 
                                                                        ลงช่ือ……………….…………………………………………ผู้อนุมติัโครงการ 
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัยฤทธ์ิ   ศลิาเดช     
                                                                 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
โครงการเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 
แหล่งงบประมาณ  2, เงนิรายได้   
1.  โครงการ บริหารจัดการงานบริหารพัสดุ    รหัสโครงการ 6116000016/20230218 
2.  ผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี   หน่วยงาน สํานักงานอธิการบดี (ส่วนกลาง) 
3.  โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 
     ยุทธศาสตร์ที ่06, ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย 
     กลยุทธ ์0601, 6.1 : พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
     ตัวชี้วัดที ่6.1.1 ร้อยละของคะแนนผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนิน งานของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA) 
4.  โครงการสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจําปีของมหาวิทยาลัย 
     แผนงาน  แผนงานพ้ืนฐาน 
     ผลผลิต  ผู้สําเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
     งาน/โครงการ  งานบริหารจัดการ/พัฒนา 
 
5.  หลักการและเหตุผล 
  งานบริหารพัสดุ เป็นหน่วยงานหน่ึงของกองกลาง สังกัดสํานักงานอธิการบดี มีหน้าที่รับผิดชอบ
งานบริหารงาน จัดหา และเบิกจ่ายพัสดุสําหรับสํานักงานอธิการบดีและกองกลาง รวมถึงจัดซื้อพัสดุ 
ครุภัณฑ์ งานก่อสร้าง ของส่วนกลางที่มีวงเงินงบประมาณต้ังแต่หน่ึงแสนบาทขึ้นไป จัดระเบียบและการ
รักษาความสะอาดภายในอาคารสํานักงานอธิการบดี จัดทําบัญชีพัสดุของสํานักงานอธิการบดี จัดทําข้อมูล
เก่ียวกับพัสดุ เพ่ือให้การดําเนินการบรรลุเป้าหมายและภาระหน้าที่ จําเป็นต้องจัดหาทรัพยากรให้เพียงพอ
ต่อการสนับสนุนการจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 

6.  วัตถุประสงค์โครงการ 
  1. เพ่ือให้การบริหารจัดการงานจัดหาพัสดุ/การบริหารสัญญา/การเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนที่
กําหนด  
  2. เพ่ือให้ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการบริการ  
 

7.  กลุ่มเป้าหมาย 
  ผู้รับบริการ นักศึกษา ข้าราชการ และบุคลากรของมหาวิทยาลัย  
 

8.  รูปแบบกิจกรรม  
  วางแผนการจัดซื้อจัดจ้าง/ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง/ บริหารสัญญา/เบิกจ่าย 
 

9.  สถานทีดํ่าเนนิการ 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
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10.  ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ (Output) 
ตัวชี้วัด(Indicators) หน่วยนบั ค่าเป้าหมาย(Target) 

เชิงปริมาณ 
   1. การเบิกจา่ยงบประมาณตามแผน ร้อยละ 80
   3. การเบิกจา่ยงบประมาณในภาพรวม ร้อยละ 80
เชิงคุณภาพ  
   1. ผลการประเมินการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของ คะแนน 4
เชิงเวลา 
   1. โตรงการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด ร้อยละ 80

 
11.  ตัวชี้วัดความสําเร็จของกิจกรรม (Output) 

กิจกรรม ตัวช้ีวัด (Indicators) หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย (Target) 
ปี 2560 ปี 2561 

ไตรมาส 1 
(ต.ค.60 – ธ.ค.

60) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.61 – 
มี.ค.61) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.61 - 
มิ.ย.61) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.61 - ก.ย.

61) 
1. บริหารจัดการงาน
พัสดุ/งานก่อสรา้ง/
งานครุภัณฑ์และงาน
จัดซื้อจัดจ้าง 

ตัวชี้วัดเชงิปริมาณ : 
ร้อยละการเบิกจ่าย
งบประมาณตามแผน

ร้อยละ 80 80 80 80 

ตัวชี้วัดเชงิคุณภาพ : 
บริหารงานจัดซือ้จัดจ้าง
และเบิกจ่ายไดท้ันตาม
กําหนด 

ร้อยละ 80 80 80 80 

2. จ้างเหมาเก็บขยะ
มูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 

ตัวชี้วัดเชงิปริมาณ : การ
จ้างเหมาเก็บขยะมูลฝอย
ภายในมหาวทิยาลัย

เดือน 3 3 3 3 

ตัวชี้วัดเชงิคุณภาพ : 
มหาวิทยาลัยสะอาดมี
สภาพแวดล้อมที่ดี

ร้อยละ 80 80 80 80 

3. บริการบํารงุรักษา
เครื่องปรับอากาศ 
Shiller 

ตัวชี้วัดเชงิปริมาณ : ผู้รับ
จ้างเข้าตรวจเช็คและ
บํารุงรักษาเครือ่ง ปรับ
อากาศ Chiller ณ อาคาร
อํานวยการ และหอประชุม
ใหม่ ครบตามสัญญา

ครั้ง 1 1 1 1 

ตัวชี้วัดเชงิคุณภาพ : 
ผู้รับบริการมีความพึง
พอใจในการใช้ห้องเรียน 
ห้องสํานักงาน และ ห้อง
ประชุมของมหาวิทยาลัย

ร้อยละ 80 80 80 80 
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กิจกรรม ตัวช้ีวัด (Indicators) หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย (Target) 
ปี 2560 ปี 2561 

ไตรมาส 1 
(ต.ค.60 – ธ.ค.

60) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.61 – 
มี.ค.61) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.61 - 
มิ.ย.61) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.61 - ก.ย.

61) 
4. บริการบํารงุรักษา
ลิฟท์ภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง 

ตัวชี้วัดเชงิปริมาณ : ผู้รับ
จ้างเข้าบรกิารบํารุงรักษา
ลิฟท์ตามกําหนดสัญญา 

ครั้ง 3 3 3 3 

ตัวชี้วัดเชงิคุณภาพ : 
ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ
เมื่อใช้บริการลิฟท์โดยสาร

ร้อยละ 80 80 80 80 

 
12. ผลทีค่าดวา่จะได้รับ 
  1. การจัดหาพัสดุ/การบริหารสัญญา/การเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนที่กําหนด  
  2. ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการบริการ 
 

13. แผนการดําเนนิงาน   

กิจกรรม รวมทั้งสิน้ 
แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงนิ(บาท) 

ปี 2560 ปี 2561 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.60 – ธ.ค.60)
ไตรมาส 2 

(ม.ค.61 – มี.ค.61) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.61 – มิ.ย.61)
ไตรมาส 4 

(ก.ค.61 – ก.ย.61) 

1. บริหารจัดการงานพัสดุ/งานก่อสร้าง/
งานครุภัณฑ์และงานจัดซื้อจัดจ้าง 

300,000 75,000 75,000 75,000 75,000 

2. จ้างเหมาเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 360,000 90,000 90,000 90,000 90,000 
3. บริการบํารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศ 
Chiller 

128,400 - 64,200 - 64,200 

4. บริการบํารุงรักษาลิฟท์ภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 

267,000 - 133,500 - 133,500 

 

14. งบประมาณท่ีใช ้

กิจกรรม 
รายการ/รายละเอียดคา่ใช้จ่าย/คณุลักษณะ
ครุภัณฑ์/รปูแบบรายการทีดิ่นและสิ่งก่อสร้าง 

หมวด
รายจ่าย 

จํานวน
เงิน 

1. บริหารจัดการงานพัสดุ/
งานก่อสร้าง/งานครุภัณฑ์
และงานจัดซื้อจัดจ้าง 
รหัสเบิกจ่าย 
202302180121 

ค่าตอบแทน 250,000 บาท 
     - ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง/
กําหนดราคากลาง/กําหนดคุณลักษณะครุภัณฑ์ 
จํานวน 20 ครัง้ๆ ละ 5 คนๆละ 1,000 บาท เป็นเงิน
100,000 บาท 
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กิจกรรม 
รายการ/รายละเอียดคา่ใช้จ่าย/คณุลักษณะ
ครุภัณฑ์/รปูแบบรายการทีดิ่นและสิ่งก่อสร้าง 

หมวด
รายจ่าย 

จํานวน
เงิน 

      - ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง จํานวน 3 คนๆละ 12 ครั้งๆละ 
9,000 บาท เป็นเงิน 108,000 บาท  
     - ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
บุคลากรงานจัดซื้อจัดจ้างในช่วงเร่งรัดการเบิกจ่าย 
จํานวน 7 คนๆ ละ 2 ครั้งๆ ละ 3,000 บาท เป็นเงิน 
42,000 บาท 
ค่าใช้สอย 21,030 บาท 
     - ค่าอาหารกลางวันในการประชุมคณะกรรมการ
ต่างๆ จํานวน 15 ครั้งๆ ละ 5 คนๆละ 60 บาท เป็น
เงิน 4,500 บาท  
     - ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืมในการประชุม
คณะกรรมการต่างๆ จํานวน 20 ครั้งๆละ 5 คนๆละ 35 
บาท เป็นเงิน 3,500บาท 
     - จ้างถ่ายเอกสารงานจัดซื้อจัดจ้าง งานก่อสร้าง 
(แบบแปลน, แบบพิมพ์เขียว ฯลฯ) เป็นเงิน 3,000 บาท 
     - ซ่อมบํารุงวัสดุครุภัณฑ์สํานักงานที่ชํารุดใน
ระหว่างปฏิบัติงาน (เครื่องพิมพ์เอกสาร,เครื่องแฟ็ก, 
เครื่องถ่ายเอกสาร, เครื่องคอมพิวเตอร์,เครื่องสแกน 
ฯลฯ) เป็นเงิน 10,030 บาท 
ค่าวัสดุ 26,170 บาท  
     - เทปพิมพ์อักษรเพ่ือออกหมายเลขครุภัณฑ์ 
จํานวน 7 กล่องๆละ 1,070 บาท เป็นเงิน 7,490 บาท  

ตอบแทน, 
ใช้สอย
,วัสดุ 

300,000

      - เครื่องเจาะกระดาษ 2 รู จํานวน 1 ตัว ใช้งานห้อง
วิศวกร เป็นเงิน 3,900 บาท  
     - เครื่องเย็บกระดาษ จํานวน 1 ตัว ใช้งานห้อง
วิศวกร เป็นเงิน 3,900 บาท 
     - ปากกาเขียนครุภัณฑ์ จํานวน 3 โหลๆละ 700 
บาท เป็นเงิน 2,100 บาท 
     - แฟ้มห่วงใส่เอกสารงานบริหารสัญญา ขนาด 3 น้ิว 
จํานวน 60 แฟ้มๆ ละ 98 บาท เป็นเงิน 5,880 บาท     
     - ผงหมึกสาํหรับเคร่ืองถ่ายเอกสาร SHARP รุ่น AR 
5731 จํานวน 1 กล่องๆ ละ 4975 บาท เป็นเงิน 
4,975 บาท 
     - วัสดุอ่ืนๆ (แผ่น CD,เทปวัดระยะฯลฯ) เป็นเงิน 
725 บาท 
รวมเป็นเงนิทัง้สิ้น 300,000 บาท
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กิจกรรม 
รายการ/รายละเอียดคา่ใช้จ่าย/คณุลักษณะ
ครุภัณฑ์/รปูแบบรายการทีดิ่นและสิ่งก่อสร้าง 

หมวด
รายจ่าย 

จํานวน
เงิน 

2. จ้างเหมาเก็บขยะมูล
ฝอยและสิ่งปฏิกูล 
รหัสเบิกจ่าย 
202302180221 

ค่าใช้สอย 360,000 บาท 
     - สญัญาจ้างเหมาเก็บขยะมูลฝอยภายใน
มหาวิทยาลัย ระยะเวลา 1 ปี ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 
2560 ถึงวันที ่30 กันยายน 2561 จํานวน 12 งวดๆ
ละ 30,000 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 360,000 บาท  
รวมเป็นเงนิทัง้สิ้น 360,000 บาท 

ใช้สอย 360,000

3. บริการบํารุงรักษา
เครื่องปรับอากาศ Chiller 
รหัสเบิกจ่าย 
202302180321 

ค่าใช้สอย 128,400 บาท 
     - สญัญาจ้างบํารุงรักษาเคร่ืองชิลเลอร์ ณ อาคาร
หอประชุมใหม ่จํานวน 1 เครือ่ง และ เคร่ืองชิลเลอร์ 
ณ อาคารอํานวยการ จํานวน 4 เครื่อง ระยะเวลา 1 ปี 
ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถงึวันที่ 30 กันยายน 
2561 เบิกจ่ายเงิน 2 งวดๆ ละ 64,200บาท เป็นเงิน
ทั้งสิ้น 128,400 บาท  
รวมเป็นเงนิทัง้สิ้น 128,400 บาท 

ใช้สอย 128,400

4. บริการบํารุงรักษาลิฟท์
ภายในมหาวิทยาลัยราช
ภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
รหัสเบิกจ่าย 
202302180421 

ค่าใช้สอย 267,000 บาท 
     - สญัญาจ้างเหมาบํารุงรักษาเชิงป้องกันลิฟท์
โดยสาร (ไม่รวมอะไหล่) ระยะเวลา 1 ปี ต้ังแต่วันที่ 1 
ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 จาํนวน 2 
งวดๆละ 133,500 บาท เป็นเงิน 267,000 บาท  
จํานวน 7 อาคาร ดังน้ี 

1) อาคารศูนย์ภาษาและศูนย์คอมพิวเตอร์   
2) อาคารวิทยาการจัดการ  
3) อาคารอํานวยการ  
4) อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์

ประยุกต์  

ใช้สอย 267,000

 5) อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศูนย์
การเรียนรู้ในเมืองราชบุรี  

6) อาคารจอมพลพาเลช  
7) อาคารสถาบันวิชาการและวิจัยภูมิปัญญาไทย 

รวมเป็นเงนิทัง้สิ้น 267,000 บาท 

 

  รวมทั้งสิน้ 1,055,400
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15. แนวทางการประเมินโครงการ 
      สิ่งที่ต้องการประเมิน 
  ผลการใช้จ่ายงบประมาณ 
      วิธีที่ใช้ในการประเมิน  

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ 
      ผู้ประเมิน  

ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี 
 
 
                                                                     ลงช่ือ……………………………………………………..…ผู้ขออนุมัติโครงการ 
          นายพูนชัย   คทาวัชรกุล  

                       ผูอํ้านวยการสํานักงานอธิการบดี 
 

 
                                                                        ลงช่ือ……………….…………………………………………ผู้อนุมติัโครงการ 
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัยฤทธ์ิ   ศิลาเดช     
                                                                   อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
โครงการเงินรายได้  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 
แหล่งงบประมาณ  2, เงนิรายได้   
1.  โครงการ พัฒนาการจัดการเรียนรู้ (Active Learning)   รหัสโครงการ 6116000017/20330302 
2.  ผู้รับผิดชอบโครงการ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ   หน่วยงาน สํานักงานอธิการบดี (ส่วนกลาง) 
3.  โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 
     ยุทธศาสตร์ที ่03, ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา 
     กลยุทธ ์0304, 3.4 : พัฒนาอาจารย์ให้มีทักษะการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning 
     ตัวชี้วัดที ่3.4.1 ร้อยละของอาจารย์ทีมีทักษะและใช้แนวทางการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning, 
3.4.2 จํานวนผลงานของการปฏิบัติงานที่ดีในการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning, 3.4.3 จํานวน
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) ภายในหาวิทยาลัย(ไม่น้อยกว่า) 
4.  โครงการสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจําปีของมหาวิทยาลัย 
     แผนงาน  แผนงานยุทธศาสตร์ 
     ผลผลิต  ผู้สําเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
     งาน/โครงการ  งานจัดการศึกษา/พัฒนานักศึกษา 
 

5.  หลักการและเหตุผล 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง มุ่งมั่นที่จะปฏิรูปการศึกษาที่เน้นการพัฒนาคนในศตวรรษที่ 
21 และให้ผู้เรียนเป็นพลเมืองในยุคประเทศไทย 4.0 จึงปรับรูปแบบการเรียนการสอนเป็นแบบการจัดการ
เรียนรู้ (Active Learning) โดยอาจารย์เป็นผู้อํานวยความสะดวกในการจัดการเรียนรู้ คอยกระตุ้นให้ผู้เรียนได้
ใช้ความคิดได้ลงมือทํา และสัมผัสประสบการณ์ตรง สรุปประเด็นที่ได้เรียนรู้ด้วยตัวเอง ซึ่งผู้เรียนต้องมีการ
พัฒนาและเตรียมความพร้อมสําหรับการจัดการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา  
 

6.  วัตถุประสงค์โครงการ 
  1. เพ่ือสร้างองค์ความรู้ วิจัย และพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ในแบบของมหาวิทยาลัย 
(MCRU: Active Learning Model)   
  2. เพ่ือปฏิรูปเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดการเรียนการสอน  
 

7.  กลุ่มเป้าหมาย 
  อาจารย์ของมหาวิทยาลัย 
 

8.  รูปแบบกิจกรรม  
  1. ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 2. ระดมสมอง  
9.  สถานทีดํ่าเนนิการ 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
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10.  ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ (Output) 
ตัวชี้วัด(Indicators) หน่วยนบั ค่าเป้าหมาย(Target) 

เชิงปริมาณ   
   1. จํานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม คน 233 
เชิงคุณภาพ    
   1. ผู้เข้าร่วมมีทักษะความรู้ ร้อยละ 80 
เชิงเวลา   
   1. โครงการแล้วเสร็จระยะเวลาที่กําหนด ร้อยละ 80 

 
11.  ตัวชี้วัดความสําเร็จของกิจกรรม (Output) 

กิจกรรม ตัวชี้วัด(Indicators) 
หน่วย
นับ 

ค่าเป้าหมาย(Target) 
ปี 2560 ปี 2561 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.60 – ธ.ค.60)
ไตรมาส 2 

(ม.ค.61 – มี.ค.
61) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.61 - มิ.ย.

61) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.61 - ก.ย.61)

1. อบรมเชิง
ปฏิบัติการ “การ
ออกแบบการเรียน
การสอนแบบ 
Active Learning 
ด้วยกระบวนการ 
PLC” 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : 
จํานวนอาจารย์เข้าร่วม
กิจกรรม 

คน 55 - - - 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : 
อาจารย์ได้รับทักษะ
ความรู้การออกแบบการ
เรียนการสอนแบบ 
Active Learning

ร้อยละ 80 - - - 

2. การจัดประชุม
ติดตามการทํางาน
ระดับคณะ ทุก
เดือน (4 ไตรมาส) 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : 
คณะกรรมการ
ดําเนินงานและทีมงาน
เข้าร่วมประชุม 

ครั้ง 3 3 3 3 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : มี
รายงานผลการ
ดําเนินงานตาม
เป้าหมาย 

ร้อยละ 80 80 80 80 

3. การจัดประชุม
เชิงปฏิบัติการด้วย
กระบวนการ PLC 
เพ่ือนําเสนอ Active 
Learning 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : 
จํานวนอาจารย์เข้าร่วม
กิจกรรม 

คน - 76 - - 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : 
อาจารย์ได้รับทักษะ
ความรู้ในกระบวนการ 
PLC เพ่ือนําเสนอ AL 
 

ร้อยละ - 80 - - 
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กิจกรรม ตัวชี้วัด(Indicators) 
หน่วย
นับ 

ค่าเป้าหมาย(Target) 
ปี 2560 ปี 2561 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.60 – ธ.ค.60)
ไตรมาส 2 

(ม.ค.61 – มี.ค.
61) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.61 - มิ.ย.

61) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.61 - ก.ย.61)

4. การจัดประชุม
เชิงปฏิบัติการเพ่ือ
พัฒนาทักษะด้าน
การออกแบบ 
(Active Learning) 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : 
จํานวนอาจารย์เข้าร่วม
กิจกรรม 

คน - - 76 - 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : 
อาจารย์ได้รับทักษะ
ความรู้ด้านการ
ออกแบบ AL 

ร้อยละ - - 80 - 

 
12. ผลทีค่าดวา่จะได้รับ 
 1. เป็นศูนย์กลางในการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC)   
 2. รูปแบบการจัดการสอนแบบ Active Learning ของอาจารย์มหาวิทยาลยัราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  
 
13. แผนการดําเนนิงาน   

กิจกรรม 
หน่วย
นับ 

รวม
ทั้งสิน้ 

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงนิ(บาท) 
ปี 2560 ปี 2561 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.60 – ธ.ค.
60) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.61 – มี.ค.61) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.61 – มิ.ย.

61) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.61 – ก.ย.

61) 

1. อบรมเชิงปฏิบัติการ “การ
ออกแบบการเรียนการสอน
แบบ Active Learning ด้วย
กระบวนการ PLC” 

ครั้ง 73,300 73,300 - - - 

2. การจัดประชุมติดตามการ
ทํางานระดับคณะ ทุกเดือน 
(4 ไตรมาส) 

ครั้ง 23,600 5,900 5,900 5,900 5,900 

3. การจัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการด้วยกระบวนการ 
PLC เพ่ือนําเสนอ Active 
Learning 

ครั้ง 51,550 - 51,550 - - 

4. การจัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาทักษะ
ด้านการออกแบบ (Active 
Learning) 

คน 51,550 - - 51,550 - 

 
 
 



174 

 

14. งบประมาณท่ีใช ้

กิจกรรม 
รายการ/รายละเอียดคา่ใช้จ่าย/คณุลักษณะ
ครุภัณฑ์/รปูแบบรายการทีดิ่นและสิ่งก่อสร้าง 

หมวด
รายจ่าย 

จํานวน
เงิน 

1. อบรมเชิงปฏิบัติการ 
“การออกแบบการเรียนการ
สอนแบบ Active Learning 
ด้วยกระบวนการ PLC” 
รหัสเบิกจ่าย 
203303020121 

ค่าตอบแทน 38,400 บาท 
     - ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอก จํานวน 1 คนๆละ 2 
วันๆละ 8 ชมๆละ 1,200 บาท เป็นเงิน 19,200 บาท 
      - ค่าตอบแทนวิทยากรภายใน จํานวน 2 คนๆละ 2 
วันๆละ  8 ชม.ๆละ 600 บาท เป็นเงิน 19,200 บาท   
ค่าใช้สอย  20,250 บาท 
     - ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม จํานวน 55 คนๆละ 2 
มื้อๆละ 35 บาท เป็นเงิน 3,850 บาท 
      - ค่าอาหารกลางวัน จํานวน 55 คนๆละ 2 มื้อๆละ 
120 บาท เป็นเงิน 13,200 บาท 
      - ค่านํ้ามันเช้ือเพลิงรถตู้รับวิทยากร จํานวน 1 
คัน               เป็นเงิน 1,000 บาท 
      - ค่าที่พักวิทยากรภายนอก จํานวน 1 คืน เป็นเงิน 
1,200 บาท 
      - ค่าป้ายไวนิล  จํานวน 1 ผนื เป็นเงิน 1,000 
บาท 

ตอบแทน, 
ใช้สอย,วัสดุ

73,300

 ค่าวัสดุ 14,650 บาท  
     - ค่ากระดาษ A4 80 แกรม จํานวน 2 กล่องๆละ 
550 บาท เป็นเงิน 1,100 บาท 
      - ค่าหมึก HP LaserJet P1005 จํานวน  1 กล่อง  เป็นเงิน  
2,590 บาท 
      - ค่ากระดาษโฟโต้   จํานวน 1 แพ็ค เป็นเงิน 
200 บาท 
      - ค่ากระเป๋าใส่เอกสาร จํานวน 55 ใบๆละ 120 
บาท  เป็นเงิน 6,600 บาท 
      - ค่าปากกา จํานวน 55 ด้ามๆละ 25 บาท เป็นเงิน 
1,375 บาท 
      - ค่าวัสดุอ่ืน ๆ เช่น เทปกาวสองหน้า ลูกแมค 
ลวดเสียบ คลปิหนีบกระดาษ แฟ้มใส่เอกสาร เป็นเงิน 
2,785 บาท 
รวมเป็นเงนิทัง้สิ้น 73,300 บาท 
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กิจกรรม 
รายการ/รายละเอียดคา่ใช้จ่าย/คณุลักษณะ
ครุภัณฑ์/รปูแบบรายการทีดิ่นและสิ่งก่อสร้าง 

หมวด
รายจ่าย 

จํานวน
เงิน 

2. การจัดประชุมติดตามการ
ทํางานระดับคณะ  
รหัสเบิกจ่าย 
203303020221 

ค่าใช้สอย 10,920 บาท  
     - ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม จํานวน  26 คนๆละ  
12 มื้อๆละ 35 บาท เป็นเงิน 10,920 บาท 
ค่าวัสดุ 12,680 บาท 
     - ค่าหมึก HP LaserJet P1005  จํานวน 2 กล่องๆ
ละ 2,590 บาท เป็นเงิน 5,180 บาท 
      - ค่ากระดาษ A4 80 แกรม จํานวน 10 กล่องๆ
ละ              550 บาท เป็นเงิน 5,500 บาท 
      - ค่าวัสดุอ่ืน ๆ เช่น ปากกา เทปกาวสองหน้า ลูก
แมค ลวดเสียบ คลิปหนีบกระดาษ  แฟ้มใส่เอกสาร เป็น
เงิน  2,000 บาท 
รวมเป็นเงนิทัง้สิ้น 23,600 บาท 

ใช้สอย,วัสดุ 23,600

3. การจัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการด้วยกระบวนการ 
PLC เพ่ือนําเสนอ Active 
Learning 
รหัสเบิกจ่าย 
203303020321 

 ค่าตอบแทน  19,200 บาท 
     - ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอก จํานวน 1 คนๆละ1 
วันๆละ 8 ชม.ๆละ 1,200 บาท เป็นเงิน 9,600 บาท 
      - ค่าตอบแทนวิทยากรภายใน จํานวน 2 คนๆละ 
1 วันๆละ 8 ชม.ๆละ 600 บาท เป็นเงิน 9,600 บาท 
ค่าใช้สอย 17,640 บาท 
     - ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม จํานวน 76 คนๆละ 2 
มื้อๆละ 35 บาท เป็นเงิน 5,320 บาท 
      - ค่าอาหาร จํานวน 76 คนๆละ 1 มื้อๆละ 120 
บาท  เป็นเงิน 9,120 บาท 
      - ค่านํ้ามันเช้ือเพลิงรถตู้รับวิทยากร  จาํนวน 1 
คัน           เป็นเงิน 1,000 บาท 
     - ค่าที่พักวิทยากรภายนอก จํานวน 1 คนื เป็นเงิน 
1,200 บาท 
     - ค่าป้ายไวนิล จํานวน 1 ผืน เป็นเงิน 1,000 บาท 

ตอบแทน, 
ใช้สอย,วัสดุ

51,550
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กิจกรรม 
รายการ/รายละเอียดคา่ใช้จ่าย/คณุลักษณะ
ครุภัณฑ์/รปูแบบรายการทีดิ่นและสิ่งก่อสร้าง 

หมวด
รายจ่าย 

จํานวน
เงิน 

 ค่าวัสดุ 14,710 บาท  
     - ค่ากระดาษ A4 80 แกรม จํานวน 3 กล่องๆละ 
550 บาท เป็นเงิน 1,650 บาท 
      - ค่าหมึกสี Epson ชนิดเติม 4 สี จํานวน 4 ขวดๆ
ละ 150 บาท เป็นเงิน 600 บาท 
      - ค่ากระดาษโฟโต้ จํานวน 1 แพ็ค (50 แผ่น) 
เป็นเงิน 200 บาท 
      - ค่ากระเป๋าใส่เอกสาร จํานวน 76 ใบๆละ 120 
บาท เป็นเงิน 9,120 บาท 
      - ค่าปากกา จํานวน 76 ด้ามๆละ 15 บาท เป็น
เงิน 1,140 บาท 
      - ค่าวัสดุอ่ืนๆ เช่น เทปกาวสองหน้า ลูกแมค 
ลวดเสียบ คลปิหนีบกระดาษ  แฟ้มใส่เอกสาร เป็นเงิน 
2,000 บาท 
รวมเป็นเงนิทัง้สิ้น 51,550 บาท 

 

4. การจัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาทักษะ
ด้านการออกแบบ (Active 
Learning) 
รหัสเบิกจ่าย 
203303020421 

ค่าตอบแทน 19,200 บาท 
     - ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอก จํานวน 1 คนๆละ 8 
ชมๆละ 1,200 บาท เป็นเงิน 9,600 บาท 
      - ค่าตอบแทนวิทยากรภายใน จํานวน 2 คนๆละ 8 
ชมๆละ 600 บาท เป็นเงิน 9,600 บาท 
ค่าใช้สอย 17,640 บาท 
      - ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม จํานวน 76 คนๆละ 2 
มื้อๆละ 35 บาท เป็นเงิน 5,320 บาท 
      - ค่าอาหาร จํานวน 76 คนๆละ 1 มื้อๆละ 120 
บาท  เป็นเงิน 9,120 บาท 
      - ค่านํ้ามันเช้ือเพลิงรถตู้รับวิทยากร  จาํนวน 1 
คัน              เป็นเงิน 1,000 บาท 
      - ค่าที่พักวิทยากรภายนอก จํานวน 1 คืน เป็นเงิน 
1,200 บาท 
      - ค่าป้ายไวนิล จํานวน 1 ผืน เป็นเงิน 1,000 
บาท 
ค่าวัสดุ 14,710 บาท       
     - ค่ากระดาษ A4 80 แกรม จํานวน 3 กล่องๆละ 
550 บาท เป็นเงิน 1,650 บาท 
     - ค่าหมึกส ีEpson ชนิดเติม 4 สี จํานวน 4 ขวดๆ
ละ 150 บาท เป็นเงิน 600 บาท 

ตอบแทน, 
ใช้สอย,วัสดุ

51,550
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กิจกรรม 
รายการ/รายละเอียดคา่ใช้จ่าย/คณุลักษณะ
ครุภัณฑ์/รปูแบบรายการทีดิ่นและสิ่งก่อสร้าง 

หมวด
รายจ่าย 

จํานวน
เงิน 

     - ค่ากระดาษโฟโต้ จํานวน 1 แพ็ค (50 แผ่น) เป็น
เงิน  200 บาท 
     - ค่ากระเป๋าใส่เอกสาร จํานวน 76 ใบๆละ 120 
บาท เป็นเงิน 9,120 บาท 

      - ค่าปากกา จํานวน 76 ด้ามๆละ 15 บาท เป็นเงิน 
1,140 บาท 
     - ค่าวัสดุอ่ืนๆ เช่น เทปกาวสองหน้า ลูกแมค ลวด
เสียบ คลิปหนีบกระดาษ  แฟ้มใส่เอกสาร เป็นเงิน 
2,000 บาท 
รวมเป็นเงนิทัง้สิ้น 51,550 บาท 

 

  รวมทั้งสิน้ 200,000

 
15. แนวทางการประเมินโครงการ 
      สิ่งที่ต้องการประเมิน 
  รายงานผลการดําเนินงาน  
      วิธีที่ใช้ในการประเมิน  

แบบสอบถาม/รายงานผลการติดตาม  
      ผู้ประเมิน  

ผู้เข้าร่วมโครงการ/อาจารย์ 
 
 
 
                                                                     ลงช่ือ……………………………………………………..…ผู้ขออนุมัติโครงการ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรถพล อุสายพันธ์  

                              รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
 
 
                                                                        ลงช่ือ……………….…………………………………………ผู้อนุมติัโครงการ 
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัยฤทธ์ิ   ศิลาเดช     
                                                                  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
โครงการเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 
แหล่งงบประมาณ  2, เงนิรายได้   
1.  โครงการ บริหารงานส่วนกลาง สํานักงานอธิการบดี   รหัสโครงการ 6116000018/20230219 
 

2.  ผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี   หน่วยงาน สํานักงานอธิการบดี (ส่วนกลาง) 
 

3.  โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 
     ยุทธศาสตร์ที ่06, ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย 
     กลยุทธ ์0601, 6.1 : พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
     ตัวชี้วัดที ่6.1.1 ร้อยละของคะแนนผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนิน งานของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA) 
 

4.  โครงการสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจําปีของมหาวิทยาลัย 
     แผนงาน  แผนงานพ้ืนฐาน 
     ผลผลิต  ผู้สําเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
     งาน/โครงการ  งานบริหารจัดการ/พัฒนา 
 

5.  หลักการและเหตุผล 
  สํานักงานอธิการบดีมีหน้าที่สนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ตามวัตถุประสงค์ของการจัดต้ัง
มหาวิทยาลัยที่เป็นสถาบัน อุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่เสริมสร้างพลังปัญญาของแผ่นดิน ฟ้ืนฟูพลัง
การเรียนรู้ เชิดชูภูมิปัญญาของท้องถิ่น สร้างสรรค์ศิลปวิทยา เพ่ือความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและย่ังยืน
ของปวงชน มีส่วนร่วมในการจัดการ การบํารุงรักษา การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อย่างสมดุลและย่ังยืน โดยมีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพช้ันสูง ทําการสอน วิจัย 
ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ปรับปรุง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ผลิตครู
และส่งเสริมวิทยฐานะครู 
 

6.  วัตถุประสงค์โครงการ 
  1. เพ่ือบริหารจัดการงานส่วนกลางของมหาวิทยาลัย  
  2. เพ่ือสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย 
 

7.  กลุ่มเป้าหมาย 
  ผู้รับบริการ นักศึกษา ข้าราชการ และบุคลากรของมหาวิทยาลัย 
 

8.  รูปแบบกิจกรรม  
  วางแผน/จัดหา/เบิกจ่าย  
 

9.  สถานทีดํ่าเนนิการ 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
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10.  ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ (Output) 
ตัวชี้วัด (Indicators) หน่วยนบั ค่าเป้าหมาย(Target)

เชิงปริมาณ 
   1. การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผน ร้อยละ 80
   2. การเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ร้อยละ 80
เชิงคุณภาพ  
   1. ผลการประเมินการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของ คะแนน 4
เชิงเวลา 
   1. โครงการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด ร้อยละ 80

 
11.  ตัวชี้วัดความสําเร็จของกิจกรรม (Output) 

กิจกรรม ตัวชี้วัด(Indicators) 
หน่วย
นับ 

ค่าเป้าหมาย (Target) 
ปี 2560 ปี 2561 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.60 – ธ.ค.
60) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.61 – มี.ค.61) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.61 - มิ.ย.

61) 

ไตรมาส 4 
ก.ค.61 - ก.ย.61)

1. สมทบกองทนุ
และมูลนิธิต่างๆ 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : 
สมทบกองทุนและมูลนิธิ
ต่างๆ 

ครั้ง 1 1 1 -

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : 
สมทบมลูนิธิและกองทุน
ต่างๆ ตามกําหนด 

ร้อยละ 80 80 80 -

2. งานเกษียณอายุ
ราชการประจําปี 
2561 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จัด
งานเกษียณอายุราชการ
ประจําปี 

ครั้ง - - - 1

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : 
ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

ร้อยละ - - - 80

3. จัดหานํ้าด่ืม
ประจําอาคาร 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : 
จัดหานํ้าด่ืมสําหรับ
อาคาร 

เดือน 3 3 3 3

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : 
ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ 

ร้อยละ 80 80 80 80

4. ค่าสาธารณูปโภค ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : 
ชําระค่าสาธารณูปโภค 

เดือน 3 3 3 3

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : 
ชําระค่าสาธารณูปโภค
ตามกําหนด 

ร้อยละ 80 80 80 80
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12. ผลทีค่าดวา่จะได้รับ 
  1. บริหารจัดการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนกองทุนและมลูนิธิต่างๆ ได้ตามกําหนด  
  2. จัดงานเกษียณอายุราชการประจําปีได้ตามกําหนด  
  3. จัดหานํ้าด่ืมประจําอาคารได้เพียงพอกับความต้องการ  
  4. บริหารจัดการงานสาธารณูปโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพ   
 
13. แผนการดําเนนิงาน   

กิจกรรม รวมทั้งสิน้ 
แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงนิ(บาท) 

ปี 2560 ปี 2561 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.60 – ธ.ค.60) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.61 – มี.ค.61) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.61 – มิ.ย.61)
ไตรมาส 4 

(ก.ค.61 – ก.ย.61)

1. สมทบกองทนุและมูลนิธิต่างๆ 228,000 100,000 60,000 68,000 -

2. งานเกษียณอายุราชการประจําปี 
2561 

50,000 - - - 50,000

3. จัดหานํ้าด่ืมประจําอาคาร 72,000 18,000 18,000 18,000 18,000

4. ค่าสาธารณูปโภค 1,613,700 403,425 403,425 403,425 403,425
 

 
14. งบประมาณท่ีใช ้

กิจกรรม 
รายการ/รายละเอียดคา่ใช้จ่าย/คณุลักษณะ
ครุภัณฑ์/รปูแบบรายการทีดิ่นและสิ่งก่อสร้าง 

หมวด
รายจ่าย 

จํานวน
เงิน 

1. สมทบกองทนุและมูลนิธิ
ต่างๆ 
รหัสเบิกจ่าย 
202302190144 

เงินอุดหนุน 228,000 บาท 
     - สมทบทนุกองทุนต่างๆ 100,000 บาท 
     - สนับสนุนค่าใช้จ่ายสํานักงานที่ประชุมอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 60,000 บาท 
     - สมทบมูลนิธิต่าง ๆ 68,000 บาท 
รวมเป็นเงนิทัง้สิ้น 228,000 บาท 

เงิน
อุดหนุน 

228,000

2. งานเกษียณอายุราชการ
ประจําปี 2561 
รหัสเบิกจ่าย 
202302190221 

ค่าใช้สอย 50,00 บาท 
     - จัดทําหนังสือเกษียณอายุราชการ จํานวน 200 
เล่มๆละ 250 บาท เป็นเงิน 50,000 บาท 
รวมเป็นเงนิทัง้สิ้น 50,000.00 บาท 

ใช้สอย 50,000

3. จัดหานํ้าด่ืมประจําอาคาร 
รหัสเบิกจ่าย 
202302190321 

ค่าวัสดุ 72,000 บาท 
     - นํ้าด่ืมประจําอาคารสํานักงานและอาคารเรียน
เพ่ือไว้บริการ ผู้รับบริการ นักศึกษา บุคลากรและ
ข้าราชการ จํานวน 12 เดือนๆละ 450 ถังๆละ 12 บาท 
เป็นเงิน 64,800 บาท 
     - ถังนํ้าด่ืมสําหรับทดแทนถังเดิมที่ชํารุด จํานวน 120 
ถังๆละ 60 บาท เป็นเงิน 7,200 บาท 
รวมเป็นเงนิทัง้สิ้น 72,000 บาท 

วัสดุ 72,000
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กิจกรรม 
รายการ/รายละเอียดคา่ใช้จ่าย/คณุลักษณะ
ครุภัณฑ์/รปูแบบรายการทีดิ่นและสิ่งก่อสร้าง 

หมวด
รายจ่าย 

จํานวน
เงิน 

4. ค่าสาธารณูปโภค 
รหัสเบิกจ่าย 
202302190421 

ค่าสาธารณูปโภค 1,613,700 บาท 
     - ค่านํ้าประปา จํานวน 12 เดือนๆละ 9,000 บาท 
เป็นเงิน 108,000 บาท  
     - ค่าส่งไปรษณีย์ จํานวน 12 เดือนๆละ 15,800 
บาท        เป็นเงิน 189,600 บาท 
     - ค่าโทรศัพท์ จํานวน 12 เดือนๆละ 7,300 บาท 
เป็นเงิน 87,600 บาท 
     - ค่าไฟฟ้า เป็นเงิน 1,228,500 บาท               
รวมเป็นเงนิทัง้สิ้น 1,613,700 บาท 

สาธารณู
ปโภค 

1,613,700

  รวม
ทั้งสิน้ 

1,963,700

15. แนวทางการประเมินโครงการ 
      สิ่งที่ต้องการประเมิน 
  1. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 2 .ผลสํารวจความพึงพอใจ  
      วิธีที่ใช้ในการประเมิน  

1. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ 2. แบบสอบถามความพึงพอใจ  
      ผู้ประเมิน  

ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี 
 
 
 
                                                                     ลงช่ือ……………………………………………………..…ผู้ขออนุมัติโครงการ 
           นายพูนชัย   คทาวัชรกุล  

                         ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี 
 

 
                                                                        ลงช่ือ……………….…………………………………………ผู้อนุมติัโครงการ 
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัยฤทธ์ิ   ศลิาเดช     
                                                                 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง       
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มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
โครงการเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 
แหล่งงบประมาณ  2, เงนิรายได้   
1.  โครงการ ขับเคลื่อนการพัฒนามหาวิทยาลัยตามแนวทางการรีโพรไฟล ์ รหัสโครงการ 6116000019/20330303 
2.  ผู้รับผิดชอบโครงการ รองอธิการบดีฝ่ายนโยบาย แผน และงบประมาณ   หน่วยงาน สํานักงาน
อธิการบดี (ส่วนกลาง) 
3.  โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 
     ยุทธศาสตร์ที ่06, ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย 
     กลยุทธ ์0601, 6.1 : พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
     ตัวชี้วัดที ่6.1.1 ร้อยละของคะแนนผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนิน งานของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA) 
 
4.  โครงการสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจําปีของมหาวิทยาลัย 
     แผนงาน  แผนงานยุทธศาสตร์ 
     ผลผลิต  ผู้สําเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
     งาน/โครงการ  งานจัดการศึกษา/พัฒนานักศึกษา 
 
5.  หลักการและเหตุผล 
       ตามแผนรีโพรไฟล์หาวิทยาลัย ระยะ 15 ปี เริ่มต้ังแต่ ปี พ.ศ.  2560 ถึง พ.ศ. 2574 น้ัน 
มหาวิทยาลัยมีความจําเป็นในการดําเนินการขับเคลื่อนการรีโพรไฟล์ให้เห็นผลเป็นรูปธรรมมากขึ้น จึง
กําหนดเป็นโครงการยุทธศาสตร์ประจํางบประมาณ 2561 โดยเน้นการพัฒนาด้านต่าง ๆ สาขาวิชาของแต่
ละคณะ โดยสนับสนุนให้เป็นสาขาวิชานําร่อง ในการรีโพรไฟล์มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ทั้งน้ี
คณะกรรมการท่ีมหาวิทยาลัยแต่งต้ังจะเป็นผู้รับผิดชอบโครงการ 
 
6.  วัตถุประสงค์โครงการ 
      เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนามหาวิทยาลัยตามแนวทางรีโพรไฟล์ 
 
7.  กลุ่มเป้าหมาย 
  สาขาวิชานําร่องในแต่ละคณะ เพ่ือรีโพรไฟล์มหาวิทยาลัย 
 
8.  รูปแบบกิจกรรม  
  จัดประชุม/จัดกิจกรรม/จัดหาพัสดุ 
 
9.  สถานทีดํ่าเนนิการ 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
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10.  ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ (Output) 
ตัวชี้วัด (Indicators) หน่วยนบั ค่าเป้าหมาย (Target) 

เชิงปริมาณ   
   1. จํานวนสาขาวิชาที่เข้าร่วมโครงการ สาขาวิชา 6 
เชิงคุณภาพ    
   1. ร้อยละความสําเร็จในการขับเคลื่อนการพัฒนา
มหาวิทยาลัยตามแนวทางรีโพรไฟล์ 

ร้อยละ 80 

เชิงเวลา   
   1. โครงการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด ร้อยละ 80 

 
11.  ตัวชี้วัดความสําเร็จของกิจกรรม (Output) 

กิจกรรม ตัวช้ีวัด(Indicators) หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย(Target) 
ปี 2560 ปี 2561 

ไตรมาส 1 
ต.ค.60 – ธ.ค.

60) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.61 – 
มี.ค.61) 

ไตรมาส 3 
ม.ย.61 - มิ.ย

61) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.61 - ก.ย.

61) 
1. ประชุมคณะกรรมการ
ขับเคล่ือนการพฒันา
มหาวิทยาลัยตามแนว
ทางการรีโพรไฟล์เพื่อ
จัดทําประกาศ
มหาวิทยาลัย ปฏิทินการ
ดําเนินงานกล่ันกรอง
โครงการ ฯลฯ 

ตัวชี้วัดเชงิปริมาณ : 
จํานวนครั้งในการจัด
ประชุม 

ครั้ง 2 2 2 - 

ตัวชี้วัดเชงิคุณภาพ : 
การดําเนินการประชุม
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ร้อยละ 80 80 80 - 

2. สนับสนุนการดําเนิน
กิจกรรมสาขาวชิานํา
ร่องแต่ละคณะ 

ตัวชี้วัดเชงิปริมาณ : 
จํานวนสาขาวิชานําร่อง

สาขาวิชา 6 6 6 - 

ตัวชี้วัดเชงิคุณภาพ : 
การดําเนินการของ
สาขาวิชานําร่องเป็นไป
อย่างมีประสิทธภิาพ 

ร้อยละ 80 80 80 - 

3. จดัทํารายงานผลการ
ดําเนินโครงการ 

ตัวชี้วัดเชงิปริมาณ : 
การรายงานผลการ
ดําเนินโครงการ 

เล่ม - - 6 - 

ตัวชี้วัดเชงิคุณภาพ : 
ร้อยละความสําเร็จของ
ผลการดําเนินโครงการ 

ร้อยละ - - 80 - 

 
12. ผลทีค่าดวา่จะได้รับ 
  มหาวิทยาลัยสามารถเปลี่ยนแปลงไปตามแนวทางรีโพรไฟล์ในแผน 15 ปีได้ 
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13. แผนการดําเนนิงาน   

กิจกรรม รวมทั้งสิน้
แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงนิ(บาท) 
ปี 2560 ปี 2561 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.60 – ธ.ค.60)
ไตรมาส 2 

(ม.ค.61 – มี.ค.61)
ไตรมาส 3 

(เม.ย.61 – มิ.ย.61)
ไตรมาส 4 

(ก.ค.61 – ก.ย.61)

1. ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการ
พัฒนามหาวิทยาลัยตามแนวทางการรีโพร
ไฟล์เพ่ือจัดทําประกาศมหาวิทยาลัย ปฏิทิน
การดําเนินงานกลั่นกรองโครงการ ฯลฯ 

10,000 3,000 4,000 3,000 -

2. สนับสนุนการดําเนินกิจกรรมสาขาวิชา
นําร่องแต่ละคณะ 

288,000 96,000 96,000 96,000 -

3. จัดทํารายงานผลการดําเนินโครงการ 2,000 - - 2,000 -
 
14. งบประมาณท่ีใช ้

กิจกรรม 
รายการ/รายละเอียดคา่ใช้จ่าย/

คุณลักษณะครุภัณฑ์/รูปแบบรายการที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง 

หมวด
รายจ่าย 

จํานวนเงิน 

1. ประชุมคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนการพัฒนา
มหาวิทยาลัยตามแนว
ทางการรีโพรไฟล์  
รหัสเบิกจ่าย 
203303030121 

ค่าใช้สอย 8,100 บาท 
      - ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม จํานวน 
6 ครั้ง ๆละ 10 คน ๆ ละ 35 บาท เป็นเงิน 
2,100 บาท 
      - ค่าอาหารกลางวัน จํานวน 6 ครั้งๆละ 
10 คนๆละ 100 บาท เป็นเงิน 6,000 บาท 
ค่าวัสดุ 1,900 บาท 
      - ค่าวัสดุสํานักงาน (กระดาษ,แฟ้ม 
ฯลฯ) เป็นเงิน 1,900 บาท 
รวมเป็นเงนิทัง้สิ้น 10,000 บาท 

ใช้สอย 10,000

2. สนับสนุนการดําเนิน
กิจกรรมสาขาวิชานําร่อง
แต่ละคณะ 
รหัสเบิกจ่าย 
203303030221 

ค่าใช้สอย  288,000 บาท 
      - ค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจกรรมของ
แต่ละสาขาวิชา เป็นเงิน 288,000 บาท 
รวมเป็นเงนิทัง้สิ้น 288,000 บาท 

ใช้สอย 288,000

3. จัดทํารายงานผลการ
ดําเนินโครงการ 
รหัสเบิกจ่าย 
203303030321 

ค่าใช้สอย 2,000 บาท 
      - ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการจัดทําเล่ม
รายงานผลการดําเนินโครงการ เป็นเงิน 
2,000 บาท 
รวมเป็นเงนิทัง้สิ้น 2,000 บาท 

ใช้สอย 2,000

  รวมทั้งสิน้ 300,000
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15. แนวทางการประเมินโครงการ 
      สิ่งที่ต้องการประเมิน 
  รายงานผลการเบิกจ่าย/รายงานผลการดําเนินงาน 
      วิธีที่ใช้ในการประเมิน  

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ/ผลการดําเนินงาน 
      ผู้ประเมิน  

รองอธิการบดีฝ่ายนโยบาย แผน และงบประมาณ 
 
 
                                                                    ลงช่ือ……………………………………………………..…ผู้ขออนุมัติโครงการ           
                                                               ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณฐพรภัทร์  อินทร์ศิริพงษ์  

                                        รองอธิการบดีฝ่ายนโยบาย แผน และงบประมาณ 
 
                                                
                                                                      ลงช่ือ……………….…………………………………………ผู้อนุมัติโครงการ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัยฤทธ์ิ ศิลาเดช     
                                                                อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง     
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มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
โครงการเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 
แหล่งงบประมาณ  2, เงนิรายได้   
1.  โครงการ งบกลางมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง    รหัสโครงการ 6116000020/20230220 
2.  ผู้รับผิดชอบโครงการ รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน หน่วยงาน สํานักงานอธิการบดี (ส่วนกลาง) 
3.  โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 
     ยุทธศาสตร์ที ่06, ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย 
     กลยุทธ ์0601, 6.1 : พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
     ตัวชี้วัดที ่6.1.1 ร้อยละของคะแนนผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนิน งานของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA) 
 

4.  โครงการสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจําปีของมหาวิทยาลัย 
     แผนงาน  แผนงานพ้ืนฐาน 
     ผลผลิต  ผู้สําเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
     งาน/โครงการ  งานบริหารจัดการ/พัฒนา 
 

5.  หลักการและเหตุผล 
       มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จะต้องดําเนินการตามพันธกิจเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย ตาม
พันธกิจหน้าที่ที่รับผิดชอบ จึงจําเป็นต้องดําเนินการจัดหาทรัพยากรให้เพียงพอต่อการสนับสนุนการ
บริหารงานของมหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 

6.  วัตถุประสงค์โครงการ 
  1.  เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยให้บรรลุเป้าหมาย  
  2.  เพ่ือการบริหารงาน และแก้ไขปัญหาในกรณีฉุเฉินของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย  
  3.  เพ่ือให้ผู้รับบริการความพึงพอใจต่อการให้บริการของหน่วยงานทุกหน่วยภายในมหาวิทยาลัย  
  4.  เพ่ือตอบสนองตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายตามคํารับรองการปฏิบัติราชการและประกนัคุณภาพ
การศึกษา 
 

7.  กลุ่มเป้าหมาย 
  หน่วยงานภายในมหาวิทยาลยั 
 
8.  รูปแบบกิจกรรม  
  กิจกรรม/การเบิกจ่าย/การจัดซื้อ 
 

9.  สถานทีดํ่าเนนิการ 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
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10.  ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ (Output) 
ตัวชี้วัด (Indicators) หน่วยนบั ค่าเป้าหมาย (Target)

เชิงปริมาณ  
   1. การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผน ร้อยละ 80
   2. การเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ร้อยละ 80
เชิงคุณภาพ   
   1. ผลการประเมินการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของ คะแนน 4
เชิงเวลา  
   1. โครงการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด ร้อยละ 80

 

11.  ตัวชี้วัดความสําเร็จของกิจกรรม (Output) 

กิจกรรม ตัวชี้วัด (Indicators) 
หน่วย
นับ 

ค่าเป้าหมาย (Target) 
ปี 2560 ปี 2561 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.60 – ธ.ค.60) 
ไตรมาส 2 

ม.ค.61 – มี.ค.61) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.61 - มิ.ย.61) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.61 - ก.ย.61)

1. งบกลางของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : ร้อยละ
การเบิกจ่ายงบประมาณ 

ร้อยละ 80 80 80 80

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : การ
ดําเนินการเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ร้อยละ 90 90 90 90

 

12. ผลทีค่าดวา่จะได้รับ 
    สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที และมีประสิทธิภาพ 
 

13. แผนการดําเนนิงาน   

กิจกรรม รวมทั้งสิ้น 

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน(บาท) 
ปี 2560 ปี 2561 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.60 – ธ.ค.60)
ไตรมาส 2 

(ม.ค.61 – มี.ค.61)
ไตรมาส 3 

(เม.ย.61 – มิ.ย.61
ไตรมาส 4 

(ก.ค.61 – ก.ย.61)

1. งบกลางของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้าน
จอมบึง 

1,393,150 348,300 348,300 348,300 348,250

 

14. งบประมาณท่ีใช ้

กิจกรรม 
รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลักษณะครุภัณฑ์/รูปแบบรายการท่ีดิน

และสิ่งก่อสร้าง 
หมวด
รายจ่าย 

จํานวน
เงิน 

1. งบกลางของ
มหาวิทยาลัย ราช
ภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
รหัสเบิกจ่าย 
202302200121 

ค่าใช้สอย 1,393,150 บาท 
      - ค่าใช้จา่ยสําหรับบริหารจัดการมหาวิทยาลัย  : เพ่ือปัญหาต่าง อาทิ   

 กรณีเร่งด่วน/ฉุกเฉิน  
 กรณีท่ีมหาวิทยาลัย/หน่วยงานไม่ได้ต้ังงบประมาณไว้ 
 กรณีงานโครงการ/กิจกรรมท่ีดําเนินการงบประมาณไม่เพียงพอ 
 กรณีงานด้านต่างๆของมหาวิทยาลัย  ฯลฯ 

รวมเป็นเงินท้ังสิ้น 1,393,150 บาท 

ใช้สอย 1,393,150 

  รวมทั้งสิ้น 1,393,150
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15. แนวทางการประเมินโครงการ 
      สิ่งที่ต้องการประเมิน 
  ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ/ผลการดําเนินงาน 
      วิธีที่ใช้ในการประเมิน  

แบบรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ/รายงานผลการดําเนินงาน 
      ผู้ประเมิน  

รองอธิการบดีฝ่ายนโยบาย แผน และงบประมาณ 
 

 
 
                                                                     ลงช่ือ……………………………………………………..…ผู้ขออนุมัติโครงการ           
                                                               ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณฐพรภัทร์  อินทร์ศิริพงษ์  

                                  รองอธิการบดีฝ่ายนโยบาย แผน และงบประมาณ 
 
 
                                                
                                                                    ลงช่ือ……………….…………………………………………ผู้อนุมัติโครงการ 

   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัยฤทธ์ิ   ศิลาเดช     
                                                             อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง     
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มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
โครงการเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 
แหล่งงบประมาณ  2, เงนิรายได้   
1.  โครงการ พัฒนาศักยภาพบุคลากรของมหาวิทยาลัยให้ปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ รหัสโครงการ 
6116000021/20330815 
2.  ผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี  หน่วยงาน สํานักงานอธิการบดี (ส่วนกลาง) 
3.  โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 
     ยุทธศาสตร์ที ่06, ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย 
     กลยุทธ ์0604, 6.4 : พัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารและการพัฒนาบุคลากร 
     ตัวชี้วัดที ่6.4.1 ร้อยละความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสาย
วิชาการและสายสนับสนุน 
4.  โครงการสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจําปีของมหาวิทยาลัย 
     แผนงาน  แผนงานยุทธศาสตร์ 
     ผลผลิต  ผู้สําเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
     งาน/โครงการ  งานพัฒนาบุคลากร 
5.  หลักการและเหตุผล 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง กําหนดนโยบาย  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการ 
และสวัสดิการอย่างมีคุณภาพ และกลยุทธ์ที่ 5.1  เกณฑ์ข้อที่ 6 ระบบการบริหารและการพัฒนาบุคลากร 
เน่ืองจากเล็งเห็นความสําคัญของการพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพ และมีสมรรถนะอย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้ทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้ตลอดเวลา และสามารถนําความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน จน
ก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อมหาวิทยาลัยฯ 
6.  วัตถุประสงค์โครงการ 
  1. เพ่ือให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยสายวิชาการและสายสนับสนุนได้รับการพัฒนาศักยภาพไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80   
  2. เพ่ือให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีระดับความพึงพอใจในภาพรวมของโครงการ ไม่น้อยกว่า
ระดับ 3.51 
7.  กลุ่มเป้าหมาย 
  บุคลากรของมหาวิทยาลัยสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ 
8.  รูปแบบกิจกรรม  
  อบรม/สัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
9.  สถานทีดํ่าเนนิการ 
  ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
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10.  ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ (Output) 
ตัวชี้วัด(Indicators) หน่วยนบั ค่าเป้าหมาย(Target)

เชิงปริมาณ 
   1. ร้อยละของบุคลากรของมหาวิทยาลัยสายวิชาการและ ร้อยละ 80
เชิงคุณภาพ  
   1. ระดับความพึงพอใจในภาพรวมของโครงการ คะแนน 4
   2. ระดับคะแนนความพึงพอใจของบุคลากรสายวิชาการ คะแนน 4
เชิงเวลา 
   1. โครงการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด ร้อยละ 80

 
11.  ตัวชี้วัดความสําเร็จของกิจกรรม (Output) 

กิจกรรม ตัวชี้วัด(Indicators) 
หน่วย
นับ 

ค่าเป้าหมาย(Target) 
ปี 2560 ปี 2561 
ไตรมาส 1 

ต.ค.60 – ธ.ค.60)
ไตรมาส 2 

(ม.ค.61 – มี.ค.61) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.61 - มิ.ย.
61) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.61 - ก.ย.61)

1. ความรู้เกีย่วกับ
บริหารกรอบ
อัตรากําลังสาย
วิชาการและสาย
สนับสนุน 

ตัวชี้วัดเชงิปริมาณ : 
ร้อยละของบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยสาย
วิชาการและสาย
สนับสนุนได้รับการ
พัฒนาศักยภาพ 

ร้อยละ - 80 - - 

ตัวชี้วัดเชงิคุณภาพ : 
ระดับคะแนนความพึง
พอใจของบุคลากร 

คะแนน - 3.51 - - 

2. ภาวะผู้นํากบั
การเปลี่ยนแปลง 

ตัวชี้วัดเชงิปริมาณ : 
ร้อยละของบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยสาย
วิชาการและสาย
สนับสนุนได้รับการ
พัฒนาศักยภาพ 

ร้อยละ 80 - - - 

ตัวชี้วัดเชงิคุณภาพ : 
ระดับคะแนนความพึง
พอใจในของบุคลากร 

คะแนน 3.51 - - - 

3. การเปลี่ยนแปลง
ของกฎหมายการ
จัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560 

ตัวชี้วัดเชงิปริมาณ : 
ร้อยละของบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยสาย
วิชาการและสาย
สนับสนุนได้รับการ
พัฒนาศักยภาพ 
 

ร้อยละ 80.00 - - - 
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กิจกรรม ตัวชี้วัด(Indicators) 
หน่วย
นับ 

ค่าเป้าหมาย(Target) 
ปี 2560 ปี 2561 
ไตรมาส 1 

ต.ค.60 – ธ.ค.60)
ไตรมาส 2 

(ม.ค.61 – มี.ค.61) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.61 - มิ.ย.
61) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.61 - ก.ย.61)

ตัวชี้วัดเชงิคุณภาพ : 
ระดับคะแนนความพึง
พอใจในของบุคลากร 

คะแนน 3.51 - - - 

4. ความรู้เกีย่วกับ
กฏระเบียบเกี่ยวกับ
การเบิก-จ่าย
งบประมาณ
แผ่นดินและเงิน
รายได ้

ตัวชี้วัดเชงิปริมาณ : 
ร้อยละของบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยสาย
วิชาการและสาย
สนับสนุนได้รับการ
พัฒนาศักยภาพ 

ร้อยละ - 80 - - 

ตัวชี้วัดเชงิคุณภาพ : 
ระดับคะแนนความพึง
พอใจในของบุคลากร 

คะแนน - 3.51 - - 

5. หลักเกณฑ์และ
วิธีการขอตําแหน่ง
ทางวิชาการ และ
การขอตําแหน่งทาง
วิชาการ เรื่อง “การ
เตรียมผลงาน
อย่างไร ให้ได้
ตําแหน่งทาง
วิชาการ” 

ตัวชี้วัดเชงิปริมาณ : 
ร้อยละของบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยสาย
วิชาการและสาย
สนับสนุนได้รับการ
พัฒนาศักยภาพ 

ร้อยละ - 80 - - 

ตัวชี้วัดเชงิคุณภาพ : 
ระดับคะแนนความพึง
พอใจในของบุคลากร 

คะแนน - 3.51 - - 

6. ต้นกล้า
ราชพฤกษทาง
วิชาการ 

ตัวชี้วัดเชงิปริมาณ : 
ระดับความสําเร็จของ
ผลงานทางวิชาการ 

ชิ้น - - 1.00 - 

ตัวชี้วัดเชงิคุณภาพ : 
ระดับคะแนนความพึง
พอใจในของบุคลากร 

คะแนน - - 3.51 - 

7. งบแก้ปัญหางาน
พัฒนาบุคลากรของ
มหาวิทยาลัย 

ตัวชี้วัดเชงิปริมาณ : 
การแก้ปญัหางานพัฒนา
บุคลากรของ
มหาวิทยาลัย 

งาน - - 1.00 - 

ตัวชี้วัดเชงิคุณภาพ : 
มหาวิทยาลัยสามารถ
แก้ปัญหางานพฒันา
บุคลากรได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ร้อยละ - - 90.00 - 
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12. ผลทีค่าดวา่จะได้รับ 
  บุคลากรของมหาวิทยาลัยสามารถนําความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ และแนวความคิดที่ได้รับจากการ
พัฒนามาประยุกต์ใช้ในพัฒนางานและสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันจนส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพการทํางาน 
13. แผนการดําเนนิงาน   

กิจกรรม 
รวม
ทั้งสิน้ 

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงนิ(บาท) 
ปี 2560 ปี 2561 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.60 – ธ.ค.60)
ไตรมาส 2 

(ม.ค.61 – มี.ค.61) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.61 – มิ.ย.61) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.61 – ก.ย.61)

1. ความรู้เกีย่วกับบริหารกรอบอัตรากําลังสาย
วิชาการและสายสนับสนุน 

60,040 - 60,040 - - 

2. ภาวะผู้นํากบัการเปล่ียนแปลง 221,520 221,520 - - - 
3. การเปล่ียนแปลงของกฏหมายการจัดซื้อจดัจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 

60,040 60,040 - - - 

4. ความรู้เกีย่วกับกฏระเบียบเกี่ยวกับการเบิก-
จ่ายงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได ้

60,040 - 60,040.00 - - 

5. หลักเกณฑ์และวิธีการขอตําแหน่งทางวิชาการ 
และการขอตําแหน่งทางวิชาการ เรือ่ง “การ
เตรียมผลงานอย่างไร ให้ไดต้ําแหน่งทางวิชาการ” 

110,180 - 110,180 - - 

6. ต้นกล้าราชพฤกษทางวิชาการ 231,840 - - 231,840 - 
7. งบแก้ปัญหางานพัฒนาบุคลากรของ
มหาวิทยาลัย 

48,140 - - 48,140 - 

14. งบประมาณท่ีใช ้

กิจกรรม 
รายการ/รายละเอียดคา่ใช้จ่าย/คณุลักษณะครุภัณฑ์/รูปแบบรายการ

ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
หมวด
รายจ่าย 

จํานวน
เงิน 

1. ความรู้
เกี่ยวกับ
บริหาร
กรอบ
อัตรากําลัง
สายวิชาการ
และสาย
สนับสนุน 
รหัส
เบิกจ่าย 
20330815
0121 

ค่าตอบแทน 8,400 บาท 
     - ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอก จํานวน 1 คนๆละ 7 ชั่วโมงๆละ 1,200 บาท  
เป็นเงิน 8,400 บาท 
ค่าใช้สอย 34,640 บาท 
     - ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม จํานวน 110 คนๆละ 2 ม้ือๆ ละ 35 บาท  เป็นเงิน 
7,700 บาท 
     - ค่าอาหารกลางวัน จํานวน 110 คนๆละ 1 ม้ือๆละ           120 บาท เป็นเงิน 
13,200 บาท 
     - ค่าน้ํามันเชื้อเพลิงรถรับ-ส่งวิทยากรบรรยายจอมบึง-สกอ. เป็นเงิน 3,000 บาท 
     - ค่าทางด่วน ไป-กลับ เป็นเงิน 500 บาท 
     - ค่าเบี้ยเลี้ยง พขร. จํานวน 1 คนๆละ 240 บาท เป็นเงิน 240 บาท 
     - ค่าถ่ายเอกสารเข้าเล่ม จํานวน 100 เล่มๆละ 100 บาท เป็นเงิน 10,000 บาท 
ค่าวัสดุ 17,000 บาท 
      - ค่ากระเป๋า ใส่เอกสาร จํานวน 100  ชุดๆละ 120 บาท  เป็นเงิน 12,000 บาท 
      - ค่าเคร่ืองเขียน  จํานวน 100 ชุด ๆ ละ 20 บาท  เป็นเงิน 2,000 บาท 
      - ค่าวัสดุสํานักงาน เป็นเงิน 3,000 บาท (ค่ากระดาษสต๊ิกเกอร์ กระดาษ A4  
หมึกสี ฯลฯ เป็นต้น) 
รวมเป็นเงินท้ังสิ้น 60,040 บาท 

ตอบแทน, 
ใช้สอย,วัสดุ

60,040 
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กิจกรรม รายการ/รายละเอียดคา่ใช้จ่าย/คณุลักษณะครุภัณฑ์/รูปแบบ
รายการที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 

หมวด
รายจ่าย

จํานวน
เงิน 

2. ภาวะผู้นํากับการ
เปลี่ยนแปลง 
รหัสเบิกจ่าย 
203308150221 

ค่าตอบแทน 36,400 บาท 
     - ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอก จํานวน 1 คนๆละ 2 วันๆละ 7 ชั่วโมงๆละ 
2,000 บาท เป็นเงิน 28,000 บาท 
     - ค่าตอบแทนผู้ช่วยวิทยากรภายนอก จํานวน 1 คนๆละ 2 วันๆละ 7 
ชั่วโมงๆละ 600 บาท เป็นเงิน 8,400 บาท 
ค่าใช้สอย 176,200 บาท 
     - ค่าท่ีพักวิทยากร จํานวน 1 คนๆละ 2 วันๆละ 1,450บาท เป็นเงิน 2,900 
บาท 
     - ค่าท่ีพักผู้ช่วยวิทยากร จํานวน 1 คนละ 2 วันๆละ 1,450 บาท เป็นเงิน 
2,900 บาท 
     - ค่าท่ีพักผู้เข้าอบรม จํานวน 18 ห้องๆละ 1,800 บาท  
เป็นเงิน  32,400  บาท 
     - ค่าท่ีพักเจ้าหน้าประสานงาน และพนักงานขับรถ (1) จํานวน 3 ห้องๆละ 
1,800 บาท เป็นเงิน 5,400 บาท 
     - ค่าท่ีพักเจ้าหน้าประสานงานและพนักงานขับรถ (2)  จํานวน 2 คืนๆละ 3 
ห้องๆละ 1,800 บาท เป็นเงิน 10,800 บาท 
     - ค่าอาหารเช้าวันแรก จํานวน 42 คนๆละ 1 ม้ือๆละ       150 บาท  
เป็นเงิน 6,300 บาท (ผู้เข้าร่วมอบรมและเจ้าหน้าประสานงานและพนักงาน
ขับรถ (2))  
     - ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม จํานวน 48 คนๆละ 4 ม้ือๆละ 100 บาท เป็น
เงิน 19,200 บาท 
     - ค่าอาหารกลางวัน จํานวน 48 คนๆละ 2 ม้ือๆละ 350บาท 
เป็นเงิน 33,600 บาท 
     - ค่าอาหารเย็น จํานวน 48 คนๆละ 1 ม้ือๆละ 350 บาท เป็นเงิน 16,800 
บาท 
     - ค่าอาหารเย็นดูแลวิทยากรเดินทางไปก่อนล่วงหน้า จํานวน 8 คน เป็น
เงิน 3,000 บาท 
     - ค่าน้ํามันเชื้อเพลิงรถตู้รับ-ส่งวิทยากรจอมบึง-ตลิ่งชัน -หัวหิน เป็นเงิน  
5,000 บาท 
     - ค่าน้ํามันเชื้อเพลิงรถตู้รับ-ส่งเจ้าหน้าท่ีประสานงานเดินทางไปล่วงหน้า 
เป็นเงิน  3,400 บาท 
     - ค่าน้ํามันเชื้อเพลิงรถตู้รับ-ส่งผู้บริหารและพนักงาน จํานวน 3 คัน เป็น
เงิน 10,200 บาท 
     - ค่าห้องประชุม จํานวน 2 วันๆละ 10,000 บาท เป็นเงิน 20,000 บาท 

ตอบแทน,
ใช้สอย, 
วัสดุ 

221,520
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กิจกรรม รายการ/รายละเอียดคา่ใช้จ่าย/คณุลักษณะครุภัณฑ์/รูปแบบ
รายการที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 

หมวด
รายจ่าย

จํานวน
เงิน 

      - ค่าเบี้ยเล้ียงเจ้าหน้าที่และพขร.เดินทางล่วงหน้า จํานวน 5 คนๆละ 
120 บาท เป็นเงิน 600 บาท 
     - ค่าถ่ายเอกสารเข้าเล่ม จาํนวน 37 เล่มๆละ 100 บาท เป็นเงิน 
3,700 บาท 
ค่าวัสดุ 8,920 บาท 
      - ค่ากระเป๋า ใส่เอกสาร จํานวน 37  ชุดๆละ 160 บาท  เป็นเงิน 
5,920 บาท 
      - ค่าวัสดุสํานักงาน (กบเหลาดินสอ,ปากกาไวด์เขยีนฟิปชาร์ด,
กรรไกร, หมกึPrinter HP LaserJet P1102  ฯลฯ) 
เป็นเงิน 3,000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 221,520 บาท 

 

3. การ
เปล่ียนแปลงของ
กฎหมายการจัดซื้อ
จัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ.2560 
รหัสเบิกจ่าย 
203308150321 

ค่าตอบแทน 8,400 บาท 
     - ค่าตอบแทนวิทยากร จํานวน 1 คนๆละ 7 ชั่วโมงๆละ 1,200 บาท  
เป็นเงิน 8,400 บาท 
ค่าใช้สอย 34,640 บาท 
     - ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ จํานวน 110 คนๆละ 2 มื้อๆ ละ 35 
บาท เป็นเงิน 7,700 บาท 
     - ค่าอาหารกลางวัน จํานวน 110 คนๆละ 1 มื้อๆละ 120 บาท เป็นเงิน 
13,200 บาท 
     - ค่านํ้ามันเชื้อเพลิงรถรับ-ส่งวิทยากรบรรยายจอมบงึ-สกอ. เป็นเงิน  
3,000 บาท 
     - ค่าทางด่วน ไป-กลับ เป็นเงิน 500 บาท 
     - ค่าเบี้ยเล้ียง พขร. จํานวน 1 คน เป็นเงนิ 240 บาท 
     - ค่าถ่ายเอกสารเข้าเล่ม จาํนวน 100 เล่มๆละ 100 บาท เป็นเงิน 
10,000 บาท 
ค่าวัสดุ 17,000 บาท 
      - ค่ากระเป๋า ใส่เอกสาร จํานวน 100  ชดุๆละ 120 บาท  เป็นเงิน 
12,000 บาท 
      - ค่าเครื่องเขียน  จํานวน 100 ชุดๆละ 20 บาท  เป็นเงนิ 2,000 
บาท  
      - ค่าวัสดุสํานักงาน (ค่ากระดาษสติ๊กเกอร ์กระดาษ A 4  กระดาษสี 
ค่าถ่าน A4 ฯลฯ) เป็นเงิน 3,000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 60,040 บาท 
 

ตอบแทน,
ใช้สอย,วัสดุ

60,040

4. ความรู้เกีย่วกับ
กฏระเบียบ
เกี่ยวกับการเบิก-
จ่ายงบประมาณ
แผ่นดินและเงิน

ค่าตอบแทน 8,400 บาท 
     - ค่าตอบแทนวิทยากร จํานวน 1 คนๆละ 7 ชั่วโมงๆละ 1,200 บาท 
เป็นเงิน 8,400 บาท 
ค่าใช้สอย 34,640 บาท 
     - ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ จํานวน 110 คนๆละ 2 มื้อๆ ละ 35 

ตอบแทน,
ใช้สอย,วัสดุ

60,040
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กิจกรรม รายการ/รายละเอียดคา่ใช้จ่าย/คณุลักษณะครุภัณฑ์/รูปแบบ
รายการที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 

หมวด
รายจ่าย

จํานวน
เงิน 

รายได ้
รหัสเบิกจ่าย 
203308150421 

บาท  เป็นเงิน 7,700 บาท 
     - ค่าอาหารกลางวัน จํานวน 110 คนๆละ 1 มื้อๆละ             120 
บาท เป็นเงิน 13,200 บาท 
     - ค่านํ้ามันเชื้อเพลิงรถรับ-ส่งวิทยากรบรรยายจอมบงึ-สกอ. เป็นเงิน 
3,000 บาท 
     - ค่าทางด่วน ไป-กลับ เป็นเงิน 500 บาท 
     - ค่าเบี้ยเล้ียง พขร. จํานวน 1 คน  เป็นเงนิ 240 บาท 
     - ค่าถ่ายเอกสารเข้าเล่ม จาํนวน 100 เล่มๆละ 100 บาท เป็นเงิน 
10,000 บาท 
ค่าวัสดุ 17,000 บาท 
      - ค่ากระเป๋า ใส่เอกสาร จํานวน 100 ชดุๆละ 120 บาท  เป็นเงิน 
12,000 บาท 
      - ค่าเครื่องเขียน จํานวน 100 ชุดๆละ 20 บาท เป็นเงิน 2,000 บาท  
      - ค่าวัสดุสํานักงาน(ค่ากระดาษสติ๊กเกอร ์กระดาษ A 4  กระดาษสี 
ค่าถ่าน A4 ฯลฯ) เป็นเงิน 3,000 บาท      
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 60,040 บาท 

5. หลักเกณฑ์และ
วิธีการขอตําแหน่ง
ทางวิชาการ และ
การขอตําแหน่ง
ทางวิชาการ เรือ่ง 
“การเตรียมผลงาน
อย่างไร ให้ได้
ตําแหน่งทาง
วิชาการ” 
รหัสเบิกจ่าย 
203308150521 

ค่าตอบแทน 14,400 บาท 
     - ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒภิายนอก จํานวน 3 คนๆละ  
4 ชั่วโมงๆละ 1,200 บาท เป็นเงิน 14,400 บาท 
ค่าใช้สอย 67,340  บาท 
     - ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ จํานวน 220 คนๆละ 2 มื้อๆ ละ 35 
บาท  เป็นเงิน 15,400 บาท 
     - ค่าอาหารกลางวัน จํานวน 220 คนๆละ 1 มื้อๆละ 120 บาท เป็นเงิน 
26,400 บาท 
     - ค่านํ้ามันเชื้อเพลิงรถรับ-ส่งวิทยากร เปน็เงิน 5,000 บาท 
     - ค่าทางด่วน เป็นเงิน 500 บาท 
     - ค่าเบี้ยเล้ียง พขร. จํานวน 1 คน เป็นเงนิ 240 บาท 
     - ค่าซักผ้าปูโต๊ะ 6 ผืน เป็นเงิน 720 บาท 
     - ค่าถ่ายเอกสาร จํานวน 212 เล่มๆละ 90 บาท           เป็นเงิน 
19,080 บาท 

ตอบแทน, 
ใช้สอย,วัสดุ

110,180

 ค่าวัสดุ 28,440 บาท 
      - ค่าแฟ้มใส่เอกสาร จํานวน 212 ชุดๆละ 100 บาท  เป็นเงิน 
21,200 บาท 
      - ค่าเครื่องเขียน  จํานวน 212 ชุดๆละ 20 บาท เป็นเงิน 4,240 
บาท 
      - ค่าวัสดุสํานักงาน (กระดาษ A4 ค่าถ่าน ฯลฯ) เป็นเงิน 3,000 บาท  
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 110,180 บาท 
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กิจกรรม รายการ/รายละเอียดคา่ใช้จ่าย/คณุลักษณะครุภัณฑ์/รูปแบบ
รายการที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 

หมวด
รายจ่าย

จํานวน
เงิน 

6. ต้นกล้า
ราชพฤกษทาง
วิชาการ 
รหัสเบิกจ่าย 
203308150621 

ค่าตอบแทน เปน็เงิน 25,200 บาท 
     - ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอก จํานวน 1 คนๆละ 3 วันๆละ 7 
ชั่วโมงๆละ 1,200 บาท  เป็นเงนิ 25,200 บาท  
ค่าใช้สอย 199,200บาท 
     - ค่าที่พักวทิยากร จํานวน 1 คนๆละ 3 วันๆละ 1,100 บาท เป็นเงิน 
3,300 บาท 
     - ค่าที่พักผู้เข้าอบรม จํานวน 18 หอ้งๆละ 2 คืนๆละ 1,100 บาท 
เป็นเงิน  39,600  บาท 
     - ค่าที่พักเจา้หน้าประสานงาน (1) จํานวน 2 ห้องๆละ             3 
คืนๆละ 1,100 บาท  เป็นเงิน 6,600 บาท 
     - ค่าที่พักเจา้หน้าประสานงาน (2) จํานวน 2 ห้องๆละ             2 
คืนๆละ 1,100 บาท เป็นเงิน 4,400 บาท 
     - ค่าอาหารเช้าวันแรก จาํนวน 40 คนๆละ 1 มื้อๆละ 150 บาท เป็นเงิน 
6,000 บาท 
     - ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ จํานวน 48 คนๆละ 6 มื้อๆละ 100 บาท 
เป็นเงิน 28,800 บาท 
     - ค่าอาหารกลางวัน จํานวน 48 คนๆละ 3 มือ้ๆละ 350 บาท เป็นเงิน 
50,400 บาท 
     - ค่าอาหารเย็น จํานวน 48 คนๆละ 2 มื้อๆละ 350 บาท เป็นเงิน 
33,600 บาท 
     - ค่าอาหารเย็นดูแลวิทยากรเดินทางไปก่อนล่วงหน้า             เป็น
เงิน 3,000 บาท 
     - ค่าน้ํามันเชื้อเพลิงรถตูร้ับ-ส่งวทิยากร เป็นเงิน  5,000 บาท 
     - ค่านํ้ามันเชื้อเพลิงรถตูร้ับ-ส่งเจ้าหน้าที่ประสานงานเดินทางไป
ล่วงหน้า เป็นเงนิ  3,400 บาท 
     - ค่านํ้ามันเชื้อเพลิงรถตูร้ับ-ส่งผู้บริหารและพนักงาน จํานวน 3 คัน 
เป็นเงิน 10,200 บาท 

ตอบแทน,
ใช้สอย,วัสดุ

231,840

      - ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าท่ีและพขร.เดินทางล่วงหน้า 10 คนๆละ 120 บาท
เป็นเงิน 1,200 บาท 
     - ค่าถ่ายเอกสารเข้าเล่ม จํานวน 37 เล่มๆละ 100 บาท              เป็น
เงิน 3,700 บาท 
ค่าวัสดุ 7,440 บาท 
      - ค่าแฟ้ม ใส่เอกสาร จํานวน 37  ชุดๆละ 100 บาท  เป็นเงิน 3,700 
บาท 
      - ค่าเคร่ืองเขียน จํานวน 37 ชุดๆละ 20 บาท เป็นเงิน 740 บาท  
      - ค่าวัสดุสํานักงาน (ค่ากระดาษสต๊ิกเกอร์ กระดาษ A4  กระดาษสี ค่า
ถ่าน หมึก ฯลฯ) เป็นเงิน 3,000 บาท     
รวมเป็นเงินท้ังสิ้น 231,840 บาท 
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กิจกรรม รายการ/รายละเอียดคา่ใช้จ่าย/คณุลักษณะครุภัณฑ์/รูปแบบ
รายการที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 

หมวด
รายจ่าย

จํานวน
เงิน 

7. งบแก้ปัญหางาน
พัฒนาบุคลากรของ
มหาวิทยาลัย 
รหัสเบิกจ่าย 
203308150721 

ค่าใช้สอย 48,140 บาท 
     - งบแก้ปัญหางานพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย           เป็นเงิน 
48,140 บาท 
รวมเป็นเงินท้ังสิ้น 48,140 บาท 

ใช้สอย 48,140

  รวมทั้งสิน้ 791,800

15. แนวทางการประเมินโครงการ 
      สิ่งที่ต้องการประเมิน 
  ประเมินผล และผลสําเร็จของผลงานในบางกิจกรรม 
      วิธีที่ใช้ในการประเมิน  

แบบประเมินผลการอบรม /สงัเกตการณ์  
      ผู้ประเมิน  

งานบริหารบุคคล กองกลาง สํานักงานอธิการบดี 
 
 
 
                                                                      ลงช่ือ……………………………………………………..…ผู้ขออนุมัติโครงการ 
             นายพูนชัย   คทาวัชรกุล  

                            ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี 
 
 

                                                                        ลงช่ือ……………….…………………………………………ผู้อนุมติัโครงการ 
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัยฤทธ์ิ   ศิลาเดช     
                                                                   อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง       
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มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
โครงการเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 
แหล่งงบประมาณ  2, เงนิรายได้   
1.  โครงการ พัฒนาและบริหารงานกองกลาง    รหัสโครงการ 6118000003/20230222 
2.  ผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้อํานวยการกองกลาง    หน่วยงาน กองกลาง 
3.  โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 
     ยุทธศาสตร์ที ่06, ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย 
     กลยุทธ ์0601, 6.1 : พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
     ตัวชี้วัดที ่6.1.1 ร้อยละของคะแนนผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนิน งานของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA) 
4.  โครงการสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจําปีของมหาวิทยาลัย 
     แผนงาน  แผนงานพ้ืนฐาน 
     ผลผลิต  ผู้สําเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
     งาน/โครงการ  งานบริหารจัดการ/พัฒนา 
5.  หลักการและเหตุผล 
  กองกลาง มีหน้าที่สนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ตามวัตถุประสงค์ของการจัดต้ังมหาวิทยาลัย
ที่เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น จึงจําเป็นจะต้องมีทรัพยากร บุคลากร งบประมาณ วัสดุ 
อุปกรณ์ และการบริหารจัดการ เพ่ือสนับสนุนภารกิจให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดต้ังมหาวิทยาลัยเพ่ือ
การพัฒนาท้องถิ่น 
6. วัตถุประสงค์โครงการ 
  1. เพ่ือบริหารและจัดการภายในหน่วยงานกองกลาง สํานักงานอธิการบดี   
  2. เพ่ือดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุ อุปกรณ์ สําหรับสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรให้บรรลุ
วัตถุประสงค์   
  3. เพ่ือให้ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของหน่วยงาน 
7.  กลุ่มเป้าหมาย 
  ผู้รับบริการ นักศึกษา ข้าราชการ และบุคลากรของมหาวิทยาลัย 
8.  รูปแบบกิจกรรม  
  1. สํารวจและวางแผน/ดําเนินการจัดหา/เบิกจ่าย  
  2. จัดประชุม/รายงานการประชุม/เบิกจ่าย 3. เสนอโครงการ/รายงานผลโครงการ/เบิกจ่าย 
9.  สถานทีดํ่าเนนิการ 
  กองกลาง สํานักงานอธิการบดี 
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10.  ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ (Output) 
ตัวชี้วัด(Indicators) หน่วยนบั ค่าเป้าหมาย(Target) 

เชิงปริมาณ   
   1. การเบิกจา่ยงบประมาณตามแผน ร้อยละ 80 
   2. การเบิกจา่ยงบประมาณงบลงทุน ร้อยละ 85 
   3. การเบิกจา่ยงบประมาณในภาพรวม ร้อยละ 80 
เชิงคุณภาพ    
   1. ผลการประเมินการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของ
ผู้บริหาร 

คะแนน 4 

เชิงเวลา   
   1. โครงการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด ร้อยละ 80 

 
11.  ตัวชี้วัดความสําเร็จของกิจกรรม (Output) 

กิจกรรม ตัวช้ีวัด (Indicators) หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย(Target) 

ปี 2560 ปี 2561 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.60 – ธ.ค.60
ไตรมาส 2 

(ม.ค.61 – มี.ค.61)
ไตรมาส 3 

(เม.ย.61 - มิ.ย.61
ไตรมาส 4 

(ก.ค.61 - ก.ย.61)

1. บริหารและจดัการ
ภายในสํานักงาน
อธิการบด ี

ตัวชี้วัดเชงิปริมาณ : 
การเบิกจ่ายงบประมาณ
เป็นไปตามแผน 

ร้อยละ 80 80 80 80 

ตัวชี้วัดเชงิคุณภาพ : 
การบริหารจัดการ
เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ทีก่ําหนด

ร้อยละ 80 80 80 80 

2. ประชุมเชิงปฏิบัติการ
ทบทวนแผนกลยุทธ์
สํานักงานอธกิารบดี 
จัดทําแผนปฏิบัติการ 
ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 และจัดทํา
รายงานการประเมิน
ตนเอง ประจําปี
การศึกษา 2560 

ตัวชี้วัดเชงิปริมาณ : 
จํานวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

คน - - - 40 

ตัวชี้วัดเชงิคุณภาพ : 
ผู้เข้าร่วมประชมุมี
ความเข้าใจและ
ปฏิบัติตามแผนได้
ตามเป้าหมาย 

ร้อยละ - - - 80 

3. สืบสานประเพณี
ทําบุญกลางบ้าน 
ประจําปี 2561 

ตัวชี้วัดเชงิปริมาณ : 
ร้อยละของผู้เขา้ร่วม
กิจกรรม 

ร้อยละ 80 - - - 

ตัวชี้วัดเชงิคุณภาพ : 
ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้เข้ารว่ม
กิจกรรม 

ร้อยละ 80 - - - 
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กิจกรรม ตัวช้ีวัด (Indicators) หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย(Target) 

ปี 2560 ปี 2561 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.60 – ธ.ค.60
ไตรมาส 2 

(ม.ค.61 – มี.ค.61)
ไตรมาส 3 

(เม.ย.61 - มิ.ย.61
ไตรมาส 4 

(ก.ค.61 - ก.ย.61)

4. ศึกษาดงูานและ
แลกเปล่ียนเรียนรู้งาน
สํานักงานอธกิารบด ี

ตัวชี้วัดเชงิปริมาณ : 
จํานวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

คน - - 20 - 

ตัวชี้วัดเชงิคุณภาพ : 
บุคลากรสามารถนํา
ความรู้มาปรับใช้ใน
การปฏิบัติหน้าที ่

ร้อยละ - - 80 - 

5. บริหารจัดการงาน
ประชาสัมพันธ ์

ตัวชี้วัดเชงิปริมาณ : 
ร้อยละการเบิกจ่าย
งบประมาณตามแผน 

ร้อยละ 80 - - - 

ตัวชี้วัดเชงิคุณภาพ : 
ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้รับบรกิาร 

ร้อยละ 80 - - - 

6. บริหารจัดการงาน
บริหารบุคคล 

ตัวชี้วัดเชงิปริมาณ : 
ร้อยละการเบิกจ่าย
งบประมาณตามแผน 

ครั้ง 1 - - - 

ตัวชี้วัดเชงิคุณภาพ : 
ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้รับบรกิาร 

ร้อยละ 80 - - - 

7. บริหารจัดการงาน
กองกลาง 

ตัวชี้วัดเชงิปริมาณ : 
ร้อยละการเบิกจ่าย
งบประมาณตามแผน 

ร้อยละ 80 - - - 

ตัวชี้วัดเชงิคุณภาพ : 
ร้อยละความพึงพอใจ 

ร้อยละ 80 - - - 

8. บริหารจัดการงาน
พัสดุและยานพาหนะ 

ตัวชี้วัดเชงิปริมาณ : 
ร้อยละการเบิกจ่าย
งบประมาณตามแผน 

ร้อยละ 80 - - - 

ตัวชี้วัดเชงิคุณภาพ : 
ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้รับบรกิาร 

ร้อยละ 80 - - - 

9. บริหารจัดการงาน
บริหารทั่วไป 

ตัวชี้วัดเชงิปริมาณ : 
ร้อยละการเบิกจ่าย
งบประมาณตามแผน 

ร้อยละ 80 - - - 

ตัวชี้วัดเชงิคุณภาพ : 
ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้รับบรกิาร 
 

ร้อยละ 80 - - - 
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กิจกรรม ตัวช้ีวัด (Indicators) หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย(Target) 

ปี 2560 ปี 2561 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.60 – ธ.ค.60
ไตรมาส 2 

(ม.ค.61 – มี.ค.61)
ไตรมาส 3 

(เม.ย.61 - มิ.ย.61
ไตรมาส 4 

(ก.ค.61 - ก.ย.61)

10. บริหารจัดการงาน
วินัยและนิติการ 

ตัวชี้วัดเชงิปริมาณ : 
ร้อยละการเบิกจ่าย
งบประมาณตามแผน 

ร้อยละ 80 - - - 

ตัวชี้วัดเชงิคุณภาพ : 
ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้รับบรกิาร 

ร้อยละ 80 - - - 

11. งานประชุม
คณะกรรมการประจํา
สํานักงานอธกิารบด ี

ตัวชี้วัดเชงิปริมาณ : 
จํานวนการจัดประชุม
คณะกรรมการประจํา
สํานักงานอธกิารบดี 
อย่างน้อย 4 ครัง้/ป ี

ครั้ง 1 1 1 1 

ตัวชี้วัดเชงิคุณภาพ : 
การจดัประชุมเป็นไป
อย่างมีประสิทธภิาพ 

ร้อยละ 80 80 80 80 

12. การตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษา
ภายใน สํานักงาน
อธิการบดี ประจําปี
การศึกษา 2560 

ตัวชี้วัดเชงิปริมาณ : 
การตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษา
ภายใน 

ครั้ง - - - 1 

ตัวชี้วัดเชงิคุณภาพ : 
ผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษา
ภายใน 

คะแนน - - - 4 

13. จัดซื้อเครื่องพิมพ์
แบบฉีดหมึก (Inkjet 
Printer) ติดแท้งค์ 

ตัวชี้วัดเชงิปริมาณ : 
จํานวนเครื่องพมิพ์
แบบฉีดหมึก (Inkjet 
Printer) ติดแท้งค์ 

เครื่อง 2 - - - 

ตัวชี้วัดเชงิคุณภาพ : 
เครื่องพิมพ์แบบฉีด
หมึก (Inkjet Printer) 
ติดแท้งค์ เป็นไปตาม
คุณลักษณะทีก่าํหนด 

ร้อยละ 80 - - - 

14. จัดซื้อเครื่องสํารอง
ไฟฟ้า 

ตัวชี้วัดเชงิปริมาณ : 
จํานวนเครื่องสํารองไฟ

เครื่อง 1 - - - 

ตัวชี้วัดเชงิคุณภาพ : 
เครื่องสํารองไฟ
เป็นไปตาม
คุณลักษณะทีก่าํหนด 

ร้อยละ 85 - - - 
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กิจกรรม ตัวช้ีวัด (Indicators) หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย(Target) 

ปี 2560 ปี 2561 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.60 – ธ.ค.60
ไตรมาส 2 

(ม.ค.61 – มี.ค.61)
ไตรมาส 3 

(เม.ย.61 - มิ.ย.61
ไตรมาส 4 

(ก.ค.61 - ก.ย.61)

15. จัดซื้ออุปกรณ์
สํารองข้อมูล 

ตัวชี้วัดเชงิปริมาณ : 
จํานวนอุปกรณ์
สํารองข้อมูล 

ตัว 1 - - - 

ตัวชี้วัดเชงิคุณภาพ : 
อุปกรณ์สํารองข้อมูล
เป็นไปตาม
คุณลักษณะทีก่าํหนด 

ร้อยละ 95 - - - 

 

12. ผลทีค่าดวา่จะได้รับ 
  1.  การบริหารและจัดการภายในหน่วยงานกองกลาง สํานักงานอธิการบดี เป็นไปตามเป้าหมาย   
  2. การจัดซื้อจดัจ้าง วัสดุ อุปกรณ์ สําหรับสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรเป็นไปตามเป้าหมาย   
  3. เพ่ือให้ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของหน่วยงาน 
 

13. แผนการดําเนนิงาน   

กิจกรรม รวมทั้งสิ้น 
แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน(บาท)

ปี 2560 ปี 2561 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.60 – ธ.ค.60) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.61 – มี.ค.61) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.61 – มิ.ย.61) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.61 – ก.ย.61) 

1. บริหารและจัดการภายในสํานักงานอธิการบดี 78,540 19,635 19,635 19,635 19,635 
2. ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์
สํานักงานอธิการบดี จัดทําแผนปฏิบัติการประจํา
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และจัดทํารายงานการ
ประเมินตนเอง ประจําปีการศึกษา 2560 

90,000 - - - 90,000 

3. สืบสานประเพณีทําบุญกลางบ้าน ประจําปี2561 10,000 10,000 - - - 
4. ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้งาน
สํานักงานอธิการบดี 

65,600 - - 65,600 - 

5. บริหารจัดการงานประชาสัมพันธ์ 50,000 50,000 - - - 
6. บริหารจัดการงานบริหารบุคคล 50,000 50,000 - - - 
7. บริหารจัดการงานกองกลาง 50,000 50,000 - - - 
8. บริหารจัดการงานพัสดุและยานพาหนะ 47,200 47,200 - - - 
9. บริหารจัดการงานบริหารท่ัวไป 50,000 50,000 - - - 
10. บริหารจัดการงานวินัยและนิติการ 45,100 45,100 - - - 
11. งานประชุมคณะกรรมการประจําสํานักงาน
อธิการบดี 

20,000 5,000 5,000 5,000 5,000 

12. การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
สํานักงานอธิการบดี ประจําปีการศึกษา 2560 

11,000 - - - 11,000 

13. จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet 
Printer) ติดแท้งค์ 

9,800 9,800 - - - 

14. จัดซ้ือเคร่ืองสํารองไฟฟ้า 2,800 2,800 - - - 
15. จัดซ้ืออุปกรณ์สํารองข้อมูล 3,190 3,190 - - - 
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14. งบประมาณท่ีใช ้

กิจกรรม 
รายการ/รายละเอียดค่าใชจ้่าย/คุณลักษณะครุภัณฑ์/รูปแบบ

รายการที่ดินและสิ่งกอ่สร้าง 
หมวด
รายจ่าย 

จํานวน
เงิน 

1. บริหารและจดัการ
ภายในสํานักงาน
อธิการบด ี
รหัสเบิกจ่าย 
202302220121 

ค่าตอบแทน 12,200 บาท  
     - ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ วันปกติ 
จํานวน 40 ครั้งๆละ 4 ชม.ๆละ 50 บาท เป็นเงิน 8,000 บาท 
     - ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ วันหยุด 
จํานวน 10 ครั้งๆละ 7 ชม.ๆละ 60 บาท เป็นเงนิ 4,200 บาท   
ค่าใช้สอย 62,650 บาท 
     - จ้างซ่อมบํารุงรักษาวัสดุ/ครุภัณฑ์สํานักงาน ( เครื่องถ่าย
เอกสาร เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์เอกสาร ฯลฯ) จํานวน 10 
ครั้ง เป็นเงิน 20,000 บาท 
     - ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดืม่ จาํนวน 20 ครัง้ๆ ละ 800 
บาท เป็นเงิน 16,000 บาท (สําหรับการประชมุต่าง ๆ เช่น 
คณะกรรมการอนุรักษ์พลังงานฯ, คณะกรรมการประกันคุณภาพฯ, 
คณะกรรมการจัดทําแผนงานด้านต่าง ๆ, คณะ กรรมการจัดทํา
หนังสือราชการ 2 ภาษา, คณะกรรมการจรรยาบรรณ, 
คณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาด้านกายภาพ, ประชุมกล่ันกรอง
ผลการปฏิบัติราชการ, ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ฯลฯ)      
     - ค่าถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มเอกสารประกอบการประชมุ 
จํานวน 20 ครั้งๆละ 783.50 บาท เป็นเงิน 15,670 บาท 
     - จัดหาหนังสือพิมพ์ สําหรบัห้องอธิการบดี และ สํานักงาน
อธิการบดี จํานวน 366 วันๆละ 3 ฉบับๆละ 10 บาท เป็นเงิน 
10,980 บาท 
ค่าวัสดุ 3,690 บาท 
      - วัสดุอื่นๆ ที่จําเป็นในการจัดกิจกรรม ไดแ้ก่ การเลือกตัง้
คณะกรรมการต่างๆ ฯลฯ    
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 78,540 บาท 

ตอบแทน, 
ใช้สอย
,วัสด ุ

78,540

2. ประชุมเชิงปฏิบัติการ
ทบทวนแผนกลยุทธ์
สํานักงานอธกิารบดี 
จัดทําแผนปฏิบัติการ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 และจัดทาํรายงาน
การประเมินตนเอง 
ประจําปีการศึกษา 2560 
รหัสเบิกจ่าย 
202302220221 

ค่าใช้สอย 89,000 บาท 
     - ค่าที่พัก จาํนวน 1 คืนๆละ 20 ห้องๆละ 1,400 บาท เปน็
เงิน 28,000 บาท 
     - ค่าอาหารกลางวัน  จํานวน 40 คนๆละ 2 มื้อๆละ 350 บาท 
เป็นเงิน 28,000 บาท 
     - ค่าอาหารเย็น 40 คนๆ ละ 1 มื้อๆ ละ 350 บาท เป็นเงนิ 
14,000 บาท 
     - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จํานวน 40 คนๆละ 4 มื้อๆละ 80 
บาท เป็นเงิน 12,800 บาท 
     - ค่าเช่าห้องประชุม จํานวน 2 วันๆละ 2,100 บาท  เป็นเงิน 
4,200 บาท 
     - ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง เป็นเงนิ 2,000 บาท 

ใช้สอย
,วัสด ุ

90,000
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กิจกรรม 
รายการ/รายละเอียดค่าใชจ้่าย/คุณลักษณะครุภัณฑ์/รูปแบบ

รายการที่ดินและสิ่งกอ่สร้าง 
หมวด
รายจ่าย 

จํานวน
เงิน 

ค่าวัสดุ 1,000 บาท 
     - ค่าวัสดุสํานักงาน สําหรับใช้ในโครงการ(แฟ้ม,ปากกา,สมุด 
ฯลฯ) เป็นเงิน 1,000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 90,000 บาท 

3. สืบสานประเพณีทําบุญ
กลางบ้าน ประจําปี 2561 
รหัสเบิกจ่าย 
202302220321 

ค่าใช้สอย 6,500 บาท 
     - จ้างเหมาดนตรีไทยและเครื่องเสียง เป็นเงิน 1,500 บาท 
     - จ้างเหมาทําอาหาร เป็นเงิน 5,000 บาท 
ค่าวัสดุ 3,500 บาท 
     - วัสดุในการจัดกิจกรรม (เครื่องเซ่นไหว้กลางแจ้ง,ดอกไม,้ธูป
เทียน ฯลฯ) เปน็เงิน 3,500 บาท   
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10,000 บาท 

ใช้สอย
,วัสด ุ

10,000

4. ศึกษาดงูานและ
แลกเปล่ียนเรียนรู้งาน
สํานักงานอธกิารบด ี
รหัสเบิกจ่าย 
202302220421 

ค่าใช้สอย 62,600 บาท 
     - ค่าน้ํามันเชื้อเพลิงสําหรับรถยนต์บัสไป-กลับ เป็นเงิน 
20,200 บาท 
     - ค่าที่พัก  จํานวน 2 คืนๆละ 10 ห้องๆละ 1,400 บาท  เป็น
เงิน 28,000 บาท 
     - ค่าเบี้ยเล้ียง  จํานวน 20 คนๆละ 3 วันๆละ 240 บาท เป็น
เงิน 14,400 บาท 
ค่าวัสดุ 3,000 บาท 
     - ค่าของที่ระลึก จํานวน 2 ชิ้นๆ ละ 1,500 บาท เป็นเงิน 
3,000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 65,600 บาท 

ใช้สอย, 
วัสดุ 

65,600

5. บริหารจัดการงาน
ประชาสัมพันธ ์
รหัสเบิกจ่าย 
202302220521 

กิจกรรมที่ 1 : ผู้บริหารพบสื่อมวลชน จํานวน 12,600บาท 
ค่าใช้สอย 12,600 บาท 
     - ค่าน้ํามัน จํานวน 2 ครั้งๆละ 300 บาท เป็นเงิน 600 บาท 
     - ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม จํานวน 2 ครั้งๆละ
6,000 บาท เปน็เงิน 12,000 บาท  
กิจกรรมที่ 2 : สนับสนุนหนังสือพิมพ์ทอ้งถิน่และส่วนกลางใน
การประชาสัมพันธ์ สร้างภาพลักษณ์ที่ดีแกอ่งคก์ร  จํานวน 
33,000 บาท 
ค่าใช้สอย 33,000 บาท 
     - ค่าจ้างเหมาในการสนับสนุนหนังสือพิมพ ์เพื่อลงข่าว
ประชาสัมพันธภ์าพลักษณ์องค์กร (วันพ่อแหง่ชาติ วันแม่แห่งชาติ 
วันคล้ายวันพระราชสมภพ ร.10)  จํานวน 3 ครั้งๆละ 14 ฉบับๆละ 
500 บาท เป็นเงิน 21,000 บาท 
     - ค่าสนับสนุนหนังสือพิมพท์้องถิ่นใน จ.ราชบุรี(ราชบุรีไทม์/
คอลัม MCRU NEWS) เหมาจ่ายราย 3 เดือน จาํนวน 4 ครัง้ๆละ 
3,000 บาท  เปน็เงิน 12,000 บาท 
 

ใช้สอย 50,000
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กิจกรรม 
รายการ/รายละเอียดค่าใชจ้่าย/คุณลักษณะครุภัณฑ์/รูปแบบ

รายการที่ดินและสิ่งกอ่สร้าง 
หมวด
รายจ่าย 

จํานวน
เงิน 

กิจกรรมที่ 3 : บันทึกเทปรายการถวายพระพรฯ จํานวน 4,400 
บาท 
ค่าใช้สอย 4,400 บาท 
     - ค่าน้ํามันเชื้อเพลิงรถตู้  จาํนวน 2 ครัง้ๆละ 2 คันๆละ1,100 
บาท เป็นเงิน 4,400 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 50,000 บาท 

6. บริหารจัดการงาน
บริหารบุคคล 
รหัสเบิกจ่าย 
202302220621 

ค่าวัสดุ 50,000 บาท 
     - กระดาษ legal  จํานวน 1 กล่อง เป็นเงิน 955 บาท 
     - หมึก HP 85A จํานวน 13 กล่องๆละ 2,500 บาท  เป็นเงนิ 
32,500 บาท 
     - กระดาษ A4 จํานวน 14 กล่องๆละ 555 บาท เป็นเงิน 
7,770 บาท 
     - แฟ้มสันกว้าง 3 นิว้ จํานวน 20 แฟ้มๆละ 85 บาท เป็นเงิน 
1,700 บาท      
     - แฟ้มสันกว้าง 2 นิว้ จํานวน 10 แฟ้มๆละ 60 บาท เป็นเงิน 
600 บาท 
     - กระดาษสี 120 g จํานวน 4 รีมๆละ 95 บาท เป็นเงิน 380 
บาท 
     - กระดาษสี 100 g จํานวน 4 รีมๆละ 90 บาท เป็นเงิน 360 
บาท 

วัสดุ 50,000
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กิจกรรม 
รายการ/รายละเอียดค่าใชจ้่าย/คุณลักษณะครุภัณฑ์/รูปแบบ

รายการที่ดินและสิ่งกอ่สร้าง 
หมวด
รายจ่าย 

จํานวน
เงิน 

      - กระดาษสี 80 g 4 จํานวน 4 รีมๆละ 259 บาท             
เป็นเงิน 1,036 บาท 
     - กระดาษสติ๊กเกอร์ จํานวน 5 ห่อๆละ 100 บาท           
เป็นเงิน 500 บาท 
     - กระดาษตอบแบบเขียนตอบ จํานวน 4 รีมๆละ 234 บาท เป็น
เงิน 936 บาท 
     - เทปกาว 2 หน้าบาง ขนาด 36 มม. และ ขนาด 12 มม. 
จํานวน 10 ชุดๆละ 90 บาท เป็นเงิน 900 บาท 
     - คลิปดํา 15 มม. จํานวน 10 กล่องๆละ 13 บาท          เป็น
เงิน 130 บาท 
     - คลิปดํา 3/4 นิว้ 10 กล่อง  ๆละ 15 บาท เปน็เงนิ 150 บาท 
     - คลิปดํา 1 นิ้ว จํานวน 10 กล่องๆ ละ 21 บาท เป็นเงิน 210 บาท 
     - ลวดเย็บ No.10-1M จํานวน 1 แพ็ค เป็นเงิน 198 บาท 
     - ลวดเย็บ No.3-1M  จํานวน 20 กล่องๆละ 19 บาท เปน็เงิน 
380 บาท 
     - ลวดเย็บ No.23/8 จํานวน 5 กล่องๆละ 19 บาท              
เป็นเงิน 95 บาท 
     - ลวดเย็บ No.23/10 จํานวน 5 กล่องๆละ 19 บาท เป็นเงิน 
95 บาท 
     - ลวดเสียบ 32 มม. จํานวน  5 กล่องๆละ 75 บาท         
เป็นเงิน 375 บาท 
     - วัสดุอื่นๆ (น้ํายาลบคําผิด,โพสอิทแฟล็กซ์ฯลฯ)          เป็น
เงิน 730 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 50,000 บาท 

 

7. บริหารจัดการงาน
กองกลาง 
รหัสเบิกจ่าย 
202302220721 

ค่าวัสดุ เป็นเงิน 50,000 บาท 
     - หมึกสี HP678 จํานวน 20 ตลับๆละ 390 บาท             
เป็นเงิน 7,800 บาท 
     - หมึกดํา HP678 จํานวน 15 ตลับๆละ 390 บาท             
เป็นเงิน 5,850 บาท 
     - หมึก HP 85A จํานวน 10 กล่องๆละ 2,545 บาท      เปน็
เงิน 25,450 บาท 
     - หมึก HP 35A จํานวน 3 กล่องๆละ 2,545 บาท              
เป็นเงิน 7,635 บาท 
     - กระดาษ A4 จํานวน 28 รีมๆละ 116.61 บาท                 
เป็นเงิน 3,265 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  50,000 บาท 

วัสดุ 50,000.0
0

8. บริหารจัดการงานพัสดุ
และยานพาหนะ 

ค่าวัสดุ 47,200 บาท 
     - กระดาษA4 80 แกรม จํานวน 200 รีมๆละ 110 บาท เป็น

วัสดุ 47,200
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กิจกรรม 
รายการ/รายละเอียดค่าใชจ้่าย/คุณลักษณะครุภัณฑ์/รูปแบบ

รายการที่ดินและสิ่งกอ่สร้าง 
หมวด
รายจ่าย 

จํานวน
เงิน 

รหัสเบิกจ่าย 
202302220821 

เงิน 22,000 บาท 
     - หมึก HP 85A จํานวน 4 กล่องๆละ 2,500 บาท          เป็น
เงิน 10,000 บาท 
     - หมึก HP 12A จํานวน 2 กล่องๆละ 2,750 บาท      เปน็เงิน 
5,500 บาท 
     - หมึก HP 680 ดํา  จํานวน 2 กล่องๆละ 390 บาท เป็นเงิน 
780 บาท 
     - หมึก HP 680 สี  จํานวน 1 กล่อง เป็นเงนิ 390 บาท 
     - หมึก HP 678 ดํา จํานวน 2 กล่องๆละ 390 บาท   เป็นเงิน 
780 บาท 
     - หมึก HP 678 สี จํานวน 1 กล่อง เป็นเงนิ 390 บาท 
     - หมึก HP 703 ดํา จํานวน 2 กล่องๆละ 390 บาท   เป็นเงิน 
780 บาท 
     - หมึก HP 703 สี จํานวน 1 กล่อง เป็นเงนิ 390บาท 
     - หมึก EPSON C664,M664,Y664,BK664  จํานวน         1 
ชุด เป็นเงิน 1,400 บาท 
     - ลวดเย็บ No.10-1M  จํานวน 2 กล่องๆละ 160 บาท เป็น
เงิน 320 บาท 
     - ตัวหนีบ No. 108 จํานวน 10 กล่องๆละ 78 บาท  เปน็เงิน 
780 บาท 
     - ตัวหนีบ No.109 จํานวน 10 กล่องๆละ 55 บาท            
เป็นเงิน 550 บาท 
     - ตัวหนีบ No.110 จํานวน 10 กล่องๆล 44 บาท เป็นเงิน 440
บาท 
     - ตัวหนีบ No.111 จํานวน 5 กล่องๆละ 33 บาท                 
เป็นเงิน 165 บาท 
     - ลวดเสียบ จํานวน 7 กล่องๆละ 20 บาท เป็นเงิน 140 บาท 
     - โพสอิทแฟลก จํานวน 10 ชดุๆละ 60 บาท เป็นเงิน 600 บาท 
     - โพสอิทโน้ต จํานวน 10 ชุดๆละ 40 บาท เป็นเงิน 400 บาท 
     - กระดาษ A3 80 แกรม จาํนวน 1 รีม เปน็เงิน 270 บาท 
     - เทปใสแกนเล็ก 3M จํานวน 4 ม้วนๆละ 35 บาท  เป็นเงนิ 
140 บาท 
     - วัสดุอื่นๆ (ดินสอ,ยางลบ ฯลฯ) 985 บาท  
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 47,200 บาท 

9. บริหารจัดการงาน
บริหารทั่วไป 
รหัสเบิกจ่าย 
202302220921 

ค่าวัสดุ 50,000 บาท 
     - กระดาษ A4  จํานวน 25 ลังๆละ 550 บาท เป็นเงิน 
13,750 บาท 
     - หมึก Laserjet 85 A จํานวน 2 กล่องๆละ 2,540 บาท เป็น
เงิน 5,080 บาท 

วัสดุ 50,000
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กิจกรรม 
รายการ/รายละเอียดค่าใชจ้่าย/คุณลักษณะครุภัณฑ์/รูปแบบ

รายการที่ดินและสิ่งกอ่สร้าง 
หมวด
รายจ่าย 

จํานวน
เงิน 

     - หมึก Laserjet 126 A CE 310 A Black Noire  จํานวน 2 
กล่องๆละ 2,000 บาท เป็นเงิน 4,000 บาท 
     - หมึก Laserjet 126 A CE 311 A Cyan Cian  จํานวน 2 
กล่องๆละ 2,200 บาท เป็นเงิน 4,400 บาท 
     - หมึก Laserjet 126 A CE 312 A Yellow Jaune จํานวน 2 
กล่องๆละ 2,200 บาท เป็นเงิน 4,400 บาท 
     - หมึก Laserjet 126 A CE 313 A Magenta  จํานวน 2 กล่องๆ
ละ 2,200 บาท เป็นเงิน 4,400 บาท 
     - หมึกเครือ่งถ่ายเอกสาร sharp mx-312 at  จํานวน           
1 หลอด เป็นเงนิ 4,600 บาท 
     - ลวดเย็บกระดาษ MAX STAPLES แม็กซ์ No.10-1M จํานวน 
24 กล่องๆละ 160 บาท เป็นเงิน 3,840 บาท 
     - ลวดเย็บกระดาษ MAX STAPLES แม็กซ์ No.35-1M จํานวน 
12 กล่องๆละ 144 บาท เป็นเงิน 1,728 บาท 
     - ปากกาลบคําผิด Liquid paper mate (แบบด้าม) จํานวน 6 
ด้ามๆละ 70 บาท เป็นเงิน 420 บาท 
     - ปากกาลบคําผิด Liquid paper mate DryLine Ultra (แบบ
ป้าย) จํานวน 6 อันๆละ 65 บาท เป็นเงิน           390 บาท 
     - ลวดเสียบกระดาษ ตราม้า Horse จํานวน 24 กล่องๆละ 10 
บาท เป็นเงิน 240 บาท 
     - เทปใสเซลลูโลส ตราหลุยส์ ขนาด 1IN x 36YDS (24mm x 
33m) จํานวน 24 ม้วนๆละ 45 บาท เป็นเงิน 1,080 บาท 
     - โฟมเทปกาว 2 หน้า 3M Scotch 21 mm ยาว 5m (5เมตร) 
จํานวน 6 ม้วนๆละ 240 บาท เป็นเงิน 1,440 บาท 
     - วัสดุอื่นๆ (ใบมีดคัตเตอร,์ กรรไกร, คัตเตอร์ ฯลฯ) เป็นเงิน 
232 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 50,000 บาท 
 

10. บริหารจัดการงาน
วินัยและนิติการ 
รหัสเบิกจ่าย 
202302221021 

ค่าใช้สอย 14,200 บาท 
     - ซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร เป็นเงิน 5,900 บาท 
     - ค่าธรรมเนียมศาล เป็นเงนิ 5,000 บาท 
     - ค่าอาหารและอาหารว่างสําหรับการประชุม จํานวน         
6 ครั้งๆละ 10 คนๆละ 55 บาท เป็นเงิน 3,300 บาท  
ค่าวัสดุ 30,900 บาท 
     - หมึกเครือ่งถ่ายเอกสาร จาํนวน 1 กล่อง เป็นเงิน 4,000 
บาท 
     - กระดาษ A4 จํานวน 85 รีมๆละ 110 บาท เป็นเงิน 9,350 
บาท 
     - หมึกปริ้นเตอร์ จํานวน 3 กล่องๆละ 2,540 บาท        เป็น

ใช้สอย
,วัสด ุ

45,100
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กิจกรรม 
รายการ/รายละเอียดค่าใชจ้่าย/คุณลักษณะครุภัณฑ์/รูปแบบ

รายการที่ดินและสิ่งกอ่สร้าง 
หมวด
รายจ่าย 

จํานวน
เงิน 

เงิน 7,620 บาท 
     - ซองจดหมายสีขาวมีตราประทับ จํานวน 200 ซองๆละ 2 
บาท เป็นเงิน 400 บาท 
     - ซองจดหมายสีขาวธรรมดา จํานวน 200 ซองๆละ1 บาท เป็น
เงิน 200 บาท 
     - ซองนํ้าตาลไม่ขยายข้าง A4 มีตราประทับ จํานวน 100 
ซองๆละ 6 บาท เป็นเงิน 600 บาท 
     - ซองนํ้าตาลไม่ขยายข้าง A4 ไม่มีตราประทับ จํานวน100 
ซองๆละ 3 บาท เป็นเงิน 300 บาท 
     - ซองนํ้าตาลขยายข้าง A4 มีตราประทับ จาํนวน 100 ซองๆ
ละ 8 บาท เป็นเงิน 800 บาท 
     - ลวดเสียบ จํานวน 8 กล่องๆละ 50 บาท เป็นเงิน 400 บาท 
     - กาวสองหน้า 1 นิ้ว จํานวน 5 ม้วนๆละ 30 บาท            
เป็นเงิน 150 บาท 
     - กาวสองหน้า 18 มม. จํานวน  5 ม้วนๆละ 25 บาท เปน็เงิน 
125 บาท 
     - กาวสองหน้า 12 มม. จํานวน 6 ม้วนๆละ 20 บาท เป็นเงิน 
120 บาท 
     - เทปใส 3/4 จาํนวน 4 ม้วนๆละ 40 บาท เปน็เงนิ 160 บาท 
     - งบแก้ปัญหาวัสดุ อาทิ ลวดเย็บกระดาษ,คลิปหนีบดํา,น้ํายา
ลบคําผิด,ดินสอ,ยางลบ,กาวน้ํา,โพสอิทโน๊ต,โพสอิทแฟลก,กระดาษ
สติ๊กเกอร,์แฟ้มใส่เอกสาร 3 นิ้ว,แฟ้มใส่เอกสาร 1 นิ้ว ฯลฯ) เปน็
เงิน 6,675 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 45,100 บาท 

11. งานประชุม
คณะกรรมการประจํา
สํานักงานอธกิารบด ี
รหัสเบิกจ่าย 
202302221121 

ค่าใช้สอย 12,750 บาท 
     - ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่  จํานวน 6 ครั้งๆละ 15 คนๆละ 
35 บาท เป็นเงนิ  3,150 บาท 
     - ค่าอาหารกลางวัน จํานวน 6 ครั้งๆละ 15 คนๆละ             
80 บาท เป็นเงนิ 7,200 บาท 
     - ค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม เอกสารประกอบการประชมุ 
จํานวน 6 ครัง้ๆ400 บาท เป็นเงิน 2,400 บาท 
ค่าวัสดุ  7,250 บาท  
     - หมึกสี HP678 จํานวน 5 ตลับๆละ 390 บาท เป็นเงิน 
1,950 บาท 
     - หมึกดํา HP678 จํานวน 5 ตลับๆละ 390 บาท         เปน็
เงิน 1,950 บาท 
     - หมึก HP 85A จํานวน 1 กล่อง เป็นเงิน 2,545 บาท 
     - กระดาษ A4 จํานวน 7 รมีๆละ 115 บาท เป็นเงิน 805 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  20,000 บาท 

ใช้สอย
,วัสด ุ

20,000
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กิจกรรม 
รายการ/รายละเอียดค่าใชจ้่าย/คุณลักษณะครุภัณฑ์/รูปแบบ

รายการที่ดินและสิ่งกอ่สร้าง 
หมวด
รายจ่าย 

จํานวน
เงิน 

12. การตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน 
สํานักงานอธกิารบดี 
ประจําปีการศึกษา 2560 
รหัสเบิกจ่าย 
202302221221 

ค่าตอบแทน 11,000 
     - ค่าตอบแทนประธานกรรมการ เป็นเงิน จํานวน 1 คน เป็น
เงิน 4,500 บาท  
     - ค่าตอบแทนกรรมการ จํานวน 1คน  เป็นเงิน 3,500 บาท 
     - ค่าตอบแทนกรรมการและเลขานุการ จํานวน 1 คน เป็นเงิน 
3,000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 11,000 บาท 

ตอบแทน 11,000

13. จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบ
ฉีดหมึก (Inkjet Printer) 
ติดแท้งค์ 
รหัสเบิกจ่าย 
202302221331 

ค่าครุภัณฑ์ 9,800 บาท 
     - เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) ตดิแท้งค์  จํานวน 2 
เครื่องๆละ 4,900 บาท เป็นเงนิ 9,800 บาท  
(สําหรับหอ้งผู้อาํนวยการสํานักงานอธิการบดี จํานวน 1 เครือ่ง และ
สําหรับงานวินยัและนิติการ จํานวน 1 เครือ่ง 
คุณลักษณะ : ความละเอียดในการพิมพ์ 4800x1200dpi 
ออฟช่ันเครือ่ง Print,Copy,Scan /ความเรว็ในการพิมพ์ ดํา 8.8 ipm 
(ภาพต่อนาที ) สี 5 ipm  (ภาพต่อนาที ) /การเช่ือมต่อ Hi-Speed 
USB/จํานวนใส่กระดาษสูงสุด A4 กระดาษธรรมดา 50 แผ่น) 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 9,800 บาท 

ครุภัณฑ์ 9,800

14. จัดซื้อเครื่องสํารอง
ไฟฟ้า 
รหัสเบิกจ่าย 
202302221431 

ค่าครุภัณฑ์ 2,800 บาท 
     - เครื่องสํารอ,งไฟฟ้า 1 เครื่อง เป็นเงิน 2,800 บาท 
(สําหรับหอ้งทํางานหัวหน้างานบริหารพัสด ุ
คุณลักษณะ : ขนาด 800VA (480 watts) /สามารถสํารองไฟฟา้ได้
ไม่น้อยกว่า 15 นาที ) 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,800 บาท 

ครุภัณฑ์ 2,800

15. จัดซื้ออุปกรณ์สํารอง
ข้อมูล 
รหัสเบิกจ่าย 
202302221531 

ค่าครุภัณฑ์ 3,190 บาท 
     - อุปกรณ์สํารองข้อมูล จํานวน 1 ตัว เป็นเงิน 3,190บาท 
(คุณลักษณะ :  Capacity : 2TB /Interface : USB 3.0 / USB 2.0 
compatible/ Additional Details : Auto backup with included WD 
Backup software/ Password protection with hardware 
encryption/ 
Spin Speed (RPM) : USB 3.0 Transfer Speeds: up to 5 Gb/s, USB 
2.0 Transfer Speeds : up to 480 Mb/s/ Cache : N/A / Product 
Factor : External 2.5") 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,190 บาท 

ครุภัณฑ์ 3,190

  รวม
ทั้งสิ้น 

583,230
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15. แนวทางการประเมินโครงการ 
      สิ่งที่ต้องการประเมิน 
  1.รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ  2. แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ  
      วิธีที่ใช้ในการประเมิน  

1.รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ  2. รายงานผลความพึงพอใจของผู้รับบริการ  
      ผู้ประเมิน  

ผู้อํานวยการกองกลาง 
 
 
 
                                                                      ลงช่ือ……………………………………………………..…ผู้ขออนุมัติโครงการ 
              นางรพีพรรณ    คทาวัชรกุล  

                                      ผู้อํานวยการกองกลาง   
 
         
                                                                        ลงช่ือ……………….…………………………………………ผู้อนุมติัโครงการ 
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัยฤทธ์ิ   ศิลาเดช     

                                                         อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง   
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มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
โครงการเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 
แหล่งงบประมาณ  2, เงนิรายได้   
1.  โครงการ พัฒนาศักยภาพบุคลากรของกองกลาง   รหัสโครงการ 6118000004/20330807 
2.  ผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้อํานวยการกองกลาง    หน่วยงาน กองกลาง 
3.  โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 
     ยุทธศาสตร์ที ่06, ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย 
     กลยุทธ ์0604, 6.4 : พัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารและการพัฒนาบุคลากร 
     ตัวชี้วัดที ่6.4.1 ร้อยละความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสาย
วิชาการและสายสนับสนุน 
4.  โครงการสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจําปีของมหาวิทยาลัย 
     แผนงาน  แผนงานยุทธศาสตร์ 
     ผลผลิต  ผู้สําเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
     งาน/โครงการ  งานพัฒนาบุคลากร 
5. หลักการและเหตุผล 
  บุคลากรสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เป็นผู้ปฏิบัติงานในหน้าที่
หลากหลาย ทั้งบริหารงานพัสดุและยานพาหนะ งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงานทั่วไป งานสภา
มหาวิทยาลัย งานวินัยและนิติการ งานอาคารสถานที่ฯ ภูมิทัศน์และความปลอดภัย และงานประชาสัมพันธ์ 
เพ่ือให้การปฏิบัติงานของบุคลากรเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงได้จัดสรรงบประมาณเพ่ือพัฒนา
ศักยภาพของบุคลากรขึ้น  
6.  วัตถุประสงค์โครงการ 
  เพ่ือให้บุคลากรของสํานักงานอธิการบดีได้พัฒนาตนเองให้มีความรู้ความสามารถ  
7.  กลุ่มเป้าหมาย 
  บุคลากรสายสนับสนุน กองกลาง จํานวน 66 คน  
8.  รูปแบบกิจกรรม  
  อบรม/สัมมนา  
9.  สถานทีดํ่าเนนิการ 
  สํานักงานอธิการบดี 
10.  ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ (Output) 

ตัวชี้วัด(Indicators) หน่วยนบั ค่าเป้าหมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. บุคลากรสายสนับสนุนท่ีได้รับการพัฒนา ร้อยละ 80

เชิงคุณภาพ    
   2. ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการท่ีสามารถถ่ายทอด
ความรู้/ประสบการณ์ท่ีได้จากการพัฒนาตนเอง 

ร้อยละ 80

เชิงเวลา   
   1. โครงการแลว้เสร็จภายในระยะเวลาท่ีกําหนด ร้อยละ 80



213 

 

11.  ตัวชี้วัดความสําเร็จของกิจกรรม (Output) 

กิจกรรม ตัวชี้วัด(Indicators) 
หน่วย
นับ 

ค่าเป้าหมาย(Target) 
ปี 2560 ปี 2561 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.60 – ธ.ค.60)
ไตรมาส 2 

(ม.ค.61 – มี.ค.61) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.61 - มิ.ย.
61) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.61 - ก.ย.61)

1. พัฒนา
ศักยภาพบุคลากร
กองกลาง 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : 
ร้อยละของบุคลากร
เข้ารับการอบรม 

ร้อยละ - 50 - - 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : 
บุคลากรสามารถนํา
ความรู้ที่ได้รับมา
พัฒนาศักยภาพ
ตนเองได้ 

ร้อยละ - 80 - - 

 
12. ผลทีค่าดวา่จะได้รับ 
  บุคลากรสายสนับสนุน สํานักงานอธิการบดีได้รับการพัฒนาศักยภาพตรงตามงานที่ได้รับ
มอบหมาย  
 
13. แผนการดําเนนิงาน   

กิจกรรม รวมทั้งสิน้
แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงนิ(บาท) 

ปี 2560 ปี 2561 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.60 – ธ.ค.60) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.61 – มี.ค.61) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.61 – มิ.ย.61)
ไตรมาส 4 

(ก.ค.61 – ก.ย.61) 

1. พัฒนาศักยภาพบุคลากรกองกลาง 189,000 - 189,000 - -
 
14. งบประมาณท่ีใช ้

กิจกรรม 
รายการ/รายละเอียดคา่ใช้จ่าย/คณุลักษณะ
ครุภัณฑ์/รปูแบบรายการทีดิ่นและสิ่งก่อสร้าง 

หมวด
รายจ่าย 

จํานวนเงิน

1. พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรกองกลาง 
รหัสเบิกจ่าย 
203308070121 

ค่าใช้สอย 189,000 บาท 
      - ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของ
สํานักงานอธกิารบดี  จํานวน 66 คน (ข้าราชการ 
PC จํานวน 5 คน /พนักงานราชการ จํานวน 3 คน/
พนักงานมหาวทิยาลัย จํานวน 21 คน/
ลูกจ้างประจํา จํานวน 12 คน /ลูกจ้างชั่วคราว 
จํานวน 25 คน)  เป็นเงิน 189,000 บาท 
(ค่าลงทะเบียน , ค่าเบี้ยเล้ียงเดนิทางไปราชการ , 
ค่าที่พัก , ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง.ฯลฯ) 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 189,000 บาท 

ใช้สอย 189,000

  รวมทั้งสิน้ 189,000
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15. แนวทางการประเมินโครงการ 
      สิ่งที่ต้องการประเมิน 
  1. ผลการประเมินปฏิบัติราชการ  2. รายงานผลการพัฒนาตนเอง 
      วิธีที่ใช้ในการประเมิน  

แบบประเมินการปฏิบัติราชการรายงานผลการพัฒนาตนเอง  
      ผู้ประเมิน  

ผู้อํานวยการกองกลาง    
 
 
 
                                                                      ลงช่ือ……………………………………………………..…ผู้ขออนุมัติโครงการ 
          นางรพีพรรณ    คทาวัชรกุล  

                                ผู้อํานวยการกองกลาง   
 
         
                                                                        ลงช่ือ……………….…………………………………………ผู้อนุมติัโครงการ 
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัยฤทธ์ิ   ศิลาเดช     

                                                         อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง       
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มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
โครงการเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

แหล่งงบประมาณ  2, เงนิรายได้   
1.  โครงการ บริหารและจัดการทรัพยากรบุคคล    รหัสโครงการ 6120000001/20110107 
2.  ผู้รับผิดชอบโครงการ หัวหน้างาบริหารงานบุคคล  หน่วยงาน งานบริหารบุคคล 
3.  โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 
     ยุทธศาสตร์ที ่06, ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย 
     กลยุทธ ์0604, 6.4 : พัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารและการพัฒนาบุคลากร 
     ตัวชี้วัดที ่6.4.1 ร้อยละความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสาย
วิชาการและสายสนับสนุน 
4.  โครงการสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจําปีของมหาวิทยาลัย 
     แผนงาน  แผนงานบุคลากร 
     ผลผลิต  รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรยีนรู้ตลอดชีวิต 
     งาน/โครงการ  งานบริหารทรัพยากรบุคคล 
5.  หลักการและเหตุผล 
       มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีภารกิจ 4 ด้าน คือ ด้านการผลิต
บัณฑิต การวิจัย การให้บริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และเพ่ือขับเคลื่อนภารกิจ
ดังกล่าว เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ การบริหารและจัดการทรัพยากรบุคคล จึงเป็นปัจจัยสําคัญในการ
สนับสนุนให้ภารกิจของมหาวิทยาลัยบรรลุตามวัตถุประสงค ์
6.  วัตถุประสงค์โครงการ 
  1.  เพ่ือบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ให้ปฏิบัติตามภาระหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายตามข้อตกลง
การปฏิบัติราชการ 
7.  กลุ่มเป้าหมาย 
  ลูกจ้างช่ัวคราวรายเดือน/ลูกจ้างช่ัวคราวรายวัน/อาจารย์พิเศษ 
8.  รูปแบบกิจกรรม  
  บริหารทรัพยากรบุคคล 
9.  สถานทีดํ่าเนนิการ 
  งานบริหารงานบุคคล กองกลาง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
10.  ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ (Output) 

ตัวชี้วัด(Indicators) หน่วยนบั ค่าเป้าหมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. บุคลากรสายวิชาการ คน 67
   2. บุคลากรสายสนับสนุน คน 111
   3. การเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ร้อยละ 100
เชิงคุณภาพ  
   1. ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ร้อยละ 80
เชิงเวลา 
โครงการแล้วเสร็จภายในระเวลาท่ีกําหนด ร้อยละ 80
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11.  ตัวชี้วัดความสําเร็จของกิจกรรม (Output) 

กิจกรรม ตัวชี้วัด(Indicators) หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย(Target) 
ปี 2560 ปี 2561 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.60 – ธ.ค.60)
ไตรมาส 2 

ม.ค.61 – มี.ค.61
ไตรมาส 3 

(เม.ย.61 - มิ.ย.61
ไตรมาส 4 

(ก.ค.61 - ก.ย.61)

1. ค่าจ้างลูกจา้ง
ชั่วคราวรายเดือน 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวน
ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน 

คน 40 40 40 40 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ลูกจ้าง
ชั่วคราวรายเดือนได้รับ
เงินเดือนตรงตามเวลาท่ี
กําหนด 

ร้อยละ 100 100 100 100 

2. ค่าจ้างชั่วคราว
รายวัน 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวน
ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน 

คน 65 65 65 65 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ลูกจ้าง
ชั่วคราวรายวันได้รับ
เงินเดือนตรงตามเวลาท่ี
กําหนด 

ร้อยละ 85 85 85 85 

3. เงินสมทบ
ประกันสังคม 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวน
ลูกจ้างท่ีจ่ายเงินสมทบ
ประกันสังคม 

คน 73 73 73 73 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การ
เบิกจ่ายเงินสบทบตรงตาม
เวลาท่ีกําหนด 

ร้อยละ 85 85 85 85 

4. ค่าตอบแทน
ผู้บริหารท่ีจ้างโดย
เงินรายได้/ท่ีปรึกษา 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวน
ท่ีปรึกษาผู้บริหาร/ผู้บริหาร
ท่ีจ้างด้วยเงินรายได้ 

คน 4 4 4 4 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การ
เบิกจ่ายค่าตอบแทนตรง
ตามเวลาท่ีกําหนด 

ร้อยละ 85 85 85 85 

5. เงินประจํา
ตําแหน่งผู้บริหาร
วิทยาลัยมวยไทย
ศึกษา/เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม/
โรงเรียนสาธิตฯ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวน
ผู้บริหารท่ีได้รับเงินประจํา
ตําแหน่ง 

คน 8 8 8 8 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การ
เบิกจ่ายเงินประจําตําแหน่ง
ตรงตามเวลาท่ีกําหนด 

ร้อยละ 85 85 85 85 

6. เงินเสริม
ตําแหน่ง/ค่าเช่าบ้าน
อาจารย์ชาว
ต่างประเทศ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวน
อาจารย์ชาวต่างประเทศ 

คน 5 5 5 5 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การ
เบิกจ่ายตรงตามเวลาท่ี
กําหนด 
 

ร้อยละ 85 85 85 85 

7. ค่าสอนเกินภาระ
งาน ภาคเรียนท่ี 
1/60 และ 2/60 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละ
การเบิกจ่ายงบประมาณ
ตามแผน 

ร้อยละ 80 - 80 - 
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กิจกรรม ตัวชี้วัด(Indicators) หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย(Target) 
ปี 2560 ปี 2561 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.60 – ธ.ค.60)
ไตรมาส 2 

ม.ค.61 – มี.ค.61
ไตรมาส 3 

(เม.ย.61 - มิ.ย.61
ไตรมาส 4 

(ก.ค.61 - ก.ย.61)

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 
อาจารย์ได้รับค่าสอนเกิน
ภาระงานตามเวลาท่ีกําหนด 

ร้อยละ 90 - 90 - 

8. ค่าจ้างอาจารย์
ประจําตามสัญญา
จ้าง (รายชั่วโมง) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวน
อาจารย์ประจําตามสัญญา
จ้าง (รายชั่วโมง) 

คน 26 - 26 - 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 
อาจารย์ได้รับค่าตอบแทน
ตรงตามเวลาท่ีกําหนด 

ร้อยละ 90 - 90 - 

9. ค่าจ้างอาจารย์
ประจําตามสัญญา 
(รายเดือน) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวน
อาจารย์ประจําตามสัญญา
จ้าง (รายเดือน) 

คน 41 41 41 41 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 
อาจารย์ได้รับเงินเดือนตรง
ตามเวลาท่ีกําหนด 

ร้อยละ 85 85 85 85 

10. เงินสมทบ
กองทุนสํารองเลี้ยง
ชีพ (พนักงาน
ราชการ) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวน
พนักงานราชการท่ีได้รับ
สมทบกองทุนสํารองเลี้ยง
ชีพ 

คน 5 5 5 5 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การ
เบิกจ่ายตรงตามเวลาท่ี
กําหนด 

ร้อยละ 85 85 85 85 

11. ค่าใช้จ่ายสําหรับ
การต่อวีซ่า (อาจารย์
ชาวต่างประเทศ
คณะครุศาสตร์) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวน
อาจารย์ชาวต่างประเทศ 

คน - - 2 - 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การ
ดําเนินการต่อวีซ่าเป็นไป
อย่างเรียบร้อย 

ร้อยละ - - 80 - 

12. ค่าใช้จ่ายสําหรับ
ต่อวีซ่า (อาจารย์ชาว
ต่างประเทศคณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวน
อาจารย์ชาวต่างประเทศ 

คน 2 2 2 - 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การ
ดําเนินการต่อวีซ่าเป็นไป
อย่างเรียบร้อย 

ร้อยละ 80 80 80 - 

 
12. ผลทีค่าดวา่จะได้รับ 
 บุคลากรทุกคนปฏิบัติตามภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 
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13. แผนการดําเนนิงาน   

กิจกรรม รวมทั้งสิ้น 
แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน(บาท) 

ปี 2560 ปี 2561 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.60 – ธ.ค.60) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.61 – มี.ค.61) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.61 – มิ.ย.61) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.61 – ก.ย.61) 

1. ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายเดอืน 12,817,680 3,204,420 3,204,420 3,204,420 3,204,420 
2. ค่าจ้างชั่วคราวรายวัน 9,202,280 2,300,570 2,300,570 2,300,570 2,300,570 
3. เงินสมทบประกันสังคม 980,430 245,100 245,100 245,100 245,100 
4. ค่าตอบแทนผู้บริหารที่จ้างโดย
เงินรายได้/ที่ปรกึษา 

600,000 150,000 150,000 150,000 150,000 

5. เงินประจําตาํแหน่งผู้บริหาร
วิทยาลัยมวยไทยศึกษา/เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม/โรงเรียนสาธิตฯ 

1,392,000 348,000 348,000 348,000 348,000 

6. เงินเสริมตําแหน่ง/ค่าเช่าบ้าน
อาจารย์ชาวต่างประเทศ 

329,400 82,350 82,350 82,350 82,350 

7. ค่าสอนเกินภาระงาน ภาคเรยีนที่ 
1/60 และ 2/60 

3,884,910 1,942,455 - 1,942,455 - 

8. ค่าจ้างอาจารย์ประจําตามสัญญา
จ้าง (รายชั่วโมง) 

2,155,000 1,077,500. - 1,077,500 - 

9. ค่าจ้างอาจารย์ประจําตามสัญญา 
(รายเดือน) 

7,371,720 1,842,930 1,842,930 1,842,930 1,842,930 

10. เงินสมทบกองทุนสํารองเล้ียง
ชีพ (พนกังานราชการ) 

45,420 11,355 11,355 11,355 11,355 

11. ค่าใช้จ่ายสําหรับการต่อวีซา่ 
(อาจารย์ชาวต่างประเทศคณะครุ
ศาสตร์) 

8,000 - - 8,000 - 

12. ค่าใช้จ่ายสําหรับต่อวีซ่า 
(อาจารย์ชาวต่างประเทศคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 

24,000 8,000 8,000 8,000 - 

 
14. งบประมาณท่ีใช ้

กิจกรรม 
รายการ/รายละเอียดค่าใชจ้่าย/คุณลักษณะครุภัณฑ์/

รูปแบบรายการที่ดินและสิ่งกอ่สร้าง 
หมวด
รายจ่าย 

จํานวนเงิน 

1. ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวราย
เดือน 
รหัสเบิกจ่าย 
201101070112 

ค่าจ้างชั่วคราว 12,817680  บาท 
       - ค่าจ้างชัว่คราวรายเดือน จํานวน 44 คน เป็นเงิน 
12,817680  บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 12,817,680  บาท 

ค่าจ้าง
ชั่วคราว 

12,817,680

2. ค่าจ้างชั่วคราวรายวัน 
รหัสเบิกจ่าย 
201101070212 

ค่าจ้างชั่วคราว 9,202,280 บาท 
      - ค่าจ้างชัว่คราวรายวัน จาํนวน 65 คน เป็นเงิน 
9,202,280บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 9,202,280 บาท 

ค่าจ้าง
ชั่วคราว 

9,202,280
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กิจกรรม 
รายการ/รายละเอียดค่าใชจ้่าย/คุณลักษณะครุภัณฑ์/

รูปแบบรายการที่ดินและสิ่งกอ่สร้าง 
หมวด
รายจ่าย 

จํานวนเงิน 

3. เงินสมทบประกันสังคม 
รหัสเบิกจ่าย 
201101070321 

ค่าใช้สอย 980,430 บาท
      - เงินสมทบประกันสังคม จํานวน 73 คน เป็นเงิน 
980,430 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 980,430 บาท

ใช้สอย 980,430

4. ค่าตอบแทนผู้บริหารที่
จ้างโดยเงินรายได้/ที่ปรึกษา 
รหัสเบิกจ่าย 
201101070421 

ค่าตอบแทน 600,000 บาท
      - ค่าตอบแทนที่ปรึกษา จํานวน 2 คนๆละ 12 
เดือนๆละ15,000 บาท เป็นเงนิ 360,000 บาท 
      - ค่าตอบแทนผู้บริหารที่จา้งด้วยเงินรายได้ จํานวน  
1 คนๆละ 12 เดอืนๆละ 20,000 บาท เป็นเงิน 240,000 
บาท  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 600,000 บาท

ตอบแทน 600,000

5. เงินประจําตาํแหน่ง
ผู้บริหารวทิยาลัยมวยไทย
ศึกษา/เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม/โรงเรียนสาธิตฯ 
รหัสเบิกจ่าย 
201101070521 

ค่าตอบแทน 1,392,000 บาท
      - เงินประจําตําแหน่งผู้บรหิารวทิยาลัยมวยไทย
ศึกษาฯ จํานวน 3 คน เป็นเงิน 508,800 บาท 
     - เงินประจาํตําแหน่งผู้บรหิารคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม จาํนวน 4 คน เปน็เงิน 643,200 บาท 
     - เงินประจาํตําแหน่งผู้บรหิารโรงเรยีนสาธิต  
จํานวน  1 คน เป็นเงิน 240,000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,392,000 บาท

ตอบแทน 1,392,000

6. เงินเสริมตําแหน่ง/ค่าเช่า
บ้านอาจารย์ชาว
ต่างประเทศ 
รหัสเบิกจ่าย 
201101070621 

ค่าตอบแทน 329,400 บาท
      - ค่าเช่าบ้าน จํานวน 1 คนๆละ 12 เดอืนๆละ 8,000 
บาท เป็นเงิน 96,000 บาท 
      - เงินเสริมตําแหน่ง จํานวน  5 คนๆละ 12 เดือนๆ
ละ 3,890 บาท เป็นเงิน 233,400 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 329,400 บาท

ตอบแทน 329,400

7. ค่าสอนเกินภาระงาน 
ภาคเรียนที่ 1/60 และ 2/60 
รหัสเบิกจ่าย 
201101070721 

ค่าตอบแทน 3,884,910 บาท
      - ค่าสอนเกินภาระงาน ภาคเรียนที่ 1/60 จํานวน 
1,942,455 บาท 
      - ค่าสอนเกินภาระงาน ภาคเรียนที่ 2/60 จํานวน 
1,942,455 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,884,910 บาท

ตอบแทน 3,884,910

8. ค่าจ้างอาจารย์ประจํา
ตามสัญญาจ้าง (รายชัว่โมง) 
รหัสเบิกจ่าย 
201101070821 

ค่าตอบแทน 2,155,000 บาท
      - ค่าจ้างอาจารย์ประจําตามสัญญาจ้าง (รายช่ัวโมง)
ภาคเรียนที่ 1/60 และ 2/60  จาํนวน 26 คน เป็นเงิน 
2,155,000 บาท  
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,155,000 บาท

ตอบแทน 2,155,000

9. ค่าจ้างอาจารย์ประจํา
ตามสัญญา (รายเดือน) 
รหัสเบิกจ่าย 
201101070912 

ค่าจ้างชั่วคราว 7,371,720 บาท
      - ค่าจ้างอาจารย์ประจําตามสัญญาจ้าง จาํนวน 41 
คน เป็นเงิน 7,371,720 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 7,371,720 บาท

ค่าจ้าง
ชั่วคราว 

7,371,720

10. เงินสมทบกองทุนสํารอง
เล้ียงชีพ (พนักงานราชการ) 
รหัสเบิกจ่าย 20110107102

ค่าใช้สอย 45,420 บาท 
      - เงินสมทบกองทุนสํารองเล้ียงชีพ (พนักงาน
ราชการ)จํานวน 5 คน เป็นเงิน 45,420 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 45,420 บาท 

ใช้สอย 45,420
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กิจกรรม 
รายการ/รายละเอียดค่าใชจ้่าย/คุณลักษณะครุภัณฑ์/

รูปแบบรายการที่ดินและสิ่งกอ่สร้าง 
หมวด
รายจ่าย 

จํานวนเงิน 

11. ค่าใช้จ่ายสําหรับการต่อ   
วีซ่า (อาจารย์ชาว
ต่างประเทศคณะครุศาสตร์) 
รหัสเบิกจ่าย 
201101071121 

ค่าใช้สอย 8,000 บาท 
      - ค่าใช้จ่ายสําหรับการต่อวีซ่าอาจารย์ชาว
ต่างประเทศคณะครุศาสตร์ จํานวน 2 คนๆละ 4,000 
บาท เป็นเงิน 8,000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 8,000 บาท 

ใช้สอย 8,000

12. ค่าใช้จ่ายสําหรับต่อวีซ่า 
(อาจารย์ชาวต่างประเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์) 
รหัสเบิกจ่าย 
201101071221 

ค่าใช้สอย 24,000 บาท 
      - ค่าใช้จ่ายสําหรับการต่อวีซ่าอาจารย์ชาว
ต่างประเทศคณะมนุษยศาสตรฯ์ จํานวน 6 คนๆละ 
4,000 บาท เปน็เงิน 24,000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 24,000  บาท 

ใช้สอย 24,000

  รวมทั้งสิ้น 38,810,840

15. แนวทางการประเมินโครงการ 
      สิ่งที่ต้องการประเมิน 
  รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 
      วิธีที่ใช้ในการประเมิน  

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 
      ผู้ประเมิน  

หัวหน้างานบริหารงานบุคคล 
 

 
 
                                                                      ลงช่ือ……………………………………………………..…ผู้ขออนุมัติโครงการ 
                  นายสวงค์  พ่อค้า  

                      หัวหน้างาบริหารงานบุคคล 
 
        
                                                                        ลงช่ือ……………….…………………………………………ผู้อนุมติัโครงการ 
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัยฤทธ์ิ   ศิลาเดช     

                                                        อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง       
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มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
โครงการเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 
แหล่งงบประมาณ  2, เงนิรายได้   
1.  โครงการ บริหารและจัดการกองทุนพัฒนาบุคลากรศึกษาต่อระดับปริญญาโทและเอก  รหัสโครงการ 
6120000002/20230223 
2.  ผู้รับผิดชอบโครงการ รองอธิการบดีฝ่ายบุคคล ภูมสิถาปัตย์ และนิติกร หน่วยงาน งานบริหารบุคคล 
3.  โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 
     ยุทธศาสตร์ที ่06, ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย 
     กลยุทธ ์0604, 6.4 : พัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารและการพัฒนาบุคลากร 
     ตัวชี้วัดที ่6.4.1 ร้อยละความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสาย
วิชาการและสายสนับสนุน 
4.  โครงการสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจําปีของมหาวิทยาลัย 
     แผนงาน  แผนงานพ้ืนฐาน 
     ผลผลิต  ผู้สําเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
     งาน/โครงการ  งานบริหารจัดการ/พัฒนา 
5.  หลักการและเหตุผล 
  ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 มาตรา 7 ให้มหาวิทยาลัยเป็น
สถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่เสริมสร้างพลังปัญญาของแผ่นดิน ฟ้ืนฟูพลังการเรียน เชิดชูภูมิ
ปัญญาของท้องถิ่น สร้างสรรค์ศิลปะวิทยา เพ่ือความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและย่ังยืนของปวงชน มีส่วน
ร่วมในการจัดการ การบํารุงรักษา การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและ
ย่ังยืน โดยมีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริมทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะ
ครูมหาวิทยาลัยได้จัดทําแผนกลยุทธ์พัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏหมุ่บ้านจอมบึง 4 ปี (พ.ศ. 2556-2560) 
โดยมีพันธกิจ พัฒนาคุณาภาพผลงานตามภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงทุกด้าน และ
ดูแลคุณภาพชีวิตบุคลากรของมหาวิทยาลัยทุกคน เป้าประสงค์ที่ 3บุคลากรได้รับการพัฒนา และดูแลด้าน
สวัสดิภาพ สวัสดิการบุคลากรของมหาวิทยาลัยทุกคน เป้าประสงค์ที่ 3 บุคลากรได้รับการพัฒนาและดูแล
ด้านสวัสดิการอย่างมีคุณภาพ(Quality Human Resources) จากแผนยุทธศาสตร์พัฒนามหาวิทยาลัยดังกล่าว 
ได้เช่ือมโยงและสอดคล้องกับกลยุทธ์ิและมาตรการในการดําเนินการ  จากกลยุทธิและมาตรการดังกล่าว 
งานบริหารบุคคล กองกลาง สํานักงานอธิการบดี ในฐานะหน่วยงานสนับสนุนภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา
จึงจําเป็นต้องมีทรัพยากรบุคลากร งบประมาณ และการบริหารจัดการ เพ่ือสนับสนุนภารกิจให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย 
6.  วัตถุประสงค์โครงการ 
  1. เพ่ือพัฒนาศักยภาพของคณาจารย์และบุคลากร และส่งเสริมความก้าวหน้าสายสนับสนุนเข้าสู่
ตําแหน่งทางวิชาการ 2. เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานในการพัฒนาบุคลากร และการปฏิบัติงาน
ตามภาระหน้าที่ของส่วนราชการต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยให้ปฏิบัติภารกิจได้บรรลุเป้าหมาย   3. เพ่ือให้
ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการทุกหน่วยงานในสํานักงานอธิการบดี   
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7.  กลุ่มเป้าหมาย 
  บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  
8. รูปแบบกิจกรรม  
  1. จัดประชุมพิจารณาผู้ได้รับทุน  2. ประกาศรายช่ือผู้ได้รับทุน  3. จัดทําสัญญาการรับทุน  4.
รายงานผลการศึกษา 
9. สถานที่ดําเนินการ 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
 
10.  ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ (Output) 

ตัวชี้วัด(Indicators) หน่วยนบั ค่าเป้าหมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. การเบิกจา่ยงบประมาณตามแผน ร้อยละ 80 
   3. การเบิกจา่ยงบประมาณในภาพรวม ร้อยละ 80 
เชิงคุณภาพ    
   1. ผลการประเมินการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของ
ผู้บริหาร 

คะแนน 4 

เชิงเวลา   
   1. โครงการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด ร้อยละ 80 

 
11.  ตัวชี้วัดความสําเร็จของกิจกรรม (Output) 

กิจกรรม ตัวชี้วัด(Indicators) หน่วยนบั

ค่าเป้าหมาย(Target) 
ปี 2560 ปี 2561 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.60 – ธ.ค.60)
ไตรมาส 2 

(ม.ค.61 – มี.ค.61) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.61 - มิ.ย.
61) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.61 - ก.ย.61)

1. บริหารและ
จัดการกองทุน
พัฒนาบุคลากร
ศึกษาต่อระดับ
ปริญญาโทและ
เอก 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : 
สบทบกองทุน
พัฒนาบุคลากร
ศึกษาต่อระดับ
ปริญญาโทและเอก 

ครั้ง 1 - - - 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : 
การบริหารจัดการ
กองทุนเป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ 

ร้อยละ 80 - - - 

 
12. ผลทีค่าดวา่จะได้รับ 
  1. คณาจารย์และบุคลากรได้รับการส่งเสริมความก้าวหน้า และพัฒนาศักยภาพของตนเอง  
  2. คณาจารย์และบุคลากรได้รับการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น   
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13. แผนการดําเนนิงาน   

กิจกรรม รวมทั้งสิน้ 
แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงนิ(บาท) 

ปี 2560 ปี 2561 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.60 – ธ.ค.60) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.61 – มี.ค.61) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.61 – มิ.ย.61)
ไตรมาส 4 

(ก.ค.61 – ก.ย.61) 

1. บริหารและจัดการกองทุนพัฒนา
บุคลากรศึกษาต่อระดับปริญญาโท
และเอก 

1,000,000 1,000,000 - - - 

 
14. งบประมาณท่ีใช ้

กิจกรรม 
รายการ/รายละเอียดคา่ใช้จ่าย/คณุลักษณะ

ครุภัณฑ์/รปูแบบรายการทีดิ่นและ
สิ่งก่อสรา้ง 

หมวด
รายจ่าย 

จํานวนเงิน 

1. บริหารและจัดการ
กองทุนพัฒนาบุคลากร
ศึกษาต่อระดับปริญญา
โทและเอก 
รหัสเบิกจ่าย 
202302230144 

เงินอุดหนุน 1,000 ,000 บาท 
     - สบทบกองทุนพัฒนาบุคลากรศึกษาต่อ
ระดับปริญญาโทและเอก เป็นเงิน 1,000,000 
บาท 
รวมเป็นเงนิทัง้สิ้น 1,000,000 บาท 

เงิน
อุดหนุน 

1,000,000

  รวม
ทั้งสิน้ 

1,000,000

 
15. แนวทางการประเมินโครงการ 
      สิ่งที่ต้องการประเมิน 
  1.รายงานการประชุมพิจารณาผู้ได้รับทุน  2.ประกาศผู้ได้รับทุนการศึกษา  3.รายงานผลการศึกษา
ของผู้ได้รับทุน   
      วิธีที่ใช้ในการประเมิน  

1. รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาทุน   2. รายงานผลการปฏิบัติงานรายไตรมาส 3. รายงาน
ผลการศึกษาของผู้ได้รับทุน  ผู้ประเมิน  
  รองอธิการบดีฝ่ายบุคคล ภูมสิถาปัตย์ และนิติกร 
 
                                                                      ลงช่ือ……………………………………………………..…ผู้ขออนุมัติโครงการ 
              อาจารย์ ดร.วินัย   ชุ่มช่ืน  

                     รองอธิการบดีฝ่ายบุคคล ภูมสิถาปัตย์ และนิติกร 
 
         
                                                                        ลงช่ือ……………….…………………………………………ผู้อนุมติัโครงการ 
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัยฤทธ์ิ   ศิลาเดช     

                                                         อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง       
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มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
โครงการเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 
แหล่งงบประมาณ  2, เงนิรายได้   
1.  โครงการ บริหารงานอาคารสถานที่และภูมทิัศน์สถาปัตย์  รหัสโครงการ 6122000003/20230224 
2.  ผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี   หน่วยงาน งานอาคารสถานที ่
3.  โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 
     ยุทธศาสตร์ที ่06, ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย 
     กลยุทธ ์0602, 6.2 : พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยย่ังยืน 
     ตัวชี้วัดที ่6.2.2 ผลการประเมินสํานักงานสีเขียว 
4. โครงการสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจําปขีองมหาวิทยาลัย 
     แผนงาน  แผนงานพ้ืนฐาน 
     ผลผลิต  ผู้สําเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
     งาน/โครงการ  งานบริหารจัดการ/พัฒนา 
5. หลักการและเหตุผล 
  ปัจจุบันฝ่ายอาคารสถานท่ีฯ ต้องปฏิบัติงานหรือให้บริการงานแบ่งเป็น 2 ภารกิจหลักดังน้ี 1) 
ภารกิจงานพ้ืนฐานหรืองานประจํา คือ จะต้องดําเนินงานทั้งในเรื่อง งานซ่อมบํารุงทั่วไป , งานซ่อมบํารุง
ระบบสาธารณูปโภค งานทําความสะอาดอาคารและสถานที่ ภาคสนาม , งานดูแลพัฒนาภูมิทัศน์ , งาน
ให้บริการจัดสถานที่ และงานรักษาความปลอดภัย และ 2) ภารกิจงานฉุกเฉินหรือตามนโยบายผู้บริหาร คือ 
งานท่ีต้องเร่งให้บริการโดยทันที หรืองานที่ผู้บริหารมอบหมาย โดยเป็นงานแก้ปัญหาเฉพาะหน้า รวดเร็ว 
ทันเหตุการณ์ และมีเหตุมีผลมีความจําเป็นต้องทํา ถ้าไม่ทํามหาวิทยาลัยอาจเสียหาย การนี้การดําเนินงาน
ทั้ง 2 ภารกิจหลักจึงเป็นการตอบสนองความต้องการในเรื่องของความสะดวกในการดํารงชีวิตที่สุขกายสุขใจ  
ของผู้เรียน ผู้สอน และผู้อาศัยในมหาวิทยาลัย อีกทั้งยังทําให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีของมหาวิทยาลัยกับ
บุคลากรที่อาศัยใช้ชีวิตทั้งในเรื่องการทํางาน และการพักผ่อนหลังเลิกงาน จะต้องอาศัยความร่วมไม้ร่วมมือ
กันระหว่างผู้ปฏิบัติการดําเนินงาน  ผู้อยู่ผู้อาศัย  พร้อมทั้งความสะดวกในเร่ืองของวัสดุ  อุปกรณ์ตามแต่ละ
ด้านงาน ต่าง ๆ ที่กล่าวถึง ดังน้ันสิ่งเหล่าน้ีเองจึงเป็นองค์ประกอบที่สําคัญที่จะให้การขับเคลื่อนในเรื่องการ
ดําเนินงานซ่อมบํารุงและงานเฉพาะกิจต่าง ๆ ผ่านพ้นไปด้วยดี ทําให้บุคลากรทั้งมหาวิทยาลัยมี่ความผาสุก
มากยิ่งขึ้น อีกทั้งกิจกรรมดังกล่าวยังเป็นกิจกรรมท่ีส่งผลในการสนองยุทธศาสตร์และผลผลิตของ
มหาวิทยาลัย  ในเรื่องการสร้างระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยที่ดีเน้นความมีเสถียรภาพ  และการ
สร้างภาพลักษณ์ที่โดดเด่น 
6. วัตถุประสงค์โครงการ 
  1. เพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็น “มหาวิทยาลัยย่ังยืน”   
  2.เพ่ือสนับสนุนการเรียนรู้ทางกายภาพและสิ่งอํานวยความสะดวกให้ปรมิาณเพียงพอและมี
คุณภาพพร้อมใช้งานต่อผู้ใช้บริการทุกประเภท  
  3. เพ่ือพัฒนาและสนับสนุนแผนการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยให้สําเร็จทุกภาคส่วน ตามท่ี
มหาวิทยาลัยมอบหมาย  
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7. กลุ่มเป้าหมาย 
  ผู้บริหาร นักศกึษา ข้าราชการ อาจารย์ บุคลากรของมหาวิทยาลัย และบุคคลทั่วไป 
8. รูปแบบกิจกรรม  
  1. ซ่อมบํารุงระบบสาธารณูปโภค ระบบไฟฟ้า ระบบเคร่ืองปรับอากาศ  
  2. ซ่อมปรับปรุงอาคารเรียน บ้านพัก หอพัก อาคารประกอบการ และแหล่งเรียนรู้ภายใน
มหาวิทยาลัย  
  3. จัดหาวัสดุสําหรับการรักษาความสะอาดอาคารสถานที่ และสนาม  
  4. จัดหาวัสดุตกแต่งภูมิทัศน์ และบํารุงรักษา  
  5. ดําเนินโครงการสํานักงานสีเขียว  
9. สถานที่ดําเนินการ 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
10.  ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ (Output) 

ตัวชี้วัด(Indicators) หน่วยนบั ค่าเป้าหมาย(Target)
เชิงปริมาณ 
   1. การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผน ร้อยละ 80
   2. การเบิกจ่ายงบประมาณงบลงทุน ร้อยละ 85
   3. การเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ร้อยละ 80
เชิงคุณภาพ  
   1. ผลการประเมินการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีของผู้บริหาร คะแนน 4
เชิงเวลา 
   1. โครงการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาท่ีกําหนด ร้อยละ 80

 

11.  ตัวชี้วัดความสําเร็จของกิจกรรม (Output) 

กิจกรรม ตัวชี้วัด(Indicators) 
หน่วย
นับ 

ค่าเป้าหมาย(Target) 
ปี 2560 ปี 2561 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.60 – ธ.ค.60)
ไตรมาส 2 

ม.ค.61 – มี.ค.61)
ไตรมาส 3 

(เม.ย.61 - มิ.ย.61)
ไตรมาส 4 

(ก.ค.61 - ก.ย.61)

1. บริหารงาน
โสตทัศนูปกรณ์
ห้องเรียนและห้อง
ประชุมอาคารเรียน14
และอาคารอํานวยการ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : วัสดุ
อุปกรณ์และการซ่อมบํารุง
ระบบฯ 

รายการ 6 1 - - 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : วัสดุ
อุปกรณ์และการซ่อมบํารุง
ระบบฯมีคุณภาพตรงตามท่ี
กําหนด 

ร้อยละ 95 95 - - 

2. ค่าโทรศัพท์งาน
บริการโสตทัศนูปกรณ์ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ชําระค่า
โทรศัพท์ 

คร้ัง 3 3 3 3 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การ
ชําระค่าโทรศัพท์เป็นไปตาม
เวลาท่ีกําหนด 

ร้อยละ 95 95 95 95 

3. จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์
สํานักงาน 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : วัสดุ
อุปกรณ์สํานักงาน 
 

รายการ 10 5 5 4 
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กิจกรรม ตัวชี้วัด(Indicators) 
หน่วย
นับ 

ค่าเป้าหมาย(Target) 
ปี 2560 ปี 2561 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.60 – ธ.ค.60)
ไตรมาส 2 

ม.ค.61 – มี.ค.61)
ไตรมาส 3 

(เม.ย.61 - มิ.ย.61)
ไตรมาส 4 

(ก.ค.61 - ก.ย.61)

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : วัสดุ
อุปกรณ์สํานักงานมีคุณภาพ
ตรงตามท่ีกําหนด 

ร้อยละ 80 80 80 80 

4. บริหารงานวัสดุ
ประปา 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : วัสดุ
อุปกรณ์งานประปา 

รายการ 20 20 11 10 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : วัสดุ
อุปกรณ์งานประปามีคุณภาพ
ตรงตามท่ีกําหนด 

ร้อยละ 80 80 80 80 

5. บริหารงานไฟฟ้า ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : วัสดุ
อุปกรณ์งานไฟฟ้า 

รายการ 10 10 8 - 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : วัสดุ
อุปกรณ์งานไฟฟ้ามีคุณภาพ
ตรงตามท่ีกําหนด 

ร้อยละ 80 80 80 - 

6. บริหารงาน ซ่อม
บํารุงเคร่ืองปรับอากาศ 
ลิฟท์ กล้องวงจรปิด
และโทรศัพท์ภายใน
มหาวิทยาลัย 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : วัสดุ
อุปกรณ์ในการซ่อมบํารุงระบบ
ต่างๆ  

รายการ 10 9 5 5 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : วัสดุ
อุปกรณ์การซ่อมบํารุงระบบ
ต่างๆมีคุณภาพตรงตามท่ี
กําหนด 

ร้อยละ 80 80 80 80 

7. บริหารงานซ่อม
บํารุงและรักษาอาคาร
และสิ่งก่อสร้าง 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : วัสดุ
อุปกรณ์การซ่อมบํารุงฯ 

รายการ 40 20 10 7 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : วัสดุ
อุปกรณ์การซ่อมบํารุงฯมี
คุณภาพตรงตามท่ีกําหนด 

ร้อยละ 80 80 80 80 

8. บริหารงานทําความ
สะอาดอาคารต่าง ๆ 
และภาคสนาม 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : วัสดุ
อุปกรณ์งานทําความสะอาด 

รายการ 10 10 5 5 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : วัสดุ
อุปกรณ์งานทําความสะอาด
มีคุณภาพตรงตามท่ีกําหนด 

ร้อยละ 80 80 80 80 

9. บริหารงานหน่วยภูมิ
ทัศน์ (โรงเรือนเพาะชํา) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : วัสดุ
อุปกรณ์ประจําหน่วยภูมิทัศน์

รายการ 10 6 5 5 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : วัสดุ
อุปกรณ์ประจําหน่วยภูมิ
ทัศน์มีคุณภาพตรงตามท่ี
กําหนด 

ร้อยละ 80 80 80 80 

10. บริหารงานหน่วย
ตัดหญ้าภาคสนาม 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : วัสดุ
อุปกรณ์งานตัดหญ้า
ภาคสนาม 
 

รายการ 4 3 2 2 
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กิจกรรม ตัวชี้วัด(Indicators) 
หน่วย
นับ 

ค่าเป้าหมาย(Target) 
ปี 2560 ปี 2561 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.60 – ธ.ค.60)
ไตรมาส 2 

ม.ค.61 – มี.ค.61)
ไตรมาส 3 

(เม.ย.61 - มิ.ย.61)
ไตรมาส 4 

(ก.ค.61 - ก.ย.61)

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : วัสดุ
อุปกรณ์งานตัดหญ้า
ภาคสนามมีคุณภาพตรง
ตามที่กําหนด 

ร้อยละ 80 80 80 80 

11. บริหารจัดการงาน
ปรับภูมิทัศน์ภายใน
มหาวิทยาลัย 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : วัสดุ
อุปกรณ์งานปรับภูมิทัศน์
ภายในมหาวิทยาลัย 

รายการ 1 1 1 1 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : วัสดุ
อุปกรณ์งานปรับภูมิทัศน์
ภายในมหาวิทยาลัยมี
คุณภาพตรงตามท่ีกําหนด 

ร้อยละ 80 80 80 80 

12. บริหารจัดการงาน
จราจรภายใน
มหาวิทยาลัย 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : วัสดุ
อุปกรณ์งานจราจรภายใน
มหาวิทยาลัย 

รายการ 4 4 4 8 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : วัสดุ
อุปกรณ์งานจราจรภายใน
มหาวิทยาลัยมีคุณภาพตรง
ตามที่กําหนด 

ร้อยละ 80 80 80 80 

13. จ้างติดต้ังสัญญาณ
งานจราจรบนถนนทาง
หลวงหมายเลข 3087 
ภายในมหาวิทยาลัย 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การ
ติดต้ังสัญญางานจราจรบน
ถนนทางหลวงหมายเลข 
3087 ภายในมหาวิทยาลัย 

งาน - 1 0 0 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การ
ติดต้ังสัญญางานจราจร
เป็นไปตามรูปแบบท่ีกําหนด

ร้อยละ - 80 - - 

14. จัดซ้ือเคร่ืองปร้ิน
เตอร์ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เคร่ือง
ปร้ินเตอร์ 

เคร่ือง 1 - - - 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : เคร่ือง
ปร้ินเตอร์เป็นไปตาม
คุณลักษณะท่ีกําหนด 

ร้อยละ 95 - - - 

15. จัดซ้ือปั๊มหอยโข่ง
ไฟฟ้า 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ปั๊ม
หอยโข่งไฟฟ้า 

เคร่ือง 1 - - - 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ปั๊ม
หอยโข่งไฟฟ้าเป็นไปตาม
คุณลักษณะท่ีกําหนด 

ร้อยละ 95 - - - 

16. ศึกษาดูงานของ
บุคลากรของหน่วยงาน
อาคารสถานท่ีฯ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 
จํานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

คน - - - 60 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละ
ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

ร้อยละ - - - 85 
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กิจกรรม ตัวชี้วัด(Indicators) 
หน่วย
นับ 

ค่าเป้าหมาย(Target) 
ปี 2560 ปี 2561 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.60 – ธ.ค.60)
ไตรมาส 2 

ม.ค.61 – มี.ค.61)
ไตรมาส 3 

(เม.ย.61 - มิ.ย.61)
ไตรมาส 4 

(ก.ค.61 - ก.ย.61)

17. อบรมการซ้อม
ดับเพลิง 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 
จํานวนผู้เข้ารับการอบรม 

คน - - - 70 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อย
ละความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมอบรม 

ร้อยละ - - - 80 

18. งบแก้ไขปัญหา
ฉุกเฉินเร่งด่วน สําหรับ
งานของงานอาคาร
สถานท่ีและภูมิทัศน์ 
สถาปัตย์ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การ
แก้ไขปัญหางานอาคาร
สถานท่ีฯ 

คร้ัง 1 1 - - 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การ
แก้ไขปัญหางานอาคาร
สถานท่ีฯ เป็นไปด้วยความ
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

ร้อยละ 80 80 - - 

19. จัดซ้ือพัดลมโคจร ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 
จํานวนพัดลมโคจร 

ตัว 30 - - - 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : พัดลม
โคจรเป็นไปตาม
คุณลักษณะท่ีกําหนด 

ร้อยละ 80 - - - 

20. จัดซ้ือชุดนั่งร้าน ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 
จํานวนชุดนั่งร้าน 

ชุด 4 - - - 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ชุด
นั่งร้านเป็นไปตาม
คุณลักษณะท่ีกําหนด 

ร้อยละ 80 - - - 

 
12. ผลทีค่าดวา่จะได้รับ 
  1.  มหาวิทยาลัยมีอาคารที่เหมาะสมต่อการใช้งาน   และมภูีมิทัศน์ที่น่าอยู่ สวยงาม รวมทั้งให้
ความสะดวกต่อผู้เรียน ผู้สอน และมหาวิทยาลัยในการใช้บริการอาคารสถานที ่ 
  2. ผลการดําเนินงานมีความสอดคล้องกับนโยบายทุกด้านของมหาวิทยาลัย 3. มหาวิทยาลัยมี
สภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นอย่างมีคุณภาพ 
 
13. แผนการดําเนนิงาน   

กิจกรรม รวมทั้งสิ้น 

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน(บาท) 
ปี 2560 ปี 2561 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.60 – ธ.ค.60)
ไตรมาส 2 

(ม.ค.61 – มี.ค.61) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.61–มิ.ย.61)
ไตรมาส 4 

(ก.ค.61 – ก.ย.61)

1. บริหารงานโสตทัศนูปกรณห์้องเรียนและ
ห้องประชุมอาคารเรยีน14และอาคาร
อํานวยการ 

11,700 9,200 2,500 - - 

2. ค่าโทรศัพทง์านบริการโสตทศันูปกรณ ์ 3,186 796.50 796.50 796.50 796.50 
3. จดัซื้อวัสดุอปุกรณ์สํานักงาน 50,000 20,000 10,000 10,000 10,000 
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กิจกรรม รวมทั้งสิ้น 

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน(บาท) 
ปี 2560 ปี 2561 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.60 – ธ.ค.60)
ไตรมาส 2 

(ม.ค.61 – มี.ค.61) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.61–มิ.ย.61)
ไตรมาส 4 

(ก.ค.61 – ก.ย.61)

4. บริหารงานวสัดุประปา 212,046 62,046 50,000 50,000 50,000 
5. บริหารงานไฟฟ้า 195,520 95,000 50,260 50,260 - 
6. บริหารงาน ซ่อมบํารุงเครื่องปรับอากาศ 
ลิฟท์ กล้องวงจรปิดและโทรศัพท์ภายใน
มหาวิทยาลัย 

277,540 135,000 52,540 50,000 40,000 

7. บริหารงานซอ่มบํารุงและรกัษาอาคารและ
ส่ิงก่อสร้าง 

325,365 175,365 50,000 50,000 50,000 

8. บริหารงานทาํความสะอาดอาคารต่าง ๆ 
และภาคสนาม 

448,570 200,000 100,000 98,570 50,000 

9. บริหารงานหน่วยภูมิทัศน์ 
(โรงเรือนเพาะชาํ) 

121,100 51,100 40,000 20,000 10,000 

10. บริหารงานหน่วยตัดหญ้าภาคสนาม 38,160 15,000 13,160 5,000 5,000 
11. บริหารจัดการงานปรับภูมิทัศน์ภายใน
มหาวิทยาลัย 

84,600 24,600 20,000 20,000 20,000 

12. บริหารจัดการงานจราจรภายใน
มหาวิทยาลัย 

93,130 33,130 20,000 20,000 20,000 

13. จ้างติดตัง้สัญญาณงานจราจรบนถนนทาง
หลวงหมายเลข 3087 ภายในมหาวิทยาลัย 

297,500 - 297,500 - - 

14. จัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร ์ 5,400 5,400 - - - 
15. จัดซื้อปั๊มหอยโข่งไฟฟ้า 9,800 9,800 - - - 
16. ศึกษาดูงานของบุคลากรของหน่วยงาน
อาคารสถานทีฯ่ 

21,400 - - - 21,400 

17. อบรมการซ้อมดับเพลิง 29,065 - - - 29,065 
18. งบแก้ไขปญัหาฉุกเฉินเร่งด่วน สําหรับงาน
ของงานอาคารสถานที่และภูมิทัศน์สถาปัตย ์

105,598 51,366.50 54,231.50 - - 

19. จัดซื้อพัดลมโคจร 51,000 51,000 - - - 
20. จัดซื้อชดุน่ังร้าน 6,120 6,120 - - - 
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14. งบประมาณท่ีใช ้

กิจกรรม 
รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลักษณะครุภัณฑ์/

รูปแบบรายการท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
หมวด
รายจ่าย 

จํานวนเงิน 

1. บริหารงานโสตทัศนูปกรณ์
ห้องเรียนและห้องประชุม
อาคารเรียน14และอาคาร
อํานวยการ 
รหัสเบิกจ่าย 202302240121 

ค่าใช้สอย 2,500 บาท 
     - ค่าซ่อมบํารุงระบบ Outlet ห้องเรียนและห้องประชุม 
จํานวน 1 คร้ัง เป็นเงิน  2,500 บาท 
ค่าวัสดุ 9,200 บาท 
     - สายสัญญาณภาพ VGA คุณภาพสูง ความยาว 5 เมตร 
จํานวน 5 เส้นๆละ 400 บาท เป็นเงิน 2,000 บาท  
     - สายสัญญาณภาพ VGA คุณภาพสูง ความยาว 10 เมตร 
จํานวน 2 เส้นๆละ 1,600 บาท  เป็นเงิน 3,200 บาท  
     - ถ่านกระดุมใส่รีโมทเคร่ืองเปรแจคเตอร์ จํานวน 2 แพคๆ 
ละ 100 บาท เป็นเงิน 200 บาท 
     - ถ่าน AA ไส่รีโมทเคร่ืองโปรแจคเตอร์และไมค์ลอยห้อง
ประชุม  จํานวน 20 แพคๆละ 50 บาท  เป็นเงิน 1,000 บาท 
     - ถ่าน AAA ไส่รีโมทเคร่ืองโปรแจคเตอร์ จํานวน 5 แพคๆ 
ละ 60 บาท เป็นเงิน 300 บาท 
     - ปากกาไวบอร์ด สําหรับการสอนในห้องเรียน จํานวน 10 
แพคๆละ 250 บาท เป็นเงิน 2,500 บาท 
รวมเป็นเงินท้ังสิ้น 11,700 บาท 

ใช้สอย,วัสดุ 11,700 

2. ค่าโทรศัพท์งานบริการ
โสตทัศนูปกรณ์ 
รหัสเบิกจ่าย 202302240222 

ค่าสาธารณูปโภค 3,186 บาท 
     - ค่าโทรศัพท์รายเดือน จํานวน 12 เดือนๆละ 265.5 บาท 
เป็นเงิน 3,186  บาท 
รวมเป็นเงินท้ังสิ้น 3,186 บาท 

สาธารณูป 
โภค 

3,186 

3. จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์
สํานักงาน 
รหัสเบิกจ่าย 202302240321 

ค่าวัสดุ 50,000 บาท 
     - หมึก HP 703 สี จํานวน 22 กล่องๆละ 390 บาท           
เป็นเงิน 8,580  บาท 
     - หมึก HP 703 สีดํา จํานวน 20 กล่องๆละ 390 บาท     
เป็นเงิน 7,800 บาท 
     - หมึกก๊อปปี้ปร้ิน จํานวน 1 กล่อง เป็นเงิน 1,000 บาท 
     - ไขมาสเตอร์ ริโซ่กราฟ รุ่น RZ-220 จํานวน 1 กล่อง  
เป็นเงิน 1,200 บาท 
     - หมึก HP 21 ดํา จํานวน 7 กล่องๆละ 650 บาท           
เป็นเงิน  4,550 บาท 
     - หมึก HP 22 สี  จํานวน  7 กล่องๆละ 750 บาท          
เป็นเงิน 5,250 บาท 
 

วัสดุ 50,000 
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กิจกรรม 
รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลักษณะครุภัณฑ์/

รูปแบบรายการท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
หมวด
รายจ่าย 

จํานวนเงิน 

      - กระดาษ F14 ขนาด 70 แกรม จํานวน 10 รีมๆละ    
150 บาท เป็นเงิน 1,500 บาท 
     - กระดาษปก180 แกรม สีขาว จํานวน 10 ห่อๆละ           
100 บาท เป็นเงิน 1,000 บาท 
     - กระดาษปก 180 แกรม สี  จํานวน 6 ห่อๆละ 100 บาท 
เป็นเงิน 600 บาท 
     - กระดาษ A4 จํานวน 50 รีมๆละ 110 บาท เป็นเงิน  
5,500  บาท 
     - ใบมีดคัดเตอร์ใหญ่ จํานวน 5 ห่อ ๆ ละ 30 เป็นเงิน 150 บาท 
     - กระดาษกาว 2 หน้าอย่างหนา 24 มิล ยาว 5 เมตร 
จํานวน 6 ม้วนๆละ 240 บาท เป็นเงิน 1,440 บาท 
     - กระดาษกาว 2 หน้าอย่างบาง 24 มิล จํานวน 12 ม้วนๆ 
ละ 30 บาท เป็นเงิน 360 บาท 
     - น้ํายาลบคําผิด จํานวน 4 อันๆละ70 บาท เป็นเงิน 280 บาท 
     - คลิปหนีบดํา ขนาด 25 mm จํานวน 2 กล่องๆละ 45 บาท 
เป็นเงิน 90 บาท 
     - แฟ้มเสนอเซ็น ปกกระดาษ จํานวน 5 แฟ้มๆละ 170 บาท 
เป็นเงิน 850 บาท 
     - แลคซีน 1.5 นิ้ว จํานวน 24 ม้วนๆละ 35 บาท เป็นเงิน  
840 บาท 
     - คลิปบอร์ดพลาสติก จํานวน 5 อันๆละ 70 บาท เป็นเงิน  
350 บาท 
     - สันกระดูกงู ขนาด 18 mm จํานวน 12 ห่อๆละ 80 บาท 
เป็นเงิน  960 บาท 
     - สันกระดูกงู ขนาด 22 mm จํานวน 12 ห่อๆละ 100บาท  
เป็นเงิน 1,200 บาท 
     - ลวดเสียบ จํานวน 12 กล่องๆละ 10 บาท เป็นเงิน 120 บาท 
     - ปลั๊ก 3 ตา 10 เมตร แยกสวิตแต่ละตัว จํานวน 1 ตัว    
เป็นเงิน 560 บาท       
     - มีคัตเตอร์ขนาดใหญ่ จํานวน 4 อันๆละ 55 บาท           
เป็นเงิน  220  บาท 
     - หมึกเติม EPSON แท้ จํานวน 2 ชุดๆละ 1,600 บาท เป็น
เงิน  3,200 บาท 
     - แฟลชไดร์ฟ 64 G จํานวน 2 อันๆละ 1,200 บาท           
เป็นเงิน  2,400 บาท 
รวมเป็นเงินท้ังสิ้น 50,000 บาท 
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กิจกรรม 
รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลักษณะครุภัณฑ์/

รูปแบบรายการท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
หมวด
รายจ่าย 

จํานวนเงิน 

4. บริหารงานวัสดุประปา 
รหัสเบิกจ่าย 202302240421 

ค่าใช้สอย  50,000 บาท 
     - ค่าซ่อมแซมเคร่ืองปั้มน้ํา เทอร์ไบร์ เป็นเงิน 50,000 บาท 
ค่าวัสดุ 162,046  บาท 
     - ท่อ PVC 4 หุน จํานวน 100 เส้นๆละ 37 บาท เปน็เงิน  3,700บาท 
     - ท่อ PVC 1 นิ้ว จํานวน 60 เส้นๆละ 61 บาท เป็นเงิน  
เป็นเงิน 3,660 บาท 
      - ท่อ PVC 1½ นิ้ว จํานวน 50 เส้น ลๆะ 100 บาท เป็นเงิน 5,000 บาท 
      - ท่อ PVC 2 นิ้ว จํานวน 36 เส้นๆละ157 บาท เป็นเงิน 5,652 บาท 
      - ท่อ PVC 2 ½ นิ้ว จํานวน 24 เส้น ลๆะ 400 บาท เป็นเงิน 9,600 บาท 
      - ท่อ PVC 3 นิ้วจํานวน 5 เส้นๆละ 500 บาท เป็นเงิน 2,500 บาท 
      - ท่อ PVC 4 นิ้ว จํานวน 5 เส้นๆละ 821 บาท เป็นเงิน 4,105 บาท 
      - ต่อตรง PVC 4 หุน จํานวน 120 ตัวๆ ละ 6 บาท เป็นเงิน 720 บาท 
      - ต่อตรงPVC6 หุน จํานวน 36 ตัวๆละ 7 บาท เป็นเงิน 252 บาท 
      - ต่อตรงPVC1 นิ้ว จํานวน 72 ตัวๆละ 8 บาท เป็นเงิน 576 บาท 
      - ต่อตรงPVC1½ นิ้ว จํานวน 48 ตัวๆ ละ17 บาท เป็นเงิน 816บาท 
      - ต่อตรงPVC2 นิ้ว จํานวน 36 ตัวๆละ 25 บาท เป็นเงิน 900 บาท 
     - ต่อตรง PVC 2 ½  นิ้ว จํานวน 24 ตัวๆละ 45 บาท  เป็น
เงิน 1,080 บาท 
     - ต่อตรง PVC 4 นิ้ว จํานวน 6 ตัวๆละ 95 บาท เป็นเงิน  
570 บาท 
     - ฝาปิด 4 หุน จํานวน 36 ตัวๆละ 5 บาท เป็นเงิน 180 บาท 
     - ฝาปิด 6 หุน จํานวน 24 ตัวๆละ 7 บาท เป็นเงิน 168 บาท 
     - ฝาปิด 1½ นิ้ว จํานวน 24 ตัวๆละ 15 บาท เป็นเงิน 360 บาท 
     - ชักโครกนั่งลาด จํานวน 5 ตัวๆละ 1,500 บาท เป็นเงิน  
7,500 บาท 
     - เช็ควาล์วกนัน้ําย้อนกลบั 2 นิ้ว จํานวน 3 ตัวๆละ 1,300 บาท 
เป็นเงิน 3,900 บาท 
     - Magnetic contactor S-T 35 จํานวน 2 ตัวๆละ 1,500 บาท เป็น
เงิน 3,000 บาท 
     - ฝาปิด2 นิ้ว จํานวน 12 ตัวๆละ 22 บาท เป็นเงิน 264 บาท   
     - ข้อลดตรง 6 หุน ลด 4 หุน จํานวน 24 ตัวๆละ 7 บาท     
เป็นเงิน 168 บาท 
     - ข้อลดตรง 1 นิ้ว ลด 6 หุน จํานวน 12 ตัวๆละ 8 บาท
เป็นเงิน  96 บาท 
     - ข้อลดตรง1½ นิ้วลด 1 นิ้ว จํานวน 24 ตัวๆละ 25 บาท  
เป็นเงิน 600 บาท 

ใช้สอย,วัสดุ 212,046 
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รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลักษณะครุภัณฑ์/

รูปแบบรายการท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
หมวด
รายจ่าย 

จํานวนเงิน 

      - ข้อลดตรง 2 นิ้ว ลด 1½ นิ้ว จํานวน12 ตัวๆละ 75 บาท  
เป็นเงิน  900 บาท 
     - ข้อลดสามทาง 4 นิ้วลด 1 นิ้ว จํานวน 6 ตัวๆละ 306 บาท  
เป็นเงิน 1,836 บาท 
     - สามทาง 4 หุน จํานวน 60 ตัว ๆ  ละ 7 บาท  เปน็เงิน  420 บาท 
     - สามทาง 6 หุน จํานวน 24 ตัวๆละ 9 บาท เปน็เงนิ  216 บาท 
     - สามทาง 1 นิว้ จํานวน 48 ตัวๆละ 16 บาท เปน็เงนิ  768 บาท 
     - สามทาง 1½ นิ้ว จํานวน 24 ตัวๆละ 30 บาท เปน็เงิน 720 บาท 
     - สามทาง 2 นิว้ จํานวน 24 ตัวๆละ 45 บาท เปน็เงนิ 1,080 บาท 
     - สามทาง 1 นิ้ว ลด 4 หุน จํานวน 60 ตัวๆละ 24 บาท 
เป็นเงิน  1,440 บาท 
     - สามทาง 1 ½ นิ้ว ลด 4 หุน จํานวน 24 ตัวๆละ35 บาท 
เป็นเงิน  840 บาท 
     - สามทาง 1 ½ นิ้ว ลด 1 นิ้ว จํานวน 24 ตัวๆละ 35 บาท 
เป็นเงิน  840 บาท 
     - สามทาง 6 หุน ลด 4 หุน จํานวน 24 ตัวๆละ 10 บาท 
เป็นเงิน 240 บาท 
     - ข้องอ 4 หุน จํานวน 100 ตัวๆละ 7 บาท เป็นเงิน 700  บาท 
     - ข้องอ 6 หุน จํานวน 24 ตัวๆละ 8 บาท เป็นเงิน 192 บาท 
     - ข้องอ 1 นิ้ว จํานวน  36 ตัว ๆ  ละ 15 บาท เป็นเงิน  540 บาท 
      - ข้องอ 1 ½ นิ้ว จํานวน  36 ตัวๆละ 25 บาท  เป็นเงิน  900 บาท 
      - ข้องอ 2 นิ้ว จํานวน  36 ตัวๆ ละ 32 บาท  เป็นเงิน  1,152 บาท 
      - ข้องอเกลียวใน 4 หุน จํานวน 60 ตัวๆ  ละ 7 บาท  เป็นเงิน  420 บาท 
      - ข้องอเกลียวใน 6 หุน จํานวน 24 ตัว ๆ  ละ 8 บาท เป็นเงิน  192 บาท 
       - ต่อตรงเกลียวใน 4 หุน จํานวน 60 ตัว ๆ  ละ 6 บาท เป็นเงิน  360  บาท 
       - ต่อตรงเกลียวนอก 4 หุน  46 ตัว ๆ  ละ 6 บาท เป็นเงิน  276 บาท 
       - ต่อตรงเกลียวนอก 6 หุน จํานวน 12 ตัวๆ ละ 7 บาท  เป็นเงิน  84 บาท 
       - ต่อตรงเกลียวนอก 4 นิ้ว 6 ตัว ๆ ละ 325 บาท เป็นเงิน  1,950 บาท 
     - กาวประสานท่ออย่างดีแบบหลอด จํานวน 48 หลอดๆละ 
135 บาท เป็นเงิน 6,480 บาท 
     - เทปพันเกลียว จํานวน 36 ม้วนๆละ 35 บาท เป็นเงิน  
1,260 บาท      
     - สายย่น จํานวน 60 เส้นๆละ 140 บาท เป็นเงิน 8,400 บาท 
     - ยีโบลท์ 4 นิ้ว จํานวน 6 ตัวๆละ 255 บาท เป็นเงิน 
1,530 บาท       
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จํานวนเงิน 

      - ลูกยางโถปัสสวะชาย จํานวน 24 ชุดๆละ 65 บาท          
เป็นเงิน 1,560 บาท 
     - มินิบอลวาล์ว ผ/ม จํานวน 36 ตัวๆละ 100 บาท          
เป็นเงิน 3,600 บาท      
     - มินิบอลวาล์ว ผ/ผ จํานวน 24 ตัวๆละ 100 บาท            
เป็นเงิน  2,400 บาท 
     - ประเก็นยาง  4 นิ้ว 8 รู จํานวน 6 แผ่นๆละ 60 บาท 
เป็นเงิน  360 บาท 
     - ประเก็นยาง 2 นิ้ว 4 รู จํานวน 6 แผ่น ๆ ละ 60 บาท  
เป็นเงิน  360 บาท 
     - กรรไกรตัดท่อ จํานวน 3 ตัว ๆ ละ 360 บาท เป็นเงิน  
1,080 บาท 
    - ไฟติดหน้าผาก จํานวน 2 หัว ๆ ละ 460 บาท เป็นเงิน  
920 บาท  
     - กุญแจหกเหลี่ยม จํานวน 1 ชุดๆละ 850 บาท  เป็นเงิน 850 บาท 
      - ค้อนปอนด์ จํานวน 1 ด้ามๆละ 300 บาท เป็นเงิน  300 บาท 
      - มีดกรีดร่องยาแนว จํานวน 12 อันๆ ละ 125 บาท เป็นเงิน 1,500 บาท 
      - หางไหลเกลียวนอก จํานวน 150 ตัวๆ ละ 7 บาท เป็นเงิน 1,050  บาท 
      - เข็มขัดรัดท่อ 5 หุน จํานวน 150 ตัวๆ ละ 10 บาท เป็นเงิน 1,500 บาท 
      - เข็มขัดรัดท่อ 4 หุน จํานวน 200 ตัวๆ ละ 6 บาท เป็นเงิน 1,200 บาท 
      - เข็มขัดรัดท่อ 1 นิ้ว จํานวน  100 ตัวๆ ละ 17 บาท เป็นเงิน 1,700 บาท 
      - เข็มขัดรัดท่อ 1½ นิ้ว จํานวน 50 ตัวๆละ 20 บาท             
เป็นเงิน 1,000 บาท 
     - สะดืออ่างล้างมือ จํานวน 40 อันๆ ละ 90 บาท  เป็นเงิน  3,600 บาท 
     - ท่อ PVC  1 นิ้ว จํานวน  20 เส้น ๆ  ละ 65 บาท  เป็นเงิน  1,300  บาท 
       - ข้องอ 1 นิ้ว ลด 4 หุน  จํานวน 10 ตัว ๆละ 10 บาท        
เป็นเงิน  100 บาท 
     - ก๊อกบอลวาล์ว 4 หุน จํานวน 36 อัน ๆ ละ 91 บาท เป็น
เงิน 3,276 บาท 
     - ก๊อกบอลวาล์ว 6 หุน จํานวน 12 อันๆละ 115 เป็นเงิน 
1,380 บาท 
     - ก๊อกโถฉี่ จํานวน 6 อันๆละ 305 บาท เป็นเงิน 1,830 บาท 
     - ก๊อกอ่างล้างหน้าแบบปัดชุบขาว จํานวน 24 อัน ๆ ละ 
268 เป็นเงิน 6,432 บาท 
     - ก๊อกซ้ิงต้ังก้าน จํานวน 6 อันๆละ 280 บาท เป็นเงิน 1,680 บาท 
     - หัวกะโหลก 2 ½ นิ้ว จํานวน 2 หัว ๆ ละ 1,365 บาท 
เป็นเงิน 2,730 บาท 

 

 

     - อะไหล่ชักโครกกดบน จํานวน 4 ชุด ๆ ละ 250 บาท 
เป็นเงิน 1,000 บาท 
     - อะไหล่ชักโครกกดข้าง 2 ชุดๆละ 250 บาท เป็นเงิน 500 บาท 
     - อะไหล่ชักโครกกดหน้า จํานวน 4 ชุด ๆ ละ 250 บาท    
เป็นเงิน 1,000 บาท      
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รายจ่าย 

จํานวนเงิน 

     - บอลวาล์ว 4 หุน จํานวน 24 ตัว  ๆละ 27 บาท เป็นเงิน 648 บาท 
     - บอลวาล์ว 6 หุน จํานวน 12 ตัว  ๆละ 38 บาท เป็นเงิน 456 บาท    
     - บอลวาล์ว 1 นิ้ว จํานวน 12 ตัว  ๆละ 54 บาท เป็นเงิน 648 บาท 
     - บอลวาล์ว 1 ½ นิ้ว จํานวน 6 ตัวๆ ละ 113 บาท เป็นเงิน 678 บาท 
     - บอลวาล์ว 2 นิ้ว จํานวน 6 ตัวๆ  ละ 135 บาท เป็นเงิน 810 บาท 
    - สายน้ําดี 18 นิ้ว จํานวน 36 เส้น  ๆละ 59 บาท เป็นเงิน 2,125 บาท 
      - ชุดสายชําระ จํานวน 24 ชุดๆละ 270 บาท เป็นเงิน 6,480 บาท 
      - หัวชําระ จํานวน 24 หัวๆละ 157 บาท เป็นเงิน 3,768 บาท 
      - ใบเลื่อยเหล็ก จํานวน 25 ใบๆละ 45 บาท เป็นเงิน 1,125 บาท 
     - กาวประสานท่อแบบกระป๋อง 500 mg จํานวน 6 
กระป๋องๆละ 250 บาท เป็นเงิน 1,500 บาท 
     - ไขควง4แฉก (แบบหัวตอก) จํานวน 1 อัน เป็นเงิน 165 บาท 
      - ไขควงปากแบน (แบบหัวตอก) จํานวน 1 อัน เป็นเงิน 165 บาท 
      - ดอกสว่านโรตาร่ี 6.5 มม. จํานวน 1 ดอก เป็นเงิน 161 บาท 
      - ดอกสว่านโรตาร่ี 25×260 มม. จํานวน 1 ดอก เป็นเงิน 500 บาท 
      - ยูเนี่ยน 1/2 นิ้ว จํานวน 12 ตัว ๆ  ละ 65 บาท เป็นเงิน 780 บาท 
      - ยูเนี่ยน 3/4 นิ้ว จํานวน 12 ตัว ๆ  ละ 75 บาท เป็นเงิน 900 บาท 
      - ยูเนี่ยน 1 นิ้ว จํานวน 6 ตัว ๆ  ละ 95 บาท เป็นเงิน 570 บาท 
      - ยูเนี่ยน 2 นิ้ว จํานวน 6 ตัว ๆ  ละ 107 บาท เป็นเงิน 642 บาท 
      - ยูเนี่ยน 2½ นิ้ว จํานวน 2 ตัว ๆ  ละ 247 บาท เป็นเงิน 494 บาท 
      - ยีโบลท์ 3 นิ้ว จํานวน 2 ตัว ๆ  ละ 560 บาท เป็นเงิน 1,120 บาท 
      - ยีโบลท์ 4 นิ้ว จํานวน 2 ตัว ๆ  ละ 665 บาท เป็นเงิน 1,330 บาท 
     - ชุดประแจแหวนข้างปากตายเบอร์ 8-26 จํานวน 1 ชุด 
เป็นเงิน 1,200 บาท 
     - คีมปากกว้างความยาว 6 นิ้ว จํานวน 1 ตัว เป็นเงิน 350 บาท 
     - กล่องเครื่องมือช่าง จํานวน 1 กล่อง เปน็เงิน 1,500 บาท 
     - ชุดสิ่วขนาด 1/2, 3/4, 1 นิ้ว จํานวน 1 ชุด เป็นเงนิ 490 บาท 
     - ฟองนํ้าแผน่ จํานวน 2 โหลๆละ 65 บาท เป็นเงนิ 130 บาท 
รวมทั้งสิ้น 212,046 บาท 
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รายจ่าย 

จํานวนเงิน 

5. บริหารงานไฟฟ้า 
รหัสเบิกจ่าย 202302240521 

รายการท่ี 1 : จัดซ้ือวัสดุสําหรับงานไฟฟ้า จํานวน 100,520 บาท 
ค่าวัสดุ 100,520  บาท 
     -  สาย VCT 2* 1.5 ความยาว 100 เมตร จํานวน 5 ม้วนๆ 
ละ 2,900 บาท เป็นเงิน 14,500 บาท 
     -  สาย VAF 2* 1.5 300V 70C จํานวน 4 ม้วนๆละ 1,100 บาท  
เป็นเงิน 4,400 บาท 
     -  สาย VAF 2* 2.5 300V 70C  จํานวน 2 ม้วนๆละ 1,800 บาท  
เป็นเงิน  3,600 บาท 
     -  สาย VFF  2* 1.5  จํานวน  3 ม้วนๆละ 1,000 บาท   เป็น
เงิน 3,000 บาท 
     - ท่อ PVC 4 หุน (สีเหลือง) จาํนวน 30 เส้นๆละ 50 บาท เป็น
เงิน 1,500 บาท 
     - หลอดเมทัลฮาลาย 400W จํานวน 3 หลอดๆละ 900 บาท 
เป็นเงิน 2,700 บาท 
     - หลอดแสงจนัทร์ 500 W จํานวน 6 ดวงๆละ 550 บาท 
เป็นเงิน 3,300 บาท 
     - หลอดนีออน 32วัตต์ จํานวน 30 หลอดๆละ 100 บาท 
เป็นเงิน 3,000 บาท 
     - ไส้สปอร์ตไลท์ 1,000 วัตต์ จํานวน 12 ตัวๆละ 200 บาท 
เป็นเงิน 2,400 บาท 
     - ไส้สปอร์ตไลท์ 500 วัตต์ จํานวน 12 ตัวๆละ 80 บาท  
เป็นเงิน 960 บาท 
     - โคมไฟใช้ภายนอก จํานวน 10 โคมๆละ 1,800 บาท            
เป็นเงิน 18,000 บาท 
     - ผ้าเทปพันสายไฟ จาํนวน 30 ม้วนๆละ  40  บาท เป็นเงนิ  
1,200 บาท 
     - สตาร์ทเตอร์ 10P จํานวน 300 ตัวๆละ 13 บาท เป็นเงนิ 
3,900 บาท 
     - เบรกเกอร์ 30 A จํานวน 30 ตัวๆละ 130 บาท เป็นเงิน  
3,900 บาท 
     - นาฬิกาต้ังเวลาอัตโนมัติ จาํนวน 5 ตัวๆละ 1,490 บาท  
เป็นเงิน 7,450 บาท 
     - เต้ารับไฟฟ้า  จํานวน 50 ตัวๆ ละ 60 บาท เป็นเงนิ  3,000 บาท 
     - แคล้มยึดสายไฟเบอร์ 10  จํานวน  12 ตัวๆละ 100 บาท  
เป็นเงิน  1,200 บาท 

ใช้สอย,วัสดุ 195,520 
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กิจกรรม 
รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลักษณะครุภัณฑ์/

รูปแบบรายการท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
หมวด
รายจ่าย 

จํานวนเงิน 

      - แคล้มจบัสายไฟฟ้า (บีจี) จาํนวน 200 ตัวๆละ 35 บาท 
เป็นเงิน 7,000 บาท 
     - ลูกถ้วยหางหมู จํานวน 12 ลูก ลๆะ 35 บาท เปน็เงนิ  420  บาท 
     - พุกพลาสติก จํานวน 10 กล่องๆ ละ 20 บาท เปน็เงนิ 200  บาท 
     - เกลียวปล่อย 6 หุน จํานวน 1 กลอ่ง (100 ตัว) เป็นเงนิ 200 บาท 
     - เกลียวปล่อย 1 นิ้ว จํานวน 1 กลอ่ง (100 ตัว) เป็นเงนิ 230 บาท 
     - ดอกสว่านเจาะปนูโรตาร่ี 25 X 260 จํานวน 1 ดอก            
เป็นเงิน 500 บาท 
     - น้ํามัน SONAX 400 มล. จาํนวน 2 กระป๋องๆละ 140 บาท เป็น
เงิน 280 บาท 
     - คีมล็อค จาํนวน 1 ตัว เป็นเงนิ 280 บาท  
     - ประแจปากตายแหวนขา้ง 8–26 จํานวน 1 ชุด เป็นเงิน 
1,200 บาท 
     - คลิปแอมปวั์ดไฟฟ้า AC+OC อย่างดี จาํนวน 1 ตัว              
เป็นเงิน 3,500 บาท 
     - ถุงมือป้องกนัไฟฟ้า 20,000 โวลต์ จํานวน 1 เป็นเงิน 4,200 
บาท 
     - เข็มขัดปีนเสาไฟ พร้อม strap จํานวน 1 ชุด เป็นเงิน  
4,500 บาท  
รายการท่ี 2 : ค่าซ่อมบํารุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า จํานวน 
95,000 บาท 
ค่าใช้สอย 95,000  บาท 
     - ค่าซ่อมบํารุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า จํานวน 6 ลูก เป็นเงิน 
95,000 บาท 
รวมเป็นเงินท้ังสิ้น 195,520 บาท 

 

6. บริหารงาน ซ่อมบํารุง
เคร่ืองปรับอากาศ ลิฟท์ กล้อง
วงจรปิดและโทรศัพท์ภายใน
มหาวิทยาลัย 
รหัสเบิกจ่าย 202302240621 

รายการท่ี 1 : จัดซ้ือวัสดุสําหรับงานสาธารณูปโภค จํานวน 
88,470 บาท  
ค่าวัสดุ  88,470  บาท 
     - น้ํายา R-22  ถังละ 10 กิโลกรัม  (นําถังไปเติม) จํานวน        
8 ถังๆละ 1,900 บาท เป็นเงิน 15,200 บาท 
     - มอเตอร์พัดลมคอยล์ร้อนขนาด 1/4 แรงม้า จํานวน        
4 ตัวๆละ 1,500 บาท  เป็นเงิน 6,000  บาท 
     - มอเตอร์พัดลมคอยล์ร้อนขนาด 1/6 แรงม้า จํานวน        
4 ตัวๆละ 1,300 บาท  เป็นเงิน 5,200 บาท 
     - คาปาซิเตอร์ 60 ไมโคร  จํานวน 10 ตัวๆละ 400 บาท  
เป็นเงิน 4,000 บาท  

ใช้สอย,วัสดุ 277,540 
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กิจกรรม 
รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลักษณะครุภัณฑ์/

รูปแบบรายการท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
หมวด
รายจ่าย 

จํานวนเงิน 

     - ไส้ศรวาล์ว จํานวน 47 ตัวๆละ 10 บาท เป็นเงิน 470  บาท     
     - ฝาปิดศรวาล์ว จํานวน 25 ฝาๆ ละ 20 บาท เป็นเงิน  500 บาท 
     - ชุดรีโมทคอนโทรลแอร์ จาํนวน 11 ชุดๆละ 450 เป็นเงิน 4,950บาท 
     - แมกเนติกส์ 1เฟส จํานวน 12 ตัวๆละ 200 เป็นเงิน  2,400  บาท 
     - แมกเนติกส์ 3เฟส จํานวน 4 ตัวๆละ 650 เป็นเงิน 2,600 บาท 
    - กิ๊บตอกสายโทรศัพท์ 2 c จํานวน 30 กล่องๆละ 15 บาท  
เป็นเงิน 450 บาท 
     - กิ๊บตอกสายทีวี 5 c จํานวน 12 กล่องๆละ 15 บาท  
เป็นเงิน 180 บาท 
     - กิ๊บตอกสายรีโมทแอร์ 3 c จํานวน 20 กล่องๆละ 15 บาท 
เป็นเงิน 300  บาท 
     - เบรกเกอร์ (ย่ีห้อ CHANG) ขนาด 20 A จํานวน 20 ตัวๆ 
ละ 60 บาท เป็นเงิน 1,200 บาท 
     - ชุดทดสอบสัญญาณโทรศัพท์ จํานวน 1 ชุด เป็นเงิน 
3,000 บาท 
     - ปืนเป่าลมร้อน  จํานวน 1 ตัว เป็นเงิน 2,700 บาท 
     - มอเตอร์ไดร์วาล์วระบบแอร์ชลิเลอร์ จาํนวน 10 ตัว ละ 
2,400 บาท เป็นเงิน 24,000 บาท 
     - สายโทรศัพท์ภายใน 2C (ม้วน 100 เมตร) จํานวน 4 
ม้วนๆละ 400 บาท เป็นเงิน 1,600 บาท 
     - สายโทรศัพท์ภายนอก 2C (ม้วน200 เมตร) จํานวน 2 
ม้วนๆละ 1,900 บาท เป็นเงิน 3,800 บาท 
     - ชุดต่อสาย RG6 จํานวน 12 ชุดๆละ 35บาท เป็นเงิน  420 บาท    
     - กล่องโทรศัพท์ 1 ออก 1จํานวน 12 ตัวๆละ 30  บาท  
เป็นเงิน 360  บาท 
     - น้ํามัน SONAX 400 มล. จํานวน 1 กระป๋อง เป็นเงิน 140 บาท 
     - เข็มขัดปีนเสาไฟฟ้า พร้อม strap จํานวน 2 ชุดๆละ 
4,500 บาท เป็นเงิน 9,000 บาท 
 
รายการท่ี 2 :  ค่าซ่อมบํารุงเครื่องปรับอากาศ จํานวน 
100,000 บาท 
ค่าใช้สอย เป็นเงิน  100,000 บาท 
- ค่าซ่อมเครื่องปรับอากาศ ชั้น3 อาคาร 12  
- ค่าซ่อมเครื่องปรับอากาศ ชั้น5 อาคาร 12  
- ค่าซ่อมเครื่องปรับอากาศ ชั้น1 อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ 
- ค่าซ่อมเครื่องปรับอากาศ ชั้น3 อาคาร 9 ห้อง 9315 

 

 รายการท่ี 3 :  ค่าซ่อมบํารุงระบบกล้องวงจรปิดภายใน
มหาวิทยาลัย จํานวน 30,000 บาท 
ค่าใช้สอย 30,000 บาท 
     - ค่าซ่อมบํารุงระบบกล้องวงจรปิดภายในมหาวิทยาลัย 
เป็นเงิน 30,000 บาท 
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กิจกรรม 
รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลักษณะครุภัณฑ์/

รูปแบบรายการท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
หมวด
รายจ่าย 

จํานวนเงิน 

รายการท่ี 4 : ค่าซ่อมบํารุงลิฟท์ภายในมหาวิทยาลัย 
(เปลี่ยนอะไหล่) จํานวน 59,070 บาท 
ค่าใช้สอย 59,070  บาท 
     - ค่าซ่อมบํารุงลิฟท์ภายในมหาวิทยาลัย (เปลี่ยนอะไหล่)
เป็นเงิน 59,070 บาท 
รวมเป็นเงินท้ังสิ้น 277,540 บาท 

7. บริหารงานซ่อมบํารุงและ
รักษาอาคารและสิ่งก่อสร้าง 
รหัสเบิกจ่าย 202302240721 

รายการท่ี 1 : จัดซ้ือวัสดุงานซ่อมบํารุงและรักษาอาคาร
สิ่งก่อสร้าง จํานวน 144,515 บาท 
ค่าวัสดุ 144,515 บาท 
     - ลูกบิดประตู จํานวน 48 ชุดๆละ 200 บาท เป็นเงิน 
9,600 บาท 
     - บานพับประตู (3 ตัวต่อแพ็ค) จํานวน 24 ชุดๆละ           
70 บาท เป็นเงิน 1,680 บาท 
     - กลอน 4 นิ้ว จํานวน 2 กล่องๆละ 120 บาท เป็นเงิน 240 บาท 
     - กลอน 6 นิ้ว จํานวน 2 กล่องๆละ 160 บาท เป็นเงิน 320 บาท 
     - ลวดเชื่อม จํานวน 12 กล่องๆละ 140 บาท เป็นเงิน  
1,680 บาท 
     - ตะปู 3 นิ้ว จํานวน 4 ลังๆละ 570 บาท เป็นเงิน 2,280 บาท 
    - ตะปู 2 นิ้ว จํานวน 1 ลัง เป็นเงิน 560 บาท 
    - ตะปู 2½ นิ้ว จํานวน 1 ลัง เป็นเงิน  560  บาท 
     - ตะปู 1 นิ้ว จํานวน  1 ลัง เป็นเงิน  520 บาท 
     - ตะปู 1½ นิ้ว จํานวน 1 ลัง เป็นเงิน 520 บาท 
     - แม่กุญแจ จํานวน 24 อันๆละ 200 บาท เป็นเงิน 4,800  บาท 
      - ตลับเมตร จํานวน 6 อันๆละ 160 บาท เป็นเงิน 960 บาท 
     - ใบตัดเหล็ก 14 นิ้ว จํานวน  5  ใบๆ ละ 160 บาท เป็นเงิน  800 บาท    
       - ลวดขาวเบอร์ 18 (ขด) จํานวน 5  ขดๆ ละ 85 บาท  เป็นเงิน  425 บาท  
       - แผ่นเรียบ 4 มม. จํานวน 30 แผ่นๆ ละ 190 บาท  เป็นเงิน  5,700  บาท 
     - สายยู 2 ตอน จํานวน 24 ตัวๆละ 35 บาท เป็นเงิน  840 บาท 
     - ปูนซีเมนต์ 100 ถุง ๆ ละ 118 บาท เป็นเงิน 11,800 บาท 

วัสดุ 325,365 

      - ทรายหยาบ (รถสิบล้อ) จํานวน 2 เท่ียวๆละ 5,700 บาท 
เป็นเงิน 11,400 บาท 
     - พุกเหล็ก เบอร์ 10 จํานวน 100 ตัวๆละ 10 บาท           
เป็นเงิน 1,000 บาท 
     - พุกเหล็ก 3/8 จํานวน 60 ตัวๆละ 15 บาท เป็นเงิน 900 บาท 
     - พุกพลาสติกเบอร์ 7 จํานวน 6 กล่องๆละ 25 บาท          
เป็นเงิน 150 บาท 
     - กุญแจบานสวิง 5 ชุด ๆ ละ 420 เป็นเงิน 2,100 บาท 
     - โช๊คบานประตูสวิง ขนาด1,000 จํานวน 3 ตัวๆละ 
1,000 บาท เป็น 3,000 บาท 
     - สกรูปลายสว่าน 4 นิ้ว จํานวน 17 กล่องๆละ 750 บาท 
เป็นเงิน 12,750 บาท 
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รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลักษณะครุภัณฑ์/
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หมวด
รายจ่าย 

จํานวนเงิน 

     - สกรูปลายสว่าน 6 หุน จํานวน 3 กล่องๆละ 300 บาท 
เป็นเงิน 900 บาท 
     - หลบคู่ขาว 15 องศา จํานวน 100 แผ่นๆละ 40 บาท 
เป็นเงิน 4,000 บาท 
     - กระเบื้อง 1.20 ซม. จํานวน 100 แผ่นๆละ 59 บาท 
เป็นเงิน 5,900 บาท 
     - กระเบื้อง 1.50 ซม. จํานวน 50 แผ่นๆละ 70 บาท         
เป็นเงิน 3,500 บาท 
     - ไม้หน้า 3 ยาว 4 เมตร จํานวน 40 ตัวๆละ 344 บาท 
เป็นเงิน 13,760 บาท 
     - ไม้หน้า 3 ยาว 3 เมตร จํานวน 40 ตัวๆละ 258 บาท 
เป็นเงิน 10,320 บาท 
     - หิน ¾ 1 เท่ียว 12 ตัน เป็นเงิน 4,500 บาท 
     - แผ่นฝ้าขนาด 60×60 จํานวน 10 กล่องๆละ 215 บาท 
เป็นเงิน 2,150 บาท 
     - ฟลิ้นโค๊ท 2 กระป๋อง จํานวน 2 กระป๋องๆละ 340 บาท 
เป็นเงิน 680 บาท 
     - เหล็กเส้น 2 หุน จํานวน 10 เส้นๆละ 50 บาท เป็นเงิน 500 บาท 
- เหล็กเส้น 3 หุน จํานวน 12 เส้นๆละ 100 บาท เป็นเงิน 
1,200 บาท 
     - เหล็กไวร์เมช 2×50 ตรม. จํานวน 1 ม้วน เป็นเงิน 1,445 บาท 
     - ชุดประแจแหวนข้างปากตายเบอร์ 8-26 จํานวน 1 ชุด 
เป็นเงิน 1,200 บาท     

      - ชุดสิ่วขนาด½ ,¾ ,1 นิ้ว จํานวน 1 ชุด เป็นเงิน 490 บาท 
     - ฟองนํ้าแผ่น จํานวน 2 โหลๆละ 65 บาท เป็นเงิน 130 บาท 
     - ใบเลื่อยเหล็ก จํานวน 25 ใบๆละ 45 บาท เปน็เงนิ 1,125 บาท 
     - ไขควง 4 แฉก (แบบหัวตอก) จํานวน 2 อันๆละ 165บาท 
เป็นเงิน 330 บาท 
     - ไขควงปากแบน (แบบหัวตอก) จํานวน 2 อันๆละ 165 บาท 
เป็นเงิน 330 บาท 
     - ดอกสว่าน ขนาด 1/8 จํานวน 12 ดอกๆละ 30 บาท 
เป็นเงิน 360 บาท 
     - ดอกสว่าน 3/16 จํานวน 12 ดอกๆละ 38 บาท เป็นเงิน 456 บาท 
      - ดอกสว่าน ¼ จํานวน 12 ดอกๆละ 55 บาท เปน็เงนิ 660 บาท 
     - เลื่อยลันดา 24 นิ้ว จํานวน 3 ปื้นๆละ 350 บาท เป็นเงิน 
1,050 บาท 
     - คีมผูกลวด จํานวน 2 อันๆละ 150 บาท เป็นเงิน 300 บาท 
     - ใบเลื่อยวงเดือน 7 นิ้ว จํานวน 3 ใบๆละ 700 บาท เป็นเงิน 
2,100 บาท 
     - ใบกบ ขนาด 3 นิ้ว จํานวน 2 ชุดๆละ 740 บาท เป็นเงิน 
1,480 บาท 
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กิจกรรม 
รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลักษณะครุภัณฑ์/

รูปแบบรายการท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
หมวด
รายจ่าย 

จํานวนเงิน 

     - หินลับใบกบไฟฟ้า จํานวน 1 ก้อน เป็นเงิน 484 บาท 
     - โฮลซอเจาะไม้ จํานวน 2 ชุดๆละ 350 บาท เป็นเงิน  700 บาท 
     - โฮลซอเจาะปูน ขนาด 3 นิ้ว 76×170 mm. จํานวน 1 ชุด 
เป็นเงิน 3,500 บาท 
     - โฮลซอเจาะกระจกและกระเบื้องขนาด 65 มม. จํานวน 
2 ดอกๆละ 550 บาท เป็นเงิน 1,100 บาท 
     - น้ํามันSONAX ขนาด 400 มล. จํานวน 3 กระป๋องๆละ 
140 บาท เป็นเงิน 420 บาท 
     - คีมล็อก จํานวน 2 ตัวๆละ 400 บาท เป็นเงิน 800 บาท 
     - เหล็กกล่อง ขนาด 1×1 จํานวน 10 เส้นๆละ 171 บาท 
เป็นเงิน 1,710 บาท 
     - ปูนยาแนว จํานวน 36 ถุงๆละ 50 บาท เป็นเงิน 1,800 บาท 
     - ดอกสว่าน 3/8 จํานวน 5 ดอกๆละ 110 บาท เป็นเงิน 550 บาท 
รายการท่ี 2 : ต่อเติมโรงเก็บของบริเวณหลังเรือนเพาะชํา 
จํานวน 160,970 บาท 
ค่าวัสดุ เป็นเงิน  160,970 บาท 
     - หลบคู่ขาว 15 องศา จํานวน 150 แผ่น ๆ ละ 40 บาท  
เป็นเงิน  6,000 บาท 
     - กระเบื้อง 1.20 ม. จํานวน 800 แผ่น ๆ ละ 60 บาท 
เป็นเงิน  48,000 บาท      

      - สกรูยิงกระเบื้องแปรเหล็ก10–16 4 นิ้ว จํานวน 24 กล่องๆ 
ละ 220 บาท เปน็เงิน 5,280 บาท 
     - เหล็กเส้น 3 หุน จํานวน 50 เส้นๆละ 110 บาท เป็นเงิน  
5,500 บาท 
     - ลวดผูกเหล็ก (ขด) จํานวน 10 ขดๆละ 100 บาท เป็นเงิน 
1,000 บาท 
     - เหล็กปลอกคาน (15 X20) จํานวน 25 มัดๆละ 250 บาท 
เป็นเงิน  6,250 บาท 
     - ปูนฉาบสําเร็จ  จํานวน 30 ถุงๆละ 110 บาท เป็นเงิน 
3,300 บาท 
     - ปูนสําเร็จ 180 KSC. จํานวน 20 คิวๆละ 1,720 บาท เป็น
เงิน 34,400 บาท 
     - ทรายหยาบ (รถ 10 ล้อ) จํานวน 1 เท่ียว เป็นเงิน 5,700 บาท 
      - หิน 3/4  จํานวน 6 คิวๆละ 580 บาท เป็นเงิน  3,480 บาท 
     - หินคลุกฝุ่น จํานวน 2 เท่ียวๆละ 2,800 บาท เป็นเงิน 
5,600 บาท 
     - หินคลุกสเปก จํานวน 2 เท่ียวๆละ 2,800 บาท เป็นเงิน  
5,600 บาท 
     - บานพับประตู 10 แพ็ค ๆ  ละ 70  บาท เป็นเงนิ  700 บาท 
     - บานพับหน้าต่างวิทโก้ 12 นิ้ว จํานวน 40 คู่ๆละ 85 บาท 
เป็นเงิน  3,400 บาท 
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กิจกรรม 
รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลักษณะครุภัณฑ์/

รูปแบบรายการท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
หมวด
รายจ่าย 

จํานวนเงิน 

     - อิฐบล็อก จํานวน 4,000 ก้อนๆละ 6 บาท เป็นเงิน  
24,000 บาท 
     - หูช้าง จํานวน  10 คู่ๆละ 40 บาท เป็นเงิน  400 บาท 
     - ปูนซีเมนต์ จํานวน  20 ถุงๆ ละ 118 บาท เป็นเงิน 
2,360 บาท 
รายการท่ี 3 : ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ําข้างหอประชุมเก่า 
จํานวน 19,880 บาท 
ค่าวัสดุ เป็นเงิน  19,880 บาท 
     - ตาข่ายเหล็ก 1*1 นิ้ว 120*200 ซม. จํานวน 12 แผ่นๆละ 
280 บาท เป็นเงิน 3,360 บาท 
     - ไม้ฝาเชอร่าหน้า 6 ยาว 6 เมตร จํานวน 3 มัดๆละ          
520 บาท เป็นเงิน 1,560 บาท 
     - ไม้หน้า 3 ยาว 4 เมตร จํานวน 15 ตัวๆละ 350 บาท 
เป็นเงิน 5,250  บาท 

 

     - ไม้มอบหน้า 2 ยาว 3 เมตร จํานวน 2 มัดๆละ 500 บาท 
เป็นเงิน 1,000 บาท 
     - กระเบื้องปูพ้ืนห้องน้ํา 20*20 จํานวน 18 กล่องๆละ 
280 บาท เป็นเงิน 5,040 บาท 
     - ปูนซีเมนต์ จํานวน 4 ถุงๆละ 120 บาท เป็นเงิน 480บาท 
     - ปูนกาว จํานวน 2 ถุงๆละ 120 บาท เป็นเงิน 240 บาท 
     - สีน้ําพลาสติก 10 ลิตร จํานวน 2 ถังๆละ 1,340 บาท 
เป็นเงิน 2,680 บาท 
     - แปรงทาสี  2 นิ้ว จํานวน 2 อันๆละ 55 บาท เป็นเงิน 110 บาท 
     - ลูกกลิ้งทาสี 7 นิ้ว จํานวน 2 ลูกๆละ 80 บาท เป็นเงิน 160 บาท
รวมเป็นเงินท้ังสิ้น 325,365 บาท 

  

8. บริหารงานทําความสะอาด
อาคารต่าง ๆ และภาคสนาม 
รหัสเบิกจ่าย 202302240821 

ค่าใช้สอย 30,000  บาท 
     - ค่าจ้างสูบสิ่งปฏิกูล  เป็นเงิน 30,000  บาท 
ค่าวัสดุ 418,570  บาท  
     - น้ํากรด  จํานวน 240 แกลอนๆละ 150 บาท เป็นเงิน  
36,000  บาท 
     - น้ํายาดับกลิ่น จํานวน 240 แกลอนๆละ 280 บาท          
เป็นเงิน  67,200 บาท 
     - น้ํายาล้างห้องน้ํา จํานวน 240 แกลอนๆละ 280 บาท 
เป็นเงิน  67,200 บาท 
     - น้ํายาเช็ดกระจก จํานวน 36 แกลอนๆละ 250 บาท 
เป็นเงิน 9,000 บาท 
     - สบู่เหลวล้างมือ จํานวน 36 แกลอนๆละ 350 บาท  
เป็นเงิน 12,600 บาท 
     - น้ํายาล้างท่ออุตตัน จํานวน 6 แกลอนๆละ 750 บาท 
เป็นเงิน 4,500 บาท 
     - น้ํายาดับฝุ่น จํานวน 36 แกลนๆละ750 บาท เป็นเงิน  

ใช้สอย,วัสดุ 448,570 
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กิจกรรม 
รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลักษณะครุภัณฑ์/

รูปแบบรายการท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
หมวด
รายจ่าย 

จํานวนเงิน 

27,000  บาท 
     - ไม้กวาดทางมะพร้าว จํานวน 600 อันๆละ 50 บาท  
เป็นเงิน 30,000 บาท 
     - ถุงดํา 30X40 จํานวน 12 กระสอบๆละ 1,700 บาท 
เป็นเงิน 20,400  บาท 
     - ถุงดํา 22X30 จํานวน 12 กระสอบๆละ 1,700 บาท 
เป็นเงิน  20,400  บาท 
     - ขันน้ํา จํานวน  60 ใบๆละ 15 บาท เป็นเงิน 900 บาท 
     - กระป๋องน้ํา จํานวน 24 ใบๆละ 50 บาท  เป็นเงนิ  1,200 บาท 

      - สายยางนํ้า 5 หุน ยาว 100 เมตร จํานวน 5 ม้วน ๆ ละ 
1,850 บาท เป็นเงิน 9,250 บาท 
     - มือเสือ จํานวน 150 อันๆละ 60 บาท เป็นเงิน 9,000 บาท 
     - ไม้กวาดอ่อน ด้ามพลาสติก จํานวน 400 อันๆละ 45 บาท 
เป็นเงิน 18,000 บาท 
     - สก๊อตไบร์ทมือจับ 3M จํานวน 12 โหลๆละ 780 บาท 
เป็นเงิน 9,360 บาท 
     - ผ้าม็อบ 30 นิ้ว จํานวน 1 กล่อง เป็นเงิน 5,040 บาท 
     - ผ้าม็อบ 24 นิ้ว จํานวน 3 กล่องๆละ 4,560 บาท        
เป็นเงิน 13,680 บาท 
     - ผ้าม็อบ 18 นิ้ว จํานวน 5 กล่องๆละ 4,560 บาท           
เป็นเงิน 22,800 บาท 
     - ไม้ถูพ้ืนพร้อมผ้าแบบหนา จํานวน 5 โหลๆละ 2,280 บาท
เป็นเงิน 11,400 บาท 
     - กระบอกฉีดน้ํา จํานวน 72 อันๆละ 30 บาท เป็นเงิน 
2,160 บาท 
     - แปรงขัดส้วม จํานวน 120 อันๆละ 36 บาท เป็นเงิน 
4,320 บาท 
     - แปรงขัดสวมด้ามยาว จํานวน 4 โหลๆละ 950 บาท 
เป็นเงิน 3,800 บาท 
     - ถุงมือยางไซร์ L สีดํา จํานวน 4 กล่องๆละ 660 บาท 
เป็นเงิน 2,640 บาท 
     - ไม้กวาดยักไย่ จํานวน 40 อันๆละ 40 บาท เปน็เงิน 1,600บาท 
     - ท่ีปั๊มส้วม จํานวน 24 อันๆละ 60 บาท เป็นเงิน 1,440 บาท 
     - ท่ีตักขยะ จํานวน 60 อันๆละ 50 บาท เป็นเงิน  3,000 บาท 
     - แปรงลบกระดาน จํานวน 17 โหลๆละ 180 บาท เป็นเงิน 
3,060 บาท 
     - ช็อคสี จํานวน 3 โหลๆละ 540 บาท เป็นเงิน 1,620 บาท 
รวมเป็นเงินท้ังสิ้น 448,570 บาท 

  

9. บริหารงานหน่วยภูมิทัศน์ 
(โรงเรือนเพาะชํา) 
รหัสเบิกจ่าย 202302240921 

ค่าวัสดุ 121,100 บาท 
     - ถุงดําขนาด 3*5 นิ้ว จํานวน 3 กระสอบๆละ 1,500 บาท 
เป็นเงิน 4,500 บาท 

วัสดุ 121,100 
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กิจกรรม 
รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลักษณะครุภัณฑ์/

รูปแบบรายการท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
หมวด
รายจ่าย 

จํานวนเงิน 

     - ถุงดําขนาด 5*10 นิ้ว จํานวน 2 กระสอบๆละ 1,500บาท 
เป็นเงิน 3,000 บาท      
     - ข้ีเถ้าแกลบ จํานวน 2 เท่ียวๆละ 15,000 บาท เป็นเงิน 
30,000 บาท 

      - จอบ จํานวน 5 เล่มๆละ 150 บาท เป็นเงิน 750 บาท 
     - ด้ามจอบ จํานวน 6 ด้ามๆละ 20 บาท เป็นเงิน 120 บาท 
     - คทาปรับดิน จํานวน 6 เล่มๆละ 110 บาท เป็นเงิน 660บาท 
      - ตะขอชักกิ่งไม้ใหญ่ จํานวน 2 เล่มๆ ละ 110 บาท เป็นเงิน  220 บาท 
      - มีดเหลียน จํานวน 10 เล่มๆละ 160 บาท เป็นเงนิ  1,600 บาท 
     - ปุ๋ยเคมี  46-0-0 จํานวน 5 กระสอบ ๆ ละ 520 บาท  
เป็นเงิน 2,600บาท 
     - ปุ๋ยเคมี 15-15-15 จํานวน 3 กระสอบๆละ 950 บาท 
เป็นเงิน 2,850 บาท 
     - กระถางปูนซีเมนต์ ขนาด 40*40 ซม. จํานวน 50ๆละ 
230 บาท เป็นเงิน 11,500  บาท 
     - กระถางปูนซีเมนต์ ขนาด 30*80 ซม.จํานวน 100 ใบๆละ 
230 บาท เป็นเงิน  23,000 บาท 
     - ยาเร่งราก จํานวน  3 ขวดๆละ 200 บาท เป็นเงิน 600 บาท 
     - ต้นไทรเกาหลี ขนาด สูง 80 ซม. จํานวน 300 ต้นๆละ  
70 บาท เป็นเงิน 21,000 บาท 
     - ต้นเสริมบารมี ขนาด 50 ซมจํานวน 20 ต้นๆละ 130บาท 
เป็นเงิน 2,600บาท 
     - ต้นชัยพฤกษ์ 3 เมตร จํานวน 6 ต้นๆละ 400 บาท          
เป็นเงิน  2,400 บาท 
     - ต้นชมพูพันทิพย์ 3 เมตร จํานวน 15 ต้นๆละ 300 บาท 
เป็นเงิน 4,500 บาท 
     - ชุดประแจปากตายแหวนข้างเบอร์ 8-26 จํานวน 1 ชุด 
เป็นเงิน 1,200 บาท 
     - คีมล็อค จํานวน 1 ตัว เป็นเงิน 400 บาท 
     - รถเข็นปูนอย่างหนา สีเหลือง จํานวน 2 คันๆละ 1,100 บาท 
เป็นเงิน 2,200  บาท 
     - ยางนอก + ยางใน รถสาลี่ จํานวน 6 ชุดๆละ 370 บาท 
เป็นเงิน  2,220  บาท 
        - หินลับมีดกากเพชร จํานวน 2 ก้อนๆ ละ 80 บาท เป็นเงิน  160 บาท 
        - กรรไกรตัดกิ่ง จํานวน 6 อัน ๆ  ละ 200 บาท เป็นเงิน  1,200 บาท 
     - น้ํามันหล่อโซ่เลื่อยยนต์ จํานวน 12 แกลอนๆละ135 บาท 
เป็นเงิน 1,620 บาท      
     - ตะไบร์แทงโซ่ ขนาดกลางอ้วน จํานวน 4 อันๆละ 50บาท 
เป็นเงิน 200 บาท 
รวมเป็นเงินท้ังสิ้น 121,100 บาท 

 

10. บริหารงานหน่วยตัดหญ้า ค่าวัสดุ 38,160 บาท วัสดุ 38,160 
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กิจกรรม 
รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลักษณะครุภัณฑ์/

รูปแบบรายการท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
หมวด
รายจ่าย 

จํานวนเงิน 

ภาคสนาม 
รหัสเบิกจ่าย 202302241021 

     - ใบมีดเคร่ืองตัดหญ้าแบบ 4 ล้อ จํานวน 10ใบๆละ          
270 บาท เป็นเงิน 2,700 บาท 
     - หัวเกียร์เคร่ืองตัดหญ้าแบบสะพายยี่หอโรบิน จํานวน 3 
หัวๆละ 1,400 บาท เป็นเงิน 4,200 บาท 
     - ชุดคลัชสปิงแท้ย่ีห้อโรบิน จํานวน 5 ชุดๆละ 1,180 บาท  
เป็นเงิน 5,900 บาท 
     - เอ็นตัดหญ้าแบบกลมขาวเบอร์ 300 3 มิล จํานวน 30 
กก.ๆละ 590 เป็นเงิน 17,700  บาท  
     - หัวเทียน BOSCH WS7E (สั้น) จํานวน 2 กล่องๆละ 510 
บาท เป็นเงิน 1,020 บาท 
     - ชุดมือเร่งออโตตัดหญ้า จํานวน 4 ชุดๆละ 420 บาท  
เป็นเงิน 1,680 บาท 
     - จานเอ็นตัดหญ้า (เหล็ก) 4 ทาง จํานวน 12 อันๆละ 
150 บาท เป็นเงิน 1,800 บาท 
     - สกรู NF 7/16” X 1 ½” (ตัดหญ้า LM20) จํานวน 12 
ตัวๆละ 40 บาท เป็นเงิน 480 บาท 
     - ลิ้มวงเดือนใบมีดตัดหญ้า จํานวน 12 อันๆละ 75 บาท 
เป็นเงิน 900 บาท 
     - สปริงลานตัดหญ้า จํานวน 6 ชุดๆละ 170 บาท เป็นเงิน  
1,020  บาท 
     - กรรไกรตัดหญ้าด้ามโอ๊คปลายหุ้มยาง จํานวน 2 อันๆละ 
380 บาท เป็นเงิน 760 บาท 
รวมเป็นเงินท้ังสิ้น 38,160 บาท 

11. บริหารจัดการงานปรับภูมิ
ทัศน์ภายในมหาวิทยาลัย 
รหัสเบิกจ่าย 202302241121 

รายการท่ี 1 : จัดทําท่ีจอดรถข้างตึก14 บริเวณข้างสนาม
ฟุตซอล จํานวน 12,600 บาท  
ค่าใช้สอย  4,200  บาท 
     - ค่าปรับพ้ืนท่ี จํานวน 7 ชั่วโมงๆละ 600 บาท เป็นเงิน  
4,200 บาท 
ค่าวัสดุ  8,400 บาท 
     - หินคลุกสเปค จํานวน 3 เท่ียวๆละ 2,800 บาท เป็นเงิน 
8,400  บาท 

ใช้สอย,วัสดุ 84,600 

 รายการท่ี 2 : ค่าจ้างเหมาตัดแต่งต้นไม้และต้นไม้ท่ีมีความ
เสี่ยงต่อชีวิตและทรัพย์สินของอาจารย์ บุคลากร  และ
นักศึกษา จํานวน 72,000 บาท 
ค่าใช้สอย 72,000 บาท 
     - ค่ารถเคน จํานวน 7 วันๆละ 8,000 บาท  เป็นเงิน   
56,000  บาท 
     - ค่าจ้างเหมาคนข้ึนตัด จํานวน 8 ต้น เป็นเงิน 16,000บาท 
รวมเป็นเงินท้ังสิ้น 84,600 บาท 

 

12. บริหารจัดการงานจราจร
ภายในมหาวิทยาลัย 

รายการท่ี 1 : จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์งานจราจรภายใน
มหาวิทยาลัย จํานวน 72,230 บาท 

วัสดุ 93,130 
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กิจกรรม 
รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลักษณะครุภัณฑ์/

รูปแบบรายการท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
หมวด
รายจ่าย 

จํานวนเงิน 

รหัสเบิกจ่าย 202302241221 ค่าวัสดุ 72,230  บาท 
     - สีทาถนนขาวสะท้อนแสงเบอร์ 717 จํานวน 36 แกลอนๆละ 
780 บาท เป็นเงิน 28,080  บาท 
     - สีทาถนนแดงสะท้อนแสงเบอร์ 715 จํานวน 12 แกลอนๆละ 
780 บาท  เป็นเงิน 9,360  บาท 
     - สีทาถนนเหลืองสะท้อนแสงเบอร์ 713 จํานวน 12 แกลอนๆละ 
780 บาท  เป็นเงิน 9,360  บาท 
     - สีทาถนนดําไม่สะท้อนแสง เบอร์ 709 จํานวน 12 แกลอนๆละ 
720 บาท เป็นเงิน  8,640  บาท 
     - ทินเนอร์ผสมสีทาถนน เบอร์ 81 จํานวน 26 แกลอนๆละ  
480 บาท 12,480  บาท 
     - ลูกกลิ้งเคมี 4 นิ้ว STLจํานวน 12 อันๆละ 80 บาท         
เป็นเงิน 960 บาท 
     - ลูกกลิ้ง 4 นิ้ว STLเฉพาะลูกขน จํานวน 10 กล่องๆละ  
270 บาท เป็นเงิน 2,700 บาท 
     - ลูกกลิ้ง 7 นิ้ว จํานวน 4 ลูกๆละ 80 บาท เป็นเงิน 320 บาท 
     - แปรงทาสีเวฟดโก้ จํานวน 6 อันๆละ 55 บาท เป็นเงิน  
330  บาท 
รายการท่ี 2 : จัดซ้ือกรวยจราจร/แผงก้ันงานจราจร จํานวน 
20,900 บาท 
ค่าวัสดุ 20,900 บาท 
     - แผงก้ันงานจราจร 1X1.50 ม. ไม่มีล้อ จํานวน 5 แผงๆละ 
1,720 บาท เป็นเงิน 8,600  บาท 
     - กรวยจราจร 80 ซม.จํานวน 30 อันๆละ  410 บาท       
เป็นเงิน 12,300 บาท 
รวมเป็นเงินท้ังสิ้น 93,130 บาท 

13. จ้างติดต้ังสัญญาณงาน
จราจรบนถนนทางหลวง
หมายเลข 3087 ภายใน
มหาวิทยาลัย 
รหัสเบิกจ่าย 202302241332 

ค่าสิ่งก่อสร้าง 297,500 บาท 
     - จ้างติดต้ังสัญญาณงานจราจรบนถนนทางหลวง
หมายเลข 3087 ภายในมหาวิทยาลัย จํานวน 297,500 บาท 
รวมเป็นเงินท้ังสิ้น 297,500 บาท 

สิ่งก่อสร้าง 297,500 

14. จัดซ้ือเคร่ืองปร้ินเตอร์ 
รหัสเบิกจ่าย 202302241431 

ค่าครุภัณฑ์ 5,400 บาท 
     - เคร่ืองปร้ินเตอร์+INK TANK จํานวน 1 เคร่ือง เป็นเงิน 
5,400 บาท  
รายละเอียดคุณลักษณะดังนี้ 

 ความละเอียดในการพิมพ์ 4800*1200 dpi 
 ออฟชั่นเคร่ือง Print,Copy,Scan 
 ความเร็วในการพิมพ์ ดํา 8.8 ipm(ภาพต่อนาที)        

สี 5 ipm(ภาพต่อนาที) 
รวมเป็นเงินท้ังสิ้น 5,400 บาท 

ครุภัณฑ์ 5,400 

15. จัดซ้ือปั๊มหอยโข่งไฟฟ้า ค่าครุภัณฑ์ 9,800 บาท ครุภัณฑ์ 9,800 
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กิจกรรม 
รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลักษณะครุภัณฑ์/

รูปแบบรายการท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
หมวด
รายจ่าย 

จํานวนเงิน 

รหัสเบิกจ่าย 202302241531      - ปั้มหอยโข่งไฟฟ้า จํานวน 1 เคร่ือง เป็นเงิน 9,800 บาท 
รายละเอียดคุณลักษณะดังนี้ 

 ขนาด 3 นิ้ว / 3 HP/ 3 สาย (หน้าแปลน) 
รวมเป็นเงินท้ังสิ้น 9,800 บาท 

16. ศึกษาดูงานของบุคลากร
ของหน่วยงานอาคารสถานท่ีฯ 
รหัสเบิกจ่าย 202302241621 

ค่าใช้สอย  21,400  บาท 
     - ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย 
ลูกจ้างประจํา ลกูจ้างชั่วคราวรายเดือน จํานวน 60 คนๆละ 
240 บาท เป็นเงิน 14,400  บาท 
     - ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง เป็นเงิน 4,000 บาท 
     - ค่าบํารุงรักษารถบัสสองชั้น จํานวน 1 คัน เป็นเงิน  
3,000 บาท 
รวมเป็นเงินท้ังสิ้น 21,400 บาท 

ใช้สอย 21,400 

17. อบรมการซ้อมดับเพลิง 
รหัสเบิกจ่าย 202302241721 

ค่าตอบแทน 4,200 บาท 
     - ค่าตอบแทนวิทยากร จํานวน 7 ชั่วโมงๆละ 600 บาท 
เป็นเงิน 4,200 บาท 
ค่าใช้สอย 11,200 บาท 
     - อาหารว่าง จํานวน 70 คนๆละ 2 ม้ือๆละ 30 บาท  
เป็นเงิน 4,200 บาท 
     - ค่าอาหารกลางวัน จํานวน 70 คนๆละ 100 บาท        
เป็นเงิน 7,000 บาท 

ตอบแทน, 
ใช้สอย,วัสดุ 

29,065 

 ค่าวัสดุ 13,665 บาท 
     - แก๊สแบบเติม 15 กก. จํานวน 2 ถังๆละ 350 บาท          
เป็นเงิน 700 บาท 
     - น้ํายาดับเพลิง 15 ปอนด์ จํานวน 13 ถังๆละ 800 บาท 
เป็นเงิน 10,400 บาท 
     - น้ํามันแก๊สโซฮอล์ 95 จํานวน 10 ลิตรๆละ 36.50 บาท 
เป็นเงิน 365 บาท 
     - น้ํามันพืช จํานวน 2 ขวดๆละ 50 บาท เป็นเงิน 100บาท 
     - ปากกาหมึกสีน้ําเงิน จํานวน 70 ด้ามๆละ 2.50 บาท  
เปน็เงิน 175 บาท 
     - แฟ้มใส่เอกสาร จํานวน 70 แฟ้มๆละ 5 บาท เป็นเงิน  
350 บาท 
     - ค่าจ้างทําเอกสารประกอบการอบรม จํานวน 70 ชุดๆละ 
22.50 บาท เป็นเงิน 1,575 บาท 
รวมเป็นเงินท้ังสิ้น 29,065 บาท 

 

18. งบแก้ไขปัญหาฉุกเฉิน
เร่งด่วน สําหรับงานของงาน
อาคารสถานท่ีและภูมิทัศน์ส
ถาปัตย์ 
รหัสเบิกจ่าย 202302241821 

ค่าใช้สอย 105,598 บาท 
     - งบแก้ไขปัญหาฉุกเฉินเร่งด่วน สําหรับงานของงาน
อาคารสถานท่ีและภูมิทัศน์สถาปัตย์ เป็นเงิน 105,598 บาท 
รวมเป็นเงินท้ังสิ้น 105,598 บาท 

ใช้สอย 105,598 

19. จัดซ้ือพัดลมโคจร ค่าครุภัณฑ์ 51,000 บาท ครุภัณฑ์ 51,000 
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กิจกรรม 
รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลักษณะครุภัณฑ์/

รูปแบบรายการท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
หมวด
รายจ่าย 

จํานวนเงิน 

รหัสเบิกจ่าย 202302241931      - พัดลมโคจร ขนาด16 นิ้ว จํานวน 30 ตัวๆละ 1,700 บาท 
เป็นเงิน 51,000 บาท 
รวมเป็นเงินท้ังสิ้น 51,000 บาท 

20. จัดซ้ือชุดนั่งร้าน 
รหัสเบิกจ่าย 202302242031 

ค่าครุภัณฑ์ 6,120 บาท 
     - ชุดนั่งร้าน จํานวน 4 ชุดๆละ 1,530 บาท เป็นเงิน  
รวมเป็นเงินท้ังสิ้น 6,120 บาท 

ครุภัณฑ์ 6,120 

  รวมทั้งสิ้น 2,386,800

 
15. แนวทางการประเมินโครงการ 
      สิ่งที่ต้องการประเมิน 
  ผลของการซ่อมบํารุงระบบสาธารณูปโภค ระบบไฟฟ้า ระบบเคร่ืองปรับอากาศ/ซ่อมปรับปรุง
อาคารเรียน บ้านพัก/จัดหา วัสดุทําความสะอาด/วัสดุตกแต่งภูมิทัศน์/รายงานการใช้จ่าย
งบประมาณในรอบปีงบประมาณ 2560 
      วิธีที่ใช้ในการประเมิน  

 - แบบสอบถามความพึงพอใจ      - แบบรายงานผลการประเมินโครงการ 
      ผู้ประเมิน  

ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี 
 
 
                                                                      ลงช่ือ……………………………………………………..…ผู้ขออนุมัติโครงการ 
             นายพูนชัย   คทาวัชรกุล  

                            ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี 
 

 
                                                                        ลงช่ือ……………….…………………………………………ผู้อนุมติัโครงการ 
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัยฤทธ์ิ   ศิลาเดช     
                                                                   อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง       
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มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
โครงการเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 
 

แหล่งงบประมาณ  2, เงนิรายได้   
1.  โครงการ บริหารจัดการงานยานพาหนะ    รหัสโครงการ 6123000001/20230225 
2.  ผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี   หน่วยงาน งานบริหารยานพาหนะ 
3.  โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 
     ยุทธศาสตร์ที ่06, ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย 
     กลยุทธ ์0601, 6.1 : พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
     ตัวชี้วัดที ่6.1.1 ร้อยละของคะแนนผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนิน งานของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA) 
4.  โครงการสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจําปีของมหาวิทยาลัย 
     แผนงาน  แผนงานพ้ืนฐาน 
     ผลผลิต  ผู้สําเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
     งาน/โครงการ  งานบริหารจัดการ/พัฒนา 
5.  หลักการและเหตุผล 
  สํานักงานอธิการบดีมีโครงสร้างการบริหารงาน แบ่งออกเป็น 3 กอง ประกอบด้วย กองกลาง กอง
นโยบายและแผน และกองพัฒนานักศึกษา สําหรับงานบริหารยานพาหนะ เป็นหน่วยงานหน่ึงในสังกัด
กองกลาง สํานักงานอธิการบดี มีหน้าที่สนับสนุนงานจัดการศึกษาตามภารกิจของมหาวิทยาลัย อํานวย
ความสะดวก และให้บริการในการเดินทางไปราชการ เช่น ประชุม สัมมนา และฝึกอบรม รวมถึงภารกิจที่
เก่ียวกับการเรียนการสอน ได้แก่ การนิเทศนักศึกษา และศึกษาดูงานของนักศึกษาสาขาวิชาต่างๆ เพ่ือให้
การดําเนินการบรรลุเป้าหมายและภาระหน้าที่ จําเป็นต้องจัดหาทรัพยากรให้เพียงพอต่อการสนับสนุนการ
จัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
6.  วัตถุประสงค์โครงการ 
  1. เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่ของส่วนราชการต่างๆ ในมหาวิทยาลัยให้ปฏิบัติภารกิจ
ได้บรรลุเป้าหมาย 2. เพ่ือให้ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการทุกหน่วยงานในสํานักงานอธิการบดี  
7.  กลุ่มเป้าหมาย 
  ผู้รับบริการ นักศึกษา ข้าราชการ อาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ  
8.  รูปแบบกิจกรรม  
  ให้บริการยานพาหนะ/ซ่อมบํารุงรักษายานพาหนะ/ต่อภาษี พ.ร.บ. และต่อทะเบียนรถยนต์/จัดหา
นํ้ามันเช้ือเพลิงและหล่อลื่น  
9. สถานที่ดําเนินการ 
  สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
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10.  ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ (Output) 
ตัวชี้วัด (Indicators) หน่วยนบั ค่าเป้าหมาย(Target) 

เชิงปริมาณ   
   1. การเบิกจา่ยงบประมาณตามแผน ร้อยละ 80 
   3. การเบิกจา่ยงบประมาณในภาพรวม ร้อยละ 80 
เชิงคุณภาพ    
   1. ผลการประเมินการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของ
ผู้บริหาร 

คะแนน 4 

เชิงเวลา   
   1. โครงการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด ร้อยละ 80 

 
11.  ตัวชี้วัดความสําเร็จของกิจกรรม (Output) 

กิจกรรม ตัวชี้วัด(Indicators) 
หน่วย
นับ 

ค่าเป้าหมาย (Target) 
ปี 2560 ปี 2561 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.60 – ธ.ค.60) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.61 – มี.ค.61) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.61 - มิ.ย.61) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.61 - ก.ย.61) 

1. ซ่อมบํารุงรักษา
ยานพาหนะ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 
จํานวนยานพาหนะท่ีได้รับ
การซ่อมบํารุงรักษา 

คัน 18 18 18 18 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อย
ละความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 

ร้อยละ 80 80 80 80 

2. ค่าใช้จ่ายน้ํามัน
เชื้อเพลิงและหล่อลื่น 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การ
ชําระค่าน้ํามันเชือ้เพลิง
และหล่อลื่น 

คร้ัง 2 2 2 2 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การ
ดําเนินงานเป็นไปตามวัตุ
ประสงค์ท่ีกําหนด 

ร้อยละ 80 80 80 80 

3. ค่าใช้จ่ายสําหรับ
การต่อทะเบียนและ
ประกันภัยรถยนต์ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 
จํานวนรถท่ีได้รับการต่อ
ทะเบียนและประกันภัย
รถยนต์ 

คัน 9 - 9 - 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ต่อ
ทะเบียนและประกันภัย
รถยนต์ตรงตามกําหนด 

ร้อยละ 100 - 100 - 

4. ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ
ตามที่ได้รับมอบหมาย 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 
จํานวนคร้ังท่ีเดินทางไป
ราชการ 

คร้ัง 15 15 15 15 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การ
ปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีได้รับ
มอบหมายเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ร้อยละ 80 80 80 80 
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12. ผลทีค่าดวา่จะได้รับ 
  1. ผู้รับบริการ ปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่ของส่วนราชการต่างๆ ได้บรรลุเป้าหมาย  
  2. ผู้รับบริการ พึงพอใจต่อการให้บริการด้านยานพาหนะของส่วนกลาง 
 

13. แผนการดําเนนิงาน   

กิจกรรม รวมทั้งสิน้
แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงนิ(บาท) 

ปี 2560 ปี 2561 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.60 – ธ.ค.60)
ไตรมาส 2 

(ม.ค.61 – มี.ค.61) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.61 – มิ.ย.61)
ไตรมาส 4 

(ก.ค.61 – ก.ย.61)

1. ซ่อมบํารุงรกัษายานพาหนะ 1,067,440 266,860 266,860 266,860 266,860 
2. ค่าใช้จ่ายนํ้ามันเช้ือเพลิงและหล่อลื่น 532,560 133,140 133,140 133,140 133,140 
3. ค่าใช้จ่ายสําหรับการต่อทะเบียนและ
ประกันภัยรถยนต์ 

200,000 100,000 - 100,000 - 

4. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

100,000 25,000 25,000 25,000 25,000 

 

14. งบประมาณท่ีใช ้

กิจกรรม 
รายการ/รายละเอียดค่าใชจ้่าย/คุณลักษณะครุภัณฑ์/

รูปแบบรายการที่ดินและสิ่งกอ่สร้าง 
หมวด
รายจ่าย 

จํานวน
เงิน 

1. ซ่อมบํารุงรักษา
ยานพาหนะ 
รหัสเบิกจ่าย 
202302250121 

ค่าใช้สอย 1,013,400 บาท 
     - ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษายานพาหนะ จํานวน 21 คัน    
เป็นเงิน 1,013,400 บาท 
ค่าวัสดุ 54,040 บาท 
     - วัสดุอะไหล่ชํารุดสําหรับซ่อมบํารุงรถยนต ์(ยางรถยนต์ 
แบตเตอรี่ ฯลฯ) เป็นเงิน 44,000 บาท 
     - วัสดุบํารุงดูแลรักษารถยนต์ (น้ํายาทําความสะอาด ผ้า
เช็ดรถ น้ํายาขดัเงา ฯลฯ) เป็นเงิน 10,040 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,067,440 บาท 

ใช้สอย,วัสด ุ 1,067,440

2. ค่าใชจ้่ายนํ้ามัน
เชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 
รหัสเบิกจ่าย 
202302250221 

ค่าวัสดุ 532,560 บาท 
     - น้ํามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จํานวน 12 เดือนๆละ 
44,380 บาท เป็นเงิน 532,560 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 532,560 บาท 

วัสด ุ 532,560

3. ค่าใชจ้่ายสําหรับการ
ต่อทะเบียนและ
ประกันภัยรถยนต ์
รหัสเบิกจ่าย 
202302250321 

ค่าใช้สอย 200,000 บาท 
     - ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนตจ์ํานวน 18 คัน เป็นเงิน 
199,500 บาท 

 ประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 จํานวน 10 คัน 
 ประกันภัยรถยนต์ประเภท 2 จํานวน 1 คัน 
 ประกันภัยรถยนต์ประเภท 3 จํานวน 2 คัน 
 ประกันภัยรถยนต์ตามพระราชบัญญัติ จํานวน 18 คัน 

ใช้สอย 200,000
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      - ค่าตรวจและทดสอบระบบก๊าซ CNG จํานวน 1 คัน  
เป็นเงิน 500 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 200,000 บาท 

 

4. ค่าใชจ้่ายในการ
เดินทางไปราชการตามที่
ได้รับมอบหมาย 
รหัสเบิกจ่าย 
202302250421 

ค่าใช้สอย 100,000 บาท 
     - ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ค่าเบ้ียเล้ียง,ค่าพาหนะ
,ค่าเช่าที่พัก,ค่าลงทะเบียน ฯลฯ)  เป็นเงิน 100,000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 100,000 บาท 

ใช้สอย 100,000

  รวมทั้งสิ้น 1,900,000

15. แนวทางการประเมินโครงการ 
      สิ่งที่ต้องการประเมิน 
  1. ยานพาหนะอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 2. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ 
      วิธีที่ใช้ในการประเมิน  

1. รายงานความพึงพอใจของผู้รับบรกิารด้านยานพาหนะ 2. รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ 3. ผลการ
ใช้จ่ายงบประมาณ 
      ผู้ประเมิน  

ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี 
 
 
 
                                                                      ลงช่ือ……………………………………………………..…ผู้ขออนุมัติโครงการ 
             นายพูนชัย   คทาวัชรกุล  

                            ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี 
 

 
                                                                        ลงช่ือ……………….…………………………………………ผู้อนุมติัโครงการ 
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัยฤทธ์ิ   ศิลาเดช     
                                                                    อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง       
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มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 

โครงการเงนิรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

แหล่งงบประมาณ  2, เงนิรายได้   
1.  โครงการ ส่งเสริมและสนับสนุนภารกิจตามบทบาทหน้าที่คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย (คสม.)   
 รหัสโครงการ 6125000001/20230235 
2.  ผู้รับผิดชอบโครงการ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการ กิจการสภามหาวิทยาลัยและวิเทศสมัพันธ์ 
 หน่วยงาน สภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
3.  โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 
     ยุทธศาสตร์ที ่06, ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย 
     กลยุทธ ์0601, 6.1 : พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
     ตัวชี้วัดที ่6.1.1 ร้อยละของคะแนนผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนิน งานของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA) 
4.  โครงการสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจําปีของมหาวิทยาลัย 
     แผนงาน  แผนงานพ้ืนฐาน 
     ผลผลิต  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
     งาน/โครงการ  งานบริหารจัดการ/พัฒนา 
5.  หลักการและเหตุผล 
  ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ.2547  มาตรา  25  กําหนดให้มหาวิทยาลัยแต่ละ
แห่งมีคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ประกอบด้วยประธานกรรมการ ประธานสภานักศึกษา 
นายกองค์การนักศึกษา และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจํานวนหน่ึงซึ่งสภามหาวิทยาลัยแต่งต้ังจากผู้มีความ
เช่ียวชาญหลายสาขาและมาตรา 26 ให้คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย มีหน้าที่ 1)ส่งเสริม 
สนับสนุน ให้คําปรึกษาและข้อเสนอแนะแก่มหาวิทยาลัยเพ่ือพัฒนาแนวทางการดําเนินงานของ
มหาวิทยาลัย 2)เสนอความเห็นเก่ียวกับนโยบายและแผนพัฒนาการจัดการอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนา
ท้องถิ่น 3)ส่งเสริมให้มีทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ให้มีโอกาสศึกษาในมหาวิทยาลัยอัน
เป็นการสนับสนุนความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา และ 4)ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างสัมพันธภาพ
และการเรียนรู้ระหว่างมหาวิทยาลัยกับประชาชน จากอํานาจหน้าที่หลายประการ และเพ่ือให้การ
ดําเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย เป็นไปตามเจตนารมณ์และวัตถุประสงค์แห่ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ.2547 คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย จึงขอ
เสนอโครงการเพ่ือของบประมาณในการดําเนินการดังกล่าว  
6.  วัตถุประสงค์โครงการ 
  เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนใหค้ณะกรรมการสง่เสริมกิจการมหาวิทยาลัยได้ปฏิบัติหน้าที่ตาม
วัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547   
7. กลุ่มเป้าหมาย 
  คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย คณะอนุกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหาร และผู้ที่
เก่ียวข้องของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  
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8.  รูปแบบกิจกรรม  
  จัดประชุมกรรมการและอนุกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยจัดทําเอกสารสรุปผลงานจัดประชุมและ
ศึกษาดูงานนอกสถานที ่ 
9.  สถานทีดํ่าเนนิการ 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
10.  ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ (Output) 

ตัวชี้วัด(Indicators) หน่วยนบั ค่าเป้าหมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. การเบิกจา่ยงบประมาณตามแผน ร้อยละ 80 
   3. การเบิกจา่ยงบประมาณในภาพรวม ร้อยละ 80 
เชิงคุณภาพ    
   1. ผลการประเมินการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของ
ผู้บริหาร 

คะแนน 4 

เชิงเวลา   
   1. โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด ร้อยละ 80 

 

11.  ตัวชี้วัดความสําเร็จของกิจกรรม (Output) 

กิจกรรม ตัวชี้วัด (Indicators) 
หน่วย
นับ 

ค่าเป้าหมาย (Target) 
ปี 2560 ปี 2561 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.60 – ธ.ค.60)
ไตรมาส 2 

(ม.ค.61 – มี.ค.
61) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.61 - มิ.ย.61

ไตรมาส 4 
(ก.ค.61 - ก.ย.61)

1. งานประชุม
กรรมการและ
อนุกรรมการส่งเสริม
กิจการมหาวทิยาลัย 

ตัวชี้วัดเชงิปริมาณ : 
จํานวนครั้งในการจัด
ประชุม 

ครั้ง 3 3 3 3 

ตัวชี้วัดเชงิคุณภาพ : 
งานประชุมเป็ยไปตาม
วัตถุประสงค์ทีก่ําหนด 

ร้อยละ 80 80 80 80 

 

12. ผลทีค่าดวา่จะได้รับ 
  1. คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยได้ปฏิบัติหน้าที่ตามวัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัติ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 ตามมาตรา 25   
  2. คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึงปฏิบัติตามภารกิจบรรลุตามเป้าหมาย   
 

13. แผนการดําเนนิงาน   

กิจกรรม รวมทั้งสิ้น 

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จา่ยเงิน(บาท) 
ปี 2560 ปี 2561 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.60 – ธ.ค.60)
ไตรมาส 2 

(ม.ค.61 – มี.ค.61) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.61 – มิ.ย.61)
ไตรมาส 4 

(ก.ค.61 – ก.ย.61)

1. งานประชุมกรรมการและอนกุรรมการ
ส่งเสริมกจิการมหาวิทยาลัย 

450,000 112,500 112,500 112,500 112,500 
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14. งบประมาณท่ีใช ้

กิจกรรม 
รายการ/รายละเอียดค่าใชจ้่าย/คุณลักษณะ
ครุภัณฑ์/รูปแบบรายการที่ดินและสิ่งกอ่สร้าง 

หมวดรายจ่าย จํานวนเงิน 

1. งานประชุมกรรมการ
และอนุกรรมการส่งเสริม
กิจการมหาวทิยาลัย 
รหัสเบิกจ่าย 
202302350121 

ค่าตอบแทน 282,000 บาท 
     - ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกจิการ
มหาวิทยาลัย  จํานวน 6 ครัง้ๆละ  33,000 บาท  
เป็นเงิน 198,000 บาท    
     - ค่าเดินทางของคณะกรรมการส่งเสริมกจิการ
มหาวิทยาลัย จาํนวน 6 ครัง้ๆละ 12,000 บาท เป็น
เงิน 72,000 บาท 
     - ค่าตอบแทนเบีย้ประชุมอนกุรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย จํานวน 6 ครัง้ๆละ 20,000 บาท  เป็น
เงิน 120,000  บาท 
ค่าใช้สอย  40,000 บาท 
     - ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ในการ
ประชุม คสม. จาํนวน 6 ครัง้ๆละ 4,000 บาท เป็น
เงิน 24,000 บาท 
     - ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ในการ
ประชุมอนุกรรมการ คสม. จํานวน 6 ครัง้ๆละ 1,000 
บาท เป็นเงิน 6,000 บาท 
     - ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  จํานวน  5 
ครั้งๆละ 2,000 บาท เป็นเงิน 10,000 บาท  
ค่าวัสดุ 20,000 บาท 
     - ค่ากระดาษA4 จํานวน 50 รีมๆละ 110 บาท 
เป็นเงิน 5,500 บาท 
     - ค่าหมึกพมิพ์ จํานวน 4 กล่องๆละ 2,000 บาท 
เป็นเงิน  8,000 บาท 
     - น้ําหมึกสี จํานวน 3 ชุดๆละ 500 บาท เป็นเงิน 
1,500 บาท 
     - วัสดุเครื่องเขยีน ปากกา น้ํายาลบคําผิด ดินสอ 
ไฮไลท์ กระดาษโน๊ต เป็นเงิน 1,500 บาท  
    - ซองส่งเอกสาร จํานวน 1,000 บาท  
    - ถ่านอัลคาไลน์ จํานวน 1 กล่อง เป็นเงิน 500 
บาท  
     - วัสดุคอมพิวเตอร์ แฟลชไดร์ฟ ปล๊ักไฟ เมาส์ 
คีย์บอร์ด เป็นเงนิ 1,000 บาท  
     - วัสดุสํานักงาน ลวดเย็บกระดาษ แม็ค เทปใส 
ไม้บรรทัด แฟ้มสอด เป็นเงิน 1,000 บาท  
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  450,000 บาท 

ตอบแทน, 
ใช้สอย,วัสดุ 

450,000

  รวมทั้งสิ้น 450,000
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15. แนวทางการประเมินโครงการ 
      สิ่งที่ต้องการประเมิน 
  ผลการดําเนินงาน  
      วิธีที่ใช้ในการประเมิน   
  มติที่ประชุมในการอนุมัติจํานวนทุนการศึกษาและการสนับสนุนมหาวิทยาลัยด้านต่างๆ    
      ผู้ประเมิน  
  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการกิจการสภามหาวิทยาลัย และวิเทศสัมพันธ์ 
 
 
 
                                                                      ลงช่ือ……………………………………………………..…ผู้ขออนุมัติโครงการ 
       อาจารย์ ดร. อาคม    เจริญสุข  
               รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการ  
                    กิจการสภามหาวิทยาลัย และวิเทศสัมพันธ์ 

 
 

                                                                        ลงช่ือ……………….…………………………………………ผู้อนุมติัโครงการ 
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัยฤทธ์ิ   ศิลาเดช     
                                                                   อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง       
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มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
โครงการเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 
แหล่งงบประมาณ  2, เงนิรายได้   
1.  โครงการ บริหารจัดการงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง   รหัสโครงการ 
6125000002/20230227 
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ รองอธิการบดี อาจารย์ ดร.อาคม เจรญิสุข  หน่วยงาน สภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง 
3. โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 
     ยุทธศาสตร์ที ่06, ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย 
     กลยุทธ ์0601, 6.1 : พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
     ตัวชี้วัดที ่6.1.1 ร้อยละของคะแนนผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนิน งานของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA) 
4. โครงการสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจําปขีองมหาวิทยาลัย 
     แผนงาน  แผนงานพ้ืนฐาน 
     ผลผลิต  ผู้สําเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
     งาน/โครงการ  งานบริหารจัดการ/พัฒนา 
5. หลักการและเหตุผล 
  ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 กําหนดให้มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งมีสภา
มหาวิทยาลัย โดยมีอํานาจและหน้าที่ตามมาตรา 18 คือ การกําหนดนโยบายออกกฎ ระเบียบ ประกาศ 
และข้อบังคับ กํากับมาตรฐานการศึกษาอนุมัติให้ปริญญา พิจารณาจัดต้ัง การรวมและการยุบเลิกสํานักงาน
วิทยาเขต บัณฑิตวิทยาลัย พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตร และอนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงิน
รายได้ของมหาวิทยาลัย  จากอํานาจหน้าที่หลายประการ จึงมีความจําเป็นต้องบริหารจัดการงานสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงให้มีประสิทธิภาพ และสามารถถ่ายทอดเป้าหมายของสภามหาวิทยาลัย
ฯ  ขับเคลื่อนผ่านกลไกต่างๆ ของมหาวิทยาลัยสู่การปฏิบัติให้เกิด ผลงานเป็นรูปธรรม  
6.  วัตถุประสงค์โครงการ 
  เพ่ือให้การบริหารจัดการงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงสามารถปฏิบัติตามอํานาจ
หน้าที่ให้มีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อการปฏิบัติงานบรรลุตามเป้าหมาย  
7.  กลุ่มเป้าหมาย 
  คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย อนุกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลยัราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  
8. รูปแบบกิจกรรม  
  จัดประชุมสภามหาวิทยาลัย (ทุกเดือน) จัดประชุมกรรมการที่ปรึกษาด้านกฎหมายข้อบังคับ และ
ระเบียบของสภามหาวิทยาลัย  จัดประชุมกรรมการกลั่นกรองงบประมาณ ติดตาม และประเมินผลการใช้
งบประมาณ (2เดือน/ครั้ง)จัดประชุมอนุกรรมการชุดต่างๆท่ีสภามหาวิทยาลัยแต่งต้ัง   
9.  สถานทีดํ่าเนนิการ 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
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10.  ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ (Output) 
ตัวชี้วัด (Indicators) หน่วยนบั ค่าเป้าหมาย(Target) 

เชิงปริมาณ   
   1. การเบิกจา่ยงบประมาณตามแผน ร้อยละ 80 
   2. การเบิกจา่ยงบประมาณในภาพรวม ร้อยละ 80 
เชิงคุณภาพ    
   1. ผลการประเมินการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของ
ผู้บริหาร 

คะแนน 4 

เชิงเวลา   
   1. โครงการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด ร้อยละ 80 

 
11.  ตัวชี้วัดความสําเร็จของกิจกรรม (Output) 

กิจกรรม ตัวชี้วัด (Indicators) 
หน่วย
นับ 

ค่าเป้าหมาย (Target) 
ปี 2560 ปี 2561 

ไตรมาส 1 
(ต.ค.60 – ธ.ค.60)

ไตรมาส 2 
(ม.ค.61 – มี.ค.61)

ไตรมาส 3 
(เม.ย.61 - มิ.ย.61)

ไตรมาส 4 
(ก.ค.61 - ก.ย.61)

1. งานประชุมสภา
มหาวิทยาลัย 

ตัวชี้วัดเชงิปริมาณ : 
จํานวนครั้งในการจัด
ประชุม 

ครั้ง 3 3 3 3 

ตัวชี้วัดเชงิคุณภาพ : 
งานประชุมเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ทีก่ําหนด 

ร้อยละ 80 80 80 80 

2. งานประชุม
อนุกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย 

ตัวชี้วัดเชงิปริมาณ : 
จํานวนครั้งที่จัดประชุม 

ครั้ง 6 6 6 6 

ตัวชี้วัดเชงิคุณภาพ : มี
การตรวจสอบการ
ทํางานของฝ่ายบริหารให้
เป็นไปตามหลักธรรมาภิ
บาล 

ร้อยละ 80 80 80 80 

3. ศึกษาดงูาน ตัวชี้วัดเชงิปริมาณ : 
การศึกษาดงูานและ
แลกเปล่ียนเรียนรู ้

ครั้ง - 1 - - 

ตัวชี้วัดเชงิคุณภาพ : 
บุคลากรสามารถนํา
ความรู้มาพัฒนางาน 

ร้อยละ - 80 - - 

4. จดัซื้อ
จอคอมพิวเตอร ์

ตัวชี้วัดเชงิปริมาณ : 
จํานวนจอคอมพิวเตอร ์

เครื่อง - 1 - - 

ตัวชี้วัดเชงิคุณภาพ : 
จอคอมพิวเตอรเ์ป็นไปตาม
คุณลักษณะทีก่าํหนด 

ร้อยละ - 80 - - 
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กิจกรรม ตัวชี้วัด (Indicators) 
หน่วย
นับ 

ค่าเป้าหมาย (Target) 
ปี 2560 ปี 2561 

ไตรมาส 1 
(ต.ค.60 – ธ.ค.60)

ไตรมาส 2 
(ม.ค.61 – มี.ค.61)

ไตรมาส 3 
(เม.ย.61 - มิ.ย.61)

ไตรมาส 4 
(ก.ค.61 - ก.ย.61)

5. จดัซื้อ
เครื่องพิมพ์มัลติ
ฟังชั่นเลเซอร ์

ตัวชี้วัดเชงิปริมาณ : 
เครื่องพิมพ์มัลตฟิังชั่น
เลเซอร ์

เครื่อง - - 1 - 

ตัวชี้วัดเชงิคุณภาพ : 
เครื่องพิมพ์มัลตฟิังชั่น
เลเซอร์เป็นไปตาม
คุณลักษณะทีก่าํหนด 

ร้อยละ - - 80 - 

6. ค่าโทรศัพทง์าน
สภามหาวิทยาลัย 

ตัวชี้วัดเชงิปริมาณ : 
จํานวนครั้งในการติดตอ่
ประสานงาน 

ครั้ง 150 150 150 150 

ตัวชี้วัดเชงิคุณภาพ : 
การประสานงานบรรลุ
ตามเป้าหมาย 

ร้อยละ 80 80 80 80 

 
12. ผลทีค่าดวา่จะได้รับ 
  1. สภามหาวิทยาลัยได้ปฏิบัติตามอํานาจหน้าที่ ที่กฎหมายกําหนด ในการกํากับ ดูแลมหาวิทยาลัย
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง อย่างมีประสิทธิภาพ   
  2. มหาวิทยาลยัได้ปฏิบัติตามภารกิจบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ  
 
13. แผนการดําเนนิงาน   

กิจกรรม รวมทั้งสิ้น 

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน(บาท) 
ปี 2560 ปี 2561 
ไตรมาส 1 
(ต.ค.60 – 
ธ.ค.60) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.61 – 
มี.ค.61) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.61 – 
มิ.ย.61) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.61 – 
ก.ย.61) 

1. งานประชุมสภามหาวิทยาลัย 749,800 187,450 187,450 187,450 187,450 
2. งานประชุมอนุกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย 

399,200 99,800 99,800 99,800 99,800 

3. ศึกษาดงูาน 46,000 - 46,000 0.00 0.00 
4. จดัซื้อจอคอมพิวเตอร ์ 4,000 4,000 - - - 
5. จดัซื้อเครือ่งพิมพ์มัลติฟังชั่นเลเซอร ์ 9,000 9,000 - - - 
6. ค่าโทรศัพทง์านสภามหาวิทยาลัย 12,000 3,000 3,000 3,000 3,000 
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14. งบประมาณท่ีใช ้

กิจกรรม 
รายการ/รายละเอียดค่าใชจ้่าย/คุณลักษณะครุภัณฑ์/

รูปแบบรายการที่ดินและสิ่งกอ่สร้าง 
หมวด
รายจ่าย 

จํานวน
เงิน 

1. งานประชุมสภามหาวิทยาลัย 
รหัสเบิกจ่าย 202302270121 

ค่าตอบแทน 516,000 บาท  
     - ค่าตอบแทนเบี้ยประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
จํานวน 12 คร้ังๆละ 36,000 บาท เป็นเงิน 432,000 บาท 
     - ค่าตอบแทนค่าเดินทางคณะกรรรมการสภา
มหาวิทยาลัย จํานวน 12 คร้ังๆละ 7,000 บาท  เป็นเงิน 
84,000 บาท 
ค่าใช้สอย  177,000 บาท 
     - ค่าจัดทําเอกสารประกอบการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
จํานวน 12 คร้ังๆละ 5,500 บาท เป็นเงิน 66,000 บาท 
     - ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการการประชุมนอก
สถานท่ี จํานวน 6 คร้ังๆละ 7,000 เป็นเงิน 42,000 บาท  
     - ค่าอาหาร อาหารว่างและเคร่ืองด่ืมในการจัดประชุมสภา
มหาวิทยาลัย จํานวน 12 คร้ังๆละ 4,000 บาท เป็นเงิน 
48,000บาท 
     - ค่าจ้างค่าซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
เคร่ืองพิมพ์ เคร่ืองใช้สํานักงาน จาํนวน 6 รายการ เป็นเงิน 
11,000 บาท   
     - ค่าใช้จ่ายในการไปราชการเพ่ือการติดต่อประสานงาน 
จํานวน 5 คร้ังๆละ 2,000 บาท เป็นเงิน 10,000 บาท 
ค่าวัสดุ 56,800 บาท  
     - กระดาษ จํานวน 200 รีมๆละ 110 บาท เป็นเงิน  
22,000บาท   
     - น้ําหมึกเคร่ืองพิมพ์ จํานวน 10 กล่องๆละ 1,150 บาท 
เป็นเงิน 11,500 บาท  
     - ผงหมึกเคร่ืองถ่ายเอกสาร จํานวน 2 กล่องๆละ 5,000 บาท 
เป็นเงิน 10,000 บาท 
     - ซองส่งเอกสาร จํานวน 480 ใบ เป็นเงิน 5,300 บาท 
     - ถ่านอัลคาไลน์ จํานวน 2 กล่อง เป็นเงิน 2,000 บาท 
     - อุปกรณ์เคร่ืองเขียนสํานักงาน (ปากกา น้ํายาลบคําผิด 
ดินสอ ไฮไลท์ กระดาษโน้ต ฯลฯ) เป็นเงิน 3,500 บาท 
     - วัสดุคอมพิวเตอร์ แฟลชไดร์ฟ เมาส์ คียบอร์ด  เป็นเงิน 1,900 บาท 
     - กระดาษการ์ดสี80 แกรม จํานวน 6 แพ็คๆละ 100 บาท 
เป็นเงิน 600 บาท  
รวมเป็นเงินท้ังสิ้น 749,800 บาท 

ตอบแทน, 
ใช้สอย,วัสดุ 

749,800 

2. งานประชุมอนุกรรมการ
สภามหาวิทยาลัย 
รหัสเบิกจ่าย 
202302270221 

ค่าตอบแทน 302,200 บาท 
     - ค่าเบี้ยประชุมและค่าเดินทางคณะกรรมการ
กล่ันกรองกฎหมายฯจํานวน 8 ครั้งๆละ 10,000 บาท เป็นเงิน 
80,000บาท  
     - ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการอุทธรณ์ รอ้งทกุข์ 
จํานวน 8 ครัง้ๆละ 13,000 บาท  เป็นเงิน 104,000 บาท 

ตอบแทน, 
ใช้สอย 

399,200
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กิจกรรม 
รายการ/รายละเอียดค่าใชจ้่าย/คุณลักษณะครุภัณฑ์/

รูปแบบรายการที่ดินและสิ่งกอ่สร้าง 
หมวด
รายจ่าย 

จํานวน
เงิน 

     - ค่าเบื้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบขอ้เท็จจรงิ 
จํานวน 3 ครัง้ๆละ 13,000 บาท เป็นเงิน 39,000 บาท 
     - ค่าเบื้ยประชุมคณะกรรมการกล่ันกรองงบประมาณ 
จํานวน 3 ครัง้ๆละ 16,400 บาท เป็นเงิน 49,200  
บาท 
     - ค่าเบื้ยประชุมคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
เช่น คณะกรรมการสรรหาอธิการบดี เป็นเงิน 30,000 
บาท 
ค่าใช้สอย  97,000 บาท  
     - ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่มในการจัดประชุม
อนุกรรมการสภามหาวิทยาลัย จํานวน 24 ครั้งๆละ 3,000
บาท เป็นเงิน 72,000 บาท   
     - ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ของอนุกรรมการฯ เปน็เงิน  5,000 
บาท 
     - ค่าจัดทําเอกสารประกอบการประชุมของ
คณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัย เป็นเงิน 20,000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 399,200 บาท 

3. ศึกษาดงูาน 
รหัสเบิกจ่าย 
202302270321 
 

ค่าใช้สอย 46,000 บาท 
     - ค่าน้ํามันเชื้อเพลิงในการเดินทางไปราชการ จํานวน 
5 วัน เป็นเงิน 9,400 บาท 
 - ค่าห้องพกั จํานวน 4 คืนๆละ 4 ห้องๆละ 1,500 
บาท    เป็นเงิน 24,000 บาท 
 - ค่าของที่ระลึก จํานวน 2 หนว่ยงานๆละ 1,500 บาท  
เป็นเงิน 3,000 บาท   
 - ค่าเบ้ืยเล้ืยง จาํนวน 8 คนๆละ จํานวน 5 วันๆละ 240
บาท เป็นเงิน 9,600 บาท   
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 46,000 บาท 

ใช้สอย 46,000

4. จดัซื้อจอคอมพิวเตอร ์
รหัสเบิกจ่าย 
202302270431 
 

ค่าครุภัณฑ์ 4,000 บาท 
     - จอคอมพวิเตอร์ จํานวน 1 เครื่อง เป็นเงนิ 4,000 
บาท 
(จอคอมพวิเตอร์  LED ขนาดไมน่้อยกว่า 21.5 นิ้ว / ขนาด
ไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว/ รองรับความละเอียดการแสดงผล
ไม่น้อยกว่า 1,920x1,080 Pixel/ Refresh Rate ไม่น้อยกว่า 
60 Hz 
/Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1) 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,000 บาท 

ครุภัณฑ์ 4,000

5. จดัซื้อเครือ่งพิมพ์มัลติ
ฟังชั่นเลเซอร ์
รหัสเบิกจ่าย 

ค่าครุภัณฑ์ 9,000 บาท 
     - เครื่องพิมพ์มัลติฟังชั่นเลเซอร์  จํานวน 1 เครื่อง 
เป็นเงิน 9,000 บาท 

ครุภัณฑ์ 9,000
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กิจกรรม 
รายการ/รายละเอียดค่าใชจ้่าย/คุณลักษณะครุภัณฑ์/

รูปแบบรายการที่ดินและสิ่งกอ่สร้าง 
หมวด
รายจ่าย 

จํานวน
เงิน 

202302270531 
 

(สามารถเป็น printer , copier , scanner ในเครือ่งเดยีว /
ช่องเชื่อมต่อ แบบ usb 2.0/ ชอ่งเชื่อมต่อระบบเครือข่าย 
แบบ 10/100 Base-T/ มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อย
กว่า 600x600 dpi/ มีความเร็วในการพิมพร์่างไม่น้อยกว่า 
27 หน้าต่อนาท/ี สามารถแสกนเอกสาร A4 ได้/ มีความ
ละเอียดในการแสกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 1,200 x 1,200 
dpi/ มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมตัิ / สามารถถ่ายสํานา
เอกสารได้/สามารถใช้ได้กับ A4, Letter , Legal และ 
Custom)  
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 9,000 บาท 

6. ค่าโทรศัพทง์านสภา
มหาวิทยาลัย 
รหัสเบิกจ่าย 
202302270622 

ค่าสาธาณูปโภค 12,000 บาท 
     - ค่าโทรศัพท์ในการตดิต่อประสานงานการประชุม
สภามหาวิทยาลัยและอนุกรรมการสภามหาวทิยาลัย 
จํานวน             12 เดือนๆละ 1,000 บาท  เป็นเงิน 
12,000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 12000 บาท 

สาธารณูปโภค 12,000

  รวมทั้งสิ้น 1,220,000
 

15. แนวทางการประเมินโครงการ 
      สิ่งที่ต้องการประเมิน 
  ผลการดําเนินงาน/ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ  
      วิธีที่ใช้ในการประเมิน  

รายงานผลการดําเนินงาน/รายงานประชุม    
      ผู้ประเมิน  
  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการกิจการสภามหาวิทยาลัย และวิเทศสัมพันธ์ 
 
 
                                                                      ลงช่ือ……………………………………………………..…ผู้ขออนุมัติโครงการ 
       อาจารย์ ดร. อาคม    เจริญสุข  
               รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการ  
                    กิจการสภามหาวิทยาลัย และวิเทศสัมพันธ์ 

 
 

                                                                        ลงช่ือ……………….…………………………………………ผู้อนุมติัโครงการ 
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัยฤทธ์ิ   ศิลาเดช     
                                                                   อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง       
 
 



263 

 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
โครงการเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

แหล่งงบประมาณ  2, เงนิรายได้   
1.  โครงการ พัฒนาและบริหารจัดการงานนโยบาย แผน และงบประมาณ  รหัสโครงการ 6127000003/20230228 
2.  ผู้รับผิดชอบโครงการ  ผู้อํานวยการกองนโยบายและแผน   หน่วยงาน กองนโยบายและแผน 
3.  โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 
     ยุทธศาสตร์ที ่06, ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย 
     กลยุทธ ์0601, 6.1 : พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
     ตัวชี้วัดที ่6.1.1 ร้อยละของคะแนนผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนิน งานของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA) 
4.  โครงการสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจําปีของมหาวิทยาลัย 
     แผนงาน  แผนงานพ้ืนฐาน 
     ผลผลิต  ผู้สําเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
     งาน/โครงการ  งานบริหารจัดการ/พัฒนา 
5.  หลักการและเหตุผล 
       การดําเนินงานและพัฒนากองนโยบายและแผนเป็นส่วนหน่ึงที่สําคัญในการขับเคลื่อนนโยบายและ
ภารกิจของมหาวิทยาลัย ซึ่งการดําเนินการด้านงบประมาณ การติดตามและการขับเคลื่อนแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัยตามกระบวนการพัฒนาแผนน้ัน จึงเป็นภารกิจสําคัญของกองนโยบายและแผนที่ต้อง
ดําเนินการเพ่ือให้การขับเคล่ือนนโยบาย ภารกิจ ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ ของมหาวิทยาลัยบรรลุตาม
เป้าหมายที่กําหนดไว้ 
6.  วัตถุประสงค์โครงการ 
  1.  สนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ  
  2.  ขับเคลื่อน นโยบาย ภารกิจ ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ 
7. กลุ่มเป้าหมาย 
  ผู้บริหารมหาวิทยาลัย/บุคลากรกองนโยบายและแผน 
8. รูปแบบกิจกรรม  
  ประชุม/การจัดซื้อจัดจ้าง 
9. สถานที่ดําเนินการ 
  กองนโยบายและแผน 
10.  ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ (Output) 

ตัวชี้วัด(Indicators) หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผน ร้อยละ 80

   3. การเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ร้อยละ 80

เชิงคุณภาพ    
   1. ผลการประเมินการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีของผู้บริหาร คะแนน 4

เชิงเวลา   
   1. โครงการแลว้เสร็จภายในระยะเวลาท่ีกําหนด ร้อยละ 80
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11.  ตัวชี้วัดความสําเร็จของกิจกรรม (Output) 

กิจกรรม ตัวชี้วัด(Indicators) 
หน่วย
นับ 

ค่าเป้าหมาย(Target) 
ปี 2560 ปี 2561 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.60 – ธ.ค.60)
ไตรมาส 2 

(ม.ค.61 – มี.ค.
61) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.61 - มิ.ย.61

ไตรมาส 4 
(ก.ค.61 - ก.ย.61)

1. งานประชุม
คณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย 
(ก.บ.) 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : 
จํานวนคร้ังที่จัดประชุม

ครั้ง 3 3 3 3

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : 
การดําเนินการประชุม
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ร้อยละ 80 80 80 80

2. ค่าบํารุงรักษา
ระบบงบประมาณ 3 
มิติ 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : 
บํารุงระบบ
งบประมาณ 3 มิติ 

ระบบ - - - 1

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : 
ระบบงบประมาณ 3 
มิติ มีประสิทธิภาพ 

ร้อยละ - - - 100

3. พัฒนางานตาม
ภารกิจกองนโยบาย 
แผน และ
งบประมาณ 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : 
ร้อยละการเบิกจ่าย
งบประมาณตามแผน 

ร้อยละ 80 80 80 80

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : 
การดําเนินงานเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ 

ร้อยละ 80 80 80 80

 
12. ผลทีค่าดวา่จะได้รับ 
  การบริหารงานกองนโยบายและแผนมีประสิทธิภาพ ตรงตามภารกิจของหน่วยงานและ
มหาวิทยาลัย 
 
13. แผนการดําเนนิงาน   

กิจกรรม 
รวม
ทั้งสิน้ 

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงนิ(บาท) 
ปี 2560 ปี 2561 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.60 – ธ.ค.60)
ไตรมาส 2 

(ม.ค.61 – มี.ค.61) 
ไตรมาส 3 

เม.ย.61 – มิ.ย.61)
ไตรมาส 4 

(ก.ค.61 – ก.ย.61) 

1. งานประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย (ก.บ.) 

42,600 10,650 10,650 10,650 10,650

2. ค่าบํารุงรักษาระบบงบประมาณ 3 มิติ 65,000 - - - 65,000

3. พัฒนางานตามภารกิจกองนโยบาย แผน 
และงบประมาณ 

108,150 27,500 27,500 26,500 26,650
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14. งบประมาณท่ีใช ้

กิจกรรม 
รายการ/รายละเอียดค่าใชจ้่าย/คุณลักษณะ
ครุภัณฑ์/รูปแบบรายการที่ดินและสิ่งกอ่สร้าง 

หมวด
รายจ่าย 

จํานวน
เงิน 

1. งานประชุม
คณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย (ก.บ.) 
รหัสเบิกจ่าย 
202302280121 

ค่าใช้สอย 42,600 บาท 
      - ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ จํานวน 20 ครั้ง ๆ 
ละ 30 คน ๆ ละ 35 บาท เป็นเงิน 21,000 บาท 
      - ค่าอาหารกลางวัน จํานวน 6 ครั้ง ๆ ละ 30 
คน ๆ ละ 120 บาท เป็นเงิน 21,600 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 42,600 บาท 

ใช้สอย 42,600

2. ค่าบํารุงรักษาระบบ
งบประมาณ 3 มิติ 
รหัสเบิกจ่าย 
202302280221 

ค่าใช้สอย 65,000 บาท 
      - ค่าบํารุงรกัษาระบบงบประมาณ 3 มิติ  จํานวน 
1 ระบบ  เป็นเงนิ 65,000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 65,000 บาท 

ใช้สอย 65,000

3. พัฒนางานตามภารกิจ
กองนโยบาย แผน และ
งบประมาณ 
รหัสเบิกจ่าย 
202302280321 

ค่าตอบแทน 28,000 บาท  
      - ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
จํานวน 20 ครั้งๆละ 7 คนๆละ 200 บาท เป็นเงิน 
28,000 บาท  
ค่าใช้สอย 47,000 บาท 
      - ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง จํานวน 2 คัน เป็นเงิน 
15,260 บาท 
      - ค่าเบี้ยเล้ียง พนกังานขับรถ จํานวน 2 คนๆละ 
3 วันๆละ 240 บาท เป็นเงิน 1,440 บาท 
      - ค่าที่พัก จาํนวน 2 คืนๆละ 8 ห้องๆละ 1,800 
บาท เป็นเงิน 28,800 บาท 
      - ค่าของทีร่ะลึก เป็นเงิน 1,500 บาท 
 ค่าวัสดุ 33,150 บาท 
      - หมึกเติมสําหรับเครือ่งปริน้สี Espon 6 สี ขนาด 
500 ซีซี จํานวน 1 ชุด เป็นเงิน 3,000 บาท 
      - หมึกเติมสําหรับเครือ่งปริน้สี Canon 4 สี ขนาด 
500 ซีซี จํานวน 1 ชุด เป็นเงิน 2,000 บาท 
      - หมึก + ไข จํานวน 6 ชุดๆละ 2,900 บาท เป็น
เงิน 17,400 บาท 
      - ผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสารดิจิตอล จํานวน 1 
กล่องๆละ 5,880 บาท       
     - ลูกแม็กสําหรับเครือ่งเย็บไฟฟ้า จํานวน 4 
กล่องๆละ 950 บาท เป็นเงิน 3,800 บาท 
      - วัสดุอื่น ๆ (ลวดเสียบ กาวสองหน้าบาง ลิควิค 
ถ่าน AAA ฯลฯ) เป็นเงิน 1,070 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 108,150 บาท 

ตอบแทน, 
ใช้สอย,วัสดุ 

108,150

  รวมทั้งสิ้น 215,750
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15. แนวทางการประเมินโครงการ 
      สิ่งที่ต้องการประเมิน 
  รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ รายงานผลการดําเนินงาน 
      วิธีที่ใช้ในการประเมิน  

แบบรายงานการใช้จ่ายงบประมาณ/แบบรายงานผลการดําเนินงาน 
      ผู้ประเมิน  

ผู้อํานวยการกองนโยบายและแผน 
 
 
 
                                                                      ลงช่ือ……………………………………………………..…ผู้ขออนุมัติโครงการ 
            นางสาวปราณี    สขุเกษม  
                  ผู้อํานวยการกองนโยบายและแผน 

 
 
 

                                                                        ลงช่ือ……………….…………………………………………ผู้อนุมติัโครงการ 
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัยฤทธ์ิ   ศิลาเดช     
                                                                   อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง       
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มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
โครงการเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

แหล่งงบประมาณ  2, เงนิรายได้   
1.  โครงการ พัฒนาศักยภาพบุคลากรกองนโยบายและแผน   รหัสโครงการ 6127000004/20330808 
2.  ผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้อํานวยการกองนโยบายและแผน   หน่วยงาน กองนโยบายและแผน 
3.  โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 
     ยุทธศาสตร์ที ่06, ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย 
     กลยุทธ ์0604, 6.4 : พัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารและการพัฒนาบุคลากร 
     ตัวชี้วัดที ่6.4.1 ร้อยละความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสาย
วิชาการและสายสนับสนุน 
4.  โครงการสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจําปีของมหาวิทยาลัย 
     แผนงาน  แผนงานยุทธศาสตร์ 
     ผลผลิต  ผู้สําเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
     งาน/โครงการ  งานพัฒนาบุคลากร 
5.  หลักการและเหตุผล 
           บุคลากรกองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เป็นผู้ปฏิบัติงานในหน้าที่
หลากหลาย ทัง้งานบริหารทั่วไป/งานนโยบายและแผน งานประกันคุณภาพการศึกษา งานบริหารการคลัง
และทรัพย์สิน และงานวิเทศสัมพันธ์ เพ่ือให้การปฏิบัติงานของบุคลากรเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
จึงได้จัดสรรงบประมาณเพ่ือพัฒนาศักยภาพของบุคลากรขึ้น 
6. วัตถุประสงค์โครงการ 
      เพ่ือให้บุคลากรกองนโยบายและแผนได้พัฒนาตนเองให้มีความรู้ความสามารถ 
7. กลุ่มเป้าหมาย 
      ข้าราชการ/บุคลากรสายสนับสนุน กองนโยบายและแผน 
8. รูปแบบกิจกรรม  
  เข้าร่วมอบรม/ศึกษาดูงาน 
9. สถานที่ดําเนินการ 
  กองนโยบายและแผน 
10.  ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ (Output) 

ตัวชี้วัด (Indicators) หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. บุคลากรไดร้ับการพัฒนา ร้อยละ 50

   2. บุคลากรไดร้ับการเพิ่มพูนความรู้/ประสบการณ์ ร้อยละ 50

เชิงคุณภาพ    
   1. บุคลากรสามารถนําความรู้/ประสบการณ์จากการพัฒนา
ตนเองมาใช้ในการปฏิบัติงาน 

ร้อยละ 90

เชิงเวลา   
   1. โครงการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด ร้อยละ 80
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11.  ตัวชี้วัดความสําเร็จของกิจกรรม (Output) 

กิจกรรม ตัวชี้วัด(Indicators) 
หน่วย
นับ 

ค่าเป้าหมาย(Target) 
ปี 2560 ปี 2561 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.60 – ธ.ค.60)
ไตรมาส 2 

(ม.ค.61 – มี.ค.
61) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.61 - มิ.ย.

61) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.61 - ก.ย.61)

1. พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรกอง
นโยบายและแผน 

ตัวชี้วัดเชงิปริมาณ : รอ้ย
ละของบุคลากรได้รับการ
พัฒนา 

ร้อยละ - 50 50 -

ตัวชี้วัดเชงิคุณภาพ : 
บุคลากรสามารถถ่ายทอด
ความรู้/ประสบการณ์ที่ได้
จากการพัฒนาตนเองมา
ใช้ประโยชน์ในการ
ปฏิบัติงาน 

ร้อยละ - 80 80 -

 
12. ผลทีค่าดวา่จะได้รับ 
  บุคลากรกองนโยบายและแผนได้รับการพัฒนาศักยภาพตรงตามงานที่ได้รับมอบหมาย 
 
13. แผนการดําเนนิงาน   

กิจกรรม รวมทั้งสิน้
แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงนิ(บาท) 

ปี 2560 ปี 2561 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.60 – ธ.ค.60)
ไตรมาส 2 

(ม.ค.61 – มี.ค.61) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.61 – มิ.ย.61)
ไตรมาส 4 

(ก.ค.61 – ก.ย.61) 

1. พัฒนาศักยภาพบุคลากรกองนโยบาย
และแผน 

71,000 - 35,500 35,500 - 

 
14. งบประมาณท่ีใช ้

กิจกรรม 
รายการ/รายละเอียดคา่ใช้จ่าย/คณุลักษณะ
ครุภัณฑ์/รปูแบบรายการทีดิ่นและสิ่งก่อสร้าง 

หมวด
รายจ่าย 

จํานวน
เงิน 

1. พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรกองนโยบายและ
แผน 
รหัสเบิกจ่าย 
203308080121 
(งานบริหารทั่วไป/งานนโยบายและ
แผน/งานประกันคุณภาพการศึกษา
ฯ/งานบริหารการคลังและ

ทรัพย์สิน/งานวิเทศสัมพันธ์ฯ) 

ค่าใช้สอย 71,000 บาท 
      -  ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรกองนโยบายและแผน จํานวน 20 คน 
เป็นเงิน 71,000 บาท 
(ค่าลงทะเบียน , ค่าเบ้ียเลี้ยงเดินทางไป
ราชการ , ค่าที่พัก , ค่านํ้ามันเช้ือเพลิง.ฯลฯ) 
รวมเป็นเงนิทัง้สิ้น 71,000 บาท 

ใช้สอย 71,000

  รวมทั้งสิน้ 71,000
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15. แนวทางการประเมินโครงการ 
      สิ่งที่ต้องการประเมิน 
  ผลการประเมนิปฏิบัติราชการ/รายงานผลการพัฒนาตนเอง 
      วิธีที่ใช้ในการประเมิน  

แบบประเมินการปฏิบัติราชการรายงานผลการพัฒนาตนเอง 
      ผู้ประเมิน  

ผู้อํานวยการกองนโยบายและแผน 
 

 
 
                                                                      ลงช่ือ……………………………………………………..…ผู้ขออนุมัติโครงการ 
            นางสาวปราณี    สขุเกษม  
                  ผู้อํานวยการกองนโยบายและแผน 

 
 
 

                                                                        ลงช่ือ……………….…………………………………………ผู้อนุมติัโครงการ 
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัยฤทธ์ิ   ศิลาเดช     
                                                                   อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง       
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มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
โครงการเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 
แหล่งงบประมาณ  2, เงนิรายได้   
1.  โครงการ บริหารจัดการงานบริหารการคลงัและทรัพย์สิน   รหัสโครงการ 
6128000001/20230229 
2.  ผู้รับผิดชอบโครงการ หัวหน้างานบริหารการคลังและทรัพย์สิน  หน่วยงาน งานบริหารการคลังและ
ทรัพย์สิน 
3.  โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 
     ยุทธศาสตร์ที ่06, ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย 
     กลยุทธ ์0601, 6.1 : พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
     ตัวชี้วัดที ่6.1.1 ร้อยละของคะแนนผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนิน งานของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA) 
4.  โครงการสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจําปีของมหาวิทยาลัย 
     แผนงาน  แผนงานพ้ืนฐาน 
     ผลผลิต  ผู้สําเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
     งาน/โครงการ  งานบริหารจัดการ/พัฒนา 
5.  หลักการและเหตุผล 
  งานบริหารการคลังและทรัพย์สิน เป็นหน่วยงานสนับสนุนการบริหารงานตามภารกิจของ
มหาวิทยาลัย เพ่ือให้การปฏิบัติงานดําเนินการบรรลุเป้าหมายตามภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย จึง
จําเป็นต้องดําเนินการจัดหาทรัพยากรให้เพียงพอต่อการสนับสนุนการบริหารงานตามภารกิจของ
มหาวิทยาลัยเพ่ือให้มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
6.  วัตถุประสงค์โครงการ 
  1. สนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพและให้เกิดประโยชน์สูงสุด  
  2. พัฒนางานบริหารการคลังและทรัพย์สินให้มีขีดความสามารถด้านการปฏิบัติงาน 
7.  กลุ่มเป้าหมาย 
  บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย / บุคคลภายนอก 
8.  รูปแบบกิจกรรม  
  วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง / เบิกจ่าย 
9.  สถานทีดํ่าเนนิการ 
  งานบริหารการคลังและทรัพย์สิน 
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10.  ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ (Output) 
ตัวชี้วัด(Indicators) หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย(Target) 

เชิงปริมาณ   

   1. การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผน ร้อยละ 80

   2. การเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ร้อยละ 80

เชิงคุณภาพ    

   1. ผลการประเมินการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของ
ผู้บริหาร 

คะแนน 4

เชิงเวลา   

   1. โครงการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด ร้อยละ 80

 
11.  ตัวชี้วัดความสําเร็จของกิจกรรม (Output) 

กิจกรรม ตัวชี้วัด(Indicators) 
หน่วย
นับ 

ค่าเป้าหมาย(Target) 
ปี 2560 ปี 2561 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.60 – ธ.ค.60)
ไตรมาส 2 

(ม.ค.61 – มี.ค.61) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.61 - มิ.ย.
61) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.61 - ก.ย.61)

1. บริหารงาน
บริหารการคลงั
และทรัพย์สิน 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : 
ร้อยละการเบิกจ่าย
งบประมาณตาม
แผนงาน 

ร้อยละ 80 80 80 80

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : 
การบริหารจัดการงาน
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ร้อยละ 80 80 80 80

 

12. ผลทีค่าดวา่จะได้รับ 
  การบริหารงานบริหารการคลังและทรัพย์สนิมีประสิทธิภาพ 
 

13. แผนการดําเนนิงาน   

กิจกรรม รวมทั้งสิน้ 
แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงนิ(บาท) 

ปี 2560 ปี 2561 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.60 – ธ.ค.60)
ไตรมาส 2 

(ม.ค.61 – มี.ค.61) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.61 – มิ.ย.61)
ไตรมาส 4 

(ก.ค.61 – ก.ย.61) 

1. บริหารงานบริหารการคลงัและ
ทรัพย์สิน 

192,640 34,080 60,200 60,200 38,160
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14. งบประมาณท่ีใช ้

กิจกรรม 
รายการ/รายละเอียดค่าใชจ้่าย/คุณลักษณะครุภัณฑ์/รูปแบบ

รายการที่ดินและสิ่งกอ่สร้าง 
หมวด
รายจ่าย 

จํานวน
เงิน 

1. บริหารงาน
บริหารการคลัง
และทรัพย์สิน 
รหัสเบิกจ่าย 
202302290121 

ค่าตอบแทน 48,000 บาท 
      - ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 8 คนๆละ 30 วันๆ
ละ 200 บาท เป็นเงิน 48,000 บาท 
ค่าใช้สอย 5,000 บาท 
      - ค่าซ่อมแซมและบํารุงรักษา (เครื่องถ่ายเอกสาร/เครื่อง
คอมพิวเตอร์/เครื่องปริ้นเตอร์) เป็นเงิน 5,000 บาท 
ค่าวัสดุ 139,640 บาท 
      - กระดาษ A4 จํานวน 90 รีมๆละ 110 บาท เป็นเงิน 9,900 บาท 
      - หมึกปริ้นเตอร์เลเซอร์ รุ่น HP85A จํานวน 38 กล่องๆละ 2,500 
บาท เป็นเงิน 95,000 บาท 
      - หมึกปริ้นเตอร์หวัเข็ม LQ 590 จํานวน 2 กล่องๆละ 590 บาท 
เป็นเงิน 1,180 บาท 
      - หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร รุ่น AR-M205 จํานวน 2 กล่องๆละ 3,700 
บาท เป็นเงิน 7,400 บาท 

ตอบแทน, 
ใช้สอย,วัสดุ

192,640
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กิจกรรม 
รายการ/รายละเอียดค่าใชจ้่าย/คุณลักษณะครุภัณฑ์/รูปแบบ

รายการที่ดินและสิ่งกอ่สร้าง 
หมวด
รายจ่าย 

จํานวน
เงิน 

      - สลิปเงินเดอืน จํานวน 20,000 ฉบับๆละ 0.90 บาท เป็นเงนิ 
18,000 บาท 
      - สมุดเงินสด แบบ 2201 จาํนวน 2 เล่มๆละ 220 บาท เปน็เงิน 
440 บาท 
      - สมุดรายงานเงินคงเหลือประจําวัน แบบ 2240 จํานวน 2 เล่มๆ
ละ 250 บาท เป็นเงิน 500 บาท 
      - สมุดปกนํ้าเงินเล่มใหญ่ จาํนวน 4 เล่มๆละ 80 บาท เป็นเงิน 
320 บาท 
      - แฟ้มตราช้าง ขนาด A4 จํานวน 24 แฟ้มๆละ 98 บาท เป็นเงิน 
2,352 บาท 
      - ตัวหนีบดาํ No.108 จํานวน 5 กล่อง ๆ ละ 78 บาท เป็นเงิน 390 
บาท 
      - ตัวหนีบดาํ No.109 จํานวน 5 กล่องๆละ 55 บาท  เป็นเงนิ 275 
บาท 
      - ตัวหนีบดาํ No.110 จํานวน 5 กล่องๆละ 44 บาท  เป็นเงนิ 220 
บาท 
      - ตัวหนีบดาํ No.112 จํานวน 5 กล่องๆละ 22 บาท  เป็นเงนิ 110 
บาท 
      - ลวดเสียบ จํานวน 20 กล่องๆละ 7 บาท เป็นเงิน 140 บาท 
      - ลูกแม็กซ์ เบอร์ 10 (กล่องใหญ)่จํานวน 1 กล่อง เป็นเงิน 160 
บาท 
      - กาวยูฮู 40 กรัม จํานวน 4 หลอดๆละ 80 บาท เป็นเงิน 320 
บาท 
      - ปากกาเน้นข้อความ จํานวน 4 ด้าม ละ 25 บาท               
เป็นเงิน 100 บาท 
      - ซองจดหมาย จํานวน 1,000 ซองๆละ 2 บาท เป็นเงิน 2,000 
บาท 
      - ซองนํ้าตาล จํานวน 50 ซองๆละ 6 บาท เป็นเงิน              300 
บาท 
      - ค่าวัสดุอื่น (ปากกา/ดินสอ/ยางลบ ฯลฯ) เป็นเงิน 533 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 192,640 บาท 

 

  รวมทั้งสิ้น 192,640
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15. แนวทางการประเมินโครงการ 
      สิ่งที่ต้องการประเมิน 
  รายงานความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการ 
      วิธีที่ใช้ในการประเมิน  

แบบสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการ 
      ผู้ประเมิน  

หัวหน้างานบริหารการคลังและทรัพย์สิน 
 
 
 
                                                                      ลงช่ือ……………………………………………………..…ผู้ขออนุมัติโครงการ 
           นางสาวหทัยรัตน์   มจีันทร ์  
             หัวหน้างานบริหารการคลงัและทรัพย์สิน  

 
 

                                                                        ลงช่ือ……………….…………………………………………ผู้อนุมติัโครงการ 
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัยฤทธ์ิ   ศิลาเดช     
                                                                   อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง       
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มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
โครงการเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

แหล่งงบประมาณ  2, เงนิรายได้   
1.  โครงการ ส่งเสริมและพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษา   รหัสโครงการ 
6129000001/20230402 
2.  ผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสร้างสรรค์ ส่งเสริมการมีงานทําและประกันคุณภาพ
การศึกษา  
 หน่วยงาน สํานักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา 
3.  โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 
     ยุทธศาสตร์ที ่06, ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย 
     กลยุทธ ์0606, 6.6 : พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 
     ตัวชี้วัดที ่6.6.1 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย 
4.  โครงการสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจําปีของมหาวิทยาลัย 
     แผนงาน  แผนงานพ้ืนฐาน 
     ผลผลิต  ผู้สําเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
     งาน/โครงการ  งานประกันคุณภาพการศึกษา 
5.  หลักการและเหตุผล 
  สํานักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษาเป็นหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยฯ ที่มีหน้าที่
รับผิดชอบประสานงานให้หน่วยงานหลักต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยฯ ได้แก่ คณะ สํานัก และสถาบัน ตาม
โครงสร้างการบริหารงานโดย กําหนดระเบียบ วิธีการ ขั้นตอน บุคลากร  งบประมาณ เพ่ือเป็นการประกัน
คุณภาพการศึกษาของหน่วยงานต่าง ๆ เหล่าน้ัน การประเมินคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายนอก จึงมีความจําเป็นอย่างย่ิงที่ต้องมีความพร้อม ทั้งด้านบุคลากร วัสดุอุปกรณ์ และปัจจัยที่
จําเป็นอ่ืน ๆ เพ่ือให้การปฏิบัติงานของสํานักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษาเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด 
6. วัตถุประสงค์โครงการ 
  1. เพ่ือประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย  
  2. เพ่ือให้หลักสูตรได้รับการรับรองคุณภาพ 
7.  กลุ่มเป้าหมาย 
  บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง   
8. รูปแบบกิจกรรม  
  อบรม/ประชุม/สัมมนา/ติดตาม/ประเมินผล 
9. สถานที่ดําเนินการ 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
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10.  ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ (Output) 
ตัวชี้วัด(Indicators) หน่วยนบั ค่าเป้าหมาย(Target) 

เชิงปริมาณ   
   1. ผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมงานประกันคุณภาพ ร้อยละ 80 
เชิงคุณภาพ    
   1. มหาวิทยาลัยได้ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายนอก และภายใน 

คะแนน 4 

เชิงเวลา   
   1. โครงการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด ร้อยละ 80 

 
11.  ตัวชี้วัดความสําเร็จของกิจกรรม (Output) 

กิจกรรม ตัวชี้วัด(Indicators) หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย (Target) 
ปี 2560 ปี 2561 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.60 – ธ.ค.60)
ไตรมาส 2 

ม.ค.61 – มี.ค.61
ไตรมาส 3 

(เม.ย.61 - มิ.ย.61
ไตรมาส 4 

(ก.ค.61 - ก.ย.61)

1. การตรวจประเมิน
สําหรับสาขาท่ีขอข้ึน
ทะเบียน TQR 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การ
ตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับ
มหาวิทยาลัยจาก สกอ. 

คร้ัง - - - 1 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : คะแนน
การตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน 

คะแนน - - - 3.51 

2. การตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับ
มหาวิทยาลัย 
ประจําปีการศึกษา 
2560 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การ
ตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับ
มหาวิทยาลัย 

คร้ัง - - - 1 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : คะแนน
การตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน 

คะแนน - - - 4 

3. การตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษา
ภายนอก ระดับ
มหาวิทยาลัย 
ประจําปีการศึกษา 
2560 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การ
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายนอก ระดับมหาวิทยาลัย
(สมศ.) 

คร้ัง - - - 1 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : คะแนน
การตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายนอก 

คะแนน - - - 4 

 
12. ผลทีค่าดวา่จะได้รับ 
  มหาวิทยาลัยได้รับข้อมูลย้อนกลับสําหรับนําไปปรับปรุงการปฏิบัติงานในปีการศึกษาถัดไป 
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13. แผนการดําเนนิงาน   

กิจกรรม รวมทั้งสิน้
แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงนิ(บาท) 

ปี 2560 ปี 2561 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.60 – ธ.ค.60) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.61 – มี.ค.61) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.61 – มิ.ย.61) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.61 – ก.ย.61) 

1. การตรวจประเมินสําหรับสาขาที่ขอ
ขึ้นทะเบียน TQR 

28,920 - - - 28,920 

2. การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจําปี
การศึกษา 2560 

43,000 - - - 43,000 

3. การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายนอก ระดับมหาวิทยาลัย ประจําปี
การศึกษา 2560 

43,000 - - - 43,000 

 
14. งบประมาณท่ีใช ้

กิจกรรม 
รายการ/รายละเอียดค่าใชจ้่าย/คุณลักษณะครุภัณฑ์/รูปแบบ

รายการที่ดินและสิ่งกอ่สร้าง 
หมวด
รายจ่าย 

จํานวน
เงิน 

1. การตรวจประเมิน
สําหรับสาขาทีข่อขึ้น
ทะเบียน TQR 
รหัสเบิกจ่าย 
202304020121 

ค่าใช้สอย 28,920  บาท    
     - ค่าเดินทางสําหรับสาขาทีข่อขึ้นทะเบียน TQR เป็นเงนิ 
28,920 บาท  
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 28,920 บาท 

ใช้สอย 28,920

2. การตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับมหาวทิยาลัย 
ประจําปีการศึกษา 2560 
รหัสเบิกจ่าย 
202304020221 
 

ค่าตอบแทน 38,000 บาท   
     - ค่าตอบแทนประธานกรรมการ จํานวน 1 คน เป็นเงิน 
12,000 บาท 
     - ค่าตอบแทนกรรมการ จาํนวน 3 คนๆละ 6,000 บาท เป็น
เงิน 18,000บาท 
     - ค่าตอบแทนกรรมการและเลขานุการ จํานวน 1 คน         
เป็นเงิน 8,000 บาท 
ค่าใช้สอย  5,000 บาท   
     - ค่าเดินทางคณะกรรมการตรวจประเมินระดับมหาวิทยาลัยฯ 
จํานวน 5 คนๆละ 1,000 บาท เป็นเงิน 5,000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 43,000 บาท 

ตอบแทน,
ใช้สอย 

43,000

3. การตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษา
ภายนอก (สมศ.) ระดับ
มหาวิทยาลัย ประจําปี
การศึกษา 2560 
รหัสเบิกจ่าย 
202304020321 

ค่าตอบแทน 38,000 บาท   
     - ค่าตอบแทนประธานกรรมการ จํานวน 1 คน เป็นเงิน
12,000 บาท 
     - ค่าตอบกรรมการ จํานวน 3 คนๆละ 6,000 บาท             
เป็นเงิน 18,000บาท   
     - ค่าตอบแทนกรรมการและเลขานุการ จํานวน 1 คน   เปน็
เงิน  8,000 บาท 

ตอบแทน,
ใช้สอย 

43,000
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กิจกรรม 
รายการ/รายละเอียดค่าใชจ้่าย/คุณลักษณะครุภัณฑ์/รูปแบบ

รายการที่ดินและสิ่งกอ่สร้าง 
หมวด
รายจ่าย 

จํานวน
เงิน 

ค่าใช้สอย  5,000 บาท    
     - ค่าเดินทางคณะกรรมการตรวจประเมินระดับมหาวิทยาลัยฯ 
จํานวน 5 คนๆละ 1,000 บาท เป็นเงิน 5,000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 43,000 บาท 

  รวม
ทั้งสิ้น 

114,920

 
15. แนวทางการประเมินโครงการ 
      สิ่งที่ต้องการประเมิน 
  แบบสํารวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา 
      วิธีที่ใช้ในการประเมิน  

แจกแบบสํารวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา 
      ผู้ประเมิน  

ผู้อํานวยการสํานักงานมาตรฐานและประกนัคุณภาพการศึกษา 
 
 
 
                                                                      ลงช่ือ……………………………………………………..…ผู้ขออนุมัติโครงการ 
       ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัจฉรียา โชติกลาง  
          ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสร้างสรรค์ ส่งเสริมการมีงานทํา 
         และประกันคณุภาพการศึกษา 

 
 
 

                                                                        ลงช่ือ……………….…………………………………………ผู้อนุมติัโครงการ 
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัยฤทธ์ิ   ศิลาเดช     
                                                                    อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง       
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มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
โครงการเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 
แหล่งงบประมาณ  2, เงนิรายได้   
1.  โครงการ บริหารจัดการงานวิเทศสัมพันธ์และศูนย์อาเซียนศึกษา    รหัสโครงการ 
6130000001/20230230 
2.  ผู้รับผิดชอบโครงการ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการ กิจการสภามหาวิทยาลัยและวิเทศสมัพันธ์
   
 หน่วยงาน งานวิเทศสัมพันธ์และศูนย์อาเซยีน 
3.  โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 
     ยุทธศาสตร์ที ่06, ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย 
     กลยุทธ ์0605, 6.5 : เสรมิสร้างความร่วมมือ รูปแบบเครือข่ายหรือภาคีหุ้นส่วนองค์กรทั้งภายในและ
ต่างประเทศ 
     ตัวชี้วัดที ่6.5.1 ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมร่วมที่เครือข่ายดําเนินการได้แล้วเสร็จตามแผน, 6.5.2 
จํานวนกิจกรรมความร่วมมือกับต่างประเทศ 
4.  โครงการสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจําปีของมหาวิทยาลัย 
     แผนงาน  แผนงานพ้ืนฐาน 
     ผลผลิต  ผู้สําเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
     งาน/โครงการ  งานบริหารจัดการ/พัฒนา 
5.  หลักการและเหตุผล 
  การพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศ ถือเป็นยุทธศาสตร์ที่สําคัญที่มหาวิทยาลัยตระหนักถึง 
และได้มีการส่งเสริมการดําเนินการมาอย่างต่อเน่ือง งานวิเทศสัมพันธ์และศูนย์อาเซียนศึกษา ซึ่งเป็น
หน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบงานด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เห็นถึงความสําคัญของการจัดการบริหาร
หน่วยงานวิเทศสัมพันธ์และศูนย์อาเซียนศึกษา เพ่ือให้การดําเนินงานของงานวิเทศสัมพันธ์และศูนย์อาเซียน
ศึกษาเป็นไปด้วยความมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์กับ นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยอย่าง
สูงสุด   
6.  วัตถุประสงค์โครงการ 
  1. ดําเนินการตามภารกิจของหน่วยงานด้านการประสานงานวิเทศสัมพันธ์  
  2. ส่งเสริมความสัมพันธ์ของเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ   
7. กลุ่มเป้าหมาย 
  หน่วยงานภายในมหาวิทยาลยัฯและหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยฯ ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ  
8. รูปแบบกิจกรรม  
  1. การจัดซื้อจดัจ้างวัสดุครุภัณฑ์สําหรับสํานักงานและกิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย  
  2. การประชุมภายในและภายนอกหน่วยงาน  
  3. การเดินทางไปราชการ   
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9. สถานที่ดําเนินการ 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
 
10.  ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ (Output) 

ตัวชี้วัด (Indicators) หน่วยนบั ค่าเป้าหมาย (Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. การเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ร้อยละ 80

   2. การประชุมภายในและภายนอกหน่วยงาน ครั้ง 4

   3. การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผน ร้อยละ 80

เชิงคุณภาพ    
   1. ผลการประเมินการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของ
ผู้บริหาร 

คะแนน 4

เชิงเวลา   
   1. โครงการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด ร้อยละ 80

 
11.  ตัวชี้วัดความสําเร็จของกิจกรรม (Output) 

กิจกรรม ตัวชี้วัด(Indicators) หน่วยนบั

ค่าเป้าหมาย (Target) 
ปี 2560 ปี 2561 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.60 – ธ.ค.60)
ไตรมาส 2 

(ม.ค.61 – มี.ค.61) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.61 - มิ.ย.
61) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.61 - ก.ย.61)

1. บริหารจัดการงาน
วิเทศสัมพันธ์และ
ศูนย์อาเซียนศึกษา 

ตัวชี้วัดเชงิปริมาณ : 
ร้อยละการเบิกจ่าย
งบประมาณตามแผน 

ร้อยละ 80 80 80 80

ตัวชี้วัดเชงิคุณภาพ : 
การดําเนินกิจกรรม
บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ 

ร้อยละ 80 80 80 80

 
12. ผลทีค่าดวา่จะได้รับ 
  งานวิเทศสัมพันธ์และศูนย์อาเซียนศึกษาดําเนินการตามภารกิจของหน่วยงานด้านการประสานงาน
วิเทศสัมพันธ์ ส่งเสริมความสมัพันธ์ของเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ 
 
13. แผนการดําเนนิงาน   

กิจกรรม รวมทั้งสิน้ 
แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงนิ(บาท) 

ปี 2560 ปี 2561 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.60 – ธ.ค.60)
ไตรมาส 2 

(ม.ค.61 – มี.ค.61) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.61 – มิ.ย.61) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.61 – ก.ย.61)

1. บริหารจัดการงานวิเทศสัมพันธ์
และศูนย์อาเซยีนศึกษา 

71,920 13,980 21,980 13,980 21,980
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14. งบประมาณท่ีใช ้

กิจกรรม 
รายการ/รายละเอียดค่าใชจ้่าย/คุณลักษณะครุภัณฑ์/รูปแบบ

รายการที่ดินและสิ่งกอ่สร้าง 
หมวด
รายจ่าย

จํานวน
เงิน 

1. บริหารจัดการงาน
วิเทศสัมพันธ์และศูนย์
อาเซียนศึกษา 
รหัสเบิกจ่าย 
202302300121 

ค่าใช้สอย  55,920 บาท 
     - ค่าเดินทางไปราชการ จํานวน 12 ครั้งๆละ 3,200 บาท เป็นเงิน 
38,400 บาท 

 ค่าน้ํามัน จํานวน 12 ครั้งๆละ 2,000 บาท เปน็เงิน 
24,000 บาท 

 ค่าเบ้ียเล้ียง จํานวน 12 ครั้งๆละ 5 คนๆละ 240 บาท เป็น
เงิน 14,400 บาท 
     - ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม จํานวน 4 ครั้งๆละ 4,380 บาท เป็นเงิน
17,520 บาท  

 ค่าอาหาร จํานวน 4 ครัง้ๆละ 20 คนๆละ 100 บาทเป็น
เงิน 8,000 บาท 

 ค่าอาหารว่าง จาํนวน 4 ครัง้ๆละ 20 คนๆละ 30 บาทเป็น
เงิน 600 บาท 

 ค่าเอกสารประกอบการประชมุ จํานวน 4 ครัง้ๆละ 1,780 
บาท เป็นเงิน 7,120 บาท 
ค่าวัสดุ 16,000 บาท 
     - หมึกHP 85 A จํานวน 5 กล่องๆละ 2,500 บาท เป็นเงิน12,500 
บาท 
     - กระดาษ A4 จํานวน 20 รมีๆละ 110 บาท เป็นเงิน 2,200 บาท  
     - วัสดุสํานักงานอื่นๆ อาท ิปากกา ตวัหนบี เทปกาว ลูกแม็กซ์ 
ฯลฯ เป็นเงิน 1,300 บาท   
 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 71,920 บาท 

ใช้สอย, 
วัสดุ 

71,920

  รวม
ทั้งสิ้น 

71,920

15. แนวทางการประเมินโครงการ 
      สิ่งที่ต้องการประเมิน 
  1.การดําเนินกิจกรรมและการเบิกจ่าย 2.ความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
      วิธีที่ใช้ในการประเมิน  

1.รายงานการดําเนินกิจกรรมและการเบิกจ่าย 2.แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
      ผู้ประเมิน  

งานวิเทศสัมพันธ์และศูนย์อาเซียนศึกษา 
                                                            ลงช่ือ……………………………………………………..…ผู้ขออนุมัติโครงการ 
                                                              อาจารย์ ดร. อาคม เจริญสุข  
                                        รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการ กิจการสภามหาวิทยาลัย และวิเทศสัมพันธ์ 
                                                                        ลงช่ือ……………….…………………………………………ผู้อนุมติัโครงการ 
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัยฤทธ์ิ   ศิลาเดช     
                                                                   อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง       
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มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
โครงการเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 
แหล่งงบประมาณ  2, เงนิรายได้   
1.  โครงการ ความร่วมมือระหว่างประเทศ     รหัสโครงการ 
6130000002/20330203 
2.  ผู้รับผิดชอบโครงการ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการ กิจการสภามหาวิทยาลัยและวิเทศสมัพันธ์
  
 หน่วยงาน งานวิเทศสัมพันธ์และศูนย์อาเซยีน 
3.  โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 
     ยุทธศาสตร์ที ่06, ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย 
     กลยุทธ ์0605, 6.5 : เสรมิสร้างความร่วมมือ รูปแบบเครือข่ายหรือภาคีหุ้นส่วนองค์กรทั้งภายในและ
ต่างประเทศ 
     ตัวชี้วัดที ่6.5.1 ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมร่วมที่เครือข่ายดําเนินการได้แล้วเสร็จตามแผน 
4.  โครงการสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจําปีของมหาวิทยาลัย 
     แผนงาน  แผนงานยุทธศาสตร์ 
     ผลผลิต  ผู้สําเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
     งาน/โครงการ  งานบริหารจัดการ/พัฒนา 
5.  หลักการและเหตุผล 
   การพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศ ถือเป็นยุทธศาสตร์ที่สําคัญที่มหาวิทยาลัยตระหนักถึง 
และได้มีการส่งเสริมการดําเนินการมาอย่างต่อเน่ือง ซึ่งงานวิเทศสัมพันธ์และศูนย์อาเซียนศึกษา ในฐานะ
หน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบงานด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เห็นถึงความสําคัญของ การพัฒนาความ
ร่วมมือระหว่างประเทศ โดยจะจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศสองกิจกรรม ดังน้ี  1.
โครงการส่งนักว่ิงและคณะศึกษาดูงานเข้าร่วมงาน Tsukuba Marathon  ณ มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัย 
Tsukuba กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น    2. โครงการอบรมภาษาไทยเบ้ืองต้น อบรมความรู้ด้านอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยวให้แก่ นักศึกษาและผู้ที่สนใจ ณ มหาวิทยาลัยมะริด สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ และ
กิจกรรมสํารวจโอกาสในการทําความร่วมมือด้านการค้าและการท่องเที่ยวระหว่างราชบุรีและเมืองมะริด 
6.  วัตถุประสงค์โครงการ 
  1.เพ่ือให้เกิดการประชุมเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านการเสริมสร้างสุขภาวะ ด้าน
การออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพกับมหาวิทยาลัย Tsukuba ประเทศญี่ปุ่น  
  2. เพ่ือสร้างความร่วมมือทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา และการออกกําลังกาย เพ่ือสุขภาพ
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงและมหาวิทยาลัยTsukuba ประเทศ ญี่ปุ่น 
    3. เพ่ือพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการด้านภาษาไทยและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประเทศไทย และมหาวิทยาลัยมะริด สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา 
7.  กลุ่มเป้าหมาย 
  1.บุคลาการทางวิชาการและสบับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 5 คน  
  2.จํานวนผู้เข้ารับการอบรม 20 คน 
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8. รูปแบบกิจกรรม  
  1. การเดินทางไปราชการต่างประเทศเพ่ือศึกษาดูงาน  
  2. การอบรม  
  3. การสํารวจโอกาสในการทาํความร่วมมือด้านการค้าและการท่องเที่ยวระหว่างราชบุรีและเมืองมะรดิ  
 
9. สถานที่ดําเนินการ 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง มหาวิทยาลัยมะริด สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา มหาวิทยาลัย 
Tsukuba ประเทศญี่ปุ่น 
 

10.  ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ (Output) 
ตัวชี้วัด(Indicators) หน่วยนบั ค่าเป้าหมาย(Target) 

เชิงปริมาณ   
   1. จํานวนผู้เข้ารับการอบรม คน 20

   2. การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผน ร้อยละ 80

เชิงคุณภาพ    
   1. ผลการประเมินความรู้ก่อนและหลังการเข้าอบรม ร้อยละ 70

   2. ผลสํารวจข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ตรงตามเป้าหมายท่ี
กําหนด 

ร้อยละ 70

เชิงเวลา   
   1. โครงการแลว้เสร็จภายในระยะเวลาท่ีกําหนด ร้อยละ 80

 

11.  ตัวชี้วัดความสําเร็จของกิจกรรม (Output) 

กิจกรรม ตัวชี้วัด (Indicators) หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย (Target) 
ปี 2560 ปี 2561 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.60 – ธ.ค.60)
ไตรมาส 2 

(ม.ค.61 – มี.ค.61) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.61 - มิ.ย.
61) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.61 - ก.ย.61)

1. การเข้ารว่มงาน 
Tsukuba Marathon 
(ศึกษาดงูานและเข้าร่วม
วิ่ง) 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : 
จํานวนบุคลากรท่ีเข้า
ร่วมกจิกรรม 

คน 2 - - - 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : 
บุคลากรสามารถนํา
ความรูม้าพัฒนางาน
องค์กร 

ร้อยละ 80 - - - 

2. อบรมด้านภาษาไทย
เบื้องต้น ด้าน
อุตสาหกรรมการ
ท่องเท่ียว และสาํรวจ
โอกาสในการทําความ
ร่วมมือด้านการค้าและ
การท่องเท่ียวระหว่าง
ราชบุรีและเมืองมะริด 
ณ มหาวิทยาลัยมะริด 
สาธารณรัฐแหง่สหภาพ
เมียนมาร ์

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : 
จํานวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

คน - 20 - - 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 
ผลการประเมินความรู้
ก่อนและหลังการเข้า
อบรม 

ร้อยละ - 70 - - 
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12. ผลทีค่าดวา่จะได้รับ 
  1. สานต่อความรู้มือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงกับมหาวิทยาลัยมะริด  
  2. ขยายโอกาสในการสร้างความร่วมมือทางวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงกับ
มหาวิทยาลัยมะริดในด้านอ่ืนๆ ที่นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในวัตถุประสงค ์
   3. กระชับความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงกับมหาวิทยาลัยTsukuba 
ประเทศญี่ปุ่น  
   4. พัฒนาศักยภาพการจัดงานจอมบึงมาราธอน   
 
13. แผนการดําเนนิงาน   

กิจกรรม 
รวม
ทั้งสิน้ 

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงนิ(บาท) 
ปี 2560 ปี 2561 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.60 – ธ.ค.60)
ไตรมาส 2 

(ม.ค.61 – มี.ค.61) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.61 – มิ.ย.61)
ไตรมาส 4 

(ก.ค.61 – ก.ย.61)

1. การเข้าร่วมงาน Tsukuba Marathon 
(ศึกษาดูงานและเข้าร่วมว่ิง) 

200,000 200,000 - - -

2. อบรมด้านภาษาไทยเบ้ืองต้น ด้าน
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และสํารวจ
โอกาสในการทาํความร่วมมือด้านการค้า
และการท่องเที่ยวระหว่างราชบุรีและเมือง
มะริด ณ มหาวิทยาลัยมะริด สาธารณรัฐ
แห่งสหภาพเมียนมาร์ 

200,000 - 200,000 - -

 
14. งบประมาณท่ีใช ้

กิจกรรม 
รายการ/รายละเอียดค่าใชจ้่าย/คุณลักษณะ
ครุภัณฑ์/รูปแบบรายการที่ดินและสิ่งกอ่สร้าง 

หมวด
รายจ่าย 

จํานวนเงิน 

1. การเข้ารว่มงาน Tsukuba 
Marathon (ศึกษาดงูานและเข้า
ร่วมวิง่) 
รหัสเบิกจ่าย 203302030154 

ค่าใช้สอย  194,480 บาท    
     - ค่านํ้ามันเช้ือเพลงิจาก มหาวิทยาลัยฯ ถึงสนามบินสวุรรณ
ภูมิ จํานวน 2 ครั้งๆละ 2,500 บาท เป็นเงิน 5,000 บาท 
     - ค่าเบี้ยเลี้ยงพนักงานขับรถ จํานวน 2 ครั้งๆละ 240 บาท 
เป็นเงิน 480 บาท  
     - ค่าเดินทางในต่างประเทศ จํานวน 5 วันๆละ 2 คนๆละ
3,000 บาท เป็นเงนิ 30,000 บาท  
     - ค่าตั๋วเครื่องบิน จาํนวน 2 คนๆละ 19,500 บาท  เป็น
เงิน 39,000บาท      
     - ค่าเบี้ยเลี้ยง จํานวน 5 วันๆละ 2 คนๆละ 2,100 บาท 
เป็นเงิน 21,000 บาท  
     - ค่าท่ีพัก จาํนวน 4 วันๆละ 2 คนๆละ 8,500 บาท       
เป็นเงิน 68,000 บาท 
     - ค่าใช้สอยอื่นๆ (ค่าจา้งจัดทําเอกสาร ค่าธรรมเนียม
อื่นๆ)จาํนวน 2 ครั้งๆละ 15,500 บาท เป็นเงิน 31,000 บาท 

รายจา่ยอ่ืน 200,000 
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กิจกรรม 
รายการ/รายละเอียดค่าใชจ้่าย/คุณลักษณะ
ครุภัณฑ์/รูปแบบรายการที่ดินและสิ่งกอ่สร้าง 

หมวด
รายจ่าย 

จํานวนเงิน 

 ค่าวัสดุ 5,520 บาท  
     - ค่าวสัดุอื่นๆอาทิ ปา้ยช่ือ กระดาษ ปากกา ฯลฯ          
เป็นเงิน 5,520 บาท 
รวมเป็นเงินท้ังสิน้ 200,000 บาท 

 

2. อบรมดา้นภาษาไทย
เบื้องต้น ด้านอตุสาหกรรมการ
ท่องเท่ียว และสาํรวจโอกาสใน
การทําความร่วมมอืด้านการค้า
และการท่องเท่ียวระหว่าง
ราชบุรีและเมืองมะริด ณ 
มหาวิทยาลัยมะรดิ สาธารณรัฐ
แห่งสหภาพเมียนมาร ์
รหัสเบิกจ่าย 203302030254 

ค่าใช้สอย  196,480 บาท   
     - ค่านํ้ามันเช้ือเพลิงจากบ้านพักถึงดา่นสิงขร (ไป-กลับ)
  
จํานวน 2 ครั้งๆละ 2,500 บาท เปน็เงิน 5,000 บาท  
     - ค่าเบี้ยเลี้ยงพนักงานขับรถ จํานวน 2 ครั้งๆละ 240 
บาท เป็นเงิน 480 บาท   
     - ค่าเบี้ยเลี้ยง จํานวน 20 วันๆละ 3 คนๆละ 2,100 
บาท เป็นเงิน 126,000 บาท  
     - ค่าท่ีพัก จํานวน 20 วันๆละ 3 คนๆละ 800 บาท        
เป็นเงิน 48,000 บาท  
     - ค่าจา้งจัดทําเอกสารประกอบการสอนและการสํารวจ
ข้อมูล จํานวน 2 ครั้งๆละ 8,500 บาท เป็นเงิน 17,000 
บาท 
ค่าวัสดุ 3,520 บาท 
     - ค่าวสัดุอื่นๆอาทิ ปากกา กระดาษ ฟวิเจอร์บอรด์ ฯลฯ 
เป็นเงิน 3,520 บาท  
รวมเป็นเงินท้ังสิน้ 200,000 บาท 

รายจา่ยอ่ืน 200,000

  รวมทั้งสิ้น 400,000
 

15. แนวทางการประเมินโครงการ 
      สิ่งที่ต้องการประเมิน 
  1.ผลการดําเนินโครงการ 2. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 
      วิธีที่ใช้ในการประเมิน  

1.รายงานผลการดําเนินโครงการ 2. แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 
      ผู้ประเมิน  

งานวิเทศสัมพันธ์และศูนย์อาเซียนศึกษา 
 

                                                                      ลงช่ือ……………………………………………………..…ผู้ขออนุมัติโครงการ 
       อาจารย์ ดร. อาคม    เจริญสุข  

               รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการ  
                    กิจการสภามหาวิทยาลัย และวิเทศสัมพันธ์ 

 
 

                                                                        ลงช่ือ……………….…………………………………………ผู้อนุมติัโครงการ 
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัยฤทธ์ิ   ศิลาเดช 
                                                                   อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง       
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มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
โครงการเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 
แหล่งงบประมาณ  2, เงนิรายได้   
1.  โครงการ ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจําปีการศึกษา 2560  รหัสโครงการ 6131000001/20230403 
2.  ผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้อํานวยการกองพัฒนานักศึกษา   หน่วยงาน กองพัฒนานักศึกษา 
3.  โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 
     ยุทธศาสตร์ที ่06, ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย 
     กลยุทธ ์0606, 6.6 : พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 
     ตัวชี้วัดที ่6.6.1 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย 
4. โครงการสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจําปขีองมหาวิทยาลัย 
     แผนงาน  แผนงานพ้ืนฐาน 
     ผลผลิต  ผู้สําเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
     งาน/โครงการ  งานประกันคุณภาพการศึกษา 
5. หลักการและเหตุผล 
  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ได้กําหนดความ
มุ่งหมายและหลักการสําคัญในการจัดการศึกษาให้มีการกําหนดมาตรฐานการศึกษา และจัดระบบประกัน
การศึกษา มาตรา47 กําหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาทุกระดับ ประกอบด้วยระบบประกันคุณภาพภายในและระบบประกันคุณภาพภายนอก มาตรา  
48 กําหนดให้ทุกหน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดําเนินการ
อย่างต่อเน่ือง โดยมีการจัดทํารายงานประจําปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องและ
เปิดเผยต่อสาธารณชน  เพ่ือนําไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพ่ือรองรับคุณภาพ
การศึกษา ทําหน้าที่พัฒนาเกณฑ์วิธีการประเมินคุณภาพภายนอกและทําการประเมินผลการจัดการศึกษา
เพ่ือให้มีการตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา โดยคํานึงถึงความมุ่งหมายและหลักการ รวมทั้งแนวทางการ
จัดการศึกษาตามที่กําหนดในกฎหมาย ดังน้ัน กองพัฒนานักศึกษาจึงจัดให้มีการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในประจําปีการศึกษา 2560 ขึ้น  เพ่ือเป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายและความจําเป็นดักล่าง 
6.  วัตถุประสงค์โครงการ 
  1.  เพ่ือเป็นการยืนยันผลการประเมินตนเองของกองพัฒนานักศึกษา  
  2.  เพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างคณะกรรมการตรวจประเมินกับบุคลากรในกองพัฒนา
นักศึกษา  
  3.  เพ่ือให้เป็นการขับเคลื่อนกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา  
  4.  เพ่ือให้เกิดแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาหน่วยงานของตนเอง 
7.  กลุ่มเป้าหมาย 
  บุคลากรของกองพัฒนานักศึกษา   
8. รูปแบบกิจกรรม  
  รับการตรวจประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
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9. สถานที่ดําเนินการ 
  กองพัฒนานักศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
 
10.  ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ (Output) 

ตัวชี้วัด(Indicators) หน่วยนบั ค่าเป้าหมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. ผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมงานประกันคุณภาพ ร้อยละ 80

เชิงคุณภาพ    
   1. ผลการประเมินคุณภาพภายใน คะแนน 5

เชิงเวลา   
   1. โครงการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด ร้อยละ 80

 
11.  ตัวชี้วัดความสําเร็จของกิจกรรม (Output) 

กิจกรรม ตัวชี้วัด(Indicators) 
หน่วย
นับ 

ค่าเป้าหมาย(Target) 
ปี 2560 ปี 2561 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.60 – ธ.ค.60)
ไตรมาส 2 

(ม.ค.61 – มี.ค.
61) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.61 - มิ.ย.

61) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.61 - ก.ย.61)

1. ตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษา
ภายใน ประจําปี
การศึกษา  2560 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 
การตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษา 

คร้ัง - - - 1 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 
คะแนนการตรวจ
ประเมินคุณภาพ
การศึกษา 

คะแนน - - - 4.5 

 
12. ผลทีค่าดวา่จะได้รับ 
  1.  กองพัฒนานักศึกษาได้รับข้อมูลย้อนกลบัสําหรับนําไปปรับปรุงการปฏิบัติงานในปีการศึกษา
ถัดไปและจัดทาํแผนพัฒนาคณุภาพตามผลการประเมิน  
  2.  กองพัฒนานักศึกษาได้รับทราบเก่ียวกับคุณภาพการดําเนินงานตามพันธกิจและผลการ
ดําเนินงานตามมาตรฐานที่กําหนด  เพ่ือหาแนวทางในการส่งเสริมพัฒนาต่อไป 
 
13. แผนการดําเนนิงาน   

กิจกรรม 
รวม
ทั้งสิน้ 

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงนิ(บาท) 
ปี 2560 ปี 2561 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.60 – ธ.ค.60)
ไตรมาส 2 

(ม.ค.61 – มี.ค.61) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.61 – มิ.ย.61)
ไตรมาส 4 

(ก.ค.61 – ก.ย.61) 

1. ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน  ประจาํปีการศึกษา  2560 

11,000 - - - 11,000
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14. งบประมาณท่ีใช ้

กิจกรรม 
รายการ/รายละเอียดคา่ใช้จ่าย/คณุลักษณะ
ครุภัณฑ์/รปูแบบรายการทีดิ่นและสิ่งก่อสร้าง 

หมวด
รายจ่าย 

จํานวน
เงิน 

1. ตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน  
ประจําปีการศึกษา  2560 
รหัสเบิกจ่าย 
202304030121 

ค่าตอบแทน  9,000  บาท 
     - ค่าตอบแทนประธานตรวจประเมิน จํานวน 
1 คน             เป็นเงิน  3,500  บาท 
     -  ค่าตอบแทนกรรมการตรวจประเมิน  
จํานวน  1  คน  คนละ  2,500  บาท  เป็นเงิน  
2,500  บาท 
     -  ค่าตอบแทนเลขานุการตรวจประเมิน  
จํานวน  1  คน  คนละ  3,000  บาท  เป็นเงิน  
3,000  บาท 
ค่าใช้สอย  2,000  บาท 
     -  ค่าเดินทางคณะกรรมการตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาจากภายนอก  เป็นเงิน  2,000  
บาท 
รวมเป็นเงนิทัง้สิ้น  11,000  บาท 

ตอบแทน, 
ใช้สอย 

11,000

  รวมทั้งสิน้ 11,000

 
15. แนวทางการประเมินโครงการ 
      สิ่งที่ต้องการประเมิน 
  สํารวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมประเมินคุณภาพการศึกษา 
      วิธีที่ใช้ในการประเมิน  

แจกแบบสํารวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมประเมินคุณภาพการศึกษา 
      ผู้ประเมิน  

ผู้อํานวยการกองพัฒนานักศึกษา 
 
                                                                      ลงช่ือ……………………………………………………..…ผู้ขออนุมัติโครงการ 
          นางกมลวรรณ     แก้วไชยชาติ  
                    ผู้อํานวยการกองพัฒนานักศึกษา 
        
 

 
                                                                        ลงช่ือ……………….…………………………………………ผู้อนุมติัโครงการ 
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัยฤทธ์ิ   ศิลาเดช     

                                                          อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง       
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มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
โครงการเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 
แหล่งงบประมาณ  2, เงนิรายได้   
1.  โครงการ เสริมสร้างศักยภาพนักศึกษาใหม้ีคุณลักษณะที่พึงประสงค ์  รหัสโครงการ 
6131000002/20230306 
2.  ผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้อํานวยการกองพัฒนานักศึกษา    หน่วยงาน กองพัฒนา
นักศึกษา 
3.  โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 
     ยุทธศาสตร์ที ่03, ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา 
     กลยุทธ ์0302, 3.2 : ปรับวิธีการพัฒนานักศึกษา ให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติและเรียนรู้ทา่มกลางการปฏิบัติ
จากสถานการณ์จําลองและจากสถานการณ์จริง 
     ตัวชี้วัดที ่3.2.2 ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมทํากิจกรรมนอกหลักสตูร เช่น กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์
เพ่ือสาธารณะ จิตอาสา กีฬา ศิลปะและวัฒนธรรม และอ่ืน ๆ, 3.2.6 ร้อยละของผู้สําเร็จการศึกษามี
สมรรถนะเป็นที่พอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
4.  โครงการสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจําปีของมหาวิทยาลัย 
     แผนงาน  แผนงานพ้ืนฐาน 
     ผลผลิต  ผู้สําเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
     งาน/โครงการ  งานจัดการศึกษา/พัฒนานักศึกษา 
5.  หลักการและเหตุผล 
  กองพัฒนานักศึกษาเป็นหน่วยงานท่ีดูแลภารกิจด้านการให้บริการและพัฒนานักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  ซึ่งเป็นภารกิจที่มีความสําคัญไม่ย่ิงหย่อนไปกว่าด้านการเรียนการสอน  
กองพัฒนานักศึกษาในฐานะกลไกขับเคลื่อนภารกิจดังกล่าว  นอกจากต้องมีการวางแผนและมีการใช้ระบบ
บริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพเป็นเครื่องมือแล้ว  ยังต้องมีวัสดุอุปกรณ์  และสิ่งอํานวยความสะดวกต่าง ๆ  
เข้าร่วมให้การปฏิบัติงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็นไปอย่างพอเพียงและมีประสิทธิภาพ จึง
จําเป็นต้องใช้งบประมาณสนับสนุนการดําเนินงาน 
6. วัตถุประสงค์โครงการ 
  1.  เพ่ือเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ให้กับนักศึกษา  
  2.  เพ่ือเพ่ิมศักยภาพด้านวิชาชีพและการมีงานทําให้กับนักศึกษา  
  3.  เพ่ือเพ่ิมช่องทางการติดต่อสื่อสารและประสิทธิภาพการให้บริการระหว่างมหาวิทยาลัยกับ
นักศึกษาและศิษย์เก่า  
  4.  เพ่ือส่งเสริมการมีสวัสดิภาพท่ีดีให้กับนักศึกษา 
7.  กลุ่มเป้าหมาย 
  นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  ทุกช้ันปี  จาํนวน  5,700  คน 
8.  รูปแบบกิจกรรม  
  1.  กิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค ์ 
  2.  กิจกรรมการเสริมสร้างศักยภาพของนักศึกษา  
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  3.  กิจกรรมการรณรงค์และสง่เสริมการมีวินัยนักศึกษา  
  4.  กิจกรรมส่งเสริมสวัสดิภาพและเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการนักศึกษา  
  5.  กิจกรรมการส่งเสริมการประกันคุณภาพการศึกษา  
  6.  กิจกรรมสนับสนุนนโยบายมหาวิทยาลัย 7.  กิจกรรมบริหารงานกองพัฒนานักศึกษา 
 

9.  สถานทีดํ่าเนนิการ 
  กองพัฒนานักศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
 

10.  ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ (Output) 
ตัวชี้วัด(Indicators) หน่วยนบั ค่าเป้าหมาย(Target) 

เชิงปริมาณ   
   1. การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผน ร้อยละ 80

   2. การเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ร้อยละ 80

เชิงคุณภาพ    
   1. ผลการประเมินการปฏิบัตงิานตามบทบาทหน้าทีข่องผู้บริหาร คะแนน 4

เชิงเวลา   
   1. โครงการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด ร้อยละ 80

 

11.  ตัวชี้วัดความสําเร็จของกิจกรรม (Output) 

กิจกรรม ตัวชี้วัด(Indicators) 
หน่วย
นับ 

ค่าเป้าหมาย(Target) 
ปี 2560 ปี 2561 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.60 – ธ.ค.60)
ไตรมาส 2 

(ม.ค.61 – มี.ค.61) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.61 - มิ.ย.
61) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.61 - ก.ย.61)

1. เสริมสร้าง
ศักยภาพนักศึกษา
ให้มีคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ 

ตัวชี้วัดเชงิปริมาณ : 
จํานวนของนักศึกษาที่
ได้รับการพัฒนา 

ร้อยละ 80 - - - 

ตัวชี้วัดเชงิคุณภาพ : 
เสริมสร้างศักยภาพ
นักศึกษาให้มี
คุณลักษณะทีพ่งึ
ประสงค์เป็นไปตาม
มาตรฐานที่กําหนด 

ร้อยละ 80 - - - 

 

12. ผลทีค่าดวา่จะได้รับ 
  นักศึกษาได้รับการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคุณลักษณะที่พึงประสงค์ได้ครบทุกด้าน 
 

13. แผนการดําเนนิงาน   

กิจกรรม รวมทั้งสิ้น 

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน(บาท)
ปี 2560 ปี 2561 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.60 – ธ.ค.60) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.61 – มี.ค.61) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.61 – มิ.ย.61)
ไตรมาส 4 

(ก.ค.61 – ก.ย.61)

1. เสริมสร้างศักยภาพนักศึกษาให้มี
คุณลักษณะทีพึ่งประสงค์ 

3,044,240 3,044,240 - - - 
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14. งบประมาณท่ีใช ้

กิจกรรม 
รายการ/รายละเอียดคา่ใช้จ่าย/คณุลักษณะ
ครุภัณฑ์/รปูแบบรายการทีดิ่นและสิ่งก่อสร้าง 

หมวด
รายจ่าย 

จํานวน
เงิน 

1. เสริมสร้างศักยภาพ
นักศึกษาให้มีคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ 
รหัสเบิกจ่าย 
202303060144 

เงินอุดหนุน  3,044,240  บาท 
     -  พัฒนาคุณลักษณะทีพ่ึงประสงค์  เป็นเงิน  2,580,000 
บาท 
     -  การเสริมสร้างศักยภาพของนักศึกษา เป็นเงิน  84,240  
บาท 
     -  การรณรงค์และส่งเสริมการมีวินัยนกัศึกษา  เป็นเงิน  
25,000  บาท 
     -  ส่งเสริมสวัสดิภาพและเพิ่มประสิทธิภาพการ
ให้บรกิารนักศึกษา  เป็นเงิน  100,000  บาท 
     -  การส่งเสริมการประกันคุณภาพการศึกษา  เป็นเงิน  
25,000  บาท 
     -  สนับสนุนนโยบายมหาวิทยาลัย เป็นเงิน  30,000  
บาท  
     -  บริหารงานกองพัฒนานักศึกษา 200,000  บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  3,044,240  บาท 

เงินอุดหนุน 3,044,240

  รวมทั้งสิน้ 3,044,240

15. แนวทางการประเมินโครงการ 
      สิ่งที่ต้องการประเมิน 
  แบบสอบถาม 
      วิธีที่ใช้ในการประเมิน  

แจกแบบสอบถาม 
      ผู้ประเมิน  

ผู้อํานวยการกองพัฒนานักศึกษา 
                                                                      ลงช่ือ……………………………………………………..…ผู้ขออนุมัติโครงการ 
          นางกมลวรรณ     แก้วไชยชาติ  
                    ผู้อํานวยการกองพัฒนานักศึกษา   

 
                                                                        ลงช่ือ……………….…………………………………………ผู้อนุมติัโครงการ 
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัยฤทธ์ิ   ศิลาเดช     

                                                         อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง       
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มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
โครงการเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 
แหล่งงบประมาณ  2, เงนิรายได้   
1.  โครงการ ทุนการศึกษาโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา  รหัสโครงการ 6131000003 
2.  ผู้รับผิดชอบโครงการ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการ กิจการสภามหาวิทยาลัยและวิเทศสมัพันธ์ 
 หน่วยงาน กองพัฒนานักศึกษา 
3.  โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 
     ยุทธศาสตร์ที ่03, ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา 
     กลยุทธ ์0302, 3.2 : ปรับวิธีการพัฒนานักศึกษา ให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติและเรียนรู้ทา่มกลางการปฏิบัติ
จากสถานการณ์จําลองและจากสถานการณ์จริง 
     ตัวชี้วัดที ่3.2.3 ร้อยละของนักศึกษาผ่านมาตรฐานภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์, 3.2.6 ร้อยละของ
ผู้สําเร็จการศึกษามีสมรรถนะเป็นที่พอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
4.  โครงการสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจําปีของมหาวิทยาลัย 
     แผนงาน  แผนงานพ้ืนฐาน 
     ผลผลิต  ผู้สําเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
     งาน/โครงการ  งานบริหารจัดการ/พัฒนา 
5.  หลักการและเหตุผล 
  ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่ บ้านจอมบึงได้ร่วมโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่
ราชอาณาจักรกัมพูชาด้านการศึกษาในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จํานวน 1 ทุน 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  (Food Science) เพ่ือเป็นจุดเริ่มต้นความสัมพันธ์ด้าน
การศึกษากับประเทศในอาเซียน ซึ่งอาจขยายผลไปสู่ความสัมพันธ์ร่วมมือที่กว้างขวางขึ้นในโอกาสข้างหน้า  
อีกทั้งยังเป็นการสร้างประสบการณ์การทํางานอีกด้วย 
6. วัตถุประสงค์โครงการ 
  เพ่ือให้โอกาสทางด้านการศึกษากับนักศึกษาชาวกัมพูชาได้เข้าศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร  (Food Science) ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี ตามโครงการพระราชทานความ
ช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชาด้านการศึกษาในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี 
7. กลุ่มเป้าหมาย 
  นักศึกษากัมพูชา  จํานวน  1  คน 
8. รูปแบบกิจกรรม  
  สนับสนุนทุนการศึกษา 
9. สถานที่ดําเนินการ 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
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10.  ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ (Output) 
ตัวชี้วัด(Indicators) หน่วยนบั ค่าเป้าหมาย(Target) 

เชิงปริมาณ   
   1. นักศึกษากัมพูชา คน 1

เชิงคุณภาพ    
   1. ร้อยละความพึงพอใจด้านการจัดการศึกษาของนักศึกษา
ต่อคณะ/สาขาวิชา 

ร้อยละ 80

   2. ประเมินการสอนอาจารย์ คะแนน 4

เชิงเวลา   
   1. โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด ร้อยละ 80

 
11.  ตัวชี้วัดความสําเร็จของกิจกรรม (Output) 

กิจกรรม 
ตัวชี้วัด

(Indicators) 
หน่วยนบั

ค่าเป้าหมาย(Target) 
ปี 2560 ปี 2561 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.60 – ธ.ค.60)
ไตรมาส 2 

(ม.ค.61 – มี.ค.
61) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.61 - มิ.ย.61

ไตรมาส 4 
(ก.ค.61 - ก.ย.61)

1. ทุนการศึกษา
โครงการพระราชทาน
ความช่วยเหลือแก่
ราชอาณาจักรกัมพูชา 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 
: นักศึกษากัมพูชา 

คน 1 1 1 1

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ 
: ร้อยละความพึง
พอใจของนักศึกษา 

ร้อยละ 80 80 80 80

 
12. ผลทีค่าดวา่จะได้รับ 
  1.  นักศึกษาจบการศึกษาโดยมีทัศนคติที่ดีต่อมหาวิทยาลัยและประเทศไทย  
  2.  นํามาซึ่งความร่วมมือในรปูแบบอ่ืนๆ กับประเทศกัมพูชา  
  3.  มีการเรียนรู้ภาษาและศึกษาวัฒนธรรมกัมพูชาจากนักศึกษา 
 
13. แผนการดําเนนิงาน   

กิจกรรม 
รวม
ทั้งสิน้ 

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงนิ(บาท) 
ปี 2560 ปี 2561 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.60 – ธ.ค.60)
ไตรมาส 2 

(ม.ค.61 – มี.ค.61) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.61 – มิ.ย.61)
ไตรมาส 4 

(ก.ค.61 – ก.ย.61)

1. ทุนการศึกษาโครงการพระราชทาน
ความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา 

54,800 17,800 15,000 11,000 11,000
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14. งบประมาณท่ีใช ้

กิจกรรม 
รายการ/รายละเอียดคา่ใช้จ่าย/คณุลักษณะ
ครุภัณฑ์/รปูแบบรายการทีดิ่นและสิ่งก่อสร้าง 

หมวด
รายจ่าย 

จํานวน
เงิน 

1. ทุนการศึกษาโครงการ
พระราชทานความ
ช่วยเหลือแก่
ราชอาณาจักรกัมพูชา 
รหัสเบิกจ่าย 
202202030121 

ค่าใช้สอย 54,800 บาท 
     -  ค่าใช้จ่ายรายเดือน จํานวน 12 เดือนๆละ 
3,500  บาท  เป็นเงิน  42,000  บาท 
     -  ค่าต่อ VISA  จํานวน 1 ครั้ง เป็นเงิน 2,000 
บาท 
     -  ค่านํ้ามันรถเดินทางไปรายงานตัวทุก ๆ 90 
วัน  จํานวน  4  ครั้งๆละ 500 บาท เป็นเงิน  
2,000  บาท 
     -  ค่าอุปกรณ์การเรียน  เป็นเงิน 4,000 บาท 
     -  ค่าหอพักระหว่างฝึกงาน เป็นเงิน 4,800 
บาท 
รวมเป็นเงนิทัง้สิ้น  54,800  บาท   

ใช้สอย 54,800

  รวม
ทั้งสิน้ 

54,800

15. แนวทางการประเมินโครงการ 
      สิ่งที่ต้องการประเมิน 
  1.  Follow Up  ตามแผนการสอน 2. การสนทนาให้คําปรึกษา ช้ีแนะ แก้ปัญหากับนักศกึษา 3. การ
ประชุมกลุม่ผู้เก่ียวข้อง 
      วิธีที่ใช้ในการประเมิน  

1.  Follow Up  ตามแผนการสอน 2. การสนทนาให้คําปรึกษา  ช้ีแนะ  แก้ปัญหากับนักศกึษา 3.  การ
ประชุมกลุม่ผู้เก่ียวข้อง 
      ผู้ประเมิน  

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย  บริการวิชาการ  กิจการสภามหาวิทยาลัยและวิเทศสัมพันธ์ 
 
 
 
                                                                      ลงช่ือ……………………………………………………..…ผู้ขออนุมัติโครงการ 
       อาจารย์ ดร. อาคม    เจริญสุข  
               รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการ  
                    กิจการสภามหาวิทยาลัย และวิเทศสัมพันธ์ 

 
 
 

                                                                        ลงช่ือ……………….…………………………………………ผู้อนุมติัโครงการ 
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัยฤทธ์ิ   ศิลาเดช     
                                                                    อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง       
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มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
โครงการเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

แหล่งงบประมาณ  2, เงนิรายได้   
1.  โครงการ พัฒนาศักยภาพบุคลากรกองพัฒนานักศึกษา    รหัสโครงการ 
6131000004/20330809 
2.  ผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้อํานวยการกองพัฒนานักศึกษา   หน่วยงาน กองพัฒนานักศึกษา 
3.  โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 
     ยุทธศาสตร์ที ่06, ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย 
     กลยุทธ ์0604, 6.4 : พัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารและการพัฒนาบุคลากร 
     ตัวชี้วัดที ่6.4.1 ร้อยละความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสาย
วิชาการและสายสนับสนุน 
4.  โครงการสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจําปีของมหาวิทยาลัย 
     แผนงาน  แผนงานยุทธศาสตร์ 
     ผลผลิต  ผู้สําเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
     งาน/โครงการ  งานพัฒนาบุคลากร 
5.  หลักการและเหตุผล 
  บุคลากรกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เป็นผู้ปฏิบัติงานในหน้าที่
หลากหลาย ทั้งงานบริหารทั่วไป งานกิจการนักศึกษา งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา งานแนะแนวและ
ส่งเสริมการมีงานทํา  และงานหอพักนักศึกษา  เพ่ือให้การปฏิบัติงานของบุคลากรเกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล จึงได้จัดสรรงบประมาณเพ่ือพัฒนาศักยภาพของบุคลากรขึ้น 
6.  วัตถุประสงค์โครงการ 
  เพ่ือให้บุคลากรของกองพัฒนานักศึกษาได้พัฒนาตนเองให้มีความรู้ความสามารถ 
7.  กลุ่มเป้าหมาย 
  บุคลากรสายสนับสนุน  กองพัฒนานักศึกษา 
8.  รูปแบบกิจกรรม  
  เข้าร่วมอบรม / ศึกษาดูงาน 
9.  สถานทีดํ่าเนนิการ 
  กองพัฒนานักศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง 
10.  ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ (Output) 

ตัวช้ีวัด (Indicators) หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย(Target) 

เชิงปริมาณ   
   1. บุคลากรได้รบัการพัฒนา ร้อยละ 80

   2. บุคลากรได้รบัการเพ่ิมพูนความรู้/ประสบการณ ์ ร้อยละ 50

เชิงคุณภาพ    
   1. บุคลากรสามารถนําความรู้/ประสบการณ์จากการพัฒนาตนเองมาใช้ใน
การปฏิบัติงาน 

ร้อยละ 80

เชิงเวลา   
   1. โครงการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาท่ีกําหนด ร้อยละ 80
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11.  ตัวชี้วัดความสําเร็จของกิจกรรม (Output) 

กิจกรรม ตัวชี้วัด(Indicators) หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย(Target) 
ปี 2560 ปี 2561 
ไตรมาส 1
(ต.ค.60 – 
ธ.ค.60) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.61 – 
มี.ค.61) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.61 - 
มิ.ย.61) 

ไตรมาส 4
(ก.ค.61 - 
ก.ย.61) 

1. พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรกอง
พัฒนานักศึกษา 

ตัวชี้วัดเชงิปริมาณ : 
ร้อยละบุคลากรที่ได้รับ
การพัฒนา 

ร้อยละ - - 80 - 

ตัวชี้วัดเชงิคุณภาพ : 
บุคลากรสามารถ่ายทอด
ความรู้/ประสบการณ์ที่
ได้จากการพัฒนาตนเอง
มาใช้ประโยชนใ์นการ
ปฏิบัติงาน 

ร้อยละ - - 80 - 

 
12. ผลทีค่าดวา่จะได้รับ 
  บุคลากรกองพัฒนานักศึกษาได้รับการพัฒนาศักยภาพตรงตามงานที่ได้รับมอบหมาย 
 
13. แผนการดําเนนิงาน   

กิจกรรม รวมทั้งสิน้ 
แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงนิ(บาท) 

ปี 2560 ปี 2561 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.60 – ธ.ค.60)
ไตรมาส 2 

ม.ค.61 – มี.ค.61) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.61 – มิ.ย.61)
ไตรมาส 4 

(ก.ค.61 – ก.ย.61) 

1. พัฒนาศักยภาพบุคลากรกองพัฒนา
นักศึกษา 

55,000 - - 55,000 -

 
14. งบประมาณท่ีใช ้

กิจกรรม 
รายการ/รายละเอียดคา่ใช้จ่าย/คณุลักษณะ
ครุภัณฑ์/รปูแบบรายการทีดิ่นและสิ่งก่อสร้าง 

หมวด
รายจ่าย 

จํานวน
เงิน 

1. พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรกองพัฒนา
นักศึกษา 
รหัสเบิกจ่าย
203308090121 

ค่าใช้สอย  55,000  บาท 
     -  ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
กองพัฒนานักศึกษา จํานวน 17 คน  เป็นเงิน  
55,000  บาท 
(ค่าลงทะเบียน , ค่าเบ้ียเลี้ยงเดินทางไปราชการ 
, ค่าที่พัก , ค่านํ้ามันเช้ือเพลิง.ฯลฯ) 
รวมเปน็เงนิทัง้สิ้น  55,000  บาท 

ใช้สอย 55,000

  รวมทั้งสิน้ 55,000

 
 



297 

 

15. แนวทางการประเมินโครงการ 
      สิ่งที่ต้องการประเมิน 
  ผลการประเมนิปฏิบัติราชการ/รายงานผลการพัฒนาตนเอง 
      วิธีที่ใช้ในการประเมิน  

แบบประเมินการปฏิบัติราชการรายงานผลการพัฒนาตนเอง 
      ผู้ประเมิน  

ผู้อํานวยการกองพัฒนานักศึกษา 
 
 
 
                                                                      ลงช่ือ……………………………………………………..…ผู้ขออนุมัติโครงการ 

          นางกมลวรรณ  แก้วไชยชาติ  
                    ผู้อํานวยการกองพัฒนานักศึกษา 
        

 
                                                                        ลงช่ือ……………….…………………………………………ผู้อนุมติัโครงการ 
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัยฤทธ์ิ   ศิลาเดช      

                                                         อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง       
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มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
โครงการเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 
แหล่งงบประมาณ  2, เงนิรายได้   
1.  โครงการ พัฒนานักศึกษาหอพัก     รหัสโครงการ 6132000001/20230307 
2.  ผู้รับผิดชอบโครงการ หัวหน้างานหอพัก  หน่วยงาน งานหอพัก 
3.  โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 
     ยุทธศาสตร์ที ่03, ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา 
     กลยุทธ ์0302, 3.2 : ปรับวิธีการพัฒนานักศึกษา ให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติและเรียนรู้ทา่มกลางการปฏิบัติ
จากสถานการณ์จําลองและจากสถานการณ์จริง 
     ตัวชี้วัดที ่3.2.2 ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมทํากิจกรรมนอกหลักสตูร เช่น กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์
เพ่ือสาธารณะ จิตอาสา กีฬา ศิลปะและวัฒนธรรม และอ่ืน ๆ 
4.  โครงการสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจําปีของมหาวิทยาลัย 
     แผนงาน  แผนงานพ้ืนฐาน 
     ผลผลิต  ผู้สําเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
     งาน/โครงการ  งานจัดการศึกษา/พัฒนานักศึกษา 
5. หลักการและเหตุผล 
  หอพักนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา นอกจากสร้างเป็นที่อยู่อาศัยเอ้ืออํานวยความสะดวก ใน
ด้านที่พักอาศัยสําหรับนักศึกษาแล้ว  ยังเป็นแหล่งสนับสนุนให้การศึกษาแก่นักศึกษาเป็นอย่างราบร่ืน มี
ประสิทธิภาพ อันได้แก่  เสริมสร้างความเจริญงอกงามทางสติปัญญา พัฒนาความเป็นผู้นํา ความรับผิดชอบ 
ความเอ้ือเฟ้ือ  ความมีระเบียบวินัย  ความสามัคคี  และการปรับตัวในการอยู่ร่วมกันของนักศึกษา หอพัก
นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้บริการสวัสดิการแก่นักศึกษาที่อยู่
ห่างไกล  สร้างสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ และเสริมสร้างคุณลักษณะต่างๆ ที่ดีแก่นักศึกษา ดังน้ัน
จึงจําเป็นต้องดําเนินโครงการพัฒนานักศึกษาหอพัก  
6. วัตถุประสงค์โครงการ 
  เพ่ือจัดกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะนักศึกษาให้เป็นไปตามคุณลักษณะทีพึ่งประสงค์ 
7. กลุ่มเป้าหมาย 
  นักศึกษาหอพัก 
8. รูปแบบกิจกรรม  
  กิจกรรม/โครงการ 
9. สถานที่ดําเนินการ 
  หอพักนักศึกษา  มหาวิทยาลยัราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
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10.  ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ (Output) 
ตัวชี้วัด (Indicators) หน่วยนบั ค่าเป้าหมาย (Target) 

เชิงปริมาณ   
   1. การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผน ร้อยละ 80

   2. ร้อยละของนักศึกษาหอพักที่เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80

เชิงคุณภาพ    
   1. ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาหอพักที่เข้าร่วม
โครงการ 

ร้อยละ 80

เชิงเวลา   
   1. โครงการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด ร้อยละ 80

 
11.  ตัวชี้วัดความสําเร็จของกิจกรรม (Output) 

กิจกรรม ตัวชี้วัด (Indicators) 
หน่วย
นับ 

ค่าเป้าหมาย (Target) 
ปี 2560 ปี 2561 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.60 – ธ.ค.60)
ไตรมาส 2 

(ม.ค.61 – มี.ค.
61) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.61 - มิ.ย.61

ไตรมาส 4 
(ก.ค.61 - ก.ย.61)

1. การเสริมสร้าง
ศักยภาพ
คณะกรรมการ
นักศึกษาหอพัก 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวน
นักศึกษาท่ีเข้าร่วมกิจกรรม 

คน - - 30 - 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อย
ละความพึงพอใจของ
นักศึกษาท่ีเข้าร่วมกิจกรรม 

ระดับ - - 4 - 

2. การปฐมนิเทศ
นักศึกษาหอพัก 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวน
นักศึกษาท่ีเข้าร่วมกิจกรรม 

คน - - - 780

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อย
ละความพึงพอใจของ
นักศึกษาท่ีเข้าร่วมกิจกรรม 

ร้อยละ - - - 80

3. การทําบุญหอพัก ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวน
นักศึกษาท่ีเข้าร่วมกิจกรรม 

คน - - - 500

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อย
ละความพึงพอใจของ
นักศึกษาท่ีเข้าร่วมกิจกรรม 

ร้อยละ - - - 80

4. กีฬาสัมพันธ์
หอพักและเปิดหอ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวน
หอพักนักศึกษา 

หอพัก 10 - - - 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อย
ละความพึงพอใจของ
นักศึกษาท่ีเข้าร่วมกิจกรรม 

ร้อยละ 80 - - - 

 
12. ผลทีค่าดวา่จะได้รับ 
  1. นักศึกษาและผู้พักอาศัยมีความพึงพอใจในการดําเนินงานหอพัก    
  2. หอพักมีกระบวนการทํางานที่มีระบบสามารถดําเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
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13. แผนการดําเนนิงาน   

กิจกรรม รวมทั้งสิน้ 
แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงนิ(บาท) 
ปี 2560 ปี 2561 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.60 – ธ.ค.60)
ไตรมาส 2 

ม.ค.61 – มี.ค.61) 
ไตรมาส 3 

เม.ย.61 – มิ.ย.61)
ไตรมาส 4 

(ก.ค.61 – ก.ย.61) 

1. การเสริมสรา้งศักยภาพคณะกรรมการ
นักศึกษาหอพัก 

28,000 - - 28,000 -

2. การปฐมนิเทศนักศึกษาหอพัก 3,000 - - - 3,000

3. การทําบุญหอพัก 27,000 - - - 27,000

4. กีฬาสัมพันธ์หอพักและเปิดหอ 43,000 43,000 - - -
 
14. งบประมาณท่ีใช ้

กิจกรรม 
รายการ/รายละเอียดค่าใชจ้่าย/คุณลักษณะครุภัณฑ์/รูปแบ

รายการที่ดินและสิ่งกอ่สร้าง 
หมวด
รายจ่าย 

จํานวน
เงิน 

1. การเสริมสร้างศักยภาพ
คณะกรรมการนักศึกษา
หอพัก 
รหัสเบิกจ่าย 
202303070121 

ค่าใช้สอย 21,600 บาท 
     - ค่าอาหาร จํานวน 30 คนๆละ 3 มื้อๆละ 100 บาท          
เป็นเงิน 9,000 บาท 
     - ค่าที่พัก  จาํนวน 30 คนๆละ 1 คืนๆละ 300 บาท           
เป็นเงิน 9,000 บาท 
     - ค่าเครื่องดืม่และอาหารว่าง จํานวน 30 คนๆละ 3 มื้อๆละ 35 
บาท เป็นเงิน 3,150 บาท 
     - ค่าป้ายไวนิล 1 ผืน เป็นเงิน 450 บาท  
ค่าวัสดุ  6,400 บาท 
     - ค่าน้ํามันไป - กลับ เป็นเงนิ 5,000 บาท 
     - ค่าวัสดุอื่นๆ (แฟ้ม ปากกา ฯลฯ)  เป็นเงิน 1,400 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 28,000 บาท 

ใช้สอย,วัสดุ 28,000

2. การปฐมนิเทศนักศึกษา
หอพัก 
รหัสเบิกจ่าย 
202303070221 

ค่าใช้สอย  3,000 บาท  
     - ค่าถ่ายเอกสาร  เป็นเงิน 3,000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,000  บาท 

ใช้สอย 3,000

3. การทําบุญหอพัก 
รหัสเบิกจ่าย 
202303070321 

ค่าใช้สอย  24,000 บาท 
     - ค่าเช่าเต็นท์ จํานวน 8 หลังๆละ 500 บาท เป็นเงิน      
4,000   บาท 
     - ค่าจ้างเหมาทําอาหาร จํานวน 500 คนๆละ 40 บาท        
เป็นเงิน 20,000 บาท 
ค่าวัสดุ 3,000  บาท 
     - ค่าเครื่องไทยธรรม เป็นเงนิ 2,000 บาท 
     - ค่าวัสดุอื่นๆ (ดอกไม,้ธูปเทียน ฯลฯ) เป็นเงิน 1,000  บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 27,000 บาท 

ใช้สอย,วัสดุ 27,000
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กิจกรรม 
รายการ/รายละเอียดค่าใชจ้่าย/คุณลักษณะครุภัณฑ์/รูปแบ

รายการที่ดินและสิ่งกอ่สร้าง 
หมวด
รายจ่าย 

จํานวน
เงิน 

4. กีฬาสัมพันธห์อพักและ
เปิดหอ 
รหัสเบิกจ่าย 
202303070421 

ค่าใช้สอย 22,450 บาท 
     - ค่าเช่าเครือ่งเสียงและเวท ีเป็นเงิน 20,000 บาท 
     - ค่าเช่าเต็นท์ จํานวน 4 หลังๆละ 500  บาท เป็นเงิน 
2,000 บาท 
     - ค่าป้ายไวนิล 1 ผืน เป็นเงิน  450  บาท 
ค่าวัสดุ  20,550  บาท 
    - ค่าวัสดุจัดทําบอรด์ทะเบียนนักศึกษา และบอร์ด
ประชาสัมพันธห์อพัก เป็นเงิน 5,000  บาท 
     - ค่าถ้วยรางวัล เป็นเงิน 4,000 บาท 
     - รางวัลกีฬาฟุตบอลชาย เป็นเงิน 1,600 บาท 
     - รางวัลกีฬาวอลเลย์บอล เป็นเงิน 2,800 บาท 
     - รางวัลกีฬาเปตอง เป็นเงนิ 2,600 บาท 
     - รางวัลการแสดง เป็นเงิน 3,200 บาท  
     - ค่าวัสดุอุปกรณก์ีฬาและการจัดการแขง่ขนักีฬา เป็นเงิน 
1,350 บาท  
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 43,000 บาท 

ใช้สอย,วัสดุ 43,000

  รวมทั้งสิ้น 101,000

 
15. แนวทางการประเมินโครงการ 
      สิ่งที่ต้องการประเมิน 
  ความพึงพอใจของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมผลการดําเนินงานกิจกรรมพัฒนานักศึกษาหอพัก 
      วิธีที่ใช้ในการประเมิน  

แบบรายงานผลการดําเนินงานแบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
      ผู้ประเมิน  

หัวหน้างานหอพัก 
 

 
                                                                      ลงช่ือ……………………………………………………..…ผู้ขออนุมัติโครงการ 
                  นายวันชัย   ตาเสน  

                           หัวหน้างานหอพัก 
 
        
                                                                        ลงช่ือ……………….…………………………………………ผู้อนุมติัโครงการ 
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัยฤทธ์ิ   ศิลาเดช     

                                                         อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง       
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1 
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 

โครงการเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

แหล่งงบประมาณ  2, เงนิรายได้   
1.  โครงการ บริหารและพัฒนาหอพัก     รหัสโครงการ 6132000002/20230231 
2.  ผู้รับผิดชอบโครงการ หัวหน้างานหอพัก    หน่วยงาน งานหอพัก 
3.  โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 
     ยุทธศาสตร์ที ่06, ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย 
     กลยุทธ ์0602, 6.2 : พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยย่ังยืน 
     ตัวชี้วัดที ่6.2.2 ผลการประเมินสํานักงานสีเขียว 
4.  โครงการสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจําปีของมหาวิทยาลัย 
     แผนงาน  แผนงานพ้ืนฐาน 
     ผลผลิต  ผู้สําเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
     งาน/โครงการ  งานบริหารจัดการ/พัฒนา 
5.  หลักการและเหตุผล 
  หอพักนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา  นอกจากสร้างเป็นที่อยู่อาศัยเอ้ืออํานวยความสะดวก  ใน
ด้านที่พักอาศัยสําหรับนักศึกษาแล้ว  ยังเป็นแหล่งสนับสนุนให้การศึกษาแก่นักศึกษาเป็นอย่างราบร่ืน มี
ประสิทธิภาพ อันได้แก่เสริมสร้างความเจริญงอกงามทางสติปัญญา พัฒนาความเป็นผู้นํา ความรับผิดชอบ 
ความเอ้ือเฟ้ือ ความมีระเบียบวินัย ความสามัคคี และการปรับตัวในการอยู่ร่วมกันของนักศึกษา หอพัก
นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอม 
6. วัตถุประสงค์โครงการ 
  1. เพ่ือบริหารหอพักให้บรรลคุวามสําเร็จตามภารกิจของหอพัก มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  
  2. เพ่ือปรับปรุงซ่อมแซมก่อสร้างและพัฒนาสภาพของหอพักให้เอ้ือต่อการพักอาศัย เป็นแหล่ง
เรียนรู้นอกห้องเรียนของนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ   
   3. เพ่ือสร้างเสริมสวัสดิภาพ และสวัสดิการแก่นักศึกษาหอพัก   
7.  กลุ่มเป้าหมาย 
  บุคลากรและนักศึกษาที่พักอาศัยในหอพัก   
8.  รูปแบบกิจกรรม  
  ประชุม/จัดซื้อจัดจ้าง 
9.  สถานทีดํ่าเนนิการ 
  หอพักนักศึกษา  มหาวิทยาลยัราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
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10.  ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ (Output) 
ตัวชี้วัด(Indicators) หน่วยนบั ค่าเป้าหมาย(Target) 

เชิงปริมาณ   
   1. การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผน ร้อยละ 80

   2. การเบิกจ่ายงบประมาณงบลงทุน ร้อยละ 85

   3. การเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ร้อยละ 80

เชิงคุณภาพ    
   1. ผลการประเมินการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของ
ผู้บริหาร 

คะแนน 4

เชิงเวลา   
   1. โครงการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด ร้อยละ 80

 
11.  ตัวชี้วัดความสําเร็จของกิจกรรม (Output) 

กิจกรรม ตัวช้ีวัด (Indicators) หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย(Target) 

ปี 2560 ปี 2561 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.60 – ธ.ค.60)
ไตรมาส 2 

(ม.ค.61 – มี.ค.61)
ไตรมาส 3 

(เม.ย.61 - มิ.ย.61) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.61 - ก.ย.61) 

1. บริหารและ
พัฒนาหอพัก 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จํานวน
นักศึกษาท่ีเข้าพัก 

คน 780 780 780 780

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละ
ความพึงพอใจของนักศึกษาใน
การดาํเนินงานหอพัก 

ร้อยละ 80 80 80 80

2. งานแก้ปญัหา
งานอาคารหอพัก
กรณีเรง่ด่วนและ
ฉุกเฉิน 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : งาน
แก้ปญัหางานอาคารกรณีเร่งด่วน
และฉุกเฉิน 

งาน 1 1 1 1 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละ
ความพึงพอใจของนักศึกษาใน
การดาํเนินงานหอพัก 

ร้อยละ 80 80 80 80 

3. งาน
ปรับเปลี่ยนระบบ
ส่งนํ้าอาคาร
หอพักนารีรัตน์ 
และหอพกัแบบ
เก่า  จํานวน 10 
อาคาร 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : งาน
ปรับเปลี่ยนระบบส่งนํ้าอาคาร
หอพักนารีรัตน์ และหอพักแบบ
เก่า 

งาน - 1 - - 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : งาน
ปรับเปลี่ยนระบบส่งนํ้าอาคาร
หอพักนารีรัตน์ และหอพักแบบ
เก่าเป็นไปตามรายละเอียดท่ี
กําหนด 

ร้อยละ - 100 - - 

4. ติดตัง้ตาข่าย
โรงตากผ้าหอพัก
ไม้ 2 ,3 และ
หอพักไม้ 4 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : ติดตั้งตา
ข่ายโรงตากผา้หอพักไม้ 2, 3 และ
หอพักไม้ 4 

งาน - 1 - - 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : ติดตัง้ตา
ข่ายโรงตากผา้หอพักไม้ 2, 3 และ
หอพักไม้ 4 เป็นไปตาม
รายละเอียดท่ีกาํหนด 

ร้อยละ - 100 - - 
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กิจกรรม ตัวช้ีวัด (Indicators) หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย(Target) 

ปี 2560 ปี 2561 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.60 – ธ.ค.60)
ไตรมาส 2 

(ม.ค.61 – มี.ค.61)
ไตรมาส 3 

(เม.ย.61 - มิ.ย.61) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.61 - ก.ย.61) 

5. จัดซ้ือถังนํ้า
แบบไฟเบอร์
กลาส 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จํานวนถัง
นํ้าแบบไฟเบอรก์ลาส 

ถัง 18 - - - 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : ถังนํ้าแบบ
ไฟเบอร์กลาส เปน็ไปตาม
คุณลักษณะท่ีกําหนด 

ร้อยละ 100 - - - 

6. จัดซ้ือปัม๊นํ้า
อัตโนมัติแรงดัน
คงท่ี 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จํานวนป๊ัม
นํ้า 

ตัว 8 - - - 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : ปั๊มนํ้า 
เป็นไปตามคุณลักษณะท่ีกําหนด 

ร้อยละ 100 - - - 

7. จัดซ้ือมิเตอร์
ไฟฟ้าแบบติดตั้ง
ภายใน  ขนาด 5 
แอมป ์

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จํานวน
มิเตอร์ไฟฟา้ 

ลูก 10 - - - 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : มิเตอร์
ไฟฟ้าเป็นไปตามคุณลักษณะท่ี
กําหนด 

ร้อยละ 100 - - - 

8. จัดซ้ือเครื่อง
เช่ือมไฟฟ้า 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จํานวน
เครื่องเช่ือมไฟฟา้ 

เครื่อง 1 - - - 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : เครื่องเช่ือม
ไฟฟ้า เป็นไปตามคุณลักษณะท่ี
กําหนดไว ้

ร้อยละ 100 - - - 

9. จัดซ้ือเลื่อยวง
เดือนไฟฟ้าแบบ
มือถือ 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จํานวนเลื่อย
วงเดือนไฟฟ้า 

ตัว 1 - - - 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : เลื่อยวง
เดือน เป็นไปตามคุณลักษณะท่ี
กําหนดไว ้

ร้อยละ 100 - - - 

10. จัดซ้ือแท่นตัด
เหล็ก 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จํานวนแท่น
ตัดเหล็ก 

เครื่อง 1 - - - 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : แท่นตัด
เหล็ก เป็นไปตามคุณลักษณะท่ี
กําหนด 

ร้อยละ 100 - - - 

11. จัดซ้ือเครื่อง
คอมพิวเตอร์
สําหรับงาน
สํานักงาน 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จํานวน
เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงาน
สํานักงาน 

ชุด 1 - - - 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : เครื่อง
คอมพิวเตอร์สาํหรบังาน
สํานักงาน เป็นไปตาม
คุณลักษณะท่ีกําหนดไว ้

ร้อยละ 100 - - - 

12. จัดซ้ือเครื่อง
สํารองไฟสาํหรับ
กล้องวงจรปิด
ของหอพกั 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จํานวน
เครื่องสาํรองไฟสาํหรับกล้อง
วงจรปิดของหอพัก 

เครื่อง 1 - - - 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : เครื่อง
สํารองไฟสาํหรับกล้องวงจรปิด
ของหอพกั เป็นไปตาม
คุณลักษณะท่ีกําหนดไว ้

ร้อยละ 100 - - - 
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12. ผลทีค่าดวา่จะได้รับ 
  1. นักศึกษาและผู้พักอาศัยมีความพึงพอใจในการดําเนินงานหอพัก  
  2. หอพักมีสิ่งอํานวยความสะดวก สวัสดิการ บริการแก่นักศึกษาหอพัก   
  3. หอพักมีสภาพเอ้ือต่อการพักอาศัยเป็นแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยฯ   
  4. หอพักของมหาวิทยาลัยฯ มีเอกลักษณท์ีโ่ดดเด่นสามารถแข่งขันกับหอพักเอกชนรอบๆ 
มหาวิทยาลัยฯได้  
 
13. แผนการดําเนนิงาน   

กิจกรรม รวมทั้งสิน้
แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงนิ(บาท) 

ปี 2560 ปี 2561 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.60 – ธ.ค.60)
ไตรมาส 2 

(ม.ค.61 – มี.ค.61) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.61 – มิ.ย.61)
ไตรมาส 4 

(ก.ค.61 – ก.ย.61) 

1. บริหารและพัฒนาหอพัก 583,020 145,755 145,755 145,755 145,755

2. งานแก้ปัญหางานอาคารหอพักกรณี
เร่งด่วนและฉุกเฉิน 
 

100,000 20,000 30,000 30,000 20,000

กิจกรรม รวมทั้งสิน้
แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงนิ(บาท) 

ปี 2560 ปี 2561 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.60 – ธ.ค.60)
ไตรมาส 2 

(ม.ค.61 – มี.ค.61) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.61 – มิ.ย.61)
ไตรมาส 4 

(ก.ค.61 – ก.ย.61) 

3. งานปรับเปล่ียนระบบส่งนํ้าอาคาร
หอพักนารีรัตน์ และหอพักแบบเก่า  
จํานวน 10 อาคาร 

189,600 - 189,600 - -

4. ติดต้ังตาข่ายโรงตากผ้าหอพักไม้ 2 ,3 
และหอพักไม้ 4 

102,000 - 102,000 - -

5. จัดซื้อถังนํ้าแบบไฟเบอร์กลาส 176,400 176,400 - - -

6. จัดซื้อป๊ัมนํ้าอัตโนมัติแรงดันคงที่ 58,240 58,240 - - -

7. จัดซื้อมิเตอร์ไฟฟ้าแบบติดต้ังภายใน  
ขนาด 5 แอมป์ 

6,000 6,000 - - -

8. จัดซื้อเคร่ืองเช่ือมไฟฟ้า 6,500 6,500 - - -

9. จัดซื้อเลื่อยวงเดือนไฟฟ้าแบบมือถือ 6,900 6,900 - - -

10. จัดซื้อแท่นตัดเหล็ก 6,100 6,100 - - -

11. จัดซื้อเคร่ืองคอมพิวเตอร์สําหรับ
งานสํานักงาน 

16,000 16,000 - - -

12. จัดซื้อเคร่ืองสํารองไฟสําหรับกล้อง
วงจรปิดของหอพัก 

5,800 5,800 - - -
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14. งบประมาณท่ีใช ้

กิจกรรม 
รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลักษณะครุภัณฑ์/รูปแบบรายการ

ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
หมวด
รายจ่าย 

จํานวนเงิน 

1. บริหารและพัฒนา
หอพัก 
รหัสเบิกจ่าย 
202302310121 

กิจกรรมท่ี 1 : งานบริหารหอพัก จํานวน 115,230  บาท 
ค่าตอบแทน 25,650 บาท 
    - ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของบุคลากรหอพัก 
จํานวน 171 วันๆละ 3 คนๆละ 50 บาท เป็นเงิน  25,650  บาท  
ค่าใช้สอย 16,580  บาท 
     - ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารว่างประชุมคณะกรรมการบริหารงานหอพัก
นักศึกษา จํานวน 12 คร้ังๆละ 13 คนๆละ   35 บาท เป็นเงิน 5,460 
บาท 
     - ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารว่างประชุมคณะกรรมการนักศึกษาหอพัก 
จํานวน 8 คร้ังๆละ 24 คนๆละ 35 บาท            เป็นเงิน  6,720 บาท 
     - ค่าตัดชุดพนักงานรักษาความปลอดภัย จํานวน 2 ชุดๆละ 700 บาท 
เป็นเงิน 1,400 บาท 
     - ค่าถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม เป็นเงิน  3,000  บาท 

ตอบแทน, 
ใช้สอย,วัสดุ 

583,020 

 ค่าวัสดุ 73,000 บาท 
     - กระดาษ จํานวน 40 รีมๆละ 106 บาท เป็นเงิน 4,240 บาท 
     - กระดาษสี จํานวน 5 รีมๆละ 200 บาท เป็นเงิน 1,000 บาท 
     - แฟ้มห่วงตราช้าง จาํนวน 12 แฟ้มๆละ 95 บาท เป็นเงิน  1,140  
บาท 
     - หมึกเคร่ืองพิมพ์ จํานวน 10 กล่องๆละ 2,500 บาท      เป็นเงิน 
25,000 บาท 
     - น้ํามันรถยนต์รับ-ส่งนักศึกษาไปโรงพยาบาล เป็นเงิน 8,000 บาท 
     - น้ํามันรถตัดหญ้า เคร่ืองเหว่ียงหญ้า เคร่ืองตัดแต่งกิ่ง จํานวน 12 
เดือนๆละ 48 ลิตร เป็นเงิน 23,000 บาท   
     - น้ํามัน 2T จํานวน 12 ลิตรๆละ 110 บาท เป็นเงิน 1,320 บาท 
     - น้ํามัน 4T จํานวน 2 ลิตรๆละ 115 บาท เป็นเงิน 230 บาท 
     - เอ็นตัดหญ้า จํานวน 10 ม้วนๆละ 300 บาท เป็นเงิน 3,000  บาท 
     - ก๊อกน้ําตู้น้ําเย็น-น้ําร้อน จํานวน 1 โหลๆละ 1,140 บาท 
     - ลูกฟุตซอล จํานวน 2 ลูกๆละ 590 บาท เป็นเงิน 1,180 บาท 
     - ลูกตะกร้อ จํานวน 4 ลูกๆละ 250 บาท เป็นเงิน 1,000 บาท 
     - ไม้แบดมินตัน จํานวน 4 คู่ๆละ 385 บาท เป็นเงิน 1,540บาท 
     - ไม้ปิงปอง จํานวน 10  อันๆละ 58 บาท เป็นเงิน  580  บาท 
     - ลูกปิงปอง จํานวน 4 กล่องๆละ 39 บาท เป็นเงิน 156 บาท 

 - ลูกแบดมินตัน จํานวน 1 กระบอก เป็นเงิน 315 บาท 
    - วัสดุสํานักงานอ่ืนๆ เป็นเงิน 159   บาท 
กิจกรรมท่ี 2 : งานซ่อมแซมและปรับปรุงหอพัก จํานวน  288,906 
บาท 
ค่าใช้สอย 155,020 บาท 
      - ค่าซ่อมรถตัดหญ้า เคร่ืองเหว่ียงหญ้า เคร่ืองตัดแต่งกิ่ง  จํานวน 7 
เคร่ือง  เป็นเงิน 10,000 บาท 
     - ค่าซ่อมระบบโทรทัศน์ กล้องวงจรปิด เป็นเงิน 20,000 บาท 
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กิจกรรม 
รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลักษณะครุภัณฑ์/รูปแบบรายการ

ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
หมวด
รายจ่าย 

จํานวนเงิน 

      - ค่าซ่อมเครื่องทําน้ําเย็น จํานวน 10 เคร่ืองๆละ 1,000  เป็นเงิน 
10,000 บาท 
     - ค่าซ่อมแซมพัดลมภายในหอพัก เป็นเงิน 5,000 บาท 
     - ค่าจ้างสูบสิ่งปฏิกูลหอพัก จํานวน 30 เท่ียวๆละ 350บาท  เป็นเงิน 
10,500  บาท 

  

      - ติดต้ังมาตรวัดน้ําประปาส่วนภูมิภาคภายในอาคารหอพัก จํานวน 
12  อาคาร เป็นเงิน 66,040  บาท 
     - ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่างสนามวอลเลย์บอลภายในหอพัก เป็นเงิน 
33,480 บาท 
ค่าวัสดุ 133,886  บาท 
     - ถังรองน้ําของหอพักนารีรัตน์และหอพักแก้วกัลยา (หอพักใหม่) 
ขนาด 26 ลิตร จํานวน 134 ใบๆละ 250 บาท เป็นเงิน 33,500 บาท 
     - หลอดไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์ 36 w จํานวน 100 หลอดๆ ละ   
50 บาท เป็นเงิน 5,000 บาท 
    - หลอดไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์ 18 w จํานวน 70 หลอดๆ ละ   
45 บาท เป็นเงิน 3,150 บาท 
     - ชุดขาไฟแบบสปริง 36 w จํานวน 36 ชุดๆละ 150 บาท เป็นเงิน 
5,400  บาท 
     - สตาร์ทเตอร์ จํานวน 150 ชิ้นๆละ 15 บาท เป็นเงิน 2,250  บาท 
     - วัสดุไฟฟ้า อ่ืนๆ เป็นเงิน  3,000  บาท 
     - ก๊อกน้ํา 4 หุน จํานวน 10 กล่องๆละ 900 บาท เป็นเงิน 9,000บาท 
     - ก๊อกน้ํา 6 หุน จํานวน 4 กล่องๆละ 1,200 บาท เป็นเงิน 4,800 บาท
     - วาล์วอ่างล้างหน้า จํานวน 4 โหลๆละ 1,920 บาท  เป็นเงิน 7,680  
บาท 
     - ฝักบัวอาบนํ้า จํานวน 6 โหลๆละ 1,440 บาท เป็นเงิน 8,640  บาท 
     - ลูกบิดประตู จํานวน 3 โหลๆละ 2,160 บาท เป็นเงิน  6,480  บาท 
     - ลูกบิดห้องน้ํา จํานวน 3 โหลๆละ 1,440 บาท เป็นเงิน  4,320 บาท 
     - กาวทาท่อน้ําไทย จํานวน 6 โหลๆละ 780 บาท เป็นเงิน 4,680บาท 
     - มุ้งลวด จํานวน 6 ม้วนๆละ 1,700 บาท  เป็นเงิน 10,200บาท      
     - สายฉีดชําระจํานวน 4 โหลๆละ 1,440  บาท เป็นเงิน   
5,760  บาท 
     - สายอ่างล้างหน้า จํานวน 4 โหลๆละ 540 บาท เป็นเงิน  2,160  
บาท 
     - วาล์วฝักบัว จํานวน 2 โหลๆละ 1,200 บาท เป็นเงิน  2,400  บาท  
     - ฟุตวาล์วทอง 2 นิ้ว จํานวน 4 ตัวๆละ 428 บาท เป็นเงิน 1,712  
บาท 
     - ท่อPVC ขนาด 1 นิ้ว จํานวน 6 เส้นๆละ 66 บาท เป็นเงิน 396 บาท 
     - ท่อPVC ขนาด 1 ½ นิ้ว จํานวน 20 เส้นๆละ 78 บาท เป็นเงิน 
1,560 บาท 
     - ประตูน้ําทองเหลือง ¾ จํานวน 12 ตัวๆละ 180 บาท เป็นเงิน 
2,160 บาท 
    - ชุดก้นอ่าง จํานวน 12 ชุดๆละ 180 บาท เป็นเงิน 2,160 บาท  
     - สายอ่างล้างหน้า จํานวน 60 ชิ้นๆ ละ 60 บาท เป็นเงิน 3,600 บาท
    - วัสดุอ่ืนๆ เป็นเงิน 3,878 บาท

  



308 

 

กิจกรรม 
รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลักษณะครุภัณฑ์/รูปแบบรายการ

ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
หมวด
รายจ่าย 

จํานวนเงิน 

       กิจกรรมท่ี 3 : งานสํานักงานสีเขียว จํานวน 10,400 บาท 
ค่าใช้สอย 10,400 บาท 
     - จัดทําสต๊ิกเกอร์รณรงค์ตามโครงการสํานักงานสีเขียว  ขนาด 12 
*20 ซม. จํานวน 200 ใบๆละ 15 บาท เป็นเงิน 3,000  บาท 
     - จัดทําสต๊ิกเกอร์รณรงค์ตามโครงการสํานักงานสีเขียว  ขนาด 7 
*20 ซม. จํานวน 200 ใบๆละ 12 บาท เป็นเงิน 2,400 บาท 
     - จัดทําสต๊ิกเกอร์รณรงค์ตามโครงการสํานักงานสีเขียว  ขนาด 6 
*10ซม. จํานวน 500 ใบๆละ 10 บาท เป็นเงิน 5,000  บาท 
 
กิจกรรมท่ี 4 : งานสวัสดิการหอพัก  จํานวน 87,594 บาท 
ค่าวัสดุ 87,594 บาท 
     - ค่าน้ําด่ืม จํานวน 12 เดือนๆละ 6,666 บาท เป็นเงิน 80,000 
บาท 
     - ยาพาราเซตามอล 1,000 เม็ด จํานวน 2 กระปุกๆละ 250  บาท 
เป็นเงิน  500  บาท 
     - ยาพาราเซตามอล 100 เม็ด จาํนวน 1 โหล เปน็เงิน 480 บาท 
     - ยาคลอรามิน จํานวน 2 กระปุกๆละ 100 บาท เป็นเงิน 200 บาท 
     - ยาธาตุน้ําขาวขวดเล็ก จํานวน 8 โหลๆละ 150 บาท เป็นเงิน 
1,200  บาท 
     - ยาแก้ปวดท้องประจําเดือน จํานวน 1 กล่อง เป็นเงิน 1,000  บาท 
     - เบตาดีน จํานวน 2 โหลๆละ 360 บาท เป็นเงิน 720 บาท 
     - ครีมนวด ขนาด 30 กรัม จํานวน 2 กล่องๆละ 480 บาท เป็นเงิน 
960  บาท 
     - น้ําเกลือล้างแผลขวดเล็ก จํานวน 12 ขวดๆละ 20 บาท เป็นเงิน 
240 บาท 
     - หน้ากากอนามัย จํานวน 4 กล่องๆละ 120 บาท เป็นเงิน 480 บาท 
     - พลาสเตอร์ยา จํานวน 10 กล่องๆละ 40 บาท เป็นเงิน  400 บาท 
     - เกลือแร่ จํานวน 4 กล่องๆละ 80 บาท เป็นเงิน 240 บาท 
     - ผ้าก็อต 2*2 จํานวน 4 กล่องๆละ 50 บาท เป็นเงิน  200 บาท 
     - สําลีซอง 12 กรัม  จํานวน 2 โหลๆละ 100 บาท เป็นเงิน 200 บาท 
     - นีโอพอร์ จํานวน 2 กล่องๆละ 216 บาท เป็นเงิน 432 บาท 
     - ยาหอม จํานวน 6 ขวดๆละ 27 บาท เป็นเงิน 162 บาท 
     - ซองใส่ยา จํานวน 6 แพคๆละ 30 บาท เป็นเงิน 180บาท 
กิจกรรมท่ี 5 : งานทําความสะอาดหอพัก จํานวน  80,890 บาท  
 ค่าวัสดุ 80,890 บาท   
     - ไม้กวาดอ่อน จํานวน 24 มัดๆละ 370 บาท เป็นเงิน  8,880  บาท  
     - ไม้กวาดแข็ง จํานวน 12 มัดๆละ 320 บาท เป็นเงิน  3,840 บาท   
     - ผ้าม็อบดันฝุ่น จํานวน 12 ผืนๆละ 380 บาท เป็นเงิน  4,560  บาท 
     - แปรงถูพ้ืนด้ามยาว จํานวน 10 อันๆละ 80 บาท                 
เป็นเงิน 800 บาท 
     - น้ํายาล้างห้องน้ํา (กัดคราบสนิม) จํานวน 12 โหลๆละ 1,800 บาท 
เป็นเงิน 21,600 บาท 
     - น้ํายาถูพ้ืนประจําวัน จํานวน 8 โหลๆละ 3,360 บาท  เป็นเงิน 
26,880  บาท
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กิจกรรม 
รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลักษณะครุภัณฑ์/รูปแบบรายการ

ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
หมวด
รายจ่าย 

จํานวนเงิน 

      - น้ํายาเช็ดกระจก จํานวน 10 แกลลอนๆละ250 บาท เป็นเงิน 2,500 
บาท 
     - ผ้าถูพ้ืนโบต้ัน จํานวน 30 ผืนๆละ 180 บาท เป็นเงิน 5,400 บาท 
     - สก็อตไบร์ท3m จํานวน 6 โหลๆ 900 บาท เป็นเงิน   5,400  บาท 
   - วัสดุทําความสะอาดอ่ืนๆ เป็นเงิน 1,030 บาท 
รวมเป็นเงินท้ังสิ้น 583,020 บาท 

  

2. งานแก้ปัญหางาน
อาคารหอพักกรณี
เร่งด่วนและฉุกเฉิน 
รหัสเบิกจ่าย 
202302310221 

ค่าใช้สอย 100,000 บาท 
     - งบแก้ปัญหางานอาคารหอพักกรณีเร่งด่วนฉุกเฉิน อาทิ เกิด
เหตุการณ์ภัยพิบัติ อาคารมีปัญหาเร่งด่วนฉุกเฉิน ได้แก่ ท่อน้ําอุดตัน  
ปั๊มน้ําชํารุด หลังคาชํารุด ประตูห้องพัก หน้าต่าง เป็นต้น 
รวมเป็นเงินท้ังสิ้น 100,000 บาท 

ใช้สอย 100,000 

3. งานปรับเปลี่ยน
ระบบส่งน้ําอาคาร
หอพักนารีรัตน์ และ
หอพักแบบเก่า  
จํานวน 10 อาคาร 
รหัสเบิกจ่าย 
202302310332 

ค่าท่ีดินฯสิ่งก่อสร้าง 189,600 บาท 
     - งานปรับเปลี่ยนระบบส่งน้ําอาคารหอพักนารีรัตน์ และหอพักแบบ
เก่า  จํานวน 10 อาคาร 
รวมเป็นเงินท้ังสิ้น 189,600บาท\ 
 

สิ่งก่อสร้าง 189,600 

4. ติดต้ังตาข่ายโรง
ตากผ้าหอพักไม้ 2 ,3 
และหอพักไม้ 4 
รหัสเบิกจ่าย 
202302310432 

ค่าท่ีดินฯสิ่งก่อสร้าง 102,000 บาท 
- ติดต้ังตาข่ายโรงตากผ้าหอพักไม้ 2, 3 และหอพักไม้ 4 0 จํานวน 1 งาน 
รวมเป็นเงินท้ังสิ้น 102,000 บาท 

สิ่งก่อสร้าง 102,000 

5. จัดซ้ือถังน้ําแบบ
ไฟเบอร์กลาส 
รหัสเบิกจ่าย 
202302310531 

ค่าครุภัณฑ์ 176,400 บาท 
     - ถังน้ําแบบไฟเบอร์กลาส  จํานวน 18 ถังๆละ 9,800 บาท เป็นเงิน 
176,400 บาท  
(คุณลักษณะ : ขนาดความจุ 2,000 ลิตร /มีมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม) 
รวมเป็นเงินท้ังสิ้น 176,400 บาท 

ครุภัณฑ์ 176,400 

6. จัดซ้ือปั๊มน้ํา
อัตโนมัติแรงดันคงท่ี 
รหัสเบิกจ่าย 
202302310631 

ค่าครุภัณฑ์ 58,240 บาท 
     - ปั๊มน้ําอัตโนมัติแรงดันคงท่ี จํานวน 8 ตัวๆละ 7,280 บาท  
เป็นเงิน  58,240 บาท 
(คุณลักษณะ : แบบเหลี่ยม/กําลังไฟไม่น้อยกว่า  300 วัตต์) 
รวมเป็นเงินท้ังสิ้น 58,240  บาท 

ครุภัณฑ์ 58,240 

7. จัดซ้ือมิเตอร์ไฟฟ้า
แบบติดต้ังภายใน  
ขนาด 5 แอมป์ 
รหัสเบิกจ่าย 
202302310731 

ค่าครุภัณฑ์ 6,000 บาท 
     - มิเตอร์ไฟฟ้าแบบติดต้ังภายใน  ขนาด 5 แอมป์ จํานวน 10 ลูกๆละ 
600 บาท เป็นเงิน 6,000 บาท 
รวมเป็นเงินท้ังสิ้น 6,000 บาท 
 

ครุภัณฑ์ 6,000 
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กิจกรรม 
รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลักษณะครุภัณฑ์/รูปแบบรายการ

ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
หมวด
รายจ่าย 

จํานวนเงิน 

8. จัดซ้ือเคร่ืองเชื่อม
ไฟฟ้า 
รหัสเบิกจ่าย 
202302310831 

ค่าครุภัณฑ์ 6,500 บาท 
     - เคร่ืองเชื่อมไฟฟ้า จํานวน 1 เคร่ือง เป็นเงิน 6,500 บาท 
(คุณลักษณะ : ระบบ Inverter ARC-200/ขนาดลวดเชื่อม  2.6 - 4.00 mm/
แรงดันไฟ 220 v/มีระบบป้องกัน  Over-voltage) 
รวมเป็นเงินท้ังสิ้น 6,500 บาท 

ครุภัณฑ์ 6,500 

9. จัดซ้ือเลื่อยวง
เดือนไฟฟ้าแบบมือ
ถือ 
รหัสเบิกจ่าย 
202302310931 

ค่าครุภัณฑ์ 6,900 บาท 
     - เลื่อยวงเดือนไฟฟ้าแบบมือถือ จํานวน 1 ตัว เป็นเงิน 6,900 บาท 
(คุณลักษณะ : ขนาด 9 นิ้ว/ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า  
1,700 วัตต์/ความเร็วรอบไม่น้อยกว่า 4,000 รอบต่อนาที/ตัดไม้ได้หนาไม่
น้อยกว่า  60  มิลลิเมตร) 
รวมเป็นเงินท้ังสิ้น 6,900 บาท 

ครุภัณฑ์ 6,900 

10. จัดซ้ือแท่นตัด
เหล็ก 
รหัสเบิกจ่าย 
202302311031 

ค่าครุภัณฑ์ 6,100 บาท 
     - แท่นตัดเหล็ก จํานวน 1 เคร่ือง เป็นเงิน 6,100 บาท 
(คุณลักษณะ :  ขนาด  14 นิ้ว/กําลังไฟฟ้า 2,000 วัตต์/ความเร็วรอบ 3,800 
รอบ/นาที /ขนาด (ยาว*กว้าง*สูง)   500*280*600 มม.) 
รวมเป็นเงินท้ังสิ้น 6100 บาท 

ครุภัณฑ์ 6,100 

11. จัดซ้ือเคร่ือง
คอมพิวเตอร์สําหรับ
งานสํานักงาน 
รหัสเบิกจ่าย 
202302311131 

ค่าครุภัณฑ์ 16,000 บาท 
     - เคร่ืองคอมพิวเตอร์สําหรับงานสํานักงาน จาํนวน 1 ชุด เป็นเงิน 
16,000 บาท 
(คุณลักษณะ :   CPU  ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก  2 core /RAM  ชนิด DDR3  
มีขนาดไม่น้อยกว่า  4GB/ Hard Drive  ชนิด  SATA  ขนาดไม่น้อยกว่า 
1TB/มี DVD -RW  จํานวน 1 หน่วย/ มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย  
(Network Interface) 
มีแป้นพิมพ์และเมาส/์มีจอภาพแบบ LED  ขนาดไม่น้อยกว่า 19  นิ้ว) 
รวมเป็นเงินท้ังสิ้น 16,000 บาท 

ครุภัณฑ์ 16,000 

12. จัดซ้ือเคร่ือง
สํารองไฟสําหรับ
กล้องวงจรปิดของ
หอพัก 
รหัสเบิกจ่าย 
202302311231 

ค่าครุภัณฑ์ 5,800 บาท 
     - เคร่ืองสํารองไฟสําหรับกล้องวงจรปิดของหอพัก จํานวน 1 เคร่ือง 
เป็นเงิน 5,800 บาท 
(คุณลักษณะ :  กําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 2 kva(600 วัตต์)/
สามารถสํารองไฟฟ้าได้ ไม่น้อยกว่า  15 นาที) 
รวมเป็นเงินท้ังสิ้น 5,800 บาท 

ครุภัณฑ์ 5,800 

  รวมทั้งสิ้น 1,256,560

15. แนวทางการประเมินโครงการ 
      สิ่งที่ต้องการประเมิน 
  1. ผลสําเร็จของงานปรับปรุงซ่อมแซมก่อสรา้งและพัฒนาหอพัก 2. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 3. 
ผลการดําเนินงานหอพัก  
      วิธีที่ใช้ในการประเมิน  

1. รายงานผลการดําเนินงานหอพัก  2. สมุดคุมพัสดุภายในหอพัก  3. แบบรายงานผลการ
ปฏิบัติงานรายไตรมาส   

4. แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจ 
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      ผู้ประเมิน  
หัวหน้างานหอพัก 
 
 
 
 

                                                                      ลงช่ือ……………………………………………………..…ผู้ขออนุมัติโครงการ 
                  นายวันชัย   ตาเสน  

                           หัวหน้างานหอพัก 
 
 

        
                                                                        ลงช่ือ……………….…………………………………………ผู้อนุมติัโครงการ 
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัยฤทธ์ิ   ศิลาเดช     

                                                         อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง       
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มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
โครงการเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

แหล่งงบประมาณ  2, เงนิรายได้   
1.  โครงการ บริหารและพัฒนางานอนามัยและการปฐมพยาบาล  รหัสโครงการ 6124000002/20230226 
2.  ผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้อํานวยการกองพัฒนานักศึกษา   หน่วยงาน งานอนามัยและสขุาภิบาล 
3.  โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 
     ยุทธศาสตร์ที ่06, ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย 
     กลยุทธ ์0601, 6.1 : พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
     ตัวชี้วัดที ่6.1.1 ร้อยละของคะแนนผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนิน งานของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA) 
 
4. โครงการสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจําปขีองมหาวิทยาลัย 
     แผนงาน  แผนงานพ้ืนฐาน 
     ผลผลิต  ผู้สําเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
     งาน/โครงการ  งานบริหารจัดการ/พัฒนา 
 
5. หลักการและเหตุผล 
  การมีสุขภาพร่างกายท่ีแข็งแรงเป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนาเพราะเมื่อมีสุขภาพดีย่อมส่งผลให้การ
ปฏิบัติหน้าที่ต่างๆได้อย่างเต็มศักยภาพการที่จะทําให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงมี
สุขภาพอนามัยที่ดีจําเป็นที่จะต้องมีระบบสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี และการสร้างขวัญกําลังใจ รวมถึง
การให้บริการด้านการตรวจและดูแลสุขภาพอนามัยส่งเสริมด้านดูแลสุขภาพให้กับนักศึกษา คณาจารย์ และ
บุคลากร งานอนามัยและการปฐมพยาบาล จึงจําเป็นต้องจัดหา จัดเตรียม อุปกรณ์ เก่ียวกับสุขภาพทั้งหมด
จะได้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่งานอนามัยและการปฐมพยาบาลของมหาวิทยาลัย 
 
6.  วัตถุประสงค์โครงการ 
  1. เพ่ือจัดหาสิ่งจําเป็นในการปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น  
  2. เพ่ือส่งเสริมและให้ความรู้เก่ียวกับเรื่องสุขภาพและโรคเบ้ืองต้น กับนักศึกษา และบุคลากร  
  3. เพ่ือให้ผู้รับบริการเกิดความพึงพอในต่อการจัดสวัสดิการและเสริมสร้างสุขภาพที่ดี 
 
7.  กลุ่มเป้าหมาย 
  นักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัย 
 
8.  รูปแบบกิจกรรม  
  1 จัดซื้อ/ตรวจรับ/เบิกจ่าย 2 เสนอโครงการ/ดําเนินงาน/รายงานผลการดําเนินงาน/เบิกจ่าย 
 
9.  สถานทีดํ่าเนนิการ 
  ห้องพยาบาล 
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10.  ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ (Output) 
ตัวชี้วัด(Indicators) หน่วยนบั ค่าเป้าหมาย(Target) 

เชิงปริมาณ 
   1. การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผน ร้อยละ 80
เชิงคุณภาพ  
   1. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ ร้อยละ 80
เชิงเวลา 
   1. โครงการแลว้เสร็จภายในระยะเวลาท่ีกําหนด ร้อยละ 80

 

11.  ตัวชี้วัดความสําเร็จของกิจกรรม (Output) 

กิจกรรม ตัวชี้วัด(Indicators) หน่วยนบั

ค่าเป้าหมาย(Target) 
ปี 2560 ปี 2561 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.60 – ธ.ค.60)
ไตรมาส 2 

(ม.ค.61 – มี.ค.61) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.61 - มิ.ย.
61) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.61 - ก.ย.61)

1. บริหารจัดการงาน
อนามัยและการปฐม
พยาบาล (ห้อง
พยาบาล) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 
ร้อยละการเบิกจ่าย
งบประมาณตามแผน 

ร้อยละ 80 80 80 - 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 
การจัดซ้ือยาและ
เวชภัณฑ์มีคุณภาพ 

ร้อยละ 95 95 95 - 

 

12. ผลทีค่าดวา่จะได้รับ 
  1 จัดหาเวชภัณฑ์ยารักษาโรคเบ้ืองต้นให้กับนักศึกษา และบุคลากร  
  2 จัดกิจกรรมด้านสุขภาพและอนามัยให้กับนักศึกษา และบุคลากร  
  3 จัดทําบอร์ดให้ความรู้เก่ียวกับเรื่องสุขภาพและโรคต่างๆ 
 

13. แผนการดําเนนิงาน   

กิจกรรม 
รวม
ทั้งสิน้ 

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงนิ(บาท) 
ปี 2560 ปี 2561 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.60 – ธ.ค.60) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.61 – มี.ค.61) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.61 – มิ.ย.61)
ไตรมาส 4 

(ก.ค.61 – ก.ย.61)

1. บริหารจัดการงานอนามัยและการปฐม
พยาบาล (ห้องพยาบาล) 

100,000 30,000 40,000 30,000 -

 

14. งบประมาณท่ีใช ้

กิจกรรม 
รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลักษณะครุภัณฑ์/รูปแบบรายการท่ีดินและ

สิ่งก่อสร้าง 
หมวด
รายจ่าย 

จํานวน
เงิน 

1. บริหารจัดการ
งานอนามัยและการ
ปฐมพยาบาล (ห้อง
พยาบาล) 
รหัสเบิกจ่าย 
202302260121 

ค่าวัสดุ 100,000 บาท 
     - เวชภัณฑ์ยารักษาโรคเบื้องต้น เป็นเงิน 100,000 บาท 
รายการดังต่อไปน้ี 
 CHLORPHENIRAMINE 4mg 500's  จํานวน 40 ขวดๆละ 50 บาท เป็นเงิน 2,000 บาท 
 PARACETAMOL 500mg (PARA GPO) จํานวน60 กล่องๆละ 98 บาท เปน็เงิน 5,880 บาท
 BROWN MIXTURE GPO 60ml. จํานวน  200 ขวดๆละ 8 บาท เป็นเงิน 1,600 บาท 
 VITAMIN B COMPLEX TABLETS จํานวน 2 ขวดๆละ 300 บาท เป็นเงิน 600 บาท  

วัสด ุ 100,000 
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กิจกรรม 
รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลักษณะครุภัณฑ์/รูปแบบรายการท่ีดินและ

สิ่งก่อสร้าง 
หมวด
รายจ่าย 

จํานวน
เงิน 

  VITAMIN C จํานวน 15 ขวดๆละ 250 บาท            เป็นเงิน 3,750 บาท 
 IBUPROFEN TABLETS 200mg. จํานวน 10 ขวดๆละ 280 บาท เป็นเงิน 2,800 

บาท 
 CALAMINE LOTION  60ml. จํานวน 200 ขวดๆละ6 บาท เป็นเงิน 1,200 บาท 
 POVIDONE IODINE SOLUTION 10% 15ml. จํานวน 200 ขวดๆละ 11 บาท 

เป็นเงิน  2,200 บาท 
 POVIDONE 450ml. จํานวน 3 ขวดๆละ 85 บาท เป็นเงิน  255 บาท  
 RUBBING ALCOHOL 70% 450ml. จํานวน 20 ขวดๆละ 30 บาท เป็น

เงิน  600  บาท 
 ETHYL ALCOHOL 70% 60ml. จํานวน 300 ขวดๆละ 8.5 บาท 

เป็นเงิน 2,550 บาท 
 MIXT. CARMINATIVE  180ml. จํานวน 80 ขวดๆละ10 บาท เป็นเงิน 800 บาท  
 AMOXICILLIN CAPSULES 500mg  จํานวน 3 กล่องๆละ 1,050 บาท 

เป็นเงิน 3,150 บาท 
 STOMACHIC MIXTURE  ยาธาตุน้ําแดง จํานวน150 ขวดๆละ 12 บาท เป็นเงิน  

1,800 บาท   
หน้ากากอนามัย จํานวน 40 กล่องๆละ 75 บาท เป็นเงิน 3,000 บาท 
ยาอมมะแว้ง จํานวน 20 กล่องๆละ 140 บาท           เป็นเงิน  2,800 บาท 
 เจลว่านหางจระเข้ จํานวน 6 หลอดๆละ 45 บาท เป็นเงิน  270 บาท 
 ALUMINA-MAGNESIA (ALMATB) จํานวน 10 กล่องๆละ 145 บาท เป็นเงิน 

1,450 บาท 
 ผงน้ําตาลเกลือแร่  จํานวน 500 ซองๆละ 2 บาท เป็นเงิน 1,000 บาท  
 BETAMETHASONE 500g. จํานวน 4 ขวดๆละ380 บาท เป็นเงิน 1,520 บาท 
 DIMENHYDRINATE TABLETS 50mg. จํานวน 6 ขวดๆละ 195 บาท เป็นเงิน 

1,170 บาท 

  

  DEXTROMETHORPHAN TABLETS 15mg. จํานวน 15 ขวดๆละ 185 บาท 
เป็นเงิน  2,775 บาท 

 HYDROXYZINE TABLETS 10mg (แก้คัน) จํานวน 4 กล่องๆละ 375 บาท เป็น
เงิน 1,500 บาท 

 LOPERAMIDE CAPSULES 2mg. จํานวน 3 ขวดๆละ350 บาท เป็นเงิน 1,050 บาท
 MEFENSTAR FORTE จํานวน 10 ขวดๆละ 305 บาท เป็นเงิน 3,050  บาท 
 CLOTRIMAXOLE CREAM 1% w/w 500mg . จํานวน 2 ขวดๆละ 260 บาท 

เป็นเงิน 520 บาท          
 ยาธาตุน้ําขาว ขนาดเล็ก จํานวน 40 โหลๆละ    170 บาท เป็นเงิน 6,800 บาท 
 สําลีก้อน จํานวน 50 ถุงๆละ 60 บาท เป็นเงิน3,000 บาท 
 สําลีพันไม้ จํานวน 20 ห่อๆละ 40 บาท เป็นเงิน800 บาท 
 ผ้าก๊อซแผ่น ขนาด 4x4 จํานวน 20 กล่องๆละ 110 บาท เป็นเงิน 2,200 บาท 
 ผ้าก๊อซแผ่น ขนาด 3x3 จํานวน 20 กล่องๆละ 75 บาท เป็นเงิน 1,500 บาท 
 แคริฟิกซ์ สตอซ จํานวน 20 กล่องๆละ 85 บาท เป็นเงิน 1,700 บาท 
 ตาข่ายปิดแผล จํานวน 20 กล่องๆละ 225 บาท เป็นเงิน 4,500 บาท 
 ฟาร์มาแคร์  2 นิ้ว จํานวน 20 กล่องๆละ 190 บาท เป็นเงิน 3,800 บาท 
 ฟาร์มาแคร์  2 นิ้ว จํานวน 20 กล่องๆละ 210 บาท เป็นเงิน 4,200 บาท 
 ทรานสพอร์  จํานวน 5 กล่องๆละ 160 บาท  เป็นเงิน 800 บาท  
 นีโอพอร์ จํานวน 15 กล่องๆละ 360 บาท เป็นเงิน 5,400 บาท 
 ถุงมือยาง จํานวน 10 กล่องๆละ 160 บาท เป็นเงิน 1,600 บาท 
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กิจกรรม 
รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลักษณะครุภัณฑ์/รูปแบบรายการท่ีดินและ

สิ่งก่อสร้าง 
หมวด
รายจ่าย 

จํานวน
เงิน 

 เทนโซพล๊าส จํานวน 30 กล่องๆละ 90 บาท เป็นเงิน 2,700 บาท 
 ยาหม่องตลับเล็ก จํานวน 29 กล่องๆละ 70 บาท เป็นเงนิ 2,030 บาท 
 น้ําเกลือล้างแผล จํานวน 20 ขวดๆละ 65 บาท เป็นเงิน 1,300 บาท 
 แอมโมเนียหอม จํานวน 14 โหลๆละ 240 บาท เป็นเงิน 3,360 บาท 
 น้ํายาล้างตา จํานวน 6 ขวดๆละ 50 บาท เป็นเงิน300 บาท 
 ยาหยอดตา Poly Oph จํานวน 9 โหลๆละ 480 บาท เป็นเงิน 4,320 บาท 
 นีโอติก้าบาล์ม จํานวน 1 โหลๆละ 400 บาท เป็นเงิน 400 บาท 

รวมเป็นเงินทัง้สิ้น 100,000  บาท 

  

  รวม
ท้ังสิ้น 

100,000

 
15. แนวทางการประเมินโครงการ 
      สิ่งที่ต้องการประเมิน 
  วัสดุ และเวชภัณฑ์ยามีเพียงพอเพ่ือให้บริการ 
      วิธีที่ใช้ในการประเมิน  

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ รายงานผลความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
      ผู้ประเมิน  

ผู้อํานวยการกองพัฒนานักศึกษา 
 
 
                                                                      ลงช่ือ……………………………………………………..…ผู้ขออนุมัติโครงการ 
          นางกมลวรรณ     แก้วไชยชาติ  
                    ผู้อํานวยการกองพัฒนานักศึกษา 
        

 
                                                                        ลงช่ือ……………….…………………………………………ผู้อนุมติัโครงการ 
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัยฤทธ์ิ   ศิลาเดช     

                                                         อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง       
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มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
โครงการรายได้ ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 

 
แหล่งงบประมาณ  2, เงนิรายได้   
1.  โครงการ บริหารจัดการโครงการสหกิจศึกษา/MCRU WiL Model ให้สอดรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21   
 รหัสโครงการ 6151000001/20330304 
2.  ผู้รับผิดชอบโครงการ  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสร้างสรรค์ สง่เสริมการมีงานทําและประกนัคุณภาพการศึกษา 
 หน่วยงาน ฝ่ายการศึกษากับการมีงานทํา 
3.  โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 
     ยุทธศาสตร์ที ่03, ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา 
     กลยุทธ ์0306, 3.6 : พัฒนาและสร้างหลักสูตรต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและและ
ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและประเทศ 
     ตัวชี้วัดที ่3.6.4 จํานวนหลักสูตรทีใ่ห้นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพแบบสหกิจศกึษา 
4.  โครงการสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจําปีของมหาวิทยาลัย 
     แผนงาน  แผนงานยุทธศาสตร์ 
     ผลผลิต  ผู้สําเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
     งาน/โครงการ  งานจัดการศึกษา/พัฒนานักศึกษา 
5.  หลักการและเหตุผล 
  ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้เห็นชอบให้มีการจัดต้ังศูนย์สหกิจศึกษาของ
มหาวิทยาลัยขึ้น โดยการกํากับของรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและงานสภา และผู้ช่วยอธิการบดีฝ่าย
สร้างสรรค์และส่งเสริมการมีงานทําของนักศึกษา มีหลักสูตรที่ได้ดําเนินการด้านสหกิจศึกษาอย่างเป็น
รูปธรรม 5 หลักสูตร ซึ่งในอดีตการบริหารจัดการได้บริหารโดยงบประมาณแผ่นดินแต่เพียงอย่างเดียว แต่
ด้วยกระบวนการเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาและพัฒนาคณาจารย์นิเทศก์อย่างเต็มรูปแบบ ทั้งต้นนํ้า 
กลางนํ้า และปลายน้ํา ทําให้มีงบประมาณไม่เพียงพอ จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2557 ได้รับความเห็นชอบจาก
สภามหาวิทยาลัยในการจัดต้ังกองทุนสหกิจศึกษาขึ้นมา เป็นกองทุนเพ่ือใช้ดําเนินงานด้านสหกิจศึกษา
ภายใต้การกํากับติดตามจากคณะกรรมการบริหารกองทุน ตามความละเอียดทราบแล้วน้ัน และในปี
การศึกษา 2560 มีนักศึกษาจาก 7 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาการจัดการท่ัวไป สาขาวิชาการตลาด 
สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการท่องเที่ยว สาขาวิชาสัตวศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ
อาหาร และสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า จํานวน 121 คน ได้ลงทะเบียนปฏิบัติสหกิจศึกษา ทั้งภาคเรียนที่ 1 
และภาคเรียนที่ 2  ดังน้ันเพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบของการบริหารกองทุนสหกิจศึกษา ศูนย์สหกิจศึกษาจึง
ขอรับการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ 80% จากรายหัวของนักศึกษาที่ลงทะเบียนเข้ากองทุนหสกิจศึกษา
เพ่ือใช้ในการบริหารจัดการงานตามวัตถุประสงค์ต่อไป  
6.  วัตถุประสงค์โครงการ 
  1. เพ่ือดําเนินงานและการพัฒนาการจัดการคุณภาพโครงการสหกิจศึกษา/MCRU WiL Model ให้
สอดรับกับการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  
  2 .เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายอ่ืนๆที่มหาวิทยาลัยกําหนด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร
กองทุน 



317 

 

7. กลุ่มเป้าหมาย 
  นักศึกษาช้ันปีที่ 4 อาจารย์นิเทศก์ สถานประกอบการ และเจ้าหน้าที่ผูป้ฏิบัติงาน 
 
8. รูปแบบกิจกรรม  
  1. ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้โครงการสหกิจศกึษาแก่นักศึกษา  
  2. เตรียมความพร้อมให้นักศึกษาก่อนออกปฏิบัติสหกิจศึกษา  
  3. จัดกิจกรรมสนับสนุนให้นักศึกษามีคุณสมบัติสอดรับกับการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  
  4. การติดตามการออกปฏิบัติสหกิจศึกษาของนักศึกษาตลอดปีการศึกษา 5. ดําเนินงานสนับสนุน
การปฏิบัติสหกิจศึกษาตลอดปีการศึกษา 2560 
 
9.  สถานทีดํ่าเนนิการ 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
 
10.  ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ (Output) 

ตัวชี้วัด (Indicators) หน่วยนบั ค่าเป้าหมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. จํานวนนักศึกษาสหกิจศึกษา คน 121

   2. ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผน ร้อยละ 80

เชิงคุณภาพ    
   2. ร้อยละความพึงพอใจด้านการจัดการศึกษาชองนักศึกษา
ต่อคณะ/สาขา 

ร้อยละ 80

   3. ประเมินการสอนของอาจารย์ คะแนน 4

เชิงเวลา   
   1. โครงการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด ร้อยละ 80

 
11.  ตัวชี้วัดความสําเร็จของกิจกรรม (Output) 

กิจกรรม ตัวชี้วัด(Indicators) 
หน่วย
นับ 

ค่าเป้าหมาย(Target) 
ปี 2560 ปี 2561 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.60 – ธ.ค.60)
ไตรมาส 2 

(ม.ค.61 – มี.ค.61) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.61-มิ.ย.61) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.61 - ก.ย.61)

1. บริหารจัดการ
โครงการสหกิจศึกษา/
MCRU WiL Model ให้
สอดรับกับการจัดการ
เรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
ประจําปีการศึกษา 2560 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 
จํานวนนักศึกษาที่
ออกปฏิบัติสหกิจ
ศึกษา 

คน 67 - 54 - 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 
ความพึงพอใจของ
อาจารย์นิเทศก์และ
สถานประกอบการ 

ร้อยละ 80 - 80 - 
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12. ผลทีค่าดวา่จะได้รับ 
  1. เมื่อนักศึกษาสําเร็จการศึกษาแล้วมีงานทาํ  
  2. สถานประกอบการเล็งเห็นความสําคัญของการจัดการศึกษารูปแบบสหกิจศึกษา และให้ความ
ร่วมมือในการผลิตบัณฑิต 
 
13. แผนการดําเนนิงาน   

กิจกรรม รวมทั้งสิน้ 
แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงนิ(บาท) 

ปี 2560 ปี 2561 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.60 – ธ.ค.60)
ไตรมาส 2 

(ม.ค.61 – มี.ค.61) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.61 – มิ.ย.61)
ไตรมาส 4 

(ก.ค.61 – ก.ย.61)

1. บริหารจัดการโครงการสหกิจศึกษา/
MCRU WiL Model ให้สอดรับกับการ
จัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ประจําปี
การศึกษา 2560 

451,200 152,000 - 124,000 175,200

 
14. งบประมาณท่ีใช ้

กิจกรรม 
รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลักษณะครุภัณฑ์/รูปแบบ

รายการท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
หมวด
รายจ่าย 

จํานวนเงิน 

1. บริหารจัดการโครงการสห
กิจศึกษา/MCRU WiL Model 
ให้สอดรับกับการจัดการ
เรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
ประจําปีการศึกษา 2560 
รหัสเบิกจ่าย 
203303040121 

ค่าตอบแทน 121,000 บาท 
     - ค่าตอบแทนอาจารย์นิเทศนักศึกษา จํานวน 121 คน 
เป็นเงิน 121,000 บาท (ค่าตอบแทนนิเทศ 1,000 บาทต่อ
นักศึกษา 1 คน) 
ค่าใช้สอย 276,050 บาท 
     - ประชาสัมพันธ์เตรียมความพร้อมให้นักศึกษาชั้นปีท่ี 1, 2 และ 
3 จํานวน 100 คน เป็นเงิน 8,000 บาท 
     - ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปนิเทศนักศึกษา จํานวน           
121 คน เป็นเงิน 150,000 บาท 
     - ค่าใช้จ่ายในการติดตามนักศึกษา (กรณีฉุกเฉิน)  เป็นเงิน
5,000 บาท 
     - ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนสหกิจ
ศึกษา จํานวน 3 คร้ังๆละ 1,000 บาท เป็นเงิน 3,000 บาท 
     - ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนสหกิจศึกษา 
จํานวน 3 คร้ังๆละ 3,350 บาท เป็นเงิน 10,050 บาท      
     - ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงาน พัฒนาอาจารย์นิเทศก์สหกิจ
ศึกษา และพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการ 
เป็นเงิน 100,000 บาท 
ค่าวัสดุ 54,150 บาท 
     - ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการบริหารงานสหกิจศึกษา/MCRU WiL 
Model ให้สอดรับกับการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
เป็นเงิน 54,150 บาท 
รวมเป็นเงินท้ังสิ้น 451,200 บาท 

ตอบแทน, 
ใช้สอย,วัสดุ

451,200 

  รวมทั้งสิ้น 451,200
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15. แนวทางการประเมินโครงการ 
      สิ่งที่ต้องการประเมิน 
  1. ประเมินผลจากความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต  
  2. การกํากับติดตามของอาจารย์นิเทศก์ 
      วิธีที่ใช้ในการประเมิน  
  แบบประเมิน  
      ผู้ประเมิน  
  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสร้างสรรค์ ส่งเสริมการมีงานทําและประกันคุณภาพการศึกษา 
 
  
 
                                                                      ลงช่ือ……………………………………………………..…ผู้ขออนุมัติโครงการ 
       ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัจฉรียา โชติกลาง  
          ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสร้างสรรค์ ส่งเสริมการมีงานทํา 
         และประกันคณุภาพการศึกษา 

 
 
 

                                                                        ลงช่ือ……………….…………………………………………ผู้อนุมติัโครงการ 
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัยฤทธ์ิ  ศลิาเดช     
                                                                    อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง       
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มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
โครงการเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 
แหล่งงบประมาณ  2, เงนิรายได้   
1.  โครงการ บริหารจัดการสํานักงานศูนย์การเรียนรู้ในเมือง   รหัสโครงการ 6145000001/20230236 
2.  ผู้รับผิดชอบโครงการ  ผู้ช่วยอธิการบดีประจําศูนย์การเรียนรู้ในเมือง หน่วยงาน ศูนย์การเรียนรู้ในเมือง 
3.  โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 
     ยุทธศาสตร์ที ่06, ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย 
     กลยุทธ ์0602, 6.2 : พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยย่ังยืน 
     ตัวชี้วัดที ่6.2.2 ผลการประเมินสํานักงานสีเขียว 
4.  โครงการสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจําปีของมหาวิทยาลัย 
     แผนงาน  แผนงานพ้ืนฐาน 
     ผลผลิต  ผู้สําเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
     งาน/โครงการ  งานบริหารจัดการ/พัฒนา 
5.  หลักการและเหตุผล 
         มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้จัดต้ังศูนย์การเรียนรู้ในเมือง ขึ้นเพ่ือขยายโอกาสทาง
การศึกษาและบริการวิชาการให้แก่ประชาชนในท้องที่  ศูนย์การเรียนรู้ในเมืองประกอบไปด้วย 1) วิทยาลัย
มวยไทยและการแพทย์แผนไทย 2) โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 3) การจัดการ
ศึกษาภาคพิเศษ และ 4) สํานักงานศูนย์การเรียนรู้ในเมือง  ดําเนินการภายใต้นโยบาย ยุทธศาสตร์ และ
พันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงคือ การจัดการศึกษา (การผลิตบัณฑิต) การวิจัย (การ
พัฒนาวิชาการและสร้างองค์ความรู้) การบริการวิชาการแก่สังคม การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม เพ่ือให้การ
ปฏิบัติพันธกิจในด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงได้ดําเนินไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ 
นโยบาย และระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่วางไว้ด้วยความเรียบร้อย เหมาะสม โปร่งใส และตรวจสอบได้ และ
เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
6. วัตถุประสงค์โครงการ 
  1. เพ่ือพัฒนาระบบบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้ในเมืองให้มีคุณภาพย่ิงขึ้นและสอดคลอ้งกับ
ภารกิจของมหาวิทยาลัย  
  2. พัฒนาและปรับปรุงสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนหน่วยงานภายในศูนย์การเรียนรู้ในเมือง คือ
วิทยาลัยมวยไทยและการแพทย์แผนไทย และโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 3. 
พัฒนาและปรับปรุงสนับสนุนการเรียนการสอนภาคพิเศษ  
7.  กลุ่มเป้าหมาย 
  นักศึกษาภาคปกติ ภาคพิเศษ ทุกสาขาวิชาที่เรียนที่ศูนย์การเรียนรู้ในเมือง  นักเรียนโรงเรียนสาธิต ครู
อาจารย์ และบคุคลทั่วไป 
8.  รูปแบบกิจกรรม  
  บริหารจัดการสํานักงานศูนย์การเรียนรู้ในเมือง 
9.  สถานทีดํ่าเนนิการ 
  สํานักงานศูนย์การเรียนรู้ในเมือง 
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10.  ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ (Output) 
ตัวชี้วัด (Indicators) หน่วยนบั ค่าเป้าหมาย (Target) 

เชิงปริมาณ   
   1. การเบิกจา่ยงบประมาณตามแผน ร้อยละ 80 
   2. การเบิกจา่ยงบประมาณงบลงทุน ร้อยละ 85 
   3. การเบิกจา่ยงบประมาณในภาพรวม ร้อยละ 80 
เชิงคุณภาพ    
   1. ผลการประเมินการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของ
ผู้บริหาร 

คะแนน 4 

เชิงเวลา   
   1. โครงการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด ร้อยละ 80 

 

11.  ตัวชี้วัดความสําเร็จของกิจกรรม (Output) 

กิจกรรม ตัวชี้วัด(Indicators) หน่วยนับ
ค่าเป้าหมาย (Target) 

ปี 2560 ปี 2561 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.60 – ธ.ค.60)
ไตรมาส 2 

(ม.ค.61 – มี.ค.61) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.61 - มิ.ย.61) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.61 - ก.ย.61) 

1. งานซ่อมบํารุง ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวน
ผู้ใช้บริการอาคารสถานท่ี 

คน 800 800 800 800 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 
ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจ 

ร้อยละ 80 80 80 80 

2. สาธารณูปโภค ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวน
ผู้ใช้บริการสถานท่ี 

คร้ัง 3 3 3 3 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 
ผู้ใช้บริการอาคารสถานท่ีมี
ความพึงพอใจ 

ร้อยละ 80 80 80 80 

3. ฝึกอบรมและการ
ป้องกันและระงับ
อัคคีภัยประจํา 2561 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :จํานวนผู้
เข้าอบรม 

คน - 40 - - 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การป้องกันและระงับอัคคีภัย

ร้อยละ - 80 - - 

4. ปรับปรุงและ
พัฒนา Green office 
อย่างต่อเนื่อง 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวน
ผู้ใช้บริการอาคารสถานท่ี 

งาน 1 1 1 1 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 
ผู้ใช้บริการงานอาคารสถานท่ี
มีความพึงพอใจ 

ร้อยละ 80 80 80 80 

5. จัดซ้ือเคร่ืองตัด
แต่งพุ่มไม้ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เคร่ือง 
ตัดแต่งต้นไม้ 

เคร่ือง 1 - - - 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : เคร่ือง
ตัดแต่งต้นไม้เป็นไปตาม
คุณลักษณะท่ีกําหนด 

ร้อยละ 80 80 80 80 
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  ไตรมาส 1 
(ต.ค.60 – 
ธ.ค.60) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.61 – 
มี.ค.61) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.61 - 
มิ.ย.61) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.61 - 
ก.ย.61) 

6. จัดซ้ือวัสดุ
สํานักงาน 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การ
เบิกจ่ายงบประมาณตามแผน

ร้อยละ 80 80 80 80 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 
ผู้ใช้บริการอาคารสถานท่ีมี
ความพึงพอใจ 

ร้อยละ 80 80 80 80 

7. จัดซ้ือวัสดุ
โสตทัศนูปกรณ์ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การ
เบิกจ่ายงบประมาณตามแผน

ร้อยละ 80 80 80 80 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้ใช้
สถานท่ีมีความพึงพอใจ 

ร้อยละ 80 80 80 80 

8. จัดซ้ือวัสดุงาน
อาคารสถานท่ีและ
งานสวน 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การ
เบิกจ่ายงบประมาณตามแผน

ร้อยละ 80 80 80 80 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 
ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจ 

ร้อยละ 80 80 80 80 

9. จัดซ้ือวัสดุและ
อุปกรณ์ทําความ
สะอาด 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เบิกจ่าย
งบประมาณตามแผน 

ร้อยละ 80 80 80 80 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 
ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจ 

ร้อยละ 80 80 80 80 

10. จัดซ้ือน้ํามันตัด
หญ้า 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การ
เบิกจ่ายงบประมารตาม
แผน 

ร้อยละ 80 80 80 80 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 
ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจ 

ร้อยละ 80 80 80 80 

11. จัดซ้ือน้ําด่ืม ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เบิกจ่าย
งบประมาณตามแผน 

ร้อยละ 80 80 80 80 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 
ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจ 

ร้อยละ 80.00 80.00 80.00 80.00 

12. บริหารและ
พัฒนาสํานักงานศูนย์
การเรียนรู้ในเมือง 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เบิกจ่าย
งบประมาณตามแผน 

ร้อยละ 80.00 80.00 80.00 80.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 
ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจ 

ร้อยละ 80.00 80.00 80.00 80.00 

 
12. ผลทีค่าดวา่จะได้รับ 
  อาคารสถานที่ สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทางกายภาพและสิ่งอํานวยความสะดวกมีปริมาณเพียงพอ
และมีคุณภาพพร้อมใช้งาน 
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13. แผนการดําเนนิงาน   

กิจกรรม 
รวม
ทั้งสิน้ 

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงนิ(บาท) 
ปี 2560 ปี 2561 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.60 – ธ.ค.60)
ไตรมาส 2 

(ม.ค.61 – มี.ค.61)
ไตรมาส 3 

(เม.ย.61 – มิ.ย.61
ไตรมาส 4 

(ก.ค.61 – ก.ย.61) 

1. งานซ่อมบํารงุ 100,000 25,000 25,000 25,000 25,000 
2. สาธารณูปโภค 96,000 24,000 24,000 24,000 24,000 
3. ฝึกอบรมและการป้องกันและระงับอัคคีภัย
ประจํา 2561 

25,000 - 25,000 - - 

4. ปรับปรงุและพัฒนา Green office อย่าง
ต่อเนื่อง 

30,000 7,500 7,500 7,500 7,500 

5. จดัซื้อเครือ่งตัดแต่งพุ่มไม ้ 10,200 10,200 - - - 
6. จดัซื้อวัสดุสํานักงาน 34,340 4,340 10,000 10,000 10,000 
7. จดัซื้อวัสดุโสตทัศนูปกรณ์ 50,000 5,000 15,000 15,000 15,000 
8. จดัซื้อวัสดงุานอาคารสถานทีแ่ละงานสวน 50,000 5,000 15,000 15,000 15,000 
9. จดัซื้อวัสดุและอุปกรณท์ําความสะอาด 70,000 10,000 20,000 20,000 20,000 
10. จัดซื้อน้ํามนัตัดหญ้า 10,000 2,500 2,500 2,500 2,500 
11. จัดซื้อน้ําดืม่ 15,000 3,750 3,750 3,750 3,750 
12. บริหารและพัฒนาสํานักงานศูนย์การเรียนรู้
ในเมือง 

60,000 15,000 15,000 15,0000 15,000 

 
 
14. งบประมาณท่ีใช ้

กิจกรรม 
รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลักษณะครุภัณฑ์/รูปแบบรายการท่ีดิน

และสิ่งก่อสร้าง 
หมวด
รายจ่าย 

จํานวน
เงิน 

1. งานซ่อมบํารุง 
รหัสเบิกจ่าย 
202302360121 

ค่าใช้สอย 100,000 บาท 
     - ค่าซ่อมบํารุงวัสดุอุปกรณ์ท่ัวไป เป็นเงิน 20,000  บาท 
     - ค่าซ่อมบํารุงตัวอาคาร พ้ืน ผนัง กระจก ฝา หลังคา ฯลฯ เป็นเงิน 30,000  
บาท 
     - ค่าซ่อมเครื่องปรับอากาศ เป็นเงิน 20,000 บาท 
     - ค่าซ่อมบํารุงระบบไฟฟ้า เป็นเงิน 10,000 บาท 
     - ค่าซ่อมบํารุงระบบน้ําประปา เป็นเงิน 10,000 บาท 
     - ค่าซ่อมอาคารหอพักศนูย์โรบินสัน เป็นเงิน 10,000 บาท 
รวมเป็นเงินท้ังสิ้น 100,000 บาท 

ใช้สอย 100,000 

2. สาธารณูปโภค 
รหัสเบิกจ่าย 
202302360222 

ค่าสาธารณูปโภค 96,000 บาท 
     - ค่าน้ําประปา 12 เดือน    96,000  บาท  
รวมเป็นเงินท้ังสิ้น 96,000 บาท 

สาธารณ ู
ปโภค 

96,000 

3. ฝึกอบรมและ
การป้องกันและ
ระงับอัคคีภัย
ประจํา 2561 
รหัสเบิกจ่าย 

ค่าตอบแทน 4,200  บาท 
     - ค่าวิทยากรรายบุคคล จํานวน 3 ชั่วโมงๆละ 600 บาท เป็นเงิน 1,800 บาท 
     - ค่าวิทยากรรายกลุ่ม ฝึกภาคปฏิบัติ จํานวน 2 คนๆละ 2 ชั่วโมงๆละ 600 
บาท เป็นเงิน 2,400 บาท 
ค่าใช้สอย 8,050 บาท 

ตอบแทน,
ใช้สอย, 
วัสดุ 

25,000 
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กิจกรรม 
รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลักษณะครุภัณฑ์/รูปแบบรายการท่ีดิน

และสิ่งก่อสร้าง 
หมวด
รายจ่าย 

จํานวน
เงิน 

202302360321      - ค่าอาหารว่าง จํานวน 40 คนๆละ 2 ม้ือๆละ 30 บาท เป็นเงิน 2,400 
บาท 
     - ค่าอาหารกลางวัน จํานวน 40 คนๆละ 120 บาท       เป็นเงิน 4,800 
บาท      
     - ค่าป้ายไวนิล จํานวน 1 ป้าย เป็นเงิน 850 บาท 
ค่าวัสดุ 12,750  บาท 
     - ค่าอัดผงเคมีแห้ง จํานวน 15 ถังๆละ 550 บาท          เป็นเงิน 8,250 
บาท 
     - ค่าแก๊สแอลพีจี จํานวน 5 ถังๆละ 300 บาท เป็นเงิน 1,500 บาท 
     - ค่าน้ํามันดีเซล   เป็นเงิน 1,500 บาท 
     - ค่าน้ํามันเบนซิล  เป็นเงิน 1,500 บาท 
รวมเป็นเงินท้ังสิ้น 25,000 บาท 

4. ปรับปรุงและ
พัฒนา Green 
office อย่าง
ต่อเนื่อง 
รหัสเบิกจ่าย 
202302360421 

ค่าใช้สอย 18,000 บาท 
     - ป้ายไวนิลรณรงค์ จํานวน 10 ป้ายๆละ 800 บาท        เป็นเงิน 8,000 
บาท  
     - งบแก้ปัญหาสําหรับการปรับปรุงและพัฒนา Green office เป็นเงิน 10,000 
บาท 
ค่าวัสดุ 12,000 บาท 
     - สติกเกอร์รณรงค์ จํานวน 50 ชิ้นๆละ 100 บาท         เป็นเงิน 5,000 
บาท 
     - ต้นไม้ จํานวน 50 ต้นๆละ 100 บาท เป็นเงิน 5,000 บาท 
     - กระถางต้นไม้ จํานวน 10 ใบๆละ 200 บาท เป็นเงิน 2,000 บาท 
รวมเป็นเงินท้ังสิ้น 30,000 บาท 

ใช้สอย
,วัสดุ 

30,000 

5. จัดซ้ือเคร่ืองตัด
แต่งพุ่มไม้ 
รหัสเบิกจ่าย 
202302360531 

ค่าครุภัณฑ์ 10,200 บาท 
     - เคร่ืองตัดแต่งต้นไม้ ขนาด 22 นิ้ว จํานวน 1 เคร่ือง เป็นเงิน 10,200 บาท 
( เป็นเคร่ืองตัดแต่งพุ่มไม้ชนิดเคร่ืองยนต์ แบบมือถือ /  
ใช้เป็นเคร่ืองเบนซิน 1 สูบ 2 จังหวะ/ ความจุกระบอกสูบขนาดไม่น้อยกว่า 21 
ซีซี / เคร่ืองยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 0.8 แรงม้า / ใบมีดตัดขนาดไม่น้อยกว่า 22 
นิ้ว / ใบมีดตัดสามารถใช้ได้ 2 ด้าน) 
รวมเป็นเงินท้ังสิ้น 10,200 บาท 

ครุภัณฑ์ 10,200 
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กิจกรรม 
รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลักษณะครุภัณฑ์/รูปแบบรายการท่ีดิน

และสิ่งก่อสร้าง 
หมวด
รายจ่าย 

จํานวน
เงิน 

6. จัดซ้ือวัสดุ
สํานักงาน 
รหัสเบิกจ่าย 
202302360621 

ค่าวัสดุ 34,340 บาท 
     - กระดาษ A4  80 แกรม จํานวน 30 รีมๆละ 90 บาท เป็นเงิน 2,700 บาท 
     - ผงหมึกสําหรับเคร่ืองถ่ายเอกสาร  จํานวน 2 กล่องๆละ 4,650 บาท เป็น
เงิน 9,300 บาท 
     - หมึก HP 680 จํานวน 10 กล่องๆละ 340 บาท เป็นเงิน 3,400 บาท 
     - แม็คเย็บกระดาษ No.1213 จํานวน 5 กล่องๆละ 105 บาท เป็นเงิน 525 บา
     - แม็คเย็บกระดาษ No.1210 จํานวน 5 กล่องๆละ 95 บาท เป็นเงิน 475 บาท
     - ลวดเย็บ No.23/17 จํานวน 2 กล่องๆละ 135 บาท เป็นเงิน 270 บาท 
     - ลวดเย็บ No.23/15 จํานวน 2 กล่องๆละ 120 บาท เป็นเงิน 240 บาท      
     - ธงชาติ 2*3 เมตร จํานวน 5 ผืนๆละ 350 บาท เป็นเงิน 1,750 บาท 
     - แฟ้มห่วง 3 นิ้ว ตราช้าง จํานวน 12 แฟ้มๆละ 95 บาท เป็นเงิน 1,140 บาท
     - กรรไกร จํานวน 12 อันๆละ 60 บาท เป็นเงิน 720บาท 
     - กาวแท่ง UHU 21g จํานวน 13 แท่งๆละ 60 บาท เป็นเงิน 780 บาท 
     - ปากกาไวท์บอร์ดสีน้ําเงิน จํานวน 12 กล่องๆละ250 บาท เป็นเงิน 3,000 บ
     - ไส้แฟ้ม จํานวน 11 แพ็คๆละ 110 บาท เป็นเงิน   1,210 บาท 
     - ปากกาลบคําผิด  จํานวน 1 กล่องเป็นเงิน 110 บาท 

วัสดุ 34,340 

      - เทปใสแกนใหญ่ จํานวน 5 แพคๆละ 350 บาท เป็นเงิน 1,750 บาท 
     - กระดาษกาว 2 หน้าแบบบาง จํานวน 21 ม้วนๆละ 20 บาท เป็นเงิน 420 
บาท 
     - กระดาษกาว 2 หน้าแบบหนา จํานวน 24 ม้วนๆละ 50 บาท เป็นเงิน 
1,200 บาท 
     - อินเด็กซ์โน๊ต 1.2*5 ซม. จํานวน 24 แพคๆละ 40 บาท เป็นเงิน 960 บาท 
     - กระดาษโน้ต 2 นิ้ว * 3  จํานวน 25 แพ็คๆละ 30 บาท เป็นเงิน 750 บาท 
     - นกหวีด จํานวน 2 ตัวๆละ 35 บาท เป็นเงิน 70 บาท 
     - ป้ายชื่อพวงกุญแจกลม จํานวน 24 อันๆละ 5 บาท เป็นเงิน 120 บาท 
     - ธงโบกเล็ก จํานวน 22 อันๆละ 5 บาท เปน็เงนิ 110 บาท 
     - ธงราว จํานวน 4 ชุดๆละ 50 บาท เป็นเงิน 200 บาท 
     - เสื้อจราจร จํานวน 2 ตัวๆละ 115 บาท เป็นเงิน 230 บาท 
     - แม่กุญแจ จํานวน 1 อัน เป็นเงิน 170 บาท 
     - ตรายาง จํานวน 2 อันๆละ 160 บาท เป็นเงิน 320บาท 
     - สีน้ํามัน จํานวน 6 แกลลอนๆละ 360 บาท เป็นเงิน 2,160 บาท 
     - แปรงทาสี จํานวน 3 อันๆละ 45 บาท เป็นเงิน 135 บาท 
     - น้ํามันสน จํานวน 1 แกลลอน เป็นเงิน 125 บาท 
รวมเป็นเงินท้ังสิ้น 34,340 บาท 

 

7. จัดซ้ือวัสดุ
โสตทัศนูปกรณ์ 
รหัสเบิกจ่าย 
202302360721 

ค่าวัสดุ 50,000 บาท 
     - switch hub จํานวน 4 ตัวๆละ 590 บาท เป็นเงิน 2,360 บาท 
     - สายแลน  จํานวน 1 กล่อง เป็นเงิน 3,000 บาท 
     - หัว R-J 45 จํานวน 50 อันๆละ 10 บาท เป็นเงิน 500 บาท 
     - คีมยํ้าหัวแลน RJ-45 และหัวโทรศัพท์ RJ-11 จํานวน 1 อัน เป็นเงิน 920 บาท
     - Boot ปลอกสวมหัว RJ จํานวน 50 อันๆละ 3 บาท เป็นเงิน 150 บาท 
     - ถ่านกระดุมเมนบอร์ด จํานวน 30 ชิ้นๆละ 38 บาท เป็นเงิน 1,140 บาท 

วัสดุ 50,000 
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หมวด
รายจ่าย 

จํานวน
เงิน 

      - ปลั๊กไฟอเนกประสงค์ จํานวน 10 ชิ้นๆละ 370 บาท เป็นเงิน 3,700 บาท 
     - สาย VGA 5เมตร จํานวน 6 เส้นๆละ 300 บาท เป็นเงิน 1,800 บาท 
     - สาย VGA 10 เมตร จํานวน 12 เส้นๆละ500 บาท เป็นเงิน 6,000 บาท 
     - สาย VGA 20 เมตร จํานวน 6 เส้นๆละ 1,290 บาท เป็นเงิน 7,740 บาท 
     - ไมโครโฟน จํานวน 5 ตัวๆละ 890 บาท เป็นเงิน 4,450 บาท 
     - สายไมค์ยาว 5 เมตร จํานวน 5 เส้นๆละ150 บาท เป็นเงิน 750 บาท 
     - แผ่นรองเมาส์ จํานวน 12 แผ่นๆละ 65 บาท เป็นเงิน 780 บาท 
     - เมาส์ USB จํานวน 6 ตัวๆละ 290 บาท เป็นเงิน  1,740 บาท 
     - สายสัญญาณเสียง 5 เมตร จํานวน 5 เส้นๆละ 150บาท เป็นเงิน 750 บาท 
     - สายสัญญาเสียง 10 เมตร  จํานวน 5 เส้นๆละ250 บาท เป็นเงิน 1,250 บาท
     - ชุดคีย์บอร์ด พร้อมเมาส์ จํานวน 2 ชุดๆละ 790 บาท เป็นเงิน 1,580 บาท 
     - สายไมค์ยาว 10 เมตร จํานวน 6 เส้นๆละ 250 บาท เป็นเงิน 1,500 บาท 
     - สายวายแยก VGA จํานวน 6 เส้นๆละ 250 บาท เป็นเงิน 1,500 บาท 
     - สเปรย์ทําความสะอาดวงจร จํานวน 6 กระป๋องๆละ160 บาท เป็นเงิน 960 
บาท 
     - ถ่าน Alkaline panasonic AA 4*6 จํานวน 10 กล่องๆละ 320 บาท เป็นเงิน 
3,200 บาท 
     - ถ่าน Alkaline panasonic AAA 2*12  จํานวน 5 กล่องๆละ 420 บาท เป็น
เงิน 2,100 บาท 
     - แผ่น CD-R 700 MB 48X sony  จํานวน 3 กล่องๆละ 290 บาท เป็นเงิน 
870 บาท 
     - แผ่น DVD-R 50DMR 16X sony จํานวน 3 กล่องๆละ420 บาท เป็นเงิน 
1,260 บาท 
รวมเป็นเงินท้ังสิ้น 50,000 บาท 
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หมวด
รายจ่าย 

จํานวน
เงิน 

8. จัดซ้ือวัสดุงาน
อาคารถสานท่ีและ
งานสวน 
รหัสเบิกจ่าย 
202302360821 

ค่าวัสดุ 50,000 บาท 
     - ถังน้ํายาแอร์ R 22 พร้อมน้ํายา จํานวน 3 ถังๆละ2,500 บาท เป็นเงิน 7,500
บาท 
     - แคปพัดลม CBB61 จํานวน 12 ตัวๆละ 100 บาท เป็นเงิน 1,200 บาท 
     - หลอดไฟฟ้าฟลูออเรสเซ็นต์ จํานวน 30 หลอดๆละ125 บาท เป็นเงิน 
3,750 บาท 
     - เบรกเกอร์ไฟฟ้า จํานวน 30 อันๆละ 150 บาท เป็นเงิน 4,500 บาท 
     - สายน้ําดีใยถัก จํานวน 20 เส้นๆละ 150 บาท เป็นเงิน 3,000 บาท 
     - สีสเปรย์ เป็นเงิน 1,000 บาท 
     - ลดเหลี่ยมเหล็ก 1 1/2 *1  จํานวน 6 ชิ้นๆละ 40 บาท เป็นเงิน 240 บาท 
     - ลูกลอยทองเหลือง 1 นิ้ว จํานวน 5 ลูกๆละ 650 บาท เป็นเงิน 3,250 บาท 
     - เทปพันเกียว จํานวน 10 ชิ้นๆละ 20 บาท เป็นเงิน 200 บาท 
     - ท่อ PU 13.5 2 นิ้ว จํานวน 10 ท่อนๆละ 280 บาท เป็นเงิน 2,800 บาท 
     - กระโหลกฟุตวาว จํานวน 10 ตัวๆละ 200 บาท เป็นเงิน 2,000 บาท 
     - ข้องอหนา 2 นิ้ว จํานวน 6 ชิ้นๆละ 50 บาท เป็นเงิน 300 บาท 
     - เกลียวนอก 2 นิ้ว จํานวน 6 ชิ้นๆละ 30 บาท เป็นเงิน 180 บาท 
     - เกลี่ยวใน 2 นิ้ว จํานวน 6 ชิ้นๆละ 40 บาท เป็นเงิน 240 บาท 
     - กาวน้ําไทย จํานวน 5 กระป่องๆละ 250 บาท เป็นเงิน 1,250 บาท      
     - ตรงหนา 2 นิ้ว จํานวน 6 ชิ้นๆละ 30 บาท เป็นเงิน 180 บาท 
     - ข้อต่อบิปเปิ้ล 2 นิ้ว จํานวน 6 ตัวๆละ 220 บาท เป็นเงิน 1,320 บาท 
     - คาปาซิเตอร์แอร์ 60 UF-450V  จํานวน 10 ชิ้นๆละ200 บาท เป็นเงิน 
2,000 บาท 

วัสดุ 50,000 

      - ตัวต่อ VGA เมีย-เมีย จํานวน 6 ตัวๆละ 60 บาท เป็นเงิน 360 บาท 
     - เอ็นตัดหญ้า 100 เมตร จํานวน 14 ขดๆละ 500 บาท เป็นเงิน 7,000 บาท 
     - ไขควง จํานวน 3 ตัวๆละ 95 บาท เป็นเงิน 285 บาท 
     - ลูกบิดประตู จํานวน 10 ตัวๆละ 200 บาท เป็นเงิน 2,000 บาท 
     - น๊อตชุป จํานวน 24 ตัวๆละ 8 บาท เป็นเงิน 192 บาท 
     - ต่อตรง ¾ จํานวน 6 ตัวๆละ 8 บาท เป็นเงิน 48 บาท 
     - ต่อตรง1/2 จํานวน 6 ตัวๆละ 7 บาท เป็นเงิน 42 บาท 
     - ต่อตรงเกลียวใน PVC ¾ จํานวน 6 ตัวๆละ 7 บาท เป็นเงิน 42 บาท 
     - ต่อตรงกลียวใน1/2 จํานวน 6 ตัวๆละ 18 บาท เป็นเงิน 108 บาท 
     - ฝาปิด 1/2 จํานวน 6 ตัวๆละ 5 บาท เป็นเงิน 30 บาท 
     - ฝาปิด 3/4 จํานวน 6 ตัวๆละ 5 บาท เป็นเงิน 30 บาท 
     - ค้อนปอนด์ยางดํา จํานวน 2 ชิ้นๆ ละ 65 บาท เป็นเงิน 130 บาท 
     - รางสายไฟ จํานวน 15 เส้นๆละ 65 บาท เป็นเงนิ 875 บาท 
     - ลวด เป็นเงิน 100 บาท 
     - พุ๊กพลาสติก 8 นิ้ว จํานวน 3 กล่องๆละ 40 บาท เป็นเงิน 120 บาท 
     - สกรูเกียวปล่อย จํานวน 78 ตัวๆละ 1 บาท เป็นเงิน 78 บาท 
     - บอลวาล์ว 1/2 จํานวน 10 ชิ้นๆละ 65 บาท เป็นเงิน 650 บาท 
     - ซีลปั้มน้ํา Scar คาลปิดา 22 mm จํานวน 1 ชิ้น เป็นเงิน 2,500 บาท 
รวมเป็นเงินท้ังสิ้น 50,000 บาท 
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9. จัดซ้ือวัสดุและ
อุปกรณ์ทําความ
สะอาด 
รหัสเบิกจ่าย 
202302360921 

ค่าวัสดุ 70,000 บาท 
     - ไม้กวาดอ่อน จํานวน 60 อันๆละ 45 บาท เป็นเงิน 2,700 บาท 
     - ท่ีโกยขยะแบบพลาสติด จํานวน 6 อันๆละ 60 บาท เป็นเงิน 360 บาท 
     - ท่ีโกยขยะแบบสังกะสี จํานวน 6 อันๆละ 65 บาท เป็นเงิน 390 บาท 
     - ไม้กวาดแข็ง จํานวน 30 อันๆละ 55 บาท เป็นเงิน 1,650 บาท 

วัสดุ 70,000 

      - ถุงดําขนาด 18*20  จํานวน 120 แพคๆละ 55 บาท เป็นเงิน 6,600 บาท 
     - ถุงดําขนาด 30*40  จํานวน 300 แพคๆละ 55 บาท เป็นเงิน 16,500 บาท 
     - ไม้ขนไก่ จํานวน 12 อันๆละ 85 บาท เป็นเงิน 1,020 บาท 
     - อะไหล่ม๊อบถูพ้ืน จํานวน 12 อันๆละ 110 บาท เป็นเงิน 1,320 บาท 
     - ยาฉีดมด จํานวน 60 กระป่องๆละ 60บาท เป็นเงิน 3,600 บาท 
     - ผงซักฟอกถุงเลก็ จํานวน 163 ถุงๆละ 10 บาท เป็นเงิน 1,630 บาท 
     - ไม้กวาดหยากใย่ จํานวน 12 อันๆละ 210 บาท เป็นเงิน 2,520 บาท 
     - ถุงมือยาง จํานวน 20 กล่องๆละ 245 บาท เป็นเงิน 4,900 บาท 
     - ฟองนํ้าล้างจาน จํานวน 120 อันๆละ 18 บาท เป็นเงิน 2,160 บาท 
     - แปรงขัดห้องน้ํา จํานวน 24 อันๆละ 30 บาท เปน็เงิน 720 บาท 
     - กระป๋องสีดํา จาํนวน 24 อันๆละ 45 บาท เปน็เงนิ 1,080 บาท 
     - ท่ีปั้มส้วม จํานวน 40 อันๆละ 95 บาท เป็นเงิน 3,800 บาท 
     - ผ้าขนหนูผืนยาว จํานวน 50 ผืนๆละ 30 บาท เป็นเงิน 1,500 บาท 
      - น้ํายาถูพ้ืนประจําวัน Daily fool (ชมพู) จํานวน 12 แกลลอนๆละ 185 
บาท เป็นเงิน 2,220 บาท 
     - น้ํายาล้างห้องน้ําทรีพลัส อ๊อกซ่ี (ม่วง) จํานวน 12 แกลลอนๆละ 255 
บาท เป็นเงิน 3,060 บาท 
     - สบู่เหลวล้างมือ โลโม่ (ชมพู) จํานวน 12 แกลลอนๆละ 165 บาท เป็นเงิน 
1,980 บาท 
     - น้ํายาเช็ดกระจก (ฟ้า) จํานวน 12 แกลลอนๆละ 215 บาท เป็นเงิน 2,580 
บาท 
     - ผ้าห่มถูพ้ืน จํานวน 25 ผืนๆละ150 บาท เป็นเงิน 3,750 บาท 
     - ผ้าเช็ดมือแบบแขวน (ใส่ห้องน้ํา) จํานวน 50 ผืนๆละ30 บาท เป็นเงิน 
1,500 บาท 
     - งบแก้ปัญหาวัสดุและอุปกรณ์ทําความสะอาด เป็นเงิน 2,460 
รวมเป็นเงินท้ังสิ้น  70,000 บาท  

 

10. จัดซ้ือน้ํามัน
ตัดหญ้า 
รหัสเบิกจ่าย 
202302361021 

ค่าวัสดุ 10,000 บาท 
     - ค่าน้ํามันตัดหญ้า จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 10,000 บาท  
รวมเป็นเงินท้ังสิ้น 10,000 บาท 

วัสดุ 10,000 

11. จัดซ้ือน้ําด่ืม 
รหัสเบิกจ่าย 
202302361121 

ค่าวัสดุ 15,000 บาท 
     - น้ําด่ืม จํานวน 12 เดือนๆละ 1,250 บาท เป็นเงิน 15,000 บาท  
รวมเป็นเงินท้ังสิ้น 15,000 บาท 

วัสดุ 15,000 

12. บริหารและ
พัฒนาสํานักงาน
ศูนย์การเรียนรู้ใน

ค่าใช้สอย 42,100 บาท 
     - ซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร เป็นเงิน 2,568 บาท 
     - ค่าน้ํามันรถจัดส่งตํารา เป็นเงิน 300 บาท      

ใช้สอย
,วัสดุ 

60,000 
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เมือง 
รหัสเบิกจ่าย 
202302361221 

     - ไวนิล ขนาด 9.50*2.75 เมตร จํานวน 6 ผืนๆละ 2,850 บาท  เป็นเงิน 
17,100 บาท 
     - ไวนิลขนาดอื่นๆ จํานวน 10 ผืนๆละ 500 บาท เป็นเงิน 5,000 บาท 
     - งบแก้ปัญหาการบริหารและพัฒนาสํานักงาน เป็นเงิน 17,132 บาท 
ค่าวัสดุ 17,900 บาท 
     - หนังสือพิมพ์ จํานวน 12 เดือนๆละ 310 บาท เป็นเงิน 3,720 บาท 
     - สติกเกอร์ติดรถยนต์สําหรับผ่านเข้าออก จํานวน 200 แผ่นๆละ 20 บาท 
เป็นเงิน 4,000 บาท 
     - วัสดุห้องสมุด หนังสือ, ท่ีคั่นหนังสือ, หมึก Epson 280, กระดาษปก, 
กระดาษสี,กระดาษโฟโต้,สติกเกอร์ ฯลฯ   เป็นเงิน 5,180 บาท  
     - งบแก้ปัญหาสําหรับวัสดุ เป็นเงิน  5,000 บาท 
รวมเป็นเงินท้ังสิ้น 60,000 บาท 

  รวม
ท้ังสิ้น 

550,540

15. แนวทางการประเมินโครงการ 
      สิ่งที่ต้องการประเมิน 
  แบบสอบถาม/ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ/ผลการดําเนินงาน 
 วิธีที่ใชใ้นการประเมิน  
  รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ/รายงานผลการดําเนินวาน 
      ผู้ประเมิน  

ผู้ช่วยอธิการบดีประจําศูนย์การเรียนรู้ในเมอืง 
 
 

 
                                                                      ลงช่ือ……………………………………………………..…ผู้ขออนุมัติโครงการ 
       อาจารย์ ดร.ประไพร   จนัทะบัณฑิต  

                                          ผู้ช่วยอธิการบดีประจําศูนย์การเรียนรู้ในเมือง 
 
 
 

                                                                        ลงช่ือ……………….…………………………………………ผู้อนุมติัโครงการ 
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัยฤทธ์ิ   ศิลาเดช     
                                                                   อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง       
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มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
โครงการเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 
แหล่งงบประมาณ  2, เงนิรายได้   
1.  โครงการ พัฒนาบุคลากรศูนย์การเรียนรู้ในเมือง     รหัสโครงการ 6145000002/203308130121 
2.  ผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้ช่วยอธิการบดีประจําศูนย์การเรียนรู้ในเมือง หนว่ยงาน ศูนย์การเรียนรู้ในเมอืง 
3.  โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 
     ยุทธศาสตร์ที ่06, ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย 
     กลยุทธ ์0604, 6.4 : พัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารและการพัฒนาบุคลากร 
     ตัวชี้วัดที ่6.4.1 ร้อยละความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสาย
วิชาการและสายสนับสนุน 
4.  โครงการสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจําปีของมหาวิทยาลัย 
     แผนงาน  แผนงานยุทธศาสตร์ 
     ผลผลิต  ผู้สําเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
     งาน/โครงการ  งานพัฒนาบุคลากร 
5.  หลักการและเหตุผล 
  สํานักงานศูนย์การเรียนรู้ในเมือง เป็นหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนในการจัดการศึกษาให้เป็นไป
อย่างมีคุณภาพ และดําเนินการบริหารจัดการเพ่ือให้สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 
ดังน้ี 1)การบริหารจัดการและบริการอย่างมีคุณภาพ พัฒนาสิ่งสนับสนุนการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
2) พัฒนาอาคารสถานที่และการจัดการภูมิทัศน์อย่างมีคุณภาพ 3) พัฒนาบุคลากรและสวัสดิการอย่างมี
คุณภาพ 4) พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างมีคุณภาพ จําเป็นต้องมีการพัฒนาการ
ปฏิบัติงานด้านการบริการ และการทํางานให้เกิดประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น เพ่ือให้ผู้ใช้บริการได้รับความพึง
พอใจทั้งในด้านคุณภาพของงาน และคุณภาพของบุคลากร ดังน้ันบุคลากรของสํานักงานศูนย์การเรียนรู้ใน
เมืองจึงจําเป็นต้องแสวงหาความรู้ทั้งทางตรง และทางอ้อมเพ่ือเตรียมความพร้อมในการให้บริการอยู่เสมอ 
การพัฒนาความรู้ความสามารถทั้งในรูปแบบการอบรม สัมมนาจึงเป็นสิ่งหน่ึงที่สามารถนํามาพัฒนางาน
และการให้บริการของสํานักศูนย์การเยนรู้ในเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้นต่อไป 
6.  วัตถุประสงค์โครงการ 
  1. เพ่ือให้บุคลากรของศูนย์การเรียนรู้ในเมืองมีแนวทางพัฒนาขีดความสามารถของตนเองให้มี 
ความรู้ ทักษะสมรรถนะตามมาตรฐานที่ส่วนราชการกําหนด หรือที่จํา เป็นในตําแหน่งงาน  
  2. เพ่ือเตรียมความพร้อมของบุคลากรให้มคีณุสมบัติ ความสามารถ และศกัยภาพในการทํางาน
สําหรับตําแหน่งงานท่ีสูงขึ้นในอนาคต  
7.  กลุ่มเป้าหมาย 
  บุคลากรสังกัดศูนย์การเรียนรู้ในเมือง  
8.  รูปแบบกิจกรรม  
  การพัฒนารายบุคคล 
9.  สถานทีดํ่าเนนิการ 
  ศูนย์การเรียนรู้ในเมือง 
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10.  ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ (Output) 
ตัวชี้วัด (Indicators) หน่วยนบั ค่าเป้าหมาย (Target) 

เชิงปริมาณ   
   1. บุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนา ร้อยละ 80 
เชิงคุณภาพ    
   2. ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่สามารถ
ถ่ายทอดความรู้/ประสบการณ์ที่ได้จากการพัฒนาตนเอง 

ร้อยละ 80 

เชิงเวลา   
   1. โครงการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด ร้อยละ 80 

 
11.  ตัวชี้วัดความสําเร็จของกิจกรรม (Output) 

กิจกรรม ตัวชี้วัด (Indicators) 
หน่วย
นับ 

ค่าเป้าหมาย (Target) 
ปี 2560 ปี 2561 

ไตรมาส 1 
(ต.ค.60 – ธ.ค.60)

ไตรมาส 2 
(ม.ค.61 – มี.ค.

61) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.61 - มิ.ย.

61) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.61 - ก.ย.61)

1. พัฒนาบุคลากร
รายบุคคล 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 
บุคลากรศูนย์การเรียนรู้ใน
เมือง 

คน - 3 3 3 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 
บุคลากรมีความรู้และ
ประสบการณ์ในการทํางาน
เพ่ิมข้ึน 

ร้อยละ - 80 80 80 

 
12. ผลทีค่าดวา่จะได้รับ 
  1. บุคลากรของศูนย์การเรียนรู้ในเมืองมีการพัฒนาขีดความสามารถของตนเอง มี ความรู้ ทักษะ
สมรรถนะตามมาตรฐานที่ส่วนราชการกําหนด หรือที่จําเป็นในตําแหน่งงาน  
  2. บุคลากรการเตรียมความพร้อม มีคุณสมบัติ ความสามารถ และศักยภาพในการทํางานสําหรับ
ตําแหน่งงานท่ีสูงขึ้นในอนาคต  
 
13. แผนการดําเนนิงาน   

กิจกรรม รวมทั้งสิน้
แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงนิ(บาท) 

ปี 2560 ปี 2561 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.60 – ธ.ค.60)
ไตรมาส 2 

(ม.ค.61 – มี.ค.61) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.61 – มิ.ย.61)
ไตรมาส 4 

(ก.ค.61 – ก.ย.61) 

1. พัฒนาบุคลากรรายบุคคล 48,000 - 16,000 16,000 16,000 
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14. งบประมาณท่ีใช ้

กิจกรรม 
รายการ/รายละเอียดคา่ใช้จ่าย/คณุลักษณะ
ครุภัณฑ์/รปูแบบรายการทีดิ่นและสิ่งก่อสร้าง 

หมวด
รายจ่าย 

จํานวน
เงิน 

1. พัฒนาบุคลากร
รายบุคคล 
รหัสเบิกจ่าย 
203308130121 

ค่าใช้สอย 48,000 บาท 
     - พัฒนาบุคลากรศูนย์การเรียนรู้ในเมือง 
จํานวน 9 คน เป็นเงิน 48,000 บาท 
(ค่าลงทะเบียน , ค่าเบ้ียเลี้ยงเดินทางไปราชการ 
, ค่าที่พัก , ค่านํ้ามันเช้ือเพลิง.ฯลฯ) 
รวมเป็นเงนิทัง้สิ้น 48,000 บาท 

ใช้สอย 48,000

  รวมทั้งสิน้ 48,000

 
15. แนวทางการประเมินโครงการ 
      สิ่งที่ต้องการประเมิน 
  รายงานผลการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล 
      วิธีที่ใช้ในการประเมิน  

ประเมินจากรายงานผลการพัฒนาตนเอง 
      ผู้ประเมิน  

ผู้ช่วยอธิการบดีประจําศูนย์การเรียนรู้ในเมอืง 
 
 
                                                                      ลงช่ือ……………………………………………………..…ผู้ขออนุมัติโครงการ 
       อาจารย์ ดร.ประไพร  จันทะบัณฑิต  

                                          ผู้ช่วยอธิการบดีประจําศูนย์การเรียนรู้ในเมือง 
 
 
 

                                                                        ลงช่ือ……………….…………………………………………ผู้อนุมติัโครงการ 
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัยฤทธ์ิ  ศลิาเดช     
                                                                  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง       
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ภาคผนวก ก 
ประกาศสํานักงานอธิการบดี 

เร่ือง  นโยบายการบริหารงานสํานักงานอธิการบดี 
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นโยบา
1. กา

 1.
บประมาณ ปฏิ
เป็นมาตรฐาน
             1.
ระสิทธิภาพมา
             1
้วางใจแก่ผู้มา
             1.
คลากรอย่างใก
             1.
รวจสอบได้ ทั้ง
             1.
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กระดับอย่างโป
             1.
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             1.
ารบริหารโดยยึ
             1.
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วนงานเป็นสําค

  

เ

้การดําเนินงาน
ย การบริหาร 
ายของสํานักง
ารบริหารส่วน
1 หลักประสิท
ฏิบัติตามทิศทา
ติดตาม ประเมิ
2 หลักประสิ
ากที่สุด     
.3 หลักการต
รับบริการเป็น
4 หลักภาระรั
กล้ชิด 
5 หลักความ
งด้านการบริห
6 หลักการมี
เห็น แต่งตั้งค
านเป็นไปด้วยค
ปร่งใส 
7 หลักการก
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ยึดความเป็นธร
9 หลักความเ
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---------
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ดังน้ี 
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ส่วนร่วม ผู้บ

คระอนุกรรมก
ความเรียบร้อย

ระจายอํานา
หัวหน้าฝ่ายต่าง
รม ใช้อํานาจข
รรม ไม่เลือกป
เสมอภาค ยึด
้นฉันทามติ เน

 
               

ระกาศสาํนักง
ายการบริหาร
----------------
านอธิการบดีเป็

ดี มหาวิทยาลยั
ลักธรรมาภิบาล
ติงานให้บรรลุเ
สตร์ มีเป้าประ

ฒนาปรับปรุงอ
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ามารถให้การต
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ดเผยการทําง
บประมาณ แล
บริหารมีความ
การฝ่ายต่างๆ
ยมีแผนดําเนิน

จ มอบอํานา
งๆภายในส่วน
ของกฎหมาย 
ปฏิบัติและคํานึ
แนวปฏิบัติที่จ
น้นข้อตกลงที

 
               

งานอธิการบดี
งานสํานักงาน
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ป็นไปด้วยควา

ยราชภัฏหมูบ่้
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เป้าหมายและ
ะสงค์ที่ชัดเจน
ย่างต่อเน่ือง 

พยากรต่างๆ 

ตอบสนองในเ

รับผิดชอบในก

านอย่างตรงไ
ละแจ้งให้บุคลา
ชัดเจน ให้บุค
 ติดตามโครง

นงานที่ชัดเจนแ

จการบริหาร
งาน 
กฎระเบียบ ข

นึงถึงสิทธิเสรีภ
จะให้บริการแก
ที่เกิดจากกระบ

ประกาศ ณ

(นายพู
    ผู้อํานวยก

ดี 
นอธิการบดี 
------- 
มเรียบร้อย ผู้

บ้านจอมบึง 

ะวัตถุประสงค์
น มีกระบวนกา

ให้เกิดประโย

เวลาท่ีกําหนด

การบริหารและ

ไปตรงมา บริ
ากรทราบ 
คลากรมีส่วนร
งการ/กิจกรรม
และจัดให้มีกา

และตัดสินใจ

ข้อบังคับ ประ
ภาพ 
ก่ผู้บริการทุกค
บวนการแสดง

ณ วันที่ 1 ตุลา

พูนชัย  คทาวัช
ารสํานักงานอ

้บริหารสํานักง

์ของแผนปฏิบั
ารปฏิบัติงานต

ยชน์สูงสุด คุ้

ด สร้างความเ

ะติดตามการป

หารงานด้วย

ร่วมในการบริ
ม จัดประชุม
รประเมินผลก

ตามบทบาทภ

ะกาศ คําส่ัง ม

คนอย่างเท่าเที
งข้อคิดเห็นขอ

คม 2555 

ชรกุล) 
อธิการบดี 

งานอธิการบดี

บัติการที่ได้รับ
ตามระบบงาน

้มค่าและเกิด

เชื่อม่ัน ความ

ปฏิบัติงานของ

ความซ่ือสัตย์

ริหารและร่วม
ปรึกษาหารือ
การปฏิบัติงาน

ภาระหน้าที่ที่

มติที่ประชุมใน

ยมกัน 
องบุคลากรใน
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