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คํานํา 
 

 ตามท่ีสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ    
การจัดทําแผนกลยุทธ์สํานักงานอธิการบดี 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) และประชุมวิพากษ์แผนกลยุทธ์สํานัก
อธิการบดี 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) โดยที่ประชุมได้มีส่วนร่วมในการดําเนินกําหนดตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ 
แผนปฏิบัติการ และค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้ น้ัน 
 

 ในการน้ีสํานักงานอธิการบดี ได้ดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เสร็จ
เรียบร้อยแล้ว เพ่ือใช้สําหรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปีการศึกษา 2561 ตาม
องค์ประกอบคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผน
ดําเนินการ ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การบริหารหน่วยงานเพ่ือกํากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจของหน่วยงาน ข้อ 1 - 6 มีตัว
บ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจําปี และค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้ เพ่ือวัดความสําเร็จของการ
ดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจําปี 
 

  สํานักงานอธิการบดี หวังเป็นอย่างย่ิงว่ารายงานฉบับน้ี จะใช้เป็นเอกสารและหลักฐานการตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในสําหรับผู้ตรวจประเมินได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามหลักการ มาตรฐานและ
เอกสารที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเกณฑ์มาตรฐาน และเกณฑ์การประเมิน  
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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 และสามารถตอบสนองสังคมในทิศทางท่ีถูกต้องเหมาะสม 
 ในการน้ี สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้ดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพ่ือเป็นข้อมูลเอกสารและหลักฐานให้คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ตรวจเย่ียม
และยืนยันผลการดําเนินงานตามรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ประจําปีการศึกษา 2561 ตามองค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ ตัวบ่งชี้ที่ 1.1  
การบริหารหน่วยงานเพ่ือกํากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจของหน่วยงาน เกณฑ์มาตรฐานข้อ 2 มีการจัดทํา
แผนปฏิบัติการประจําปีที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน เพ่ือวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผน
กลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจําปี 
 
วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือกําหนดตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
2. เพ่ือวัดความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจําปี งบประมาณ  

พ.ศ. 2562 
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แผนปฏิบัติการ ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 
สํานักงานอธกิารบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 

 
 แผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จัดทําข้ึนบนพ้ืนฐานหลักการท่ีสอดคล้องกับแผนกล
ยุทธ์สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 4 ปี พ.ศ. 2561 – 2564 และแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 4 ปี พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2564 ซึ่งประกอบด้วย ปรัชญา อัตลักษณ์ ค่านิยม
หลัก วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย มี
รายละเอียดดังน้ี 
 
ปรัชญา (Philosophy) หรือปณิธาน (Determination) 

สร้างสรรค์งาน บริการดี 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 เน้นผลงานที่เกิดข้ึนจริง 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  :  พัฒนาอาคารสถานที่และการจัดการภูมิทัศน์อย่างมคุีณภาพ     
      (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 ได้ รับจัดสรรมี 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 ทําใหต้้อง
เสียเวลาในการความเข้าใจ และเรียนรู้ 
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 

1.3.1 ระดับความสําเร็จ
ของการจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษาตามแผนพัฒนา
นักศึกษา 

ระดับ 
4 

ระดับ 
4 

ระดับ 
4 

ระดับ 
4 

1) จัดทําแผนพัฒนากิจกรรมนักศึกษา 
2) ดําเนินการจัดกิจกรรมตามแผน 
3) สรุปผลการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา  

1.3.2 ระดับความสําเร็จ
ของการทําสญัญาการกู้ยืม
เงินกองทุนใหกู้้ยืมเพ่ือ
การศึกษา (กยศ.) 

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

1.3.3 ร้อยละของการจัด
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  
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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 
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 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
องค์ประกอบที ่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 

4.1.4 มีระบบพัฒนา
กิจกรรมนักศึกษาท่ีมี
ฐานข้อมูลการเข้าร่วม
กิจกรรมของนกัศึกษาที่
เป็นปัจจุบัน และสมบูรณ ์
สามารถพิมพ์ใบรายงาน
ผล และสามารถอ้างอิงได ้

ร้อยละ 
70 

ร้อยละ
80 

ร้อยละ
90 

ร้อยละ 
100 

1) พัฒนาระบบฐานข้อมลูของหน่วยงานให้ได้
มาตรฐานสามารถเชื่อมโยงกับข้อมลูของ
มหาวิทยาลัยไดอ้ย่างทั่วถึง  

4.1.5 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. 2562 
 

 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 
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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 



 

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. 2562 
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 ผู้มารับบริการเป็นอย่างด ี

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 ยึดแนวปฏิบัติที่จะให้บริการแก่ผู้บริการทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน 
1.10 หลกัมุ่งเน้นฉันทามติ 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) 
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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 
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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สรุปโครงการเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจําปีงบประมาณ 2562 
สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 

จําแนกตามหน่วยงาน และหมวดรายจ่าย 

เงินเดือน/
ค่าจ้างประจํา

พนักงาน
ราชการ

ค่าจ้าง
ชั่วคราว

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่า
สาธารณูปโภค

ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง

50,822,900 6,163,300 997,500 10,689,000 1,718,100 174,000 4,890,100 2,112,900 69,319,500 117,247,500 287,600 264,422,400 

1 50,822,900 6,163,300 997,500 9,548,400 232,500 - - - - 117,247,500 - 185,012,100 32

101101010111 1 บริหารทรัพยากรบุคคล (เงินเดือนและค่าจ้างประจํา) 50,822,900 - - - - - - - - - - 50,822,900 

101101010212 2 บริหารทรัพยากรบุคคล (ค่าจ้างชั่วคราว) - - 997,500 - - - - - - - - 997,500 

101101010321 3 บริหารทรัพยากรบุคคล (งบดําเนินงาน) - - - 9,548,400 232,500 - - - - - - 9,780,900 

101101010444 4 บริหารทรัพยากรบุคคล-เงินเดือน (งบเงินอุดหนุน) - - - - - - - - - 117,247,500 - 117,247,500 

101101010511 5 บริหารทรัพยากรบุคคล (ค่าตอบแทนพนักงานราชการ) - 6,163,300 - - - - - - - - - 6,163,300 

2 - - - - 300,200 - 2,953,700 - - - - 3,253,900 38

102301010122 1 บริหารจัดการด้านสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า)  (ด้านสังคมฯ) - - - - - - 2,753,900 - - - - 2,753,900 

102301010222 2 บริหารจัดการด้านสาธารณูปโภค (ค่าโทรศัพท์) (ด้านสังคมฯ) - - - - - - 199,800 - - - - 199,800 

102301010321 3 บริหารจัดการค่าจ้างเหมาบริการ (เก็บขยะเทศบาล) - - - - 300,200 - - - - - - 300,200 

3 - - - - - - 1,936,400 - - - - 1,936,400 42

102201010122 1 บริหารจัดการด้านสาธารณูปโภค ค่าไฟฟ้า (ด้านวิทย์ฯ) - - - - - - 1,816,400 - - - - 1,816,400 

102201010222 2 บริหารจัดการค่าสาธารณูปโภค ค่าโทรศัพท์ (ด้านวิทย์) - - - - - - 120,000 - - - - 120,000 

4 - - - - - - - 2,112,900 68,854,900 - - 70,967,800 45

102301020131 1 จัดซื้อครุภัณฑ์ชุดอุปกรณ์สํารองไฟฉุกเฉินระบบลิฟท์โดยสาร (กองกลาง) - - - - - - - 139,200 - - - 139,200 
102301020231 2 จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องมัลติมีเดียโปรเจ็คเตอร์ XGA ขนาด 3000 ANSI Lumens  

(ประชาสัมพันธ์)
- - - - - - - 310,200 - - - 310,200 

102301020331 3 จัดซื้อครุภัณฑ์ชุดเครื่องมัลติมีเดียโปรเจ็คเตอร์สําหรับห้องประชุมรัตนพฤกษ์ 
(ประชาสัมพันธ์)

- - - - - - - 982,600 - - - 982,600 

102301020431 4 จัดซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์เก็บข้อมูลคอมพิวเตอร์ภายนอก (External Harddisk) 
(งานบริหารพัสดุฯ)

- - - - - - - 8,900 - - - 8,900 

สํานักงานอธิการบดี (ส่วนกลาง)

6216000017, บริหารและจัดการทรัพยากรบุคคล

6216000018, บริหารจัดการค่าสาธารณูปโภค และค่าจ้างเหมาบริการ (ด้านสังคมฯ)

6216000019, บริหารจัดการด้านสาธารณูปโภค (ด้านวิทย์ฯ)

6216000022, สนับสนุนการจัดการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

หน้า
เงินอุดหนุน รายจ่ายอื่น

หน่วยงาน/โครงการ/รหัสเบิกจ่าย 12 หลัก/กิจกรรมโครงการ
ที่

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน
หมวดรายจ่าย

รวมจํานวนเงิน
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สรุปโครงการเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจําปีงบประมาณ 2562 
สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 

จําแนกตามหน่วยงาน และหมวดรายจ่าย 

เงินเดือน/
ค่าจ้างประจํา

พนักงาน
ราชการ

ค่าจ้าง
ชั่วคราว

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่า
สาธารณูปโภค

ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง

102301020531 5 จัดซื้อครุภัณฑ์ชุดจัดเก็บเอกสารงานวินัยและนิติการ (งานวินัยและนิติการ) - - - - - - - 29,000 - - - 29,000 
102301020631 6 จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สําหรับงานสํานักงาน (หน่วย

ตรวจสอบภายใน)
- - - - - - - 16,000 - - - 16,000 

102301020731 7 จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องสแกนเนอร์ สําหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 2 - - - - - - - 87,000 - - - 87,000 
102301020831 8 จัดซื้อครุภณัฑ์เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดํา) ความเร็ว 40 แผ่นต่อนาที - - - - - - - 540,000 - - - 540,000 

102301020932 9 ซ่อมแซมหลังคาอาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (อาคาร 15) - - - - - - - - 300,000 - - 300,000 

102301021032 10 ปรับปรุงห้อง PLC งานนโยบายและแผน - - - - - - - - 501,000 - - 501,000 

102301021132 11 ปรับปรุงอาคารสํานักศิลปะและวัฒนธรรม - - - - - - - - 3,000,000 - - 3,000,000 

102301021232 12 ก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษา สูง 6 ชั้น - - - - - - - - 65,053,900 - - 65,053,900 

5 - - - - - - - - 464,600 - - 464,600 54

102202030132 1 ปรับปรุงกระเบื้องหลังคาอาคารปฏิบัติการสาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา - - - - - - - - 464,600 - - 464,600 

6 - - - - - - - - - - 287,600 287,600 57

102501070154 1 สมทบค่าสาธารณูปโภค (ศิลปะฯ) - - - - - - - - - - 287,600 287,600 

7 - - - 1,140,600 1,185,400 174,000 - - - - - 2,500,000 60

103801120154 1 โรงเรียนสร้างสุขผู้สูงอายุยุค 4.0 (รพ.ส.ต.) - - - 874,800 824,500 48,780 - - - - - 1,748,080 

103801120254 2 โรงเรียนสร้างสุขผู้สูงอายุยุค 4.0 องค์การบริหารจอมบึงส่วนตําบลจอมบึง - - - 81,000 113,300 - - - - - - 194,300 

103801120354 3 สร้างสุขปันรอยยิ้มตามรอยวิถีไทย - - - 50,400 45,600 64,000 - - - - - 160,000 

103801120454 4 แบ่งปันความสุขและส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ชายแดน จังหวัดราชบุรี - - - 50,400 64,400 15,000 - - - - - 129,800 
103801120554 5 Elderly Empowerment Performance Supporting by the College of 

Muaythai study and Thai Traditional Medicine - - - 75,600 93,200 41,400 - - - - - 
210,200 

103801121554 6 ขับเคลื่อนโครงการพัฒนารูปแบบการดูแลคุณภาพผู้สูงอายุ - - - 8,400 44,400 4,820 - - - - - 57,620 

6216000023, สนับสนุนการจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หน้า
เงินอุดหนุน รายจ่ายอื่น

หน่วยงาน/โครงการ/รหัสเบิกจ่าย 12 หลัก/กิจกรรมโครงการ
ที่

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน
หมวดรายจ่าย

6216000027, บริหารจัดการด้านสาธารณูปโภค (สมทบชําระค่าสาธารณูปโภค)

รวมจํานวนเงิน

6216000028, พัฒนารูปแบบการดูแลคุณภาพผู้สูงอายุ
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เงินเดือน/
ค่าจ้างประจํา

พนักงาน
ราชการ

ค่าจ้าง
ชั่วคราว

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวสัดุ ค่า
สาธารณูปโภค

ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง

- - - - - 156,700 - 88,000 - - 400,000 644,700 

7 - - - - - 23,200 - 88,000 - - 400,000 511,200 67

102301030121 1 จัดซื้อวัสดุกองนโยบายและแผน - - - - - 23,200 - - - - - 23,200 

102301030231 2 จัดซื้อครุภัณฑ์ถังต้มน้ําไฟฟ้า - - - - - - - 16,000 - - - 16,000 

102301030331 3 จัดซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์เก็บข้อมูลคอมพิวเตอร์ภายนอก (External Harddisk) - - - - - - - 17,800 - - - 17,800 

102301030431 4 จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet) 6 สี - - - - - - - 27,000 - - - 27,000 

102301030531 5 จัดซื้อครุภัณฑ์เก้าอี้สํานักงาน - - - - - - - 27,200 - - - 27,200 
102301030654 6 บริการจัดการงานงบประมาณ ประกันคุณภาพและนโยบายแผนยุทธศาสตร์ของ

มหาวิทยาลัยฯ
- - - - - - - - - - 30,000 30,000 

102301030754 7 ค่าบริการอินเตอร์เน็ต - - - - - - - - - - 7,600 7,600 

102301030854 8 การจัดทําเอกสารรายงานประจําปี/สารสนเทศของมหาวิทยาลัย - - - - - - - - - - 145,000 145,000 
102301030954 9 จัดประชุมเพื่อรายงานผลการดําเนินงานและทบทวนแผนกลยุทธ์พัฒนา

มหาวิทยาลัย 4 ปี/แผนปฏิบัติราชการ/แผนงานพัฒนาคุณภาพประจําปี/แผนก
์

- - - - - - - - - - 217,400 217,400 

8 - - - - - 133,500 - - - - - 133,500 74

102201020121 1 จัดซื้อวัสดุกองนโยบายและแผน - - - - - 133,500 - - - - 133,500 

- - - - - - - - - - 600,000 600,000 

9 - - - - - - - - - - 600,000 600,000 76
102301040154 1 ประชุมยกร่างเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา ประจําปีการศึกษา 

2561
- - - - - - - - - - 104,360 104,360 

102301040254 2 ประชุมการรับฟังความคิดเห็น ยกร่างเกณฑ์มาตรฐานและประกันคุณภาพ
การศึกษา

- - - - - - - - - - 9,100 9,100 

102301040354 3 ประชุมการถอดบทเรียนการเรียนการสอน Active Learning - - - - - - - - - - 14,280 14,280 

สํานักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา

กองนโยบายและแผน

6227000003, สนับสนุนการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ (ด้านสังคมฯ)

6227000004, สนับสนุนการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ (ด้านวิทยาศาสตร์ฯ)

หน้า
เงินอุดหนุน รายจ่ายอื่น

หน่วยงาน/โครงการ/รหัสเบิกจ่าย 12 หลัก/กิจกรรมโครงการ
ที่

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน
หมวดรายจ่าย

6229000002, โครงการส่งเสริมและพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง

รวมจํานวนเงิน
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31 

 

31 

เงินเดือน/
ค่าจ้างประจํา

พนักงาน
ราชการ

ค่าจ้าง
ชั่วคราว

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่า
สาธารณูปโภค

ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง

102301040454 4 ประชุมการจัดทําแผนและตัวชี้วัดความสําเร็จ - - - - - - - - - - 112,360 112,360 

102301040554 5 ประชุมเตรียมความพร้อมการตรวจประเมิน สมศ.รอบ 4 - - - - - - - - - - 11,700 11,700 

102301040654 6 การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก (สมศ.) - - - - - - - - - - 53,770 53,770 

102301040754 7 ประชุมการยกร่าง และวิพากษ์รายงานการประเมินตนเอง ระดับมหาวิทยาลัย - - - - - - - - - - 13,890 13,890 

102301040854 8 การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย (สกอ.) - - - - - - - - - - 69,000 69,000 

102301040954 9 การขับเคลื่อนระบบงานประกันคุณภาพการศึกษา ประจําปีการศึกษา 2561 - - - - - - - - - - 157,770 157,770 

102301041054 10 การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย (สมศ.) - - - - - - - - - - 53,770 53,770 

- - - - - - - - - - 1,900,000 1,900,000 

10 - - - - - - - - - - 400,000 400,000 82

103801090154 1 การบริหารจัดการงานในโครงการและประชุมคณะกรรมการ - - - - - - - - - - 50,000 50,000 

103801090254 2 อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ WIL - - - - - - - - - - 250,000 250,000 
103801090354 3 อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนแบบ WIL และ

สร้างเครือข่ายขยายความร่วมมือกับสถานประกอบการฯ
- - - - - - - - - - 100,000 100,000 

11 - - - - - - - - - - 1,500,000 1,500,000 86
103801100154 1 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทีมงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีเพื่อการศึกษานอก

สถานที่
- - - - - - - - - - 122,400 122,400 

103801100254 2 จัดอบรมคณาจารย์ในมหาวิทยาลัยเพื่อให้เห็นความสําคัญของการพัฒนาการ
เรียนการสอนสู่ยุคดิจิทัล

- - - - - - - - - - 117,400 117,400 

103801100354 3 พัฒนา e-contents และสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนการสอน - - - - - - - - - - 1,166,500 1,166,500 

103801100454 4 จัดประชุมคณะกรรมการ - - - - - - - - - - 20,200 20,200 

103801100554 5 จัดสัมมนา Digital Leadership - - - - - - - - - - 73,500 73,500 

50,822,900 6,163,300 997,500 10,689,000 1,718,100 330,700 4,890,100 2,200,900 69,319,500 117,247,500 3,187,600 267,567,100 

117,247,500 3,187,600 267,567,10071,520,400

งานเลขานุการกิจและกิจการพิเศษ

รวม

รวมทั้งสิ้น 57,983,700 17,627,900

หน้า
เงินอุดหนุน รายจ่ายอื่น

หน่วยงาน/โครงการ/รหัสเบิกจ่าย 12 หลัก/กิจกรรมโครงการ
ที่

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน
หมวดรายจ่าย

6258000003, พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ WIL

6258000004, พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ดิจิทัล

รวมจํานวนเงิน
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มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
โครงการเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 
แหลง่งบประมาณ  1, งบประมาณแผ่นดิน   
1. โครงการ บริหารและจัดการทรัพยากรบุคคล     รหัสโครงการ 6216000017 
 
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้อาํนวยการสํานักงานอธิการบด ี  หนว่ยงาน สํานักงานอธิการบดี (ส่วนกลาง) 
 
3. โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 
     ยุทธศาสตร์ที ่06, ยุทธศาสตรท์ี่ 6 พัฒนาระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย 
 
4. โครงการสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจําปีของมหาวิทยาลัย 
     แผนงาน  แผนงานบุคลากร 
     ผลผลิต  รายการค่าใช้จา่ยบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรยีนรู้ตลอดชีวิต 
     งาน/โครงการ  งานบริหารทรัพยากรบุคคล 
 
5. หลกัการและเหตุผล 
           มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ต้องให้การสนับสนุนการจัดการ
เรียนการสอน เพ่ือให้มีความพร้อมในทุก ๆ ด้าน จึงจําเป็นจะต้องมีทรัพยากร บุคลากร งบประมาณ วัสดุ  
อุปกรณ์ และการบริหารจัดการในการสนับสนุนภารกิจให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งมหาวิทยาลัยเพ่ือ
การพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือให้การดําเนินการบรรลุเป้าหมายและภาระหน้าที่ จําเป็นต้องจัดการทรัพยากร ให้
เพียงพอต่อการสนับสนุนการจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 
6. วัตถปุระสงค์โครงการ 
 1. เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาศักยภาพของบุคลากรอย่างเป็นระบบและตอ่เน่ือง  
  2. เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานตามความพึงพอใจตอ่การให้บริการทุกหน่วยในมหาวิทยาลัยได้ปฏิบัติ
ภารกิจได้บรรลุเป้าหมาย 
 
7. กลุ่มเป้าหมาย 
 บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
 
8. รูปแบบกิจกรรม  
 เบิกจ่ายงบประมาณเกี่ยวกับบุคลากร  
 
9. สถานที่ดําเนินการ 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
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10.  ตัวชีว้ัดความสําเร็จของโครงการ (Output) 
ตัวชีว้ัด(Indicators) หนว่ยนบั ค่าเป้าหมาย(Target) 

เชิงปริมาณ   
   1. บุคลากรสายวิชาการ คน 224 
   2. บุคลากรสายสนับสนุน คน 216 
   3. การเบิกจา่ยงบประมาณในภาพรวม ร้อยละ 80 
เชิงคุณภาพ    
   1. ความพึงพอใจของบุคลากร ร้อยละ 80 
เชิงเวลา   
   1. การจ่ายเงินเดือนบุคลากรเป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด ร้อยละ 100 

 
11.  ตัวชีว้ัดความสําเร็จของกิจกรรม (Output) 

กิจกรรม ตัวชีว้ัด(Indicators) หนว่ยนบั

ค่าเป้าหมาย(Target) 
ปี 2561 ปี 2562 
ไตรมาส 1
(ต.ค.61 – 
ธ.ค.61) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.62 – 
มี.ค.62) 

ไตรมาส 3
(เม.ย.62 - 
มิ.ย.62) 

ไตรมาส 4
(ก.ค.62 - 
ก.ย.62) 

1. บริหารทรัพยากร
บุคคล (เงินเดือนและ
ค่าจ้างประจํา) 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : 
เบิกจ่ายบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
(เงินเดือนและค่าจ้าง
ประจํา) 

คร้ัง 3 3 3 3 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : 
ความสําเร็จของผลการ
เบิกจ่ายงบประมาณ 

ร้อยละ 90 90 90 90 

2. บริหารทรัพยากร
บุคคล (ค่าจ้างช่ัวคราว) 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : 
เบิกจ่ายงบประมาณใน
การบริหารจัดการ
ทรัพยากรบุคคล 

คร้ัง 3 3 3 3 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : 
ความสําเร็จของผลการ
เบิกจ่ายงบประมาณ 

ร้อยละ 90 90 90 90 

3. บริหารทรัพยากร
บุคคล (งบดําเนินงาน) 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : 
เบิกจ่ายงบประมาณใน
การบริหารทรัพยากร
บุคคล 

คร้ัง 3 3 3 3 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : 
ความสําเร็จของการ
เบิกจ่าย 
 

ร้อยละ 90 90 90 90 
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กิจกรรม ตัวชีว้ัด(Indicators) หนว่ยนบั

ค่าเป้าหมาย(Target) 
ปี 2561 ปี 2562 
ไตรมาส 1
(ต.ค.61 – 
ธ.ค.61) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.62 – 
มี.ค.62) 

ไตรมาส 3
(เม.ย.62 - 
มิ.ย.62) 

ไตรมาส 4
(ก.ค.62 - 
ก.ย.62) 

4. บริหารทรัพยากร
บุคคล-เงินเดือน (งบเงิน
อุดหนุน) 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : 
เบิกจ่ายงบประมาณใน
การบริหารทรัพยากร
บุคคล-เงินเดือน 

คร้ัง 3 3 3 3 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : 
ความสําเร็จของผลการ
เบิกจ่ายงบประมาณ 

ร้อยละ 90 90 90 90 

5. บริหารทรัพยากร
บุคคล (ค่าตอบแทน
พนักงานราชการ) 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : 
การเบิกจ่าย บริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
(ค่าตอบแทนพนักงาน
ราชการ) 

คร้ัง 3 3 3 3 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : 
ความสําเร็จของผลการ
เบิกจ่ายงบประมาณ 

ร้อยละ 90 90 90 90 

 
12. ผลทีค่าดวา่จะได้รับ 
 การบริหารทรัพยากรบุคคลภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง มีประสิทธิภาพประสิทธิผล 
ตรงตามภารกิจมหาวิทยาลัย 
 
13. แผนการดําเนินงาน   

กิจกรรม รวมทั้งสิน้ 

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน(บาท) 
ปี 2561 ปี 2562 
ไตรมาส 1

(ต.ค.61 – ธ.ค.
61) 

ไตรมาส 2
(ม.ค.62 – มี.ค.

62) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.62 – มิ.ย.

62) 

ไตรมาส 4
(ก.ค.62 – ก.ย.

62) 
1. บริหารทรัพยากรบุคคล 
(เงินเดือนและค่าจ้างประจํา) 

50,822,900 12,705,725 12,705,725 12,705,725 12,705,725

2. บริหารทรัพยากรบุคคล 
(ค่าจ้างชั่วคราว) 

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

3. บริหารทรัพยากรบุคคล (งบ
ดําเนินงาน) 

9,780,900 2,445,225 2,445,225 2,445,225 2,445,225 

4. บริหารทรัพยากรบุคคล-
เงินเดือน (งบเงินอุดหนุน) 

117,247,500 29,311,875 29,311,875 29,311,875 29,311,875

5. บริหารทรัพยากรบุคคล 
(ค่าตอบแทนพนักงานราชการ) 

6,163,300 1,540,825 1,540,825 1,540,825 1,540,825 
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14. งบประมาณท่ีใช ้

กิจกรรม 
รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลกัษณะ

ครุภัณฑ์/รปูแบบรายการท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

หมวด
รายจ่าย จํานวนเงิน 

1. บริหารทรัพยากรบุคคล  
(เงินเดือนและค่าจ้างประจํา) 
(รหัสเบิกจ่าย : 101101010111) 
(รหัส GF16หลัก : 2016138007000000) 
(รหัส GF14หลัก : 201617000N3773) 
(รหัสแหล่งเงิน : 6211100) 

เงินเดือน 46,245,200 บาท 
   1. เงินเดอืนอาจารย์ จํานวน 71 คน และ 
PC จํานวน 10 คน รวมทั้งสิ้น = 43,451,500 
บาท 
   2.  เงินประจําตําแหน่งทางวิชาการ 
จํานวน 45 คน รวมทั้งสิ้น = 1,747,200 
บาท 
  3) เงินประจําตําแหน่งผู้บรหิารไม่มีวาระ 
จํานวน  10 คน (2เท่า) รวมทั้งสิ้น = 
1,046,400 บาท 
 
ค่าจ้างประจํา 4,577,700 บาท 
   1. ค่าจ้างประจํา จํานวน 14 คน รวม
ทั้งสิ้น = 4,577,700 บาท 
 

รวมเป็นเงนิทัง้สิ้น 50,822,900 บาท 
 

เงินเดือน 50,822,900

2. บริหารทรัพยากรบุคคล  
(ค่าจ้างชั่วคราว) 
(รหัสเบิกจ่าย : 101101010212) 
(รหัส GF16หลัก : 2016138007000000) 
(รหัส GF14หลัก : 201617000N3773) 
(รหัสแหล่งเงิน : 6211140) 

ค่าจ้างชั่วคราว 997,500 บาท 
   1. ค่าจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ จํานวน 
4 คน X 12 เดอืน รวมทั้งสิ้น = 997,500 
บาท 
 

รวมเป็นเงนิทัง้สิ้น 997,500 บาท 
 

ค่าจ้าง
ชั่วคราว 

997,500

3. บริหารทรัพยากรบุคคล  
(งบดําเนินงาน) 
(รหัสเบิกจ่าย : 101101010321) 
(รหัส GF16หลัก : 2016138007000000) 
(รหัส GF14หลัก : 201617000N3773) 
(รหัสแหล่งเงิน : 6211200) 

ค่าตอบแทน 9,548,400 บาท 
    1. เงินประจําตําแหน่งผู้บริหารมีวาระ (2 
เท่า) จํานวน 41 ตําแหน่ง X 12 เดอืน รวม
ทั้งสิ้น = 7,108,800 บาท 
    2. เหมาจ่ายรถยนต์ประจําตําแหน่ง 
จํานวน 6 ตําแหน่ง X 12 เดอืน รวมทั้งสิ้น = 
1,905,600บาท 
    3. เงินประจําตําแหน่งนายกสภา จํานวน 
1 คน X 12 เดอืน X 12,500 บาท รวมทั้งสิน้ 
= 150,000 บาท 
 

ตอบแทน,   
ใชส้อย 

9,780,900
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กิจกรรม 
รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลกัษณะ

ครุภัณฑ์/รปูแบบรายการท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

หมวด
รายจ่าย จํานวนเงิน 

     4. ค่าเช่าบ้านอาจารย์ชาวต่างประเทศ 
จํานวน 4 คน X 12 เดอืน X 8,000 บาท 
รวมท้ังสิ้น = 384,000 บาท 
 
ค่าใช้สอย  232,500 บาท 
    1. ประกันสังคมพนักงานราชการ จํานวน   
22 คน X 12 เดอืน X 19,375 บาท รวมทั้งสิ้น 
= 232,500 บาท 
 

รวมเป็นเงนิทัง้สิ้น 9,780,900 บาท 
 

 

4. บริหารทรัพยากรบุคคล-
เงินเดือน (งบเงินอุดหนุน) 
(รหัสเบิกจ่าย : 101101010444) 
(รหัส GF16หลัก : 2016138007500001) 
(รหัส GF14หลัก : 201617000N3773) 
(รหัสแหล่งเงิน : 6211410) 

เงินอุดหนุน 117,247,500 บาท 
   1. ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนบุคลากร จํานวน 
269 อัตรา X 12เดือน X 9,611,675 บาท 
รวมท้ังสิ้น = 115,340,100 บาท 
  2)  ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนบุคลากร อัตรา
ใหม่ ทดแทนอตัราเกษียณ ปี 61 จํานวน 10 
คน X 4 เดือน X 418,950 บาท รวมทั้งสิ้น = 
1,675,800 บาท 
  3)  เงินประจําตําแหน่งทางวิชาการ จํานวน 
17 คน X 12 เดอืน X 19,300 บาท รวม
ทั้งสิ้น = 231,600 บาท 
 

 รวมเป็นเงินทัง้สิ้น 117,247,500 บาท 
 

เงิน
อดุหนุน 

117,247,500

5. บริหารทรัพยากรบุคคล 
(ค่าตอบแทนพนักงานราชการ) 
(รหัสเบิกจ่าย : 101101010511) 
(รหัส GF16หลัก : 2016138007000000) 
(รหัส GF14หลัก : 201617000N3773) 
(รหัสแหล่งเงิน : 6211150) 

ค่าตอบแทน 6,163,300 บาท 
   1. พนักงานราชการ จํานวน 22 คน X 12 
เดือน X 513,608 บาท รวมท้ังสิ้น = 
6,163,300 บาท 
 

รวมเป็นเงนิทัง้สิ้น 6,163,300 บาท 
 

เงินเดือน 6,163,300

  รวมทั้งสิน้ 185,012,100
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15. แนวทางการประเมินโครงการ 
      สิ่งที่ต้องการประเมิน 
 รายงานแผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ 
      วธิีที่ใช้ในการประเมิน  

รายงานแผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ 
      ผู้ประเมิน  

ผู้อํานวยการสาํนักงานอธิการบดี/รองอธิการบดีฝ่ายนโยบาย แผน งบประมาณ และขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร ์
 
 

                                                                        
ลงชื่อ.....................................................ผู้ขออนุมตัโิครงการ 
           (นายพูนชัย  คทาวัชรกุล) 
      ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี 
                                                       
 
 
                          
ลงชื่อ.....................................................ผู้อนุมัตโิครงการ 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยฤทธ์ิ  ศิลาเดช)  
              รักษาราชการแทน 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง      
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มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
โครงการเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 
แหลง่งบประมาณ  1, งบประมาณแผ่นดิน   
1. โครงการ บริหารจัดการคา่สาธารณูปโภค และค่าจ้างเหมาบริการ (ดา้นสังคมฯ)   รหัสโครงการ 6216000018 
 
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้อาํนวยการสํานักงานอธิการบด ี   หนว่ยงาน สํานักงานอธิการบดี (ส่วนกลาง) 
 
3. โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 
     ยุทธศาสตร์ที ่06, ยุทธศาสตรท์ี่ 6 พัฒนาระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย 
 
4. โครงการสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจําปีของมหาวิทยาลัย 
     แผนงาน  แผนงานพ้ืนฐาน 
     ผลผลิต  ผู้สําเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
     งาน/โครงการ  งานบริหารจัดการ/พัฒนา/งานประกันคุณภาพการศึกษา 
 
5. หลกัการและเหตุผล 
      ด้วยสํานักงานอธิการบดี เป็นหน่วยงานสนับสนุนการบริหารภารกิจของมหาวิทยาลัย เพ่ือให้การ
ปฏิบัติงานดําเนินการบรรลุเป้าหมายตามภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย จึงจําเป็นต้องดําเนินการจัดหา
ทรัพยากรให้เพียงพอต่อการสนับสนุนการบริหารงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัยเพ่ือให้มีประสิทธิภาพและ
มีประสิทธิผล 
 
6. วัตถปุระสงค์โครงการ 
     สนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพและให้เกิดประโยชน์
สูงสุด  
 
7. กลุ่มเป้าหมาย 
 บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย 
 
8. รูปแบบกิจกรรม  
 การเบิกจ่ายงบประมาณ 
 
9. สถานที่ดําเนินการ 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
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10.  ตัวชีว้ัดความสําเร็จของโครงการ (Output) 
ตัวชีว้ัด(Indicators) หนว่ยนบั ค่าเป้าหมาย(Target) 

เชิงปริมาณ   
   1. การเบิกจา่ยงบประมาณตามแผน ร้อยละ 80 
   2. การเบิกจา่ยงบประมาณในภาพรวม ร้อยละ 80 
เชิงคุณภาพ    
   1. ผลการประเมินการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของ
ผู้บริหาร 

คะแนน 4 

เชิงเวลา   
   1. โครงการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาทีกํ่าหนด ร้อยละ 80 

 
11.  ตัวชีว้ัดความสําเร็จของกิจกรรม (Output) 

กิจกรรม ตัวชีว้ัด(Indicators) หนว่ยนบั

ค่าเป้าหมาย(Target) 
ปี 2561 ปี 2562 
ไตรมาส 1
(ต.ค.61 – 
ธ.ค.61) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.62 – 
มี.ค.62) 

ไตรมาส 3
(เม.ย.62 - 
มิ.ย.62) 

ไตรมาส 4
(ก.ค.62 - 
ก.ย.62) 

1. บริหารจัดการด้าน
สาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า)  
(ด้านสังคมฯ) 

ตัวชี้วัดเชิงปรมิาณ : 
การเบิกจ่าย
งบประมาณการชําระ
ค่าไฟฟ้า 

ครั้ง 1 1 1 1 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 
ความสําเร็จของผลการ
เบิกจ่ายงบประมาณ 

ร้อยละ 100 100 100 100 

2. บริหารจัดการด้าน
สาธารณูปโภค (ค่า
โทรศัพท์) (ด้านสังคมฯ) 

ตัวชี้วัดเชิงปรมิาณ : 
การเบิกจ่าย
งบประมาณการชําระ
ค่าโทรศัพท ์

ครั้ง 1 1 1 1 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 
ความสําเร็จของผลการ
เบิกจ่ายงบประมาณ 

ร้อยละ 100 100 100 100 

3. บริหารจัดการค่าจ้าง
เหมาบริการ (เก็บขยะ
เทศบาล) 

ตัวชี้วัดเชิงปรมิาณ : 
การเบิกจ่าย
งบประมาณค่าจ้าง
เหมาเก็บขยะ 

ครั้ง 3 3 3 1 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 
ความสําเร็จของการ
เบิกจ่ายงบประมาณ 

ร้อยละ 100 100 100 100 

 



40 
 

 

12. ผลทีค่าดวา่จะได้รับ 
   การบริหารจัดการด้านสาธารณูปโภคเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
13. แผนการดําเนินงาน   

กิจกรรม รวมทั้งสิน้

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน(บาท) 
ปี 2561 ปี 2562 
ไตรมาส 1
(ต.ค.61 – 
ธ.ค.61) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.62 – 
มี.ค.62) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.62 – 
มิ.ย.62) 

ไตรมาส 4
(ก.ค.62 – 
ก.ย.62) 

1. บริหารจัดการด้านสาธารณูปโภค (ค่า
ไฟฟ้า)   
 (ด้านสังคมฯ) 

2,753,900 688,475 688,475 688,475 688,475 

2. บริหารจัดการด้านสาธารณูปโภค  
(ค่าโทรศัพท์) (ด้านสังคมฯ) 

199,800 49,950 49,950 49,950 49,950 

3. บริหารจัดการค่าจ้างเหมาบริการ  
(เก็บขยะเทศบาล) 

300,200 90,000 90,000 90,000 30,200 

 

14. งบประมาณท่ีใช ้

กิจกรรม 
รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/

คุณลักษณะครุภัณฑ/์รูปแบบรายการ
ที่ดินและสิ่งกอ่สร้าง 

หมวด
รายจ่าย จํานวนเงิน 

1. บริหารจัดการด้าน
สาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า)  (ด้าน
สังคมฯ) 
(รหัสเบิกจ่าย : 102301010122) 
(รหัส GF16หลัก : 2016139002000000) 
(รหัส GF14หลัก : 201617000N3775) 
(รหัสแหล่งเงิน : 6211240) 
 

ค่าสาธารณูปโภค 2,753,900 บาท 
   1. ค่าไฟฟ้า จํานวน 12 เดอืน X 
229,491 บาท รวมทั้งสิ้น = 2,753,900 
บาท 
 

รวมเป็นเงนิทัง้สิ้น 2,753,900 บาท 
 

ค่า
สาธารณูปโภค 

2,753,900

2. บริหารจัดการด้าน
สาธารณูปโภค (ค่าโทรศัพท์) 
(ด้านสังคมฯ) 
(รหัสเบิกจ่าย : 102301010222) 
(รหัส GF16หลัก : 2016139002000000) 
(รหัส GF14หลัก : 201617000N3775) 
(รหัสแหล่งเงิน : 6211240) 
 

ค่าสาธารณูปโภค 199,800 บาท 
    1. ค่าโทรศพัท์ จํานวน 12 เดอืน X 
16,650บาท รวมท้ังสิ้น = 199,800 
บาท 
 

รวมเป็นเงนิทัง้สิ้น 199,800 บาท 
 

ค่า
สาธารณูปโภค 

199,800

3. บริหารจัดการค่าจ้างเหมา
บริการ (เก็บขยะเทศบาล) 
(รหัสเบิกจ่าย : 102301010321) 
(รหัส GF16หลัก : 2016139002000000) 
(รหัส GF14หลัก : 201617000N3775) 
(รหัสแหล่งเงิน : 6211220) 
 

ค่าใช้สอย 300,200 บาท 
    1. ค่าจ้างเหมาบริการ (เก็บขยะ
เทศบาล) จํานวน 10 เดอืน X 30,020 
บาท รวมท้ังสิน้ = 300,200 บาท 
 

รวมเป็นเงนิทัง้สิ้น 300,200 บาท 
 

ใชส้อย 300,200

  รวมทั้งสิน้ 3,253,900
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15. แนวทางการประเมินโครงการ 
      สิ่งที่ต้องการประเมิน 
 รายงานแผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ 
      วธิีที่ใช้ในการประเมิน  

รายงานแผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ 
      ผู้ประเมิน  

ผู้อํานวยการสาํนักงานอธิการบดี/รองอธิการบดีฝ่ายนโยบาย แผน งบประมาณ และขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร ์
 
 

                                                                       
ลงชื่อ.....................................................ผู้ขออนุมตัโิครงการ 
           (นายพูนชัย  คทาวัชรกุล) 
      ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี 
                                                       
 
 
                          
ลงชื่อ.....................................................ผู้อนุมัตโิครงการ 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยฤทธ์ิ  ศิลาเดช)  
              รักษาราชการแทน 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง      
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มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 

โครงการเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

แหลง่งบประมาณ  1, งบประมาณแผ่นดิน   
1. โครงการ บริหารจัดการดา้นสาธารณูปโภค (ด้านวิทย์ฯ)    รหัสโครงการ 6216000019 
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้อาํนวยการสํานักงานอธิการบด ี  หนว่ยงาน สํานักงานอธิการบดี (ส่วนกลาง) 
3. โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 
     ยุทธศาสตร์ที ่06, ยุทธศาสตรท์ี่ 6 พัฒนาระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย 
4. โครงการสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจําปีของมหาวิทยาลัย 
     แผนงาน  แผนงานพ้ืนฐาน 
     ผลผลิต  ผู้สําเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
     งาน/โครงการ  งานบริหารจัดการ/พัฒนา/งานประกันคุณภาพการศึกษา 
5. หลกัการและเหตุผล 
 ด้วยสํานักงานอธิการบดี เป็นหน่วยงานสนับสนุนการบริหารงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัย เพ่ือให้
การปฏิบัติงานดําเนินการบรรลุเป้าหมายตามภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย จึงจําเป็นต้องดําเนินการจัดหา
ทรัพยากรให้เพียงพอต่อการสนับสนุนการบริหารงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัยเพ่ือให้มีประสิทธิภาพและ
มีประสิทธิผล 
6. วัตถปุระสงค์โครงการ 
   สนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพและให้เกิดประโยชน์
สูงสุด 
7. กลุ่มเป้าหมาย 
 บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย 
8. รูปแบบกิจกรรม  
 การเบิกจ่ายงบประมาณ 
9. สถานที่ดําเนินการ 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
 
10.  ตัวชีว้ัดความสําเร็จของโครงการ (Output) 

ตัวชีว้ัด(Indicators) หนว่ยนบั ค่าเป้าหมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผน ร้อยละ 80
   2. การเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ร้อยละ 80
เชิงคุณภาพ    
   1. ผลการประเมินการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของ
ผู้บริหาร 

คะแนน 4

เชิงเวลา   
   1. โครงการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาทีกํ่าหนด ร้อยละ 80
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11.  ตัวชีว้ัดความสําเร็จของกิจกรรม (Output) 

กิจกรรม ตัวชีว้ัด(Indicators) หนว่ยนบั

ค่าเป้าหมาย(Target) 
ปี 2561 ปี 2562 
ไตรมาส 1
(ต.ค.61 – 
ธ.ค.61) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.62 – 
มี.ค.62) 

ไตรมาส 3
(เม.ย.62 - 
มิ.ย.62) 

ไตรมาส 4
(ก.ค.62 - 
ก.ย.62) 

1. บริหารจัดการด้าน
สาธารณูปโภค ค่าไฟฟ้า  
(ด้านวิทย์ฯ) 

ตัวชี้วัดเชิงปรมิาณ : 
การเบิกจ่าย
งบประมาณการชําระ
ค่าไฟฟ้า 

ครั้ง 1 1 1 1

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 
ความสําเร็จของผลการ
เบิกจ่ายงบประมาณ 

ร้อยละ 100 100 100 100

2. บริหารจัดการค่า
สาธารณูปโภค ค่า
โทรศัพท์ (ด้านวิทย์) 

ตัวชี้วัดเชิงปรมิาณ : 
การเบิกจ่าย
งบประมาณการชําระ
ค่าโทรศัพท ์

ครั้ง 1 1 1 1

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 
ความสําเร็จของผลการ
เบิกจ่ายงบประมาณ 

ร้อยละ 100 100 100 100

 
12. ผลทีค่าดวา่จะได้รับ 
   การบริหารจัดการด้านสาธารณูปโภคเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
13. แผนการดําเนินงาน   

กิจกรรม รวมทั้งสิน้ 

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน(บาท) 
ปี 2561 ปี 2562 
ไตรมาส 1
(ต.ค.61 – 
ธ.ค.61) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.62 – 
มี.ค.62) 

ไตรมาส 3
(เม.ย.62 – 
มิ.ย.62) 

ไตรมาส 4
(ก.ค.62 – 
ก.ย.62) 

1. บริหารจัดการด้านสาธารณูปโภค ค่า
ไฟฟ้า (ด้านวิทย์ฯ) 

1,816,400 454,100 454,100 454,100 454,100

2. บริหารจัดการค่าสาธารณูปโภค ค่า
โทรศัพท์ (ด้านวิทย์) 

120,000 30,000 30,000 30,000 30,000
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14. งบประมาณท่ีใช ้

กิจกรรม 
รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/

คุณลักษณะครุภัณฑ/์รูปแบบรายการ
ที่ดินและสิ่งกอ่สร้าง 

หมวด
รายจ่าย จํานวนเงิน 

1. บริหารจัดการด้าน
สาธารณูปโภค  
ค่าไฟฟ้า (ด้านวิทย์ฯ) 
(รหัสเบิกจ่าย : 102201010122) 
(รหัส GF16หลัก : 2016139001000000) 
(รหัส GF14หลัก : 201617000N3774) 
(รหัสแหล่งเงิน : 6211240 

ค่าสาธารณูปโภค 1,816,400 บาท 
   1. ค่าไฟฟ้า จํานวน 12 เดอืน X 
151,366 บาท รวมทั้งสิ้น = 1,816,400 
บาท 
 

รวมเป็นเงนิทัง้สิ้น 1,816,400 บาท 
 

ค่า
สาธารณูปโภค 

1,816,400

2. บริหารจัดการค่า
สาธารณูปโภค  
ค่าโทรศัพท์ (ดา้นวิทย์) 
(รหัสเบิกจ่าย : 102201010222) 
(รหัส GF16หลัก : 2016139001000000) 
(รหัส GF14หลัก : 201617000N3774) 
(รหัสแหล่งเงิน : 6211240 

ค่าสาธารณูปโภค 120,000 บาท 
    1. ค่าโทรศพัท์ จํานวน 12 เดอืน X 
12,000บาท รวมท้ังสิ้น = 120,000 
บาท 
 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 120,000 บาท 
 

ค่า
สาธารณูปโภค 

120,000

  รวมทั้งสิน้ 1,936,400
 
15. แนวทางการประเมินโครงการ 
      สิ่งที่ต้องการประเมิน 
 รายงานแผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ 
      วธิีที่ใช้ในการประเมิน  

รายงานแผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ 
      ผู้ประเมิน  

ผู้อํานวยการสาํนักงานอธิการบดี/รองอธิการบดีฝ่ายนโยบาย แผน งบประมาณ และขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร ์
 

                                                                       
ลงชื่อ.....................................................ผู้ขออนุมตัโิครงการ 
           (นายพูนชัย  คทาวัชรกุล) 
      ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี 
                                                       
 
                          
ลงชื่อ.....................................................ผู้อนุมัตโิครงการ 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยฤทธ์ิ  ศิลาเดช)  
              รักษาราชการแทน 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง      
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มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 

โครงการเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

แหลง่งบประมาณ  1, งบประมาณแผ่นดิน   
1. โครงการ สนับสนุนการจัดการศึกษาด้านสังคมศาสตร์    รหัสโครงการ 6216000022 
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้อาํนวยการสํานักงานอธิการบด ี   หนว่ยงาน สํานักงานอธิการบดี (ส่วนกลาง) 
3. โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 
     ยุทธศาสตร์ที ่03, ยุทธศาสตรท์ี่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา 
4. โครงการสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจําปีของมหาวิทยาลัย 
     แผนงาน  แผนงานพ้ืนฐาน 
     ผลผลิต  ผู้สําเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
     งาน/โครงการ  งานบริหารจัดการ/พัฒนา/งานประกันคุณภาพการศึกษา 
5. หลกัการและเหตุผล 
 สํานักงานอธิการบดีในฐานะเป็นหน่วยงานสนับสนุนภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา จําเป็นต้องมี
ทรัพยากร ได้แก่ บุคลากร งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ และการบริหารจัดการให้เพียงพอต่อการสนับสนุนการ
ผลิตบัณฑิต การวิจัยพัฒนาท้องถิ่น ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังน้ัน สํานักงานอธิการบดี จึง
จําเป็นต้องจัดการสิ่งปลูกสร้าง 
6. วัตถปุระสงค์โครงการ 
 1.เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่ของส่วนราชการต่างๆในมหาวิทยาลัยให้ปฏิบัติภารกิจ
ได้บรรลุเป้าหมาย  
  2.เพ่ือให้ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการทุกหน่วยงานในสํานักงานอธิการบด ี
7. กลุ่มเป้าหมาย 
 ผู้รับบริการ นักศึกษา ข้าราชการ อาจารย์ และบุคลากร 
8. รูปแบบกิจกรรม  
 วางแผน / กําหนดรายละเอยีดคุณลักษณะ / จดัซือ้จดัจ้าง / ทําสญัญา / ตรวจรับ / เบิกจ่าย  
9. สถานที่ดําเนินการ 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
10.  ตัวชีว้ัดความสําเร็จของโครงการ (Output) 

ตัวชีว้ัด(Indicators) หนว่ยนบั ค่าเป้าหมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. การเบิกจา่ยงบประมาณตามแผน ร้อยละ 80 
   2. การเบิกจา่ยงบประมาณงบลงทุน ร้อยละ 85 
   3. การเบิกจา่ยงบประมาณในภาพรวม ร้อยละ 80 
เชิงคุณภาพ    
   1. การจัดซือ้จดัจ้างงบลงทุนเป็นไปตามมาตรฐานที่กําหนด ร้อยละ 80 
เชิงเวลา   
   2. โครงการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาทีกํ่าหนด ร้อยละ 100 
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11.  ตัวชีว้ัดความสําเร็จของกิจกรรม (Output) 

กิจกรรม ตัวชีว้ัด(Indicators) หนว่ย
นับ 

ค่าเป้าหมาย(Target) 
ปี 2561 ปี 2562 
ไตรมาส 1
(ต.ค.61 – 
ธ.ค.61) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.62 – 
มี.ค.62) 

ไตรมาส 3
(เม.ย.62 - 
มิ.ย.62) 

ไตรมาส 4
(ก.ค.62 - 
ก.ย.62) 

1. จัดซ้ือครุภัณฑ์ชุดอุปกรณ์
สํารองไฟฉุกเฉินระบบลิฟท์
โดยสาร (กองกลาง) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดซ้ือ
ครุภัณฑ์ชุดอุปกรณ์สํารองไฟ
ฉุกเฉินระบบลิฟท์โดยสาร 

ชุด 2 - - - 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ชุด
อุปกรณ์สํารองไฟฉุกเฉิน
ระบบลิฟท์โดยสารมีคุณภาพ
ตรงตามมาตรฐานท่ีกําหนด 

ร้อยละ 100 - - - 

2. จัดซ้ือครุภัณฑ์เคร่ือง
มัลติมีเดียโปรเจ็คเตอร์ XGA 
ขนาด 3000 ANSI Lumens  
(ประชาสัมพันธ์) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดซ้ือ
ครุภัณฑ์เคร่ืองมัลติมีเดียโปร
เจ็คเตอร์ XGA ขนาด 3000 
ANSI Lumens

เคร่ือง 11 - - - 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : เคร่ือง
มัลติมีเดียโปรเจ็คเตอร์ XGA 
ขนาด 3000 ANSI Lumens มี
คุณภาพตรงตามมาตรฐานท่ี
กําหนด 

ร้อยละ 100 - - - 

3. จัดซ้ือครุภัณฑ์ชุดเคร่ือง
มัลติมีเดียโปรเจ็คเตอร์
สําหรับห้องประชุมรัตนพฤกษ์ 
(ประชาสัมพันธ์) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดซ้ือ
ครุภัณฑ์ชุดเคร่ืองมัลติมีเดีย
โปรเจ็คเตอร์สําหรับห้อง
ประชุมรัตนพฤกษ์ 

ชุด 1 - - - 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : เคร่ือง
มัลติมีเดียโปรเจ็คเตอร์
สําหรับห้องประชุมรัตนพ
ฤกษ์มีคุณภาพตรงตาม
มาตรฐานท่ีกําหนด 

ร้อยละ 100 - - - 

4. จัดซ้ือครุภัณฑ์อุปกรณ์เก็บ
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ภายนอก 
(External Harddisk) (งาน
บริหารพัสดุฯ) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดซ้ือ
ครุภัณฑ์อุปกรณ์เก็บ
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ภายนอก 
(External Harddisk) 

เคร่ือง 1 - - - 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อุปกรณ์
เก็บข้อมูลคอมพิวเตอร์
ภายนอก (External Harddisk)  
มีคุณภาพตรงตามมาตรฐาน
ท่ีกําหนด 
 

ร้อยละ 100 - - - 
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กิจกรรม ตัวชีว้ัด(Indicators) หนว่ย
นับ 

ค่าเป้าหมาย(Target) 
ปี 2561 ปี 2562 
ไตรมาส 1
(ต.ค.61 – 
ธ.ค.61) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.62 – 
มี.ค.62) 

ไตรมาส 3
(เม.ย.62 - 
มิ.ย.62) 

ไตรมาส 4
(ก.ค.62 - 
ก.ย.62) 

5. จัดซ้ือครุภัณฑ์ชุดจัดเก็บ
เอกสารงานวินัยและนิติการ 
(งานวินัยและนิติการ) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดซ้ือ
ครุภัณฑ์ชุดจัดเก็บเอกสาร
งานวินัยและนิติการ 

ชุด 1 - - - 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ชุด
จัดเก็บเอกสารงานวินัยและ
นิติการ มีคุณภาพตรงตาม
มาตรฐานท่ีกําหนด 

ร้อยละ 100 - - - 

6. จัดซ้ือครุภัณฑ์เคร่ือง
คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สําหรับ
งานสํานักงาน (หน่วย
ตรวจสอบภายใน) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดซ้ือ
ครุภัณฑ์เคร่ืองคอมพิวเตอร์
โน๊ตบุ๊ก สําหรับงานสํานักงาน 

เคร่ือง 1 - - - 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : เคร่ือง
คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สําหรับ
งานสํานักงานมีคณุภาพตรง
ตามมาตรฐานท่ีกําหนด 

ร้อยละ 100 - - - 

7. จัดซ้ือครุภัณฑ์เคร่ือง
สแกนเนอร์ สําหรับงานเก็บ
เอกสารระดับศูนย์บริการ 
แบบท่ี 2 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดซ้ือ
ครุภัณฑ์เคร่ืองสแกนเนอร์ 
สําหรับงานเก็บเอกสารระดับ
ศูนย์บริการ แบบท่ี 2 

เคร่ือง 3 - - - 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : เคร่ือง
สแกนเนอร์ สําหรับงานเก็บ
เอกสารระดับศูนย์บริการ 
แบบท่ี 2 

ร้อยละ 100 - - - 

8. จัดซ้ือครุภัณฑ์เคร่ืองถ่าย
เอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-
ดํา) ความเร็ว 40 แผ่นต่อ
นาที 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดซ้ือ
ครุภัณฑ์เคร่ืองถ่ายเอกสาร
ระบบดิจิตอล (ขาว-ดํา) 
ความเร็ว 40 แผ่นต่อนาที 

เคร่ือง 3 - - - 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : เคร่ือง
ถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล 
(ขาว-ดํา) ความเร็ว 40 แผ่น
ต่อนาทีมีคุณภาพตรงตาม
มาตรฐานท่ีกําหนด 

ร้อยละ 100 - - - 

9. ซ่อมแซมหลังคาอาคาร
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
(อาคาร 15) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 
ซ่อมแซมหลังคาอาคาร
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
(อาคาร 15) 

งาน 1 - - - 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 
คณะกรรมการตรวจรับได้ตรง
ตามแผนท่ีกําหนด 

ร้อยละ 100 - - - 
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กิจกรรม ตัวชีว้ัด(Indicators) หนว่ย
นับ 

ค่าเป้าหมาย(Target) 
ปี 2561 ปี 2562 
ไตรมาส 1
(ต.ค.61 – 
ธ.ค.61) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.62 – 
มี.ค.62) 

ไตรมาส 3
(เม.ย.62 - 
มิ.ย.62) 

ไตรมาส 4
(ก.ค.62 - 
ก.ย.62) 

10. ปรับปรุงห้อง PLC งาน
นโยบายและแผน 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ปรับปรุง
ห้อง PLC งานนโยบายและ
แผน 

งาน 1 - - - 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 
คณะกรรมการตรวจรับได้ตรง
ตามแผนท่ีกําหนด 

ร้อยละ 100 - - - 

11. ปรับปรุงอาคารสํานัก
ศิลปะและวัฒนธรรม 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ปรับปรุง
อาคารสํานักศิลปะและ
วัฒนธรรม 

งาน 1 - - - 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 
คณะกรรมการตรวจรับได้ตรง
ตามแผนท่ีกําหนด 

ร้อยละ 100 - - - 

12. ก่อสร้างอาคารหอพัก
นักศึกษา สูง 6 ชั้น 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ก่อสร้าง
อาคารหอพักนักศึกษา สูง 6 
ชั้น 

งาน 1 - - - 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 
คณะกรรมการตรวจรับได้ตรง
ตามแผนท่ีกําหนด 

ร้อยละ 100 - - - 

 
12. ผลทีค่าดวา่จะได้รับ 
 1. สนับสนุนการปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่ของส่วนราชการต่างๆ ในมหาวิทยาลัยให้ปฏิบัติภารกิจได้
บรรลุเป้าหมาย  
  2. ผู้รับบริการมีความพึงพอใจตอ่การให้บรกิารทุกหน่วยงานสํานักงานอธิการบด ี 
  3. อาคารมสีภาพเหมาะสมตอ่การให้บริการตอ่ผู้รับบริการ นักศึกษา ข้าราชการ และบุคลากรของ
มหาวิทยาลัย 
 
13. แผนการดําเนินงาน   

กิจกรรม รวมทั้งสิน้ 
แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน(บาท) 

ปี 2561 ปี 2562 
ไตรมาส 1

(ต.ค.61 – ธ.ค.61) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.62 – มี.ค.62) 
ไตรมาส 3

(เม.ย.62 – มิ.ย.62)
ไตรมาส 4

(ก.ค.62 – ก.ย.62) 

1. จดัซือ้ครุภัณฑ์ชดุอุปกรณ์สํารองไฟ
ฉุกเฉินระบบลฟิท์โดยสาร (กองกลาง) 

139,200 139,200 - - - 

2. จดัซือ้ครุภัณฑ์เครื่องมลัตมิีเดียโปร
เจ็คเตอร์ XGA ขนาด 3000 ANSI 
Lumens  (ประชาสัมพันธ์) 

310,200 310,200 - - - 
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กิจกรรม รวมทั้งสิน้ 
แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน(บาท) 

ปี 2561 ปี 2562 
ไตรมาส 1

(ต.ค.61 – ธ.ค.61) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.62 – มี.ค.62) 
ไตรมาส 3

(เม.ย.62 – มิ.ย.62)
ไตรมาส 4

(ก.ค.62 – ก.ย.62) 

3. จดัซือ้ครุภัณฑ์ชดุเครือ่งมลัติมีเดียโปร
เจ็คเตอร์สําหรบัห้องประชุมรัตนพฤกษ์ 
(ประชาสัมพันธ์) 

982,600 982,600 - - - 

4. จดัซือ้ครุภัณฑ์อุปกรณ์เก็บ
ข้อมลูคอมพิวเตอร์ภายนอก (External 
Harddisk) (งานบริหารพัสดฯุ) 

8,900 8,900 - - - 

5. จดัซือ้ครุภัณฑ์ชดุจดัเก็บเอกสารงาน
วินัยและนิติการ (งานวินัยและนิติการ) 

29,000 29,000 - - - 

6. จดัซือ้ครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์
โน๊ตบุ๊ก สําหรบังานสํานักงาน (หน่วย
ตรวจสอบภายใน) 

16,000 16,000 - - - 

7. จดัซือ้ครุภัณฑ์เครื่องสแกนเนอร์ 
สําหรับงานเก็บเอกสารระดบัศูนย์บริการ 
แบบที่ 2 

87,000 87,000 - - - 

8. จดัซือ้ครุภัณฑ์เครื่องถ่ายเอกสาร
ระบบดจิิตอล (ขาว-ดํา) ความเร็ว 4 
แผ่นต่อนาท ี

540,000 540,000 - - - 

9. ซอ่มแซมหลังคาอาคารเทคโนโลยี
อตุสาหกรรม (อาคาร 15) 

300,000 300,000 - - - 

10. ปรับปรุงหอ้ง PLC งานนโยบายและ
แผน 

501,000 501,000 - - - 

11. ปรับปรุงอาคารสํานักศิลปะและ
วัฒนธรรม 

3,000,000 3,000,000 - - - 

12. ก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษา สูง 6 
ชั้น 

65,053,900 65,053,900 - - - 
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14. งบประมาณท่ีใช ้

กิจกรรม 
รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/
คุณลักษณะครุภัณฑ/์รูปแบบ
รายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

หมวดรายจ่าย จํานวนเงิน 

1. จดัซือ้ครุภัณฑ์ชดุอุปกรณ์
สํารองไฟฉุกเฉนิระบบลิฟท์
โดยสาร (กองกลาง) 
(รหัสเบิกจ่าย : 102301020131) 
(รหัส GF16หลัก : 2016139002110023) 
(รหัส GF14หลัก : 201617000N3775) 
(รหัสแหล่งเงิน : 6211310) 
 

ค่าครุภัณฑ์  139,200 บาท 
   1. จดัซือ้ครภัุณฑ์ชุดอุปกรณ์
สํารองไฟฉุกเฉนิระบบลิฟทโ์ดยสาร 
จํานวน 2 ชุด X 69,600 บาท รวม
เป็นเงิน 139,200 บาท 
 

รวมค่าครุภัณฑ ์เปน็เงิน 139,200 
บาท 

ครุภัณฑ์ 139,200

2. จดัซือ้ครุภัณฑ์เครื่อง
มัลตมิีเดียโปรเจ็คเตอร์ XGA 
ขนาด 3000 ANSI Lumens  
(ประชาสมัพันธ์) 
(รหัสเบิกจ่าย : 102301020231) 
(รหัส GF16หลัก : 2016139002110008) 
(รหัส GF14หลัก : 201617000N3775) 
(รหัสแหล่งเงิน : 6211310) 
 

ค่าครุภัณฑ์ 310,200 บาท 
   1. เครือ่งมัลติมีเดียโปรเจ็คเตอร์ 
XGA ขนาด 3000 ANSI Lumens 
จํานวน 11 เครื่อง X 28,200 บาท 
รวมเป็นเงิน 310,200 บาท 
 

รวมค่าครุภัณฑ ์เปน็เงิน 310,200 
บาท 
 

ครุภัณฑ์ 310,200

3. จดัซือ้ครุภัณฑ์ชดุเครือ่ง
มัลตมิีเดียโปรเจ็คเตอร์สําหรบั
ห้องประชุมรัตน พฤกษ์ 
(ประชาสัมพันธ์) 
(รหัสเบิกจ่าย : 102301020331) 
(รหัส GF16หลัก : 2016139002110009) 
(รหัส GF14หลัก : 201617000N3775) 
(รหัสแหล่งเงิน : 6211310) 
 

ค่าครุภัณฑ์ 982,600 บาท 
   1. จดัซือ้ครภัุณฑ์ชุดเคร่ือง
มัลตมิีเดีย       โปรเจ็คเตอรส์ําหรับ
ห้องประชุมรัตนพฤกษ์ จํานวน 1 ชดุ 
X 932,600 บาท  รวมเป็นเงิน 
932,600 บาท  
 

รวมค่าครุภัณฑ ์เปน็เงิน 982,600 
บาท 
 

ครุภัณฑ์ 982,600

4. จดัซือ้ครุภัณฑ์อุปกรณ์เก็บ
ข้อมลูคอมพิวเตอร์ภายนอก 
(External Harddisk) (งานบริหาร
พัสดฯุ) 
(รหัสเบิกจ่าย : 102301020431) 
(รหัส GF16หลัก : 2016139002110011) 
(รหัส GF14หลัก : 201617000N3775) 
(รหัสแหล่งเงิน : 6211310) 

ค่าครุภัณฑ์ 8,900 บาท 
   1. จดัซือ้ครภัุณฑ์อุปกรณ์เก็บ
ข้อมลูคอมพิวเตอร์ภายนอก 
(External Harddisk) (งานบริหารพัสดุ
ฯ) จํานวน 1 เครื่อง X 8,900 บาท 
รวมเป็นเงิน 8,900  บาท 
 

รวมค่าครุภัณฑ ์เปน็เงิน 8,900 
บาท 
 

ครุภัณฑ์ 8,900
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กิจกรรม 
รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/
คุณลักษณะครุภัณฑ/์รูปแบบ
รายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

หมวดรายจ่าย จํานวนเงิน 

5. จดัซือ้ครุภัณฑ์ชดุจดัเก็บ
เอกสารงานวินัยและนิตกิาร 
(งานวินัยและนิติการ) 
(รหัสเบิกจ่าย : 102301020531) 
(รหัส GF16หลัก : 2016139002110015) 
(รหัส GF14หลัก : 201617000N3775) 
(รหัสแหล่งเงิน : 6211310) 

ค่าครุภัณฑ์ 29,000 บาท 
   1. จดัซือ้ครภัุณฑ์ชุดจัดเก็บ
เอกสารงานวินัยและนิตกิาร  จํานวน 
1 ชุด X 29,000 บาท รวมเป็นเงิน 
29,000 บาท 

รวมค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน 29,000 บาท

ครุภัณฑ์ 29,000

6. จดัซือ้ครุภัณฑ์เครื่อง
คอมพิวเตอรโ์น๊ตบุ๊ก สําหรับงาน
สํานักงาน (หน่วยตรวจสอบ
ภายใน) 
(รหัสเบิกจ่าย : 102301020631) 
(รหัส GF16หลัก : 2016139002110016) 
(รหัส GF14หลัก : 201617000N3775) 
(รหัสแหล่งเงิน : 6211310) 

ค่าครุภัณฑ์ 16,000 บาท 
   1. จดัซือ้ครภัุณฑ์เคร่ือง
คอมพิวเตอรโ์น๊ตบุ๊ก สําหรับงาน
สํานักงาน จํานวน 1 เครือ่ง X 
16,000 บาท รวมเป็นเงิน 16,000 
บาท 

รวมค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน 16,000 บาท

ครุภัณฑ์ 16,000

7. จดัซือ้ครุภัณฑ์เครื่อง
สแกนเนอร์ สําหรับงานเก็บ
เอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 
2 
(รหัสเบิกจ่าย : 102301020731) 
(รหัส GF16หลัก : 2016139002110013) 
(รหัส GF14หลัก : 201617000N3775) 
(รหัสแหล่งเงิน : 6211310) 

ค่าครุภัณฑ์ 87,000 บาท 
   1. จดัซือ้ครภัุณฑ์เคร่ือง
สแกนเนอร์ สําหรับงานเก็บเอกสาร
ระดับศูนย์บริการ แบบที่ 2  จํานวน 
3 เครือ่ง X 29,000 บาท รวมเป็น
เงิน 87,000 บาท 

   -ฝ่ายการมีงานทํา 1 เครือ่ง 
   -งานวินัยและนิติการ 1 เครื่อง  
   -งานหอพัก 1 เครือ่ง 

รวมค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน 87,000 บาท

ครุภัณฑ์ 87,000

8. จดัซือ้ครุภัณฑ์เครื่องถ่าย
เอกสารระบบดิจติอล (ขาว-ดํา) 
ความเร็ว 4 แผ่นตอ่นาท ี
(รหัสเบิกจ่าย : 102301020831) 
(รหัส GF16หลัก : 2016139002110014) 
(รหัส GF14หลัก : 201617000N3775) 
(รหัสแหล่งเงิน : 6211310) 

ครุภัณฑ์ 540,000 บาท 
   1. จดัซือ้ครภัุณฑ์เคร่ืองถ่าย
เอกสารระบบดิจติอล (ขาว-ดํา) 
ความเร็ว 4 แผ่นตอ่นาที  จาํนวน 3 
เครื่อง X 180,000 บาท รวมเป็นเงิน 
540,000 บาท 

   -หน่วยตรวจสอบภายใน 1 เครื่อง  
   -งานวินัยและนิติการ 1 เครื่อง  
   -งานสภามหาวิทยาลัย 1 เครื่อง 

รวมค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน 540,000 บาท
 

ครุภัณฑ์ 540,000
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กิจกรรม 
รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/
คุณลักษณะครุภัณฑ/์รูปแบบ
รายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

หมวดรายจ่าย จํานวนเงิน 

9. ซอ่มแซมหลังคาอาคาร
เทคโนโลยีอตุสาหกรรม (อาคาร 
15) 
(รหัสเบิกจ่าย : 102301020932) 
(รหัส GF16หลัก : 2016139002410003) 
(รหัส GF14หลัก : 201617000N3775) 
(รหัสแหล่งเงิน : 6211320) 

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  300,000 
บาท 
   1. ซ่อมแซมหลังคาอาคาร
เทคโนโลยีอตุสาหกรรม (อาคาร 15) 
1 งาน X 300,000 บาท รวมเป็นเงิน 
300,000 บาท 
 

รวมเป็นเงนิทัง้สิ้น 300,000 บาท 
 

สิ่งก่อสร้าง 300,000

10. ปรับปรุงหอ้ง PLC งาน
นโยบายและแผน 
(รหัสเบิกจ่าย : 102301021032) 
(รหัส GF16หลัก : 2016139002410002) 
(รหัส GF14หลัก : 201617000N3775) 
(รหัสแหล่งเงิน : 6211320) 

 ค่าที่ดินและสิง่ก่อสร้าง 501,000 
บาท 
   1. ปรับปรุงห้อง PLC งานนโยบาย
และแผน 1 งาน X 501,000 บาท  
รวมเป็นเงิน 501,000 บาท 
 

รวมเป็นเงนิทัง้สิ้น 501,000  บาท 
 

สิ่งก่อสร้าง 501,000

11. ปรับปรุงอาคารสํานักศิลปะ
และวัฒนธรรม 
(รหัสเบิกจ่าย : 102301021132) 
(รหัส GF16หลัก : 2016139002410001) 
(รหัส GF14หลัก : 201617000N3775) 
(รหัสแหล่งเงิน : 6211320) 

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  3,000,000 
บาท 
   1. ปรับปรุงอาคารสํานักศลิปะ
และวัฒนธรรม  1 งาน X 3,000,000 
บาท    รวมเป็นเงิน 3,000,000 
บาท 
 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,000,000  บาท 
 

สิ่งก่อสร้าง 3,000,000

12. ก่อสร้างอาคารหอพัก
นักศึกษา สูง 6 ชั้น 
(รหัสเบิกจ่าย : 102301021232) 
(รหัส GF16หลัก : 2016139002420001) 
(รหัส GF14หลัก : 201617000N3775) 
(รหัสแหล่งเงิน : 6211320) 

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 65,053,900 
บาท 
   1. ก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษา 
สูง 6ชั้น  1 งาน X 65,053,900 บาท 
รวมเป็นเงิน 65,053,900 บาท 
 

รวมเป็นเงนิทัง้สิ้น  65,053,900  
บาท 
 

สิ่งก่อสร้าง 65,053,900

  รวมทั้งสิน้ 70,967,800
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15. แนวทางการประเมินโครงการ 
      สิ่งที่ต้องการประเมิน 
 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ 
      วธิีที่ใช้ในการประเมิน  

จัดซือ้/จดัจ้าง/เบิกจ่าย/รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ 
      ผู้ประเมิน  

ผู้อํานวยการสาํนักงานอธิการบด ี
 
 

                                                                       
ลงชื่อ.....................................................ผู้ขออนุมตัโิครงการ 
           (นายพูนชัย  คทาวัชรกุล) 
      ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี 
                                                       
 
 
                          
ลงชื่อ.....................................................ผู้อนุมัตโิครงการ 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยฤทธ์ิ  ศิลาเดช)  
              รักษาราชการแทน 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง      
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



54 
 

 

 
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 

โครงการเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

แหลง่งบประมาณ  1, งบประมาณแผ่นดิน   
1. โครงการ สนับสนุนการจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   รหัสโครงการ 6216000023 
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้อาํนวยการสํานักงานอธิการบด ี   หนว่ยงาน สํานักงานอธิการบดี (ส่วนกลาง) 
3. โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 
     ยุทธศาสตร์ที ่03, ยุทธศาสตรท์ี่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา 
4. โครงการสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจําปีของมหาวิทยาลัย 
     แผนงาน  แผนงานพ้ืนฐาน 
     ผลผลิต  ผู้สําเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
     งาน/โครงการ  งานจัดการศึกษา/พัฒนานักศึกษา 
5. หลกัการและเหตุผล 
 สํานักงานอธิการบดีในฐานะเป็นหน่วยงานสนับสนุนภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา จําเป็นต้องมี
ทรัพยากร ได้แก่ บุคลากร งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ และการบริหารจัดการให้เพียงพอต่อการสนับสนุนการ
ผลิตบัณฑิต การวิจัยพัฒนาท้องถิ่น        ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังน้ัน สํานักงานอธิการบดี 
จึงจําเป็นต้องจัดการสิ่งปลูกสร้าง  
6. วัตถปุระสงค์โครงการ 
 1.เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่ของส่วนราชการต่างๆในมหาวิทยาลัยให้ปฏิบัติภารกิจ
ได้บรรลุเป้าหมาย  
  2.เพ่ือให้ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการทุกหน่วยงานในสํานักงานอธิการบด ี
7. กลุ่มเป้าหมาย 
 ผู้รับบริการ นักศึกษา ข้าราชการ อาจารย์ และบุคลากร 
8. รูปแบบกิจกรรม  
 วางแผน / กําหนดรายละเอยีดคุณลักษณะ / จดัซือ้จดัจ้าง / ทําสญัญา / ตรวจรับ / เบิกจ่าย   
9. สถานที่ดําเนินการ 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
10.  ตัวชีว้ัดความสําเร็จของโครงการ (Output) 

ตัวชีว้ัด(Indicators) หนว่ยนบั ค่าเป้าหมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. การเบิกจา่ยงบประมาณตามแผน ร้อยละ 80 
   2. การเบิกจา่ยงบประมาณงบลงทุน ร้อยละ 85 
   3. การเบิกจา่ยงบประมาณในภาพรวม ร้อยละ 80 
เชิงคุณภาพ    
   1. การจัดซือ้จดัจ้าง งบลงทุนเป็นไปตามมาตรฐานที่กําหนด ร้อยละ 80 
เชิงเวลา   
   1. โครงการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาทีกํ่าหนด ร้อยละ 100 
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11.  ตัวชีว้ัดความสําเร็จของกิจกรรม (Output) 

กิจกรรม ตัวชีว้ัด(Indicators) หนว่ยนบั

ค่าเป้าหมาย(Target) 
ปี 2561 ปี 2562 
ไตรมาส 1
(ต.ค.61 – 
ธ.ค.61) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.62 – 
มี.ค.62) 

ไตรมาส 3
(เม.ย.62 - 
มิ.ย.62) 

ไตรมาส 4
(ก.ค.62 - 
ก.ย.62) 

1. ปรับปรุงกระเบ้ือง
หลังคาอาคารปฏิบัติการ
สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา 

ตัวชี้วัดเชิงปรมิาณ : 
ปรับปรุงกระเบ้ือง
หลังคาอาคาร
ปฏิบัติการสาขาวิชา
เทคโนโลยีโยธา 

งาน 1 - - - 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 
คณะกรรมการตรวจรับ
ได้ตรงตามแผนที่
กําหนด 

ร้อยละ 100 - - - 

 
12. ผลทีค่าดวา่จะได้รับ 
 1.สนับสนุนการปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่ของส่วนราชการต่างๆ ในมหาวิทยาลัยให้ปฏิบัติภารกิจได้
บรรลุเป้าหมาย  
  2.ผู้รับบริการมีความพึงพอใจตอ่การให้บริการทุกหน่วยงานสํานักงานอธิการบด ี
  3.อาคารมีสภาพเหมาะสมตอ่การให้บริการตอ่ผู้รับบริการ นักศึกษา ข้าราชการ และบุคลากรของ
มหาวิทยาลัย  
 
13. แผนการดําเนินงาน   

กิจกรรม หนว่ยนบั รวมทั้งสิน้

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน(บาท) 
ปี 2561 ปี 2562 
ไตรมาส 1
(ต.ค.61 – 
ธ.ค.61) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.62 – 
มี.ค.62) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.62 – 
มิ.ย.62) 

ไตรมาส 4
(ก.ค.62 – 
ก.ย.62) 

1. ปรับปรุงกระเบ้ืองหลังคา
อาคารปฏิบัติการสาขาวิชา
เทคโนโลยีโยธา 
 

งาน 464,600 464,600 - - - 
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14. งบประมาณท่ีใช ้

กิจกรรม 
รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/

คุณลักษณะครุภัณฑ/์รูปแบบรายการ
ที่ดินและสิ่งกอ่สร้าง 

หมวด
รายจ่าย จํานวนเงิน 

1. ปรับปรุงกระเบ้ืองหลังคา
อาคารปฏิบัติการสาขาวิชา
เทคโนโลยีโยธา 
(รหัสเบิกจ่าย : 102202030132) 
(รหัส GF16หลัก : 2016139001410001) 
(รหัส GF14หลัก : 201617000N3774) 
(รหัสแหล่งเงิน : 6211320) 

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  464,600 บาท 
   1. ปรับปรุงกระเบ้ืองหลังคาอาคาร
ปฏิบัติการสาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา 1 
งาน  X 464,600 บาท  รวมเป็นเงิน 
464,600 บาท 
 

รวมเป็นเงนิทัง้สิ้น 464,600 บาท 
 

สิ่งก่อสร้าง 464,600

  รวมทั้งสิน้ 464,600
 
 
 
15. แนวทางการประเมินโครงการ 
      สิ่งที่ต้องการประเมิน 
 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ  
      วธิีที่ใช้ในการประเมิน  

จัดซือ้/จดัจ้าง/เบิกจ่าย/รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ  
      ผู้ประเมิน  

ผู้อํานวยการสาํนักงานอธิการบด ี
 
 

                                                                       
ลงชื่อ.....................................................ผู้ขออนุมตัโิครงการ 
           (นายพูนชัย  คทาวัชรกุล) 
      ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี 
                                        
 
                          
ลงชื่อ.....................................................ผู้อนุมัตโิครงการ 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยฤทธ์ิ  ศิลาเดช)  
              รักษาราชการแทน 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง      
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มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
โครงการเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 
แหลง่งบประมาณ  1, งบประมาณแผ่นดิน   
1. โครงการ บริหารจัดการดา้นสาธารณูปโภค(สมทบชําระค่าสาธารณูปโภค)    รหัสโครงการ 6216000027 
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้อาํนวยการสํานักงานอธิการบด ี   หนว่ยงาน สํานักงานอธิการบดี (ส่วนกลาง) 
3. โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 
     ยุทธศาสตร์ที ่01, ยุทธศาสตรท์ี่ 1 พัฒนาท้องถิ่น 
4. โครงการสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจําปีของมหาวิทยาลัย 
     แผนงาน  แผนงานพ้ืนฐาน 
     ผลผลิต  ผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
     งาน/โครงการ  งานส่งเสริมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
5. หลกัการและเหตุผล 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ต้องให้การสนับสนุนการจัดการเรียน
การสอน เพ่ือให้มีความพร้อมในทุกๆด้าน จึงจําเป็นต้องมีทรัพยากร บริหารจัดการในการสนับสนุนภารกิจให้
บรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งมหาวิทยาลัย เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือให้การดําเนินการบรรลุเป้าหมายและ
ภาระหน้าที่ จําเป็นต้องจัดทรัพยากรให้เพียงพอต่อการสนับสนุนการจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
6. วัตถปุระสงค์โครงการ 
 เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานตามระหน้าที่ของส่วนราชการต่างๆในมหาวิทยาลัยฯให้ปฏิบัติภารกิจได้
บรรลุเป้าหมาย 
7. กลุ่มเป้าหมาย 
 หน่วยงานภายในมหาวิทยาลยั 
8. รูปแบบกิจกรรม  
 เบิกจ่ายงบประมาณชําระค่าสาธารณูปโภค 
9. สถานที่ดําเนินการ 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
10.  ตัวชีว้ัดความสําเร็จของโครงการ (Output) 

ตัวชีว้ัด(Indicators) หนว่ยนบั ค่าเป้าหมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผน ร้อยละ 100
เชิงคุณภาพ    
   1. ประสิทธิภาพในการเบิกจ่ายงบประมาณ ร้อยละ 100
เชิงเวลา   
   1. การเบิกจ่ายแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด ร้อยละ 100
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11.  ตัวชีว้ัดความสําเร็จของกิจกรรม (Output) 

กิจกรรม ตัวชีว้ัด(Indicators) หนว่ยนบั

ค่าเป้าหมาย(Target) 
ปี 2561 ปี 2562 
ไตรมาส 1
(ต.ค.61 – 
ธ.ค.61) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.62 – 
มี.ค.62) 

ไตรมาส 3
(เม.ย.62 - 
มิ.ย.62) 

ไตรมาส 4
(ก.ค.62 - 
ก.ย.62) 

1. สมทบค่า
สาธารณูปโภค (ศิลปะฯ) 

ตัวชี้วัดเชิงปรมิาณ : 
การเบิกจ่าย
งบประมาณในการ
สมทบชําระค่า
สาธารณูปโภค 

ครั้ง - - - 1

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 
ความสําเร็จของผลการ
เบิกจ่ายงบประมาณ 

ร้อยละ - - - 100

 
12. ผลทีค่าดวา่จะได้รับ 
 การบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง มีประสิทธิภาพประสิทธิผล ตรงตาม
ภารกิจของมหาวิทยาลัยฯ 
 
13. แผนการดําเนินงาน   

กิจกรรม รวมทั้งสิน้ 

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน(บาท) 
ปี 2561 ปี 2562 
ไตรมาส 1
(ต.ค.61 – 
ธ.ค.61) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.62 – 
มี.ค.62) 

ไตรมาส 3
(เม.ย.62 – 
มิ.ย.62) 

ไตรมาส 4
(ก.ค.62 – 
ก.ย.62) 

1. สมทบค่าสาธารณูปโภค (ศิลปะฯ) 287,600 - - - 287,600
 
14. งบประมาณท่ีใช ้

กิจกรรม 
รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลักษณะ

ครุภัณฑ์/รูปแบบรายการท่ีดนิและ
สิ่งก่อสร้าง 

หมวด
รายจ่าย จํานวนเงิน 

1. สมทบค่าสาธารณูปโภค 
(ศิลปะฯ) 
(รหัสเบิกจ่าย : 102501070154) 
(รหัส GF16หลัก : 2016139004700001) 
(รหัส GF14หลัก : 201617000N3777) 
(รหัสแหล่งเงิน : 6211500) 

ค่าสาธารณูปโภค 287,600 บาท 
   1. สมทบชําระค่าสาธารณปูโภค  (ด้าน
ศิลปะฯ) จํานวน 1 ครั้ง X 287,600 บาท   
รวมเป็นเงิน 287,600 บาท 
 

รวมเป็นเงนิทัง้สิ้น 287,600 บาท 
 

รายจ่าย
อื่น 

287,600

  รวมทั้งสิน้ 287,600
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15. แนวทางการประเมินโครงการ 
      สิ่งที่ต้องการประเมิน 
 รายงานแผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ 
      วธิีที่ใช้ในการประเมิน  

รายงานแผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ 
      ผู้ประเมิน  

ผู้อํานวยการสาํนักงานอธิการบด ี
 
 

                                                                       
ลงชื่อ.....................................................ผู้ขออนุมตัโิครงการ 
           (นายพูนชัย  คทาวัชรกุล) 
      ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี 
                                                       
 
                          
ลงชื่อ.....................................................ผู้อนุมัตโิครงการ 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยฤทธ์ิ  ศิลาเดช)  
              รักษาราชการแทน 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง      
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มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
โครงการเงินงบประมาณแผ่นดิน  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 
แหลง่งบประมาณ  1, งบประมาณแผ่นดิน   
1.  โครงการ พัฒนารูปแบบการดูแลคุณภาพผูสู้งอาย ุ   รหัสโครงการ 6216000028 
2.  ผู้รับผิดชอบโครงการ รองอธิการบดีฝ่ายนโยบาย แผน งบประมาณ และขับเคลือ่นยุทธศาสตร์   
 หนว่ยงาน สํานักงานอธิการบดี (ส่วนกลาง) 
3.  โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวทิยาลัย 
     ยุทธศาสตร์ที ่06, ยุทธศาสตรท์ี่ 6 พัฒนาระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย 
4.  โครงการสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจําปีของมหาวิทยาลัย 
     แผนงาน  แผนงานยุทธศาสตร ์
     ผลผลิต  โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาทอ้งถิ่น 
     งาน/โครงการ  มหาวิทยาลัยราขภัฏเพ่ือการพัฒนาทอ้งถิ่น 
5.  หลกัการและเหตุผล 
  ปัจจุบันประเทศไทยมีประชากรประมาณ 70 ล้านคน มีจํานวนผู้สูงอายุประมาณร้อยละ 14.5 ใน
ขณะเดียวกันอัตราการเกิดของประชากรไทยซึ่งมีแนวโน้มลดลง ทําให้ผู้ที่อยู่ในช่วงอายุวัยทํางานมีสัดส่วน
ลดลง ส่งผลให้ภาพรวมของประเทศต้องใช้งบประมาณหรือค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุเพ่ิมมากขึ้น
ทุกปี ประกอบกับผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีปัญหาความเสื่อมถอยสุขภาพและมีโรคเรื้อรัง ได้แก่ โรคความดันโลหิต
สูง โรคเบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคซึมเศร้า โรคอ้วน โรคกระดูกและข้อเสื่อม ปัญหาเก่ียวกับ
สายตา ปัญหาการบดเค้ียวและการกลืนอาหารและการขับถ่าย รวมทั้งความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตร
ประจําวันและช่วยเหลือตนเองลดลง  ซึ่งมีแนวโน้มที่จะอยู่ตามลําพังมากขึ้น เป็นต้น การส่งเสริมและดูแล
สุขภาพผู้สูงอายุให้มีความแข็งแรงแบบองค์รวมท้ังกายและจิต เพ่ือที่จะสามารถดําเนินชีวิตให้มีคุณภาพชีวิตที่
ดีและมีความสุขได้ในสังคมยุคปัจจุบันโดยไม่เป็นภาระกับครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติโดยรวม  
ตามแผนการพัฒนาในแผนยุทธ์ศาสตร์ชาติ 20 ปี              การพัฒนาการส่งเสริมและดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ
ให้ทั่วถึงและรวมทั้งด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคมเพ่ือให้มี สภาพแวดล้อมที่
ดี และการสร้างสรรค์นวัตกรรมสุขภาพที่เอื้อต่อการดํารงชีวิตในสังคมสูงวั 
6.  วัตถุประสงคโ์ครงการ 
  1. เพ่ือพัฒนาสง่เสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 4 มิต ิให้มคีุณภาพชวิีตที่ด ี       
  2. เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ        
  3. เพ่ือเป็นศูนย์กลางวิชาการเครือข่ายการเรียนรู้และนวัตกรรมการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ  
7.  กลุ่มเป้าหมาย 
  ผู้สูงอายุในเขตพ้ืนที่จังหวัดราชบุร ี
8.  รูปแบบกิจกรรม  
  อบรมการสร้างเสริมและดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ในรูปแบบการบรรยายและปฏิบัต ิ
9.  สถานทีดํ่าเนนิการ 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง, รพ.สต.บ้านเลือก/บ้านไร่/ท่าชุมพล/ดอนแฉลบ/เกาะตาพุด/วัด
แก้ว /วังเย็น/สวนกล้วย, องค์การบริหารสว่นตําบลจอมบึง และเขตพ้ืนที่ชายแดนจังหวัดราชบุร ี
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10.  ตัวชีว้ัดความสําเร็จของโครงการ (Output) 

ตัวชีว้ัด(Indicators) หนว่ยนบั ค่าเป้าหมาย
(Target) 

เชิงปริมาณ   
   1. จํานวนผูสู้งอายุที่เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ไม่น้อยกว่า คน 50 
   2. จํานวนนวัตกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ นวัตกรรม 1 
   3. มีศูนย์การเรียนรู้และนวัตกรรมทางภูมิปัญญาไทยด้านส่งเสริม
สุขภาพผู้สูงอายุ 

แห่ง 1 

เชิงคุณภาพ    
   1. คุณภาพชีวิตผูสู้งอายใุนชุมชนเพ่ิมขึน้ ร้อยละ 80 
   2. ผูสู้งอายมุีความสุข สุขภาพจิตดีขึ้น ร้อยละ 80 
เชิงเวลา   
   1. โครงการแล้วเสร็จภายในระบะเวลาทีกํ่าหนด ร้อยละ 95 

 
11.  ตัวชีว้ัดความสําเร็จของกิจกรรม (Output) 

กิจกรรม ตัวชีว้ัด(Indicators) หนว่ย
นับ 

ค่าเป้าหมาย(Target) 
ปี 2561 ปี 2562 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.61 – ธ.ค.61)
ไตรมาส 2 

(ม.ค.62 – มี.ค.
62) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.62 - มิ.ย.62

ไตรมาส 4 
(ก.ค.62 - ก.ย.62)

1. โรงเรียนสร้างสุขผู้สูงอายุ
ยุค 4.0 (รพ.ส.ต.) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวน
ผู้สูงอายุเข้าร่วมกิจกรรม 

คน 70 140 210 - 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สูงอายุ  มี
ความสุข สุขภาพจิตดีขึ้น 

ร้อยละ 80 80 80 - 

2. โรงเรียนสร้างสุขผู้สูงอายุ 
4.0  องค์การบริหารจอมบึง
ส่วนตําบลจอมบึง 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวน
ผู้เข้าร่วมอบรม 

คน - - 50 - 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความ
พึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรม 

ร้อยละ - - 80 - 

3. สร้างสุขปันรอยยิม้ตาม
รอยวิถีไทย 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวน ผู้เขา้
อบรม 

คน - 60 - - 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความ
พึงพอใจของผู้เข้าอบรม 

ร้อยละ - 80 - - 

4. แบ่งปันความสุขและ
ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุใน
เขตพืน้ที่ชายแดนจังหวัด
ราชบุร ี

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวน
ผู้เข้าร่วมอบรม 

คน - 60 - - 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความ
พึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรม 

ร้อยละ - 80 - - 

5. Elderly  Empowerment 
Performance Supporting 
by the College of 
Muaythai study and Thai 
Traditional Medicine 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวน
ผู้เข้าร่วมอบรม 

คน - 60 - - 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความ
พึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรม 

ร้อยละ - 80 - - 

6. ขับเคลื่อนโครงการ
พัฒนารูปแบบการดูแล
คุณภาพผู้สูงอายุ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํารนวนครั้ง
ในการจัดประชุม 

ครั้ง 10 6 6 2 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสําเร็จ
ของการดําเนินโครงการ 

ร้อยละ 80 80 80 80 
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12. ผลทีค่าดวา่จะได้รับ 
  1. ผู้สูงอายุมีคณุภาพชีวิตทีด่ ีมีความสุข    
  2. ผู้สูงอายุมีพลัง มีความรู้และมีศักยภาพเพ่ิมคุณค่าในตนเอง    
  3.  นวัตกรรมสง่เสริมสุขภาพผู้สูงอาย ุ  
 

13. แผนการดําเนินงาน   

กิจกรรม รวมทั้งสิน้
แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน(บาท) 

ปี 2561 ปี 2562 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.61 – ธ.ค.61) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.62 – มี.ค.62) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.62 – มิ.ย.62) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.62 – ก.ย.62) 
1. โรงเรียนสร้างสุขผู้สูงอายุยุค 4.0 (รพ.ส.ต.) 1,748,080 330,000 660,000 758,080 - 
2. โรงเรียนสร้างสุขผู้สูงอายุ 4.0  องค์การ
บริหารจอมบึงส่วนตําบลจอมบึง 

194,300 - - 194,300 - 

3. สร้างสุขปันรอยย้ิมตามรอยวิถีไทย 160,000 - 160,000 - - 
4. แบ่งปันความสุขและส่งเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอายุในเขตพ้ืนท่ีชายแดนจังหวัดราชบุรี 

129,800 - 129,800 - - 

5. Elderly Empowerment Performance 
Supporting by the College of Muaythai study 
and Thai Traditional Medicine 

210,200 - 210,200 - - 

6. ขับเคล่ือนโครงการพัฒนารูปแบบการดูแล
คุณภาพผู้สูงอายุ 

57,620 24,000 14,400 14,400 4,820 

 

14. งบประมาณท่ีใช ้

กิจกรรม รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลักษณะ
ครุภัณฑ์/รูปแบบรายการท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 

หมวด
รายจ่าย จํานวนเงิน 

1. โรงเรียนสร้างสุขผู้สูงอายุยุค 4.0 
(รพ.ส.ต.) 
(รหัสเบิกจ่าย  103801120154) 
(รหัส GF16 หลัก : 2016133025700001)
(รหัส GF14 หลัก : 201617000N3772) 
(รหัสแหล่งเงิน : 6211500) 

ค่าตอบแทน 874,800 บาท 
    1. ค่าตอบแทนวิทยากรหลัก ประจํา จํานวน 6 แห่ง X 9 
คร้ัง X 2 คน X 6 ชั่วโมง X 600 บาท รวมท้ังส้ิน = 
388,800 บาท 
    2. ค่าตอบแทนผู้ช่วยวิทยากร ประจํา 6 แห่ง X           
X 9 คร้ัง 5 คน X 6 ชั่วโมง X 300 บาท รวมท้ังส้ิน = 
486,000 บาท 
ค่าใช้สอย 824,500 บาท 
    1. ค่าอาหารกลางวันผู้เข้าร่วมอบรมและทีมงาน 
จํานวน 6 แห่ง X 9 คร้ัง X 77 คน X 1 มื้อ X 80บาท รวม
ทั้งส้ิน = 332,640 บาท 
    2. ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืมและวิทยากร  จํานวน 6 
แห่ง X 9 คร้ัง X 77 คน X 2 มื้อ X 35 บาท รวมท้ังส้ิน = 
291,060 บาท 
    3. ค่าป้ายไวนิล จํานวน 1 ป้าย รวมทัง้ส้ิน=1,000 บาท 
    4. ค่าน้ํามันรถตู้ จํานวน 6 แห่ง X 9 คร้ัง รวมท้ังส้ิน = 
27,000 บาท 
    5. ค่าเดินทางไปราชการผู้ประสานงานและทีมงาน 
จํานวน 6 แห่ง X 9 คร้ัง X 10 คน X 120 บาท รวมท้ังส้ิน = 
64,800 บาท     
    6. ค่าบํารุงรถบัส จํานวน 2 วัน X 6 คร้ัง X 3,000บาท รวม
ทั้งส้ิน = 36,000 บาท 

รายจ่ายอ่ืน 1,748,080 
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กิจกรรม รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลักษณะ
ครุภัณฑ์/รูปแบบรายการท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 

หมวด
รายจ่าย จํานวนเงิน 

     7. ค่าน้ํามันรถบัส จํานวน 2 คัน X 6 คร้ัง X 6,000 บาท รวม
ทั้งส้ิน = 72,000 บาท 
ค่าวัสดุ 48,780 บาท 
    1. กระดาษ จํานวน 20 รีม X 115 บาท รวมท้ังส้ิน = 
2,300 บาท 
    2. ปากกา จํานวน 70 ด้าม X 6 คร้ัง X 10บาท รวม
ทั้งส้ิน = 4,200 บาท 
    3. กระเป๋า จํานวน 70 ใบ X 6 คร้ัง X 80 บาท รวม
ทั้งส้ิน = 33,600 บาท 
    4. หมึกก๊อปปี้ปร้ิน จํานวน 1 ชุด รวมทั้งส้ิน = 3,110 
บาท 
    5. ค่าวัสดุอ่ืนๆ จํานวน 6 คร้ัง รวมท้ังส้ิน= 5,570 บาท 
รวมเป็นเงินทัง้สิ้น  1,748,080 บาท 

  

2. โรงเรียนสร้างสุขผู้สูงอายุ 4.0  
องค์การบริหารจอมบึงส่วนตําบลจอมบึง 
(รหัสเบิกจ่าย  103801120254) 
(รหัส GF16 หลัก : 2016133025700001)
(รหัส GF14 หลัก : 201617000N3772) 
(รหัสแหล่งเงิน : 6211500) 

ค่าตอบแทน 81,000 บาท 
    1. ค่าตอบแทนวิทยากรกลุ่ม จํานวน 15 คร้ัง X 3 คน  X 3 
ชั่วโมง X 600 บาท รวมท้ังส้ิน = 81,000 บาท 
ค่าใช้สอย 113,300 บาท 
    1. ค่าอาหารกลางวันและเคร่ืองด่ืม จํานวน 15 คร้ัง X 
50 คน X 1 มื้อ X 80 บาท รวมท้ังส้ิน = 60,000 บาท 
    2. ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม จํานวน 15 คร้ัง X 50 คน 
X 2 มื้อ X 35 บาท รวมท้ังส้ิน = 52,500 บาท 
    3. ค่าถ่ายเอกสารประกอบการจัดกิจกรรม รวมท้ังส้ิน 
= 800 บาท 
รวมเป็นเงินทัง้สิ้น 194,300 บาท 

รายจ่ายอ่ืน 194,300 

3. สร้างสุขปันรอยยิ้มตามรอยวิถีไทย 
(รหัสเบิกจ่าย  103801120354) 
(รหัส GF16 หลัก : 2016133025700001)
(รหัส GF14 หลัก : 201617000N3772) 
(รหัสแหล่งเงิน : 6211500) 

ค่าตอบแทน 50,400 บาท 
    1. ค่าตอบแทนวิทยากร จํานวน 6 คน X 14 ชั่วโมง X 
600บาท รวมท้ังส้ิน = 50,400 บาท 
ค่าใช้สอย 45,600 บาท 
    1. ค่าอาหารกลางวันและเคร่ืแงด่ืม จํานวน 60 คน X 
2 มื้อ X 120 บาท รวมท้ังส้ิน = 14,400 บาท 
    2. ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม จํานวน 60 คน X 4 มื้อ X 
35 บาท รวมท้ังส้ิน = 8,400 บาท 
    3. ค่าจ้างนักแสดงศิลปะมวยไทย 7 คู่ จํานวน 14 คน X 
1,000 บาท รวมท้ังส้ิน = 14,000 บาท 
    4. ค่ายานพาหนะในการเดินทางประสานการจัด
กิจกรรม จํานวน 1 คร้ัง รวมท้ังส้ิน = 3,600 บาท 
    5. ค่าจ้างทําปา้ยไวนิล จํานวน 1 ป้าย รวมท้ังส้ิน = 
1,200 บาท 
    6. ค่าเข้าเล่มเอกสารประกอบการอบรม จํานวน 60 
ชุด X 50 บาท รวมทั้งส้ิน = 3,000 บาท     
    7. ค่าเข้าเล่มรายงานผลการดําเนินโครงการ จํานวน 5 
เล่ม X 200 บาท รวมทั้งส้ิน = 1,000 บาท 
 

รายจ่ายอ่ืน 160,000 
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กิจกรรม รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลักษณะ
ครุภัณฑ์/รูปแบบรายการท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 

หมวด
รายจ่าย จํานวนเงิน 

 ค่าวัสดุ 64,000 บาท 
    1. จ๊ิกซอล จํานวน 60 แผ่น X 800 บาท รวมท้ังส้ิน = 
48,000 บาท 
    2. เชือกขาว จํานวน 2 ถุง X 2,000 บาท รวมท้ังส้ิน = 
4,000 บาท 
    3. ชุดส่งเสริมสุขภาพด้วยศาสตร์ภูมิปัญญาไทย จํานวน 
60 ชุด X 200 บาท รวมท้ังส้ิน = 12,000 บาท 
รวมเป็นเงินทัง้สิ้น 160,000 บาท 

  

4. แบ่งปันความสุขและส่งเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอายุในเขตพ้ืนที่ชายแดนจังหวัด
ราชบุรี 
(รหัสเบิกจ่าย  103801120454) 
(รหัส GF16 หลัก : 2016133025700001)
(รหัส GF14 หลัก : 201617000N3772) 
(รหัสแหล่งเงิน : 6211500) 

ค่าตอบแทน 50,400 บาท 
    1. ค่าตอบแทนวิทยากร จํานวน 6 คน X 14 ชั่วโมง X 
600บาท รวมท้ังส้ิน = 50,400 บาท 
ค่าใช้สอย 64,400 บาท 
    1. ค่าจ้างนักแสดงศิลปะมวยไทย 7 คู่ จํานวน 14 คน X 
1,000 บาท รวมท้ังส้ิน = 14,000 บาท 
    2. ค่าจ้างเหมารถบัส จํานวน 2 คัน X 6,200 บาท รวม
ทั้งส้ิน = 12,400 บาท 
    3. ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง จํานวน 2 คัน X 2,200 บาท 
รวมท้ังส้ิน = 4,400 บาท 
    4. ค่าที่พัก จํานวน 4 ห้อง X 1 คืน X 1,400 บาท รวม
ทั้งส้ิน = 5,600 บาท 
    5. ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม จํานวน 60 คน X  4 
มื้อ X 35 บาท รวมทั้งส้ิน = 8,400 บาท 
    6. ค่าอาหารกลางวันและเคร่ืองด่ืม จํานวน 60 คน X 
2 มื้อ X 120 บาท รวมท้ังส้ิน = 14,400 บาท 
    7. ค่าจ้างทําป้ายไวนิล จํานวน 1 ป้าย รวมท้ังส้ิน = 
1,200 บาท 
    8. ค่าเข้าเล่มเอกสารประกอบการอบรม จํานวน 60 
ชุด X 50 บาท รวมทั้งส้ิน = 3,000 บาท 
    9. ค่าเข้าเล่มรายงานผลการดําเนินโครงการ จํานวน 5 
เล่ม X 200 บาท รวมทั้งส้ิน = 1,000 บาท 
ค่าวัสดุ 15,000 บาท 
    1. ชุดเส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ จํานวน 60 ชุด X 250 
บาท รวมท้ังส้ิน = 15,000 บาท 
รวมเป็นเงินทัง้สิ้น 129,800 บาท 

รายจ่ายอ่ืน 129,800 

5. Elderly Empowerment 
Performance Supporting by the 
College of Muaythai study and 
Thai Traditional Medicine 
(รหัสเบิกจ่าย  103801120554) 
(รหัส GF16 หลัก : 2016133025700001)
(รหัส GF14 หลัก : 201617000N3772) 
(รหัสแหล่งเงิน : 6211500) 

ค่าตอบแทน 75,600 บาท 
    1. ค่าตอบแทนวิทยากร จํานวน 6 คน X 21 ชั่วโมง X 
600 บาท รวมท้ังส้ิน = 75,600 บาท 
ค่าใช้สอย 93,200 บาท 
    1. ค่าจ้างนักแสดงศิลปะมวยไทย 7 คู่ จํานวน 14 คน  X 
1,000 บาท รวมท้ังส้ิน = 14,000 บาท 
    2. ค่าอาหารกลางวันและเคร่ืองด่ืม จํานวน 60 คน X 
3 มื้อ X 120 บาท รวมท้ังส้ิน = 21,600 บาท 
    3. ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม จํานวน 60 คน X  6 
มื้อ X 35 บาท รวมทั้งส้ิน = 12,600 บาท 

รายจ่ายอ่ืน 210,200 



65 

 

กิจกรรม รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลักษณะ
ครุภัณฑ์/รูปแบบรายการท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 

หมวด
รายจ่าย จํานวนเงิน 

     4. ค่าจัดทําป้ายไวนิล จํานวน 3 ป้าย X 1,000 
บาท รวมท้ังสิ้น = 3,000 บาท 
    5. ค่าน้ํามันเชื้อเพลิงในการไปประสานงาน
ผู้เข้าร่วมอบรม จํานวน 1 คร้ัง รวมท้ังสิ้น = 2,000 
บาท 
    6. ค่าจัดทําชุดมงคล ประเจียด และผ้าพันมือ 
จํานวน 60 ชุด X 150 บาท รวมท้ังสิ้น = 9,000 
บาท 
    7. ค่าจ้างทํา Atanding 10 ทักษะ จํานวน 10 
ตัว X 1,500 บาท รวมท้ังสิ้น = 15,000 บาท 
    8. ค่าเข้าเล่มรายงานสรุปผลการดําเนิน
โครงการ จํานวน 5 ชุด X 200 บาท รวมท้ังสิ้น = 
1,000 บาท 
    9. ค่าจ้างเหมารถ รับ-ส่ง ผู้เข้าร่วมอบรม 
จํานวน 5 คัน X 3,000 บาท รวมท้ังสิ้น = 
15,000 บาท 
ค่าวัสดุ 41,400 บาท 
    1. ท่อ PVC จํานวน 1 คร้ัง รวมทั้งสิ้น = 3,000
บาท 
    2. ชุดอุปกรณ์ส่งเสริมสุขภาพ จํานวน 60 ชุด 
X 300 บาท รวมท้ังสิ้น = 18,000 บาท 
    3. เชือก จํานวน 1 ถุง รวมท้ังสิ้น = 2,400 
บาท 
    4. ชุดอุปกรณ์เสริมการสร้างกล้ามเนื้อ จํานวน   
60 ชุด X 200 บาท รวมท้ังสิ้น = 12,000 บาท 
    5. ชุดอุปกรร์การเสริมสร้างพลังอํานาจ (ด้าน
สุขภาพจิต) จํานวน 60 ชุด X 100 บาท รวมทั้งสิ้น 
= 6,000 บาท 
รวมเป็นเงินท้ังสิ้น 210,200 บาท 

 

6. ขับเคล่ือนโครงการพัฒนา
รูปแบบการดูแลคุณภาพผู้สูงอายุ 
(รหัสเบิกจ่าย  103801121554) 
(รหัส GF16 หลัก : 
2016133025700001) 
(รหัส GF14 หลัก : 201617000N3772)
(รหัสแหล่งเงิน : 6211500) 

ค่าตอบแทน 8,400 บาท 
    1. ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
จํานวน 6 คน X 28 ชั่วโมง X 50 บาท รวมท้ังสิ้น 
= 8,400 บาท 
ค่าใช้สอย 44,400 บาท 
    1. ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม จํานวน 20 คน 
X 24 ม้ือ X 35 บาท รวมท้ังสิ้น = 16,800 บาท 
    2. ค่าอาหารกลางวัน จํานวน 20 คน X 10 ม้ือ 
X 80 บาท รวมท้ังสิ้น = 16,000 บาท 
    3. ค่าจัดทําเล่มเอกสารสรุปผลการดําเนินงาน 
จํานวน 10 เล่ม X 200 บาท รวมท้ังสิ้น = 2,000 
บาท 
    4. ค่าถ่ายเอกสารประกอบการประชุม จํานวน   

รายจ่ายอ่ืน 57,620 
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กิจกรรม รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลักษณะ
ครุภัณฑ์/รูปแบบรายการท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 

หมวด
รายจ่าย จํานวนเงิน 

20 ชุด X 24 คร้ัง X 20 บาท รวมทั้งสิ้น = 9,600 
บาท 
ค่าวัสดุ 4,820 บาท 
    1. ค่าวัสดุอ่ืนๆ รวมท้ังสิ้น = 4,820 บาท 
รวมเป็นเงินท้ังสิ้น 57,620 บาท 

  รวมทั้งสิน้ 2,500,000
 
 
 
15. แนวทางการประเมินโครงการ 
      สิ่งที่ต้องการประเมิน 
  ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 
      วธิีที่ใช้ในการประเมิน  

รายงานผลการดําเนินงาน รายงานผลการใชจ้่ายงบประมาณ 
      ผู้ประเมิน  

รองอธิการบดี ฝ่ายนโยบาย แผน และงบประมาณ 
 
 
 
      ลงชื่อ............................................................ผู้ขออนุมัตโิครงการ 
         (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณฐพรภัทร์   อินทร์ศริิพงษ์) 
           รองอธิการบดีฝ่ายนโยบาย แผน งบประมาณ  
          และขับเคลือ่นยุทธศาสตร ์
 
 
                          
       ลงชื่อ.....................................................ผู้อนุมัตโิครงการ 
          (ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.ชยัฤทธ์ิ  ศลิาเดช)  
                         รักษาราชการแทน 
       อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง      
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มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
คําของบประมาณ ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 
แหลง่งบประมาณ  1, งบประมาณแผ่นดิน   
1. โครงการ สนับสนุนการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ (ด้านสังคมฯ)  รหัสโครงการ 6227000003 
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้อาํนวยการกองนโยบายและแผน  หนว่ยงาน กองนโยบายและแผน 
3. โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 
     ยุทธศาสตร์ที่ 06, ยุทธศาสตรท์ี่ 6 พัฒนาระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย 
     กลยุทธ ์0604, S4 ส่งเสริมสนับสนุนการดําเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
     ตัวช้ีวัดที ่KPI : 4 ร้อยละของหน่วยงานที่ดําเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
4. โครงการสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจําปีของมหาวิทยาลัย 
     แผนงาน  แผนงานพ้ืนฐาน 
     ผลผลิต [plansubtype] 
     งาน/โครงการ  งานบริหารจัดการ/พัฒนา/งานประกันคุณภาพการศึกษา 
5. หลักการและเหตุผล 
       การดําเนินงานและพัฒนากองนโยบายและแผนเป็นส่วนหน่ึงที่สําคฐัในการขับเคลือ่นนโยบาย
และภารกิจของมหาวิทยาลัย ซึ่งการดําเนินการด้านงบประมาณ การตดิตาม ประเมินผลและการขับเคล่ือน
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยตามกระบวนการพัฒนาแผนน้ัน จึงเป็นภารกิจสําคัญของกองนโยบายและแผนที่ตอ้ง
ดําเนินการเพ่ือให้การขับเคลือ่นนโยบาย ภารกิจ ยุทธศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยบรรลตุามเป้าหมายที่กําหนด
ไว้ 
6. วัตถุประสงค์โครงการ 
 1.  สนับสุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ 2.  ขับเคลือ่น นโยบาย 
ภารกิจ ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ ของมหาวิทยาลัย 
7. กลุ่มเป้าหมาย 
 ผู้บริหาร/บุคลากรกองนโยบายและแผน 
8. รปูแบบกิจกรรม  
 การจัดซือ้จดัจา้ง/ประชุม 
9. สถานที่ดําเนินการ 
 กองนโยบายและแผน 
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10.  ตัวชีว้ัดความสําเร็จของโครงการ (Output) 
ตัวชี้วัด(Indicators) หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย(Target) 

เชิงปริมาณ   
   1. การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผน ร้อยละ 80 
เชิงคุณภาพ    
   1. จัดซื้อ/จัดจ้างเป็นไปตามระเบียบพัสดุ ร้อยละ 80 
เชิงเวลา   
   1. โครงการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด ร้อยละ 80 

 
11.  ตัวชีว้ัดความสําเร็จของกิจกรรม (Output) 

กิจกรรม ตัวชี้วัด(Indicators) หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย(Target) 
ปี 2561 ปี 2562 
ไตรมาส 1

(ต.ค.61 – ธ.ค.61) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.62 – มี.ค.
62) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.62 - มิ.ย.

62) 

ไตรมาส 4
(ก.ค.62 - ก.ย.62) 

1. จัดซื้อวัสดุกองนโยบายและ
แผน 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวน
การจัดซื้อวัสดุ 

ครั้ง 2.00 2.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : วัสดุมี
ความพร้อมใช้งาน 

ร้อยละ 100.00 100.00 0.00 0.00 

2. จัดซื้อครุภัณฑ์ถังต้มน้ํา
ไฟฟ้า 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดซื้อ
ครุภัณฑ์ถังต้มน้ําไฟฟ้า 

ถัง 1.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ครุภัณฑ์
ถังต้มน้ําไฟฟ้ามีคุณภาพตรง
ตามมาตรฐานที่กําหนด 

ร้อยละ 100.00 0.00 0.00 0.00 

3. จัดซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์เก็บ
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ภายนอก 
(External Harddisk) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดซื้อ
ครุภัณฑ์อุปกรณ์เก็บ
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ภายนอก 
(External Harddisk) 

เครื่อง 2.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อุปกรณ์
เก็บข้อมูลคอมพิวเตอร์
ภายนอก (External 
Harddisk)มีคุณภาพตรงตาม
มาตรฐานท่ีกําหนด 

ร้อยละ 100.00 0.00 0.00 0.00 

4. จัดซื้อครุภัณฑ์เคร่ืองพิมพ์
แบบฉีดหมึก (Injet) 6 สี 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดซื้อ
ครุภัณฑ์เคร่ืองพิมพ์แบบฉีด
หมึก (Injet) 6 สี 

เครื่อง 2.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 
เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึก 
(Injet) 6 สีมีคุณภาพตรงตาม
มาตรฐานท่ีกําหนด 

ร้อยละ 100.00 0.00 0.00 0.00 

5. จัดซื้อครุภัณฑ์เก้าอ้ี
สํานักงาน 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดซื้อ
ครุภัณฑ์เก้าอ้ีสํานักงาน 

ตัว 4.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : เก้าอ้ี
สํานักงานมีคุณภาพตรงตาม
มาตรฐานท่ีกําหนด 
 

ร้อยละ 100.00 0.00 0.00 0.00 
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กิจกรรม ตัวชี้วัด(Indicators) หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย(Target) 
ปี 2561 ปี 2562 
ไตรมาส 1

(ต.ค.61 – ธ.ค.61) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.62 – มี.ค.
62) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.62 - มิ.ย.

62) 

ไตรมาส 4
(ก.ค.62 - ก.ย.62) 

6. บริการจัดการงาน
งบประมาณ ประกันคุณภาพ
และนโยบายแผนยุทธศาสตร์
ของมหาวิทยาลัยฯ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : บริการ
จัดการงานงบประมาณ 
ประกันคุณภาพและนโยบาย
แผนยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัยฯ 

งาน 1.00 1.00 1.00 1.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การ
ดําเนินงานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ร้อยละ 100.00 100.00 100.00 100.00 

7. ค่าบริการอินเตอร์เน็ต ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวน
การใช้บริการอินเตอร์ฎเน็ต 

ครั้ง 3.00 3.00 3.00 3.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การ
เบิกจ่ายเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ร้อยละ 100.00 100.00 100.00 100.00 

8. การจัดทําเอกสารรายงาน
ประจําปี/สารสนเทศของ
มหาวิทยาลัย 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวน
เอกสารเผยแพร่ 

เล่ม 0.00 300.00 300.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : เล่ม
รายงานมีประสิทธิภาพ 

ร้อยละ 0.00 100.00 100.00 0.00 

9. จัดประชุมเพ่ือรายงานผล
การดําเนินงานและทบทวน
แผนกลยุทธ์พัฒนา
มหาวิทยาลัย 4 ปี/แผนปฏิบัติ
ราชการ/แผนงานพัฒนา
คุณภาพประจําปี/แผนกยุทธ์
ทางการเงิน 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวน
ผู้เข้าร่วมประชุม 

คน 0.00 0.00 0.00 40.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การ
ดําเนินการประชุมเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ 

ร้อยละ 0.00 0.00 0.00 100.00 

 

12. ผลทีค่าดวา่จะได้รับ 
   กองนโยบายและแผน มีวัสดุ/ครุภัณฑ์เพียงพอตอ่การใชง้าน และสนับสนุนการจัดการศึกษาได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

13. แผนการดําเนินงาน   

กิจกรรม หน่วย
นับ รวมทั้งสิ้น 

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงนิ(บาท) 
ปี 2561 ปี 2562 
ไตรมาส 1

(ต.ค.61 – ธ.ค.61) 
ไตรมาส 2

(ม.ค.62 – มี.ค.62) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.62 – มิ.ย.62) 
ไตรมาส 4

(ก.ค.62 – ก.ย.62) 
1. จัดซ้ือวัสดุกองนโยบายและ
แผน 

ครั้ง 23,200.00 11,600.00 11,600.00 0.00 0.00

2. จัดซ้ือครุภณัฑ์ถังต้มนํ้า
ไฟฟา้ 

ถัง 16,000.00 16,000.00 0.00 0.00 0.00

3. จัดซ้ือครุภณัฑ์อุปกรณ์เก็บ
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ภายนอก 
(External Harddisk) 

เครือ่ง 17,800.00 17,800.00 0.00 0.00 0.00
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กิจกรรม หน่วย
นับ รวมทั้งสิ้น 

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงนิ(บาท) 
ปี 2561 ปี 2562 
ไตรมาส 1

(ต.ค.61 – ธ.ค.61) 
ไตรมาส 2

(ม.ค.62 – มี.ค.62) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.62 – มิ.ย.62) 
ไตรมาส 4

(ก.ค.62 – ก.ย.62) 
4. จัดซ้ือครุภณัฑ์เครื่องพิมพ์
แบบฉีดหมึก (Injet) 6 สี 

เครือ่ง 27,000.00 27,000.00 0.00 0.00 0.00

5. จัดซ้ือครุภณัฑ์เก้าอี้
สํานักงาน 

ตัว 27,200.00 27,200.00 0.00 0.00 0.00

6. บริการจัดการงาน
งบประมาณ ประกันคณุภาพ
และนโยบายแผนยุทธศาสตร์
ของมหาวทิยาลัยฯ 

กิจกรรม 30,000.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00

7. ค่าบริการอินเตอร์เน็ต ครั้ง 7,600.00 1,900.00 1,900.00 1,900.00 1,900.00
8. การจัดทําเอกสารรายงาน
ประจําปี/สารสนเทศของ
มหาวิทยาลยั 

เล่ม 145,000.00 0.00 90,000.00 55,000.00 0.00

9. จัดประชุมเพื่อรายงานผล
การดําเนินงานและทบทวน
แผนกลยทุธ์พฒันา
มหาวิทยาลยั 4 ปี/แผนปฏิบัติ
ราชการ/แผนงานพฒันา
คุณภาพประจําปี/แผนกยุทธ์
ทางการเงิน 

ครั้ง 217,400.00 0.00 0.00 0.00 217,400.00

 
14. งบประมาณท่ีใช ้

รหัสกิจกรรม กิจกรรม 

รายการ/รายละเอียด
ค่าใช้จ่าย/คุณลักษณะ

ครุภัณฑ์/รูปแบบรายการ
ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 

หมวด
รายจ่าย จํานวนเงิน 

102301030121 1. จัดซื้อวัสดุกองนโยบายและแผน ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุกอง
นโยบายและแผน 
-ค่าวัสดุ 23,200 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 23,200 
บาท

วัสดุ 23,200.00

102301030231 2. จัดซื้อครุภัณฑ์ถังต้มน้ําไฟฟ้า จัดซื้อครุภัณฑ์ถังต้มน้ําไฟฟ้า 
รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 16,000 
บาท 
 
รายการครุภัณฑ์ 
1. ครุภัณฑ์ถังต้มน้าํไฟฟ้า 

ราคา 16000 จํานวน 1 ถัง 

รวมเป็นเงิน 16,000.00 
บาท 
รวมค่าครุภัณฑ์ เปน็เงิน 
16,000.00 บาท 
 

ครุภัณฑ์ 16,000.00
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รหัสกิจกรรม กิจกรรม 

รายการ/รายละเอียด
ค่าใช้จ่าย/คุณลักษณะ

ครุภัณฑ์/รูปแบบรายการ
ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 

หมวด
รายจ่าย จํานวนเงิน 

102301030331 3. จัดซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์เก็บ
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ภายนอก 
(External Harddisk) 

จัดซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์เก็บ
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ภายนอก 
(External Harddisk) 
รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 17,800 
บาท 
รายการครุภัณฑ์ 
1. อุปกรณ์เก็บ
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ภายนอก 
(External Harddisk) 
ราคา 8900 จํานวน 2 เคร่ือง 

รวมเป็นเงิน 17,800.00 
บาท 
รวมค่าครุภัณฑ์ เปน็เงิน 
17,800.00 บาท 

ครุภัณฑ์ 17,800.00

102301030431 4. จัดซื้อครุภัณฑ์เคร่ืองพิมพ์แบบฉีด

หมึก (Injet) 6 สี 

จัดซื้อครุภัณฑ์เคร่ืองพิมพ์แบบ
ฉีดหมึก (Injet) 6 สี 
รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 27,000 
บาท 
รายการครุภัณฑ์ 
1. เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึก 

(Injet) 6 สี ราคา 13500 

จํานวน 2 เคร่ือง รวมเป็นเงิน 

27,000.00 บาท 
รวมค่าครุภัณฑ์ เปน็เงิน 
27,000.00 บาท 

ครุภัณฑ์ 27,000.00

102301030531 5. จัดซื้อครุภัณฑ์เก้าอ้ีสํานักงาน จัดซื้อครุภัณฑ์เก้าอ้ีสํานักงาน
รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 27,200 
บาท 
รายการครุภัณฑ์ 
1. เก้าอ้ีสํานักงาน ราคา 

6800 จํานวน 4 ตัว รวมเป็น

เงิน 27,200.00 บาท 
รวมค่าครุภัณฑ์ เปน็เงิน 
27,200.00 บาท 
 

ครุภัณฑ์ 27,200.00
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รหัสกิจกรรม กิจกรรม 

รายการ/รายละเอียด
ค่าใช้จ่าย/คุณลักษณะ

ครุภัณฑ์/รูปแบบรายการ
ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 

หมวด
รายจ่าย จํานวนเงิน 

102301030654 6. บริการจัดการงานงบประมาณ 
ประกันคุณภาพและนโยบายแผน
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยฯ 

บริการจัดการงานงบประมาณ 
ประกันคุณภาพและนโยบาย
แผนยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัยฯ 
รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 30,000 บาท

ตอบแทน 30,000.00

102301030754 7. ค่าบริการอินเตอร์เน็ต ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ
ค่าบริการอินเตอร์เน็ต 
-ค่าใช้สอย 7,600 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 7,600 บาท

ใช้สอย 7,600.00

102301030854 8. การจัดทําเอกสารรายงาน
ประจําปี/สารสนเทศของ
มหาวิทยาลัย 

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ
จัดทํารายงานประจําปี/
สารสนเทศของมหาวิทยาลัย 
-ค่าใช้สอย 145,000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 145,000 
บาท

ใช้สอย 145,000.00

102301030954 9. จัดประชุมเพ่ือรายงานผลการ
ดําเนินงานและทบทวนแผนกลยุทธ์
พัฒนามหาวิทยาลัย 4 ปี/แผนปฏิบัติ
ราชการ/แผนงานพัฒนาคุณภาพ
ประจําปี/แผนกยุทธ์ทางการเงิน 

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการจัด
ประชุมฯ 
-ค่าใช้สอย 212,100บาท 
-ค่าวัสดุ 5,300 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 217,400 
บาท

ใช้สอย,วัสดุ 217,400.00

   รวมทั้งสิ้น 511,200.00
15. แนวทางการประเมินโครงการ 
      สิ่งที่ต้องการประเมิน 
 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ 
      วธิีที่ใช้ในการประเมิน  

จัดซือ้/จดัจ้าง/เบิกจ่าย/รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ  
      ผู้ประเมิน  

ผู้อํานวยการกองนโยบายและแผน/รองอธิการบดีฝ่ายนโยบาย แผน งบประมาณ และขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร ์

 
        ลงชื่อ.....................................................ผู้ขออนุมตัโิครงการ 
             (ผู้อํานวยการกองนโยบายและแผน) 
                                                                                
        ลงชื่อ……………….…………………………………………ผู้อนุมตัโิครงการ 
             ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัยฤทธ์ิ  ศิลาเดช                        
รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
คําของบประมาณ ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 
แหลง่งบประมาณ  1, งบประมาณแผ่นดิน   
1. โครงการ สนับสนุนการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ (ด้านวิทยาศาสตร์ฯ)  รหัสโครงการ 6227000004 
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้อาํนวยการกองนโยบายและแผน  หนว่ยงาน กองนโยบายและแผน 
3. โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 
     ยุทธศาสตร์ที่ 06, ยุทธศาสตรท์ี่ 6 พัฒนาระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย 
     กลยุทธ ์0604, S4 ส่งเสริมสนับสนุนการดําเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
     ตัวชีว้ัดที ่KPI : 4 ร้อยละของหน่วยงานที่ดําเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
4. โครงการสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจําปีของมหาวิทยาลัย 
     แผนงาน  แผนงานพ้ืนฐาน 
     ผลผลิต [plansubtype] 
     งาน/โครงการ  งานบริหารจัดการ/พัฒนา/งานประกันคุณภาพการศึกษา 
5. หลักการและเหตุผล 
       การดําเนินงานและพัฒนากองนโยบายและแผนเป็นส่วนหน่ึงที่สําคฐัในการขับเคลือ่นนโยบาย
และภารกิจของมหาวิทยาลัย ซึ่งการดําเนินการด้านงบประมาณ การตดิตาม ประเมินผลและการขับเคล่ือน
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยตามกระบวนการพัฒนาแผนน้ัน จึงเป็นภารกิจสําคัญของกองนโยบายและแผนที่ตอ้ง
ดําเนินการเพ่ือให้การขับเคลือ่นนโยบาย ภารกิจ ยุทธศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยบรรลตุามเป้าหมายที่กําหนด
ไว้ 
6. วัตถุประสงค์โครงการ 
 1.  สนับสุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ 2.  ขับเคลือ่น นโยบาย 
ภารกิจ ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ ของมหาวิทยาลัย 
7. กลุ่มเป้าหมาย 
 ผู้บริหาร/บุคลากรกองนโยบายและแผน  
8. รูปแบบกิจกรรม  
 การจัดซือ้จดัจา้ง/ประชุม 
9. สถานที่ดําเนินการ 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
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10.  ตัวชีว้ัดความสําเร็จของโครงการ (Output) 
ตัวชี้วัด(Indicators) หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย(Target) 

เชิงปริมาณ   
   1. การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผน ร้อยละ 80 
เชิงคุณภาพ    
   1. จัดซ้ือ/จัดจ้างเป็นไปตามระเบียบพัสดุ ร้อยละ 80 
เชิงเวลา   
   1. โครงการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด ร้อยละ 80 

 

11.  ตัวชีว้ัดความสําเร็จของกิจกรรม (Output) 

กิจกรรม ตัวชี้วัด(Indicators) หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย(Target) 
ปี 2561 ปี 2562 
ไตรมาส 1

(ต.ค.61 – ธ.ค.61) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.62 – มี.ค.
62) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.62 - มิ.ย.62) 

ไตรมาส 4
(ก.ค.62 - ก.ย.62) 

1. จัดซ้ือวัสดุกองนโยบายและ
แผน 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนการ
จัดซ้ือวัสดุ 

งาน 1.00 1.00 1.00 1.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : วัสดุมีความ
พร้อมใช้งาน 

ร้อยละ 100.00 100.00 100.00 100.00 

       
 

12. ผลทีค่าดวา่จะได้รับ 
 กองนโยบายและแผน มีวัสดเุพียงพอต่อการใช้งาน และสนับสนุนการจัดการศึกษาไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพ  
 

13. แผนการดําเนินงาน   

กิจกรรม หน่วย
นับ รวมทั้งสิ้น 

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงนิ(บาท) 
ปี 2561 ปี 2562 
ไตรมาส 1

(ต.ค.61 – ธ.ค.61) 
ไตรมาส 2

(ม.ค.62 – มี.ค.62) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.62 – มิ.ย.62) 
ไตรมาส 4

(ก.ค.62 – ก.ย.62) 
1. จัดซื้อวัสดุกอง
นโยบายและแผน 

งาน 133,500.00 35,000.00 35,000.00 35,000.00 28,500.00 

 

14. งบประมาณท่ีใช ้

รหัสกิจกรรม กิจกรรม 

รายการ/รายละเอียด
ค่าใช้จ่าย/คุณลักษณะ

ครุภัณฑ์/รูปแบบ
รายการที่ดินและ

สิ่งก่อสร้าง 

หมวด
รายจ่าย จํานวนเงิน 

102201020121 1. จัดซื้อวัสดุกองนโยบายและแผน จัดซื้อวัสดุกองนโยบายและ
แผน 
รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 133,500 
บาท

วัสดุ 133,500.00

   รวมท้ังสิ้น 133,500.00
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15. แนวทางการประเมินโครงการ 
      สิ่งที่ต้องการประเมิน 
 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ 
      วธิีที่ใช้ในการประเมิน  

จัดซือ้/จดัจ้าง/เบิกจ่าย/รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ 
      ผู้ประเมิน  

ผู้อํานวยการกองนโยบายและแผน/รองอธิการบดีฝ่ายนโยบาย แผน งบประมาณ และขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร ์
 
 

 
ลงชื่อ.....................................................ผู้ขออนุมตัโิครงการ 
           (ผูอ้ํานวยการกองนโยบาและแผน)  
                                                                       
ลงชื่อ……………….…………………………………………ผู้อนุมัตโิครงการ 
     ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัยฤทธ์ิ   ศลิาเดช                 
                        รักษาราชการแทน 
     อธิการบดมีหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
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มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
คําของบประมาณ ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 
แหลง่งบประมาณ  1, งบประมาณแผ่นดิน   
1. โครงการ โครงการส่งเสริมและพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง  
รหัสโครงการ 6229000002 
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ ผศ.ดร.ชชัวาล  แอร่มหล้า  หน่วยงาน สํานักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพ
การศึกษา 
3. โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 
     ยุทธศาสตร์ที่ 03, ยุทธศาสตรท์ี่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา 
     กลยุทธ ์0306, S6 กํากับติดตามให้คณะและสาขาวิชารายงานผล PLC เสนอสภามหาวิทยาลัย 
     ตัวชีว้ัดที ่ 
4. โครงการสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจําปีของมหาวิทยาลัย 
     แผนงาน  แผนงานพ้ืนฐาน 
     ผลผลิต [plansubtype] 
     งาน/โครงการ  งานบริหารจัดการ/พัฒนา/งานประกันคุณภาพการศึกษา 
5. หลักการและเหตุผล 
 สํานักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษาเป็นหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยฯ ที่มีหน้าที่
รับผิดชอบประสานงานให้หน่วยงานหลักต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยฯ ไดแ้ก่ คณะ สํานัก และสถาบัน ตาม
โครงสร้างการบริหารงานดําเนินงานกําหนดระเบียบ วิธีการ ขั้นตอน บุคลากร  งบประมาณ และการประเมิน
คุณภาพภายใน เพ่ือเป็นการประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงานต่าง ๆ เหล่าน้ัน การประเมินคณุภาพ
ภายใน จึงมีความจําเป็นอย่างย่ิงที่ต้องมคีวามพร้อม  
6. วัตถุประสงค์โครงการ 
 1. เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนคุณภาพการศึกษาให้กับหลักสูตรและคณะ 2. เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้งาน
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในกับเครือขา่ย  
7. กลุ่มเป้าหมาย 
 บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
8. รูปแบบกิจกรรม  
 อบรม/ประชุม/สัมมนา/ติดตาม/ประเมลิผล 
9. สถานที่ดําเนินการ 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
 



77 

 

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

เชิงปริมาณ   
   1. หลักสูตรมีการดําเนินการเเลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านงานประกันคุณภาพการศึกษา หลักสูตร 46 
   2. หน่วยงานระดับคณะ/วิทยาลัย /หน่วยงานสนับสนุน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 

หน่วยงาน 13 

เชิงคุณภาพ    
   1. ผลมีการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คะแนน 3 
   2. ผลมีการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ/วิทยาลัย/หน่วยงาน
สนับสนุน 

คะแนน 4 

เชิงเวลา   
   1. โครงการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด ร้อยละ 80 

 
11.  ตัวชีว้ัดความสําเร็จของกิจกรรม (Output) 

กิจกรรม ตัวชี้วัด(Indicators) หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย(Target) 
ปี 2561 ปี 2562 
ไตรมาส 1

(ต.ค.61 – ธ.ค.61) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.62 – มี.ค.
62) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.62 - มิ.ย.62) 

ไตรมาส 4
(ก.ค.62 - ก.ย.62) 

1. ประชุมยกร่างเกณฑ์
มาตรฐานการประกันคุณภาพ
การศึกษา ประจําปีการศึกษา 
2561 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้เข้าร่วม
โครงการประชุมยกร่างเกณฑ์
มาตรฐานฯ 

ร้อยละ 80.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การ
ดําเนินงานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ร้อยละ 80.00 0.00 0.00 0.00 

2. ประชุมการรับฟังความ
คิดเห็น ยกร่างเกณฑ์มาตรฐาน
และประกันคุณภาพการศึกษา 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวน
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

ร้อยละ 80.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การ
ดําเนินงานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ร้อยละ 80.00 0.00 0.00 0.00 

3. ประชุมการถอดบทเรียนการ
เรียนการสอน Active Learning 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวน
ผู้เข้าร่วมโครงการประชุมถอด
บทเรียนฯ 

ร้อยละ 80.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การ
ดําเนินงานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

80 0.00 0.00 0.00 0.00 

4. ประชุมการจัดทําแผนและ
ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้เข้าร่วม
โครงการประชุมจัดทําแผนฯ 

ร้อยละ 80.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การ
ดําเนินงานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ร้อยละ 80.00 0.00 0.00 0.00 

5. ประชุมเตรียมความพร้อม
การตรวจประเมิน สมศ.รอบ 4 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวน
ผู้เข้าร่วมโครงการประชุมเตรียม
ความพร้อมฯ 

ร้อยละ 0.00 80.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การ
ดําเนินงานเป็นไปอย่างมี
คุณภาพ 
 

ร้อยละ 0.00 80.00 0.00 0.00 
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กิจกรรม ตัวชี้วัด(Indicators) หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย(Target) 
ปี 2561 ปี 2562 
ไตรมาส 1

(ต.ค.61 – ธ.ค.61) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.62 – มี.ค.
62) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.62 - มิ.ย.62) 

ไตรมาส 4
(ก.ค.62 - ก.ย.62) 

6. การตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายนอก (สมศ.) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้เข้าร่วม
โครงการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษานอก 

ร้อยละ 0.00 0.00 80.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การ
ดําเนินงานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ร้อยละ 0.00 0.00 80.00 0.00 

7. ประชุมการยกร่าง และ
วิพากษ์รายงานการประเมิน
ตนเอง ระดับมหาวิทยาลัย 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวน
ผู้เข้าร่วมโครงการประชุมยกร่าง
และวิพากษ์รายงานการประเมิน
ตนเองฯ 

ร้อยละ 0.00 0.00 0.00 80.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การ
ดําเนินงานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ร้อยละ 0.00 0.00 0.00 80.00 

8. การตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับ
มหาวิทยาลัย (สกอ.) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผลคะแนน
การตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน 

คะแนน 0.00 0.00 0.00 4.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การ
ดําเนินงานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ร้อยละ 0.00 0.00 0.00 80.00 

9. การขับเคลื่อนระบบงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา 
ประจําปีการศึกษา 2561 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การไป
ราชการด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาและจัดซ้ือวัสดุ 

คร้ัง 5.00 5.00 5.00 5.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การดําเนิน
โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลา
ที่กําหนด 

ร้อยละ 80.00 80.00 80.00 80.00 

10. การตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับ
มหาวิทยาลัย (สมศ.) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผูเข้าร่วม
โครงการตรวจประเมินไม่น้อย
กว่า 

ร้อยละ 0.00 0.00 80.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : คะแนนผล
การตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายนอก 
 

คะแนน 0.00 0.00 4.00 0.00 

 
12. ผลทีค่าดวา่จะได้รับ 
 1. เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนคุณภาพการศึกษาให้กับหลักสูตรและคณะ 2. เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้งาน
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในกับภายนอกและ เครอืข่าย 3. มหาวิทยาลัยทราบขอ้มูลเก่ียวกับการ
ดําเนินการตามพันธกิจ และผลการดําเนินงานตามมาตรฐานที่กําหนด สาํหรับแนวทางในการส่งเสริมและ
พัฒนาต่อไป 
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13. แผนการดําเนินงาน   

กิจกรรม หน่วยนับ รวมทั้งสิ้น 
แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงนิ(บาท) 

ปี 2561 ปี 2562 
ไตรมาส 1

(ต.ค.61 – ธ.ค.61) 
ไตรมาส 2

(ม.ค.62 – มี.ค.62) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.62 – มิ.ย.62) 
ไตรมาส 4

(ก.ค.62 – ก.ย.62) 
1. ประชุมยกร่างเกณฑ์
มาตรฐานการประกัน
คุณภาพการศึกษา 
ประจําปีการศึกษา 2561 

กิจกรรม 104,360.00 104,360.00 0.00 0.00 0.00 

2. ประชุมการรับฟังความ
คิดเห็น ยกร่างเกณฑ์
มาตรฐานและประกัน
คุณภาพการศึกษา 

กิจกรรม 9,100.00 9,100.00 0.00 0.00 0.00 

3. ประชุมการถอด
บทเรียนการเรียนการ
สอน Active Learning 

กิจกรรม 14,280.00 14,280.00 0.00 0.00 0.00 

4. ประชุมการจัดทําแผน
และตัวชี้วัดความสําเร็จ 

กิจกรรม 112,360.00 112,360.00 0.00 0.00 0.00 

5. ประชุมเตรียมความ
พร้อมการตรวจประเมิน 
สมศ.รอบ 4 

กิจกรรม 11,700.00 0.00 11,700.00 0.00 0.00 

6. การตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษา
ภายนอก (สมศ.) 

กิจกรรม 53,770.00 0.00 0.00 53,770.00 0.00 

7. ประชุมการยกร่าง 
และวิพากษ์รายงานการ
ประเมินตนเอง ระดับ
มหาวิทยาลัย 

กิจกรรม 13,890.00 0.00 0.00 0.00 13,890.00 

8. การตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับมหาวิทยาลัย 
(สกอ.) 

กิจกรรม 69,000.00 0.00 0.00 0.00 69,000.00 

9. การขับเคล่ือน
ระบบงานประกัน
คุณภาพการศึกษา 
ประจําปีการศึกษา 2561 

กิจกรรม 157,770.00 6,000.00 72,885.00 72,885.00 6,000.00 

10. การตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับมหาวิทยาลัย (สมศ.) 
 

กิจกรรม 53,770.00 0.00 0.00 53,770.00 0.00 
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14. งบประมาณท่ีใช ้

รหัสกิจกรรม กิจกรรม 

รายการ/รายละเอียด
ค่าใช้จ่าย/คุณลักษณะ

ครุภัณฑ์/รูปแบบ
รายการที่ดินและ

สิ่งก่อสร้าง 

หมวด
รายจ่าย จํานวนเงิน 

102301040154 1. ประชุมยกร่างเกณฑ์มาตรฐาน
การประกันคุณภาพการศึกษา 
ประจําปีการศึกษา 2561 

รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 104,360 
บาท 

ใช้สอย,วัสดุ 104,360.00

102301040254 2. ประชุมการรับฟังความคิดเห็น 
ยกร่างเกณฑ์มาตรฐานและประกัน
คุณภาพการศึกษา 

รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 9,100 
บาท 

ใช้สอย 9,100.00

102301040354 3. ประชุมการถอดบทเรียนการ

เรียนการสอน Active 
Learning 

รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 14,280 
บาท 

ตอบแทน,ใช้
สอย,วัสดุ 

14,280.00

102301040454 4. ประชุมการจัดทําแผนและ
ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 112,360 
บาท 

ตอบแทน,ใช้
สอย,วัสดุ 

112,360.00

102301040554 5. ประชุมเตรียมความพร้อมการ

ตรวจประเมิน สมศ.รอบ 4 

รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 11,700 
บาท 

ใช้สอย,วัสดุ 11,700.00

102301040654 6. การตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายนอก (สมศ.) 

รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 53,770 
บาท

ใช้สอย,วัสดุ 53,770.00

102301040754 7. ประชุมการยกร่าง และวิพากษ์
รายงานการประเมินตนเอง ระดับ
มหาวิทยาลัย 

รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 13,890 
บาท 

ใช้สอย,วัสดุ 13,890.00

102301040854 8. การตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย 
(สกอ.) 

รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 69,000 
บาท 

ใช้สอย,วัสดุ 69,000.00

102301040954 9. การขับเคล่ือนระบบงานประกัน
คุณภาพการศึกษา ประจําปี
การศึกษา 2561 

รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 157,770 
บาท 

ใช้สอย,วัสดุ 157,770.00

102301041054 10. การตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย 
(สมศ.) 

 รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 53,770 
บาท 

ใช้สอย,วัสดุ 53,770.00

   รวมทั้งสิ้น 600,000.00
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15. แนวทางการประเมินโครงการ 
      สิ่งที่ต้องการประเมิน 
 แบบสํารวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
      วธิีที่ใช้ในการประเมิน  

แจกแบบสํารวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
      ผู้ประเมิน  

ประธานกรรมการประจําสํานักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา 
 
 

 
ลงชื่อ.....................................................ผู้ขออนุมตัโิครงการ 
           (ผศ.ดร.ชชัวาล  แอร่มหล้า) 
                                                                       
ลงชื่อ……………….…………………………………………ผู้อนุมัตโิครงการ 
     ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัยฤทธ์ิ  ศิลาเดช                  
                        รักษาราชการแทน 
     อธิการบดมีหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
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มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 

คําของบประมาณ ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

แหลง่งบประมาณ  1, งบประมาณแผ่นดิน   
1. โครงการ พัฒนารูปปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ WIL  รหัสโครงการ 6258000003 
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ อาจารย์ ดร.นฤมล ชูเมอืง  หนว่ยงาน งานเลขานุการกิจและกิจการพิเศษ 
3. โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 
     ยุทธศาสตร์ที่ 05, ยุทธศาสตรท์ี่ 5 พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจทิัลเพ่ือการศึกษา 
     กลยุทธ ์0502, S2 พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจทิลัเพ่ือการศึกษา การจัดการเรียนการสอน และการเรียนรู้
ตลอดชีวิต 
     ตัวชีว้ัดที ่ 
4. โครงการสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจําปีของมหาวิทยาลัย 
     แผนงาน  แผนงานยุทธศาสตร ์
     ผลผลิต [plansubtype] 
     งาน/โครงการ  มหาวิทยาลัยราขภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
5. หลักการและเหตุผล 
 การจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางาน (Work-integrated Learning : WiL) เป็นการผสมผสาน
กลมกลืนกันระหว่างประสบการณ์การทํางานทางวิชาชีพนอกห้องเรียนกับการทํางานในห้องเรียนทีช่่วยให้
นักศึกษามีโอกาสในการประยุกต์ความรู้ ทกัษะการทํางาน และทักษะเฉพาะทางที่สมัพันธ์กับวิชาชีพ ได้รู้จัก
ชีวิตทีแ่ท้จริงของการทํางานก่อนสําเร็จการศึกษา และเป็นแนวทางในการสร้างเครือขา่ยความร่วมมือกับ
สถานประกอบการ และพัฒนาศักยภาพของบัณฑิตให้สอดคล้องกับความตอ้งการที่แท้จริงของสถาน
ประกอบการ และเพ่ือแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานในภาคอุตสาหกรรมให้มีคุณภาพและเพียงพอตอ่
ความตอ้งการ  ดังน้ันฝ่ายสร้างสรรค์และส่งเสริมการมีงานทําของนักศึกษา และศูนย์สหกิจศึกษา จึงได้
จัดทําโครงการ “การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการกับการเรียนการสอน (MCRU 
WiL Model)” เพ่ือเป็นแนวทางหน่ึงในการพัฒนาบัณฑิตของมหาวิทยาลัยให้มคีุณภาพตรงตามความตอ้งการ
ของสถานประกอบการ โดยการจัดระบบการเรียนการสอนที่ทํางานควบคู่ไปกับการฝึกปฏิบัติจริงใน
สถานการณ์จรงิ ร่วมกับสถานประกอบการในเครือข่าย และพัฒนานักศกึษาให้เป็นนักปฏิบัติตามอตัลักษณ์
ของมหาวิทยาลัย  
6. วัตถุประสงค์โครงการ 
 1) เพ่ือจดัทํากิจกรรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ร่วมกันระหว่างสถานประกอบการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  คณะกรรมการบริหารหลักสตูร และหน่วยงานต่างๆ ในการหาแนวทางการจัด
การศึกษาที่ทันสมัยและบัณฑิตมีคุณสมบัตติรงตามความตอ้งการของตลาดแรงงาน  2) เพ่ือสร้างเครอืข่าย
ความร่วมมือกับสถานประกอบการท้ังใน หรอื ต่างประเทศในการเป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (Field 
Experience) สหกิจศึกษา (Co-operative Education)  



83 

 

7. กลุ่มเป้าหมาย 
 1) หลักสตูรที่มกีารจัดการศึกษา 4 ปี และมรีายวิชา การฝกึปฏิบัติงาน (Practicum) กับสหกิจศึกษา 
(Cooperative Education)  2) ผู้บริหาร คณบดี คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรที่มีการจัดการศึกษา 4 ปี และมี
รายวิชา การฝกึปฏิบัติงาน (Practicum) กับสหกิจศึกษา (Cooperative Education) และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบ้่านจอมบึง 3) สถานประกอบการทั้งในและต่างประเทศ 4) ผู้กําหนดนโยบาย
ทางการศึกษา ผู้ใช้บัณฑิต และผูท้ี่มีส่วนได้สว่นเสียตอ่การจัดการศึกษาของประเทศ  5) หน่วยงานอื่นๆ ที่
สนใจ  
 
8. รูปแบบกิจกรรม  
 1) แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงานเชิงรุกในการศึกษาเพ่ือสร้างรูปแบบ MCRU WiL Model เพ่ือ
ขับเคลือนการจัดการเรียนการสอนและการบูรณาการการทํางานกับการเรียนรู้ (Work Integrated Learning) 
2) จัดทํากิจกรรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ร่วมกันระหว่างสถานประกอบการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้าน
จอมบึง คณะกรรมการบริหารหลักสตูร และหน่วยงานต่างๆ  เพ่ือหาแนวทางการจัดการศึกษาที่ทันสมัยและ
บัณฑิตมีคณุสมบัตติรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน   3) ศึกษาดงูานในถานประกอบการต้นแบบ เพ่ือ
พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการทั้งในและต่างประเทศในการเป็นแหล่งฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ (Field Experience) สหกิจศึกษา (Co-operative Education)ระบบทวิภาคี (Internship) และการบูรณา
การการทํางานกับการเรียนรู้ (Work Integrated Learning) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบ้่านจอมบึง 4) จัด
กิจกรรม Work Shop เพ่ือถอดองค์ความรู้ รว่มกับคณะกรรมการบริหารหลักสตูร  
 
9. สถานท่ีดําเนินการ 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
 
10.  ตัวชีว้ัดความสําเร็จของโครงการ (Output) 

ตัวชี้วัด(Indicators) หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. มีคณะกรรมการดําเนินงานเชิงรุกในการศึกษาเพือ่สรา้งรูปแบบ MCRU WiL Model ชุด 1 
   2. ได้จัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ร่วมกันระหว่างสถานประกอบการ มหาวิทยาลยัราช
ภัฏหมู่บ้านจอมบึง คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และหน่วยงานต่างๆ เพือ่ทราบความต้องการและ
แนวทางการจัดการศึกษาร่วมกัน 

ครั้ง 1 

   3. ศึกษาดูงานในสถานประกอบการต้นแบบในประเทศ ครั้ง 1 
   4. มีเครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการท้ังในหรือต่างประเทศในการเป็นแหล่งฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ (Field Experience) สหกิจศึกษา (Co-operative Education) ระบบทวิภาค ี
(Internship) และการบูรณาการการทํางานกับการเรยีนรู้ (Work Integrated Learning) 

เครือข่าย 3 

เชิงคุณภาพ    
   1. ได้ข้อมลูความต้องการและทิศทางการให้ความร่วมมอืของสถานประกอบในการจัดการโครงการ
มหาวิทยาลยัในโรงงาน 

สถานประกอบการ 3 

   2. ได้แนวทางการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษา และเจาะกลุม่ตลาด
นักศึกษากลุ่มเป้าหมายกลุ่มใหม่ที่สนใจนักศึกษาขณะปฏิบัติงานในสถานประกอบการ 

สาถนประกอบการ 3 

เชิงเวลา   
   1. การเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ร้อยละ 80 
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11.  ตัวชีว้ัดความสําเร็จของกิจกรรม (Output) 

กิจกรรม ตัวชี้วัด(Indicators) หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย(Target) 
ปี 2561 ปี 2562 
ไตรมาส 1

(ต.ค.61 – ธ.ค.61) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.62 – มี.ค.
62) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.62 - มิ.ย.62) 

ไตรมาส 4
(ก.ค.62 - ก.ย.62) 

1. การบริหารจัดการงานใน
โครงการและประชุม
คณะกรรมการ 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จํานวนงานที่
ดําเนินการ 

งาน 5.00 5.00 5.00 5.00 

 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
ของผู้ใช้งาน 

ร้อยละ 80.00 80.00 80.00 80.00 

2. อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนา
รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ 
WIL 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จํานวน
กิจกรรมที่จัดให้นักศึกษา 

กิจกรรม 1.00 1.00 1.00 1.00 

 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วม 

ร้อยละ 80.00 80.00 80.00 80.00 

3. อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา
หลักสูตรการจัดการเรียนการสอน
แบบ WIL และสรา้งเครือข่าย
ขยายความร่วมมือกับสถาน
ประกอบการฯ 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จํานวน
กิจกรรมที่จัด 

กิจกรรม 1.00 1.00 1.00 1.00 

 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วม 

ร้อยละ 80.00 80.00 80.00 80.00 

 

12. ผลทีค่าดวา่จะได้รับ 
 1) ผู้บริหารของหลักสูตรต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ไดแ้นวทางการพัฒนาระบบการศึกษาใหม่ที่
สอดคล้องกับความต้องการ ความคาดหวังของสถานประกอบการ  2) ไดรู้ปแบบการบูรณาการการเรียนกับ
การทํางานของแต่ละหลักสตูรอย่างมีส่วนรว่ม (อาจารย์ นักศึกษา สถานประกอบการ ศิษย์เก่า) “MCRU 
WiL Model” ที่มีเอกลักษณ ์โดดเด่น แตกตา่ง และเข้มแขง็ไปจากระบบการจัดการศึกษาเดิมๆ 3) ได้
เครือข่ายสถานประกอบการในการรับนักศกึษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/ ฝึกสหกิจศึกษา/WiL  4) ตอบโจทย์
การจัดระบบการศึกษาเชิงรุกของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบ้่านจอมบึง และของประเทศ 5) นักศึกษามีแหล่ง
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (Field Experience) สหกิจศึกษา (Co-operative Education)  
 

13. แผนการดําเนินงาน   

กิจกรรม หน่วย
นับ รวมทั้งสิ้น 

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงนิ(บาท) 
ปี 2561 ปี 2562 
ไตรมาส 1

(ต.ค.61 – ธ.ค.61) 
ไตรมาส 2

(ม.ค.62 – มี.ค.62) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.62 – มิ.ย.62) 
ไตรมาส 4

(ก.ค.62 – ก.ย.62) 
1. การบริหารจัดการงานใน
โครงการและประชุม
คณะกรรมการ 

งาน 50,000.00 15,000.00 15,000.00 10,000.00 10,000.00

2. อบรมเชิงปฏิบัติการการ
พัฒนารูปแบบการจัดการ
เรียนรูแ้บบ WIL 

งาน 250,000.00 100,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00

3. อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อ
พัฒนาหลักสูตรการจัดการ
เรียนการสอนแบบ WIL และ
สร้างเครอืข่ายขยายความ
ร่วมมอืกับสถานประกอบการ
ฯ 

งาน 100,000.00 40,000.00 30,000.00 20,000.00 10,000.00



85 

 

14. งบประมาณท่ีใช ้

รหัสกิจกรรม กิจกรรม 

รายการ/รายละเอียด
ค่าใช้จ่าย/คุณลักษณะ

ครุภัณฑ์/รูปแบบ
รายการที่ดินและ

สิ่งก่อสร้าง 

หมวด
รายจ่าย จํานวนเงิน 

103801090154 1. การบริหารจัดการงานใน
โครงการและประชุมคณะกรรมการ 

รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 
50000.00 บาท 

ใช้สอย,วัสดุ 50,000.00

103801090254 2. อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนา
รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ 
WIL 

รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 
250000.00 บาท 

ตอบแทน,ใช้
สอย,วัสดุ 

250,000.00

103801090354 3. อบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนา
หลักสูตรการจัดการเรียนการสอน
แบบ WIL และสร้างเครือข่าย
ขยายความร่วมมือกับสถาน
ประกอบการฯ 

รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 
100000.00 บาท 

ตอบแทน,ใช้
สอย 

100,000.00

   รวมทั้งสิ้น 400,000.00
15. แนวทางการประเมินโครงการ 
      สิ่งที่ต้องการประเมิน 
 1) รายงานความก้าวหน้าของผลการดําเนินงาน 2) รายงานสรุปผลการพัฒนารูปแบบการจัดการ
เรียนการสอนแบบบูรณาการกับการเรียนการสอน (MCRU WiL Model)  
      วธิีที่ใช้ในการประเมิน  

แบบรายงานความก้าวหน้า 
      ผู้ประเมิน  

คณะกรรมการดําเนินงานเชิงรุกในการศึกษาเพ่ือสร้างรูปแบบ MCRU WiL Model 
 
 

 
ลงชื่อ.....................................................ผู้ขออนุมตัโิครงการ 
           (อาจารย์ ดร.นฤมล ชูเมอืง)                             
 
ลงชื่อ……………….…………………………………………ผู้อนุมัตโิครงการ 
     ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัยฤทธ์ิ   ศลิาเดช                 
                        รักษาราชการแทน 
     อธิการบดมีหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
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มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 

คําของบประมาณ ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

แหลง่งบประมาณ  1, งบประมาณแผ่นดิน   
1. โครงการ พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยใชด้ิจิทลั  รหสัโครงการ 6258000004 
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ อาจารย์ ดร.นฤมล  ชูเมอืง  หนว่ยงาน งานเลขานุการกิจและกิจการพิเศษ 
3. โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 
     ยุทธศาสตร์ที่ 05, ยุทธศาสตรท์ี่ 5 พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจทิัลเพ่ือการศึกษา 
     กลยุทธ ์0502, S2 พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจทิัลเพ่ือการศึกษา การจัดการเรียนการสอน และการเรียนรู้
ตลอดชีวิต 
     ตัวชีว้ัดที ่ 
4. โครงการสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจําปีของมหาวิทยาลัย 
     แผนงาน  แผนงานยุทธศาสตร ์
     ผลผลิต [plansubtype] 
     งาน/โครงการ  มหาวิทยาลัยราขภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
5. หลักการและเหตุผล 
 การส่งเสริมการเรียนรู้ (Digital Learning) คือการพัฒนาระบบการเรียนการสอนแบบดิจทิัลเพ่ือ
สนองตอบตอ่การเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยการสร้างหลักสตูรออนไลน์ระบบเปิดที่รองรับผู้เรียนจํานวนมาก 
(Massive Open Online Course) โดยการสรา้งหลักสูตร/รายวิชาออนไลน์ในลักษณะเปิดที่อนุญาตให้ผู้เรียน
จํานวนมากเข้ามาเรียนรู้ไปดว้ยกัน อย่างยืดหยุ่น ทุกสถานที่ (จากทั่วโลก) ทุกเวลา (ไม่จากัดเวลา) และทุก
เครื่องมอื (ไม่จาํกัดอุปกรณ์การเข้าถึง)  ดังน้ันฝ่ายพัฒนาระบบดิจทิลัเพ่ือการเรียนการสอนและบริหาร
จัดการองค์กร จึงได้จดัทําโครงการ “การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยใชด้จิิทัล” เพ่ือเป็น
แนวทางหน่ึงในการยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนานักศึกษาให้เป็นนักปฏิบัติตามอตัลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย  
6. วัตถุประสงค์โครงการ 
 1) เพ่ือจดัตั้งศนูย์สร้างสรรค์นวัตรรมการเรยีนรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  2) พัฒนา
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงให้อยู่ในรูปแบบดิจิทลั   3) 
สนับสนุนการจัดการเรยีนรูต้ลอดชีวิตทีม่ีความยืดหยุ่น หลากหลาย และสามารถเข้าถึงได้โดยไม่จํากัดสถานที ่
7. กลุ่มเป้าหมาย 
 1) หลักสตูรที่มกีารจัดการศึกษาอยู่ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 2) ผู้บริหาร คณบด ี
คณะกรรมการบริหารหลักสตูรที่จัดการเรียนศึกษาภายในมหาวิทยาลัย  3) คณาจารย์และนักศกึษาของ
มหาวิทยาลัยทกุท่าน  4) หน่วยงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกับการจัดการศึกษา  
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8. รูปแบบกิจกรรม  
 1) แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงานเชิงรุกในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ดจิิทัล 
เพ่ือขับเคลอืนการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบดิจิทลั 2) จัดทํากิจกรรมดิจทิัลสญัจรทุกคณะ เพ่ือหาแนว
ทางการจัดการศึกษาที่ทันสมัยและบัณฑิตมีคุณสมบัตติรงตามความตอ้งการของตลาดแรงงาน   3) จัด
สัมมนาดิจิทัลสําหรับผู้บริหารทุกระดับของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 4) พัฒนาระบบการเรียนการ
สอนโดยใชด้ิจทิัล ร่วมกับคณะกรรมการบริหารหลักสตูร  
 
9. สถานที่ดําเนินการ 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
 
10.  ตัวชีว้ัดความสําเร็จของโครงการ (Output) 

ตัวชี้วัด(Indicators) หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. มีระบบเทคโนโลยดิีจิทัลเพือ่การศึกษา ระบบ 1 
เชิงคุณภาพ    
   1. ความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ ร้อยละ 80 
เชิงเวลา   
   1. การเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ร้อยละ 80 

 
11.  ตัวชีว้ัดความสําเร็จของกิจกรรม (Output) 

กิจกรรม ตัวชี้วัด(Indicators) หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย(Target) 
ปี 2561 ปี 2562 
ไตรมาส 1

(ต.ค.61 – ธ.ค.61) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.62 – มี.ค.
62) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.62 - มิ.ย.62) 

ไตรมาส 4
(ก.ค.62 - ก.ย.62) 

1. อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
ทีมงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษานอกสถานท่ี 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จํานวน
ผู้เข้ารว่มอบรม 

ครั้ง 30.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมอบรม 

ร้อยละ 80.00 0.00 0.00 0.00 

2. จัดอบรมคณาจารย์ใน
มหาวิทยาลยัเพื่อให้เห็น
ความสําคัญของการพัฒนาการ
เรียนการสอนสู่ยคุดิจิทลั 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จํานวน
ผู้เข้ารว่มอบรม 

คน 280.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมโครงการ 

ร้อยละ 80.00 0.00 0.00 0.00 

3. พัฒนา e-contents และสื่อดิจิทลั
เพื่อการเรยีนการสอน 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จํานวนรายวิชา
ที่พัฒนา 

วิชา 0.00 0.00 0.00 2.00 

 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
ของผู้รว่มโครงการ 

ร้อยละ 0.00 0.00 0.00 80.00 

4. จัดประชุมคณะกรรมการ ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จําวนครั้งใน
การจัดการประชุม 

ครั้ง 1.00 1.00 1.00 1.00 

 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละ
ผู้เข้ารว่มประชุม 

ร้อยละ 80.00 80.00 80.00 80.00 

5. จัดสัมมนา digital leadership ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จํานวน
ผู้เข้ารว่มโครงการ 

คน 0.00 0.00 0.00 50.00 

 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมโครงการ 

ร้อยละ 0.00 0.00 0.00 80.00 
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12. ผลทีค่าดวา่จะได้รับ 
 1) มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้สํารวจและประเมินศักยภาพด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ่สาร (ICT) ของมหาวิทยาลัย เพ่ือใชเ้ป็นข้อมลูพ้ืนฐานในการวิเคราะห์ทบทวนและปรับ
ทิศทางการดําเนินการ และพร้อมที่จะขับเคลื่อนนโยบายดจิิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยได้
ศึกษาและรวบรวมข้อมูลเก่ียวกับแนวโน้มทางเทคโนโลยี (Technology Trends) เทคโนโลยีที่มอีิทธิพลตอ่ไทย
ในการปรับตัวเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทลั เทคโนโลยี Internet of Things (IoT) นโยบายของรัฐบาลด้านดจิิทัล
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม นิยามแนวคิดเศรษฐกิจดิจิทลัเพ่ือสังคม แนวคดิในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทลัของ
ประเทศ กรอบยุทธศาสตรด์จิิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ แนวทางขับเคลื่อนกรอบยุทธศาสตร์
ของประเทศ การขับเคลื่อน Digital Economy ของประเทศ และเป้าหมายของกรอบยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ
และสังคมดิจิทลัของประเทศ  
 
13. แผนการดําเนินงาน   

กิจกรรม หน่วยนับ รวมทั้งสิ้น 
แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงนิ(บาท) 

ปี 2561 ปี 2562 
ไตรมาส 1

(ต.ค.61 – ธ.ค.61) 
ไตรมาส 2

(ม.ค.62 – มี.ค.62) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.62 – มิ.ย.62) 
ไตรมาส 4

(ก.ค.62 – ก.ย.62) 
1. อบรมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาทีมงานพัฒนา
ระบบเทคโนโลยีเพ่ือ
การศึกษานอกสถานท่ี 

กิจกรรม 122,400.00 122,400.00 0.00 0.00 0.00 

2. จัดอบรมคณาจารย์ใน
มหาวิทยาลัยเพ่ือให้เห็น
ความสําคัญของการ
พัฒนาการเรียนการสอน
สู่ยุคดิจิทัล 

กิจกรรม 117,400.00 117,400.00 0.00 0.00 0.00 

3. พัฒนา e-contents 
และส่ือดิจิทัลเพ่ือการ
เรียนการสอน 

งาน 1,166,500.00 0.00 200,000.00 600,000.00 366,500.00 

4. จัดประชุม
คณะกรรมการ 

งาน 20,200.00 5,050.00 5,050.00 5,050.00 5,050.00 

5. จัดสัมมนา digital 
leadership 

งาน 73,500.00 0.00 0.00 0.00 73,500.00 
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14. งบประมาณท่ีใช ้

รหัสกิจกรรม กิจกรรม 

รายการ/รายละเอียด
ค่าใช้จ่าย/คุณลักษณะ

ครุภัณฑ์/รูปแบบ
รายการที่ดินและ

สิ่งก่อสร้าง 

หมวด
รายจ่าย จํานวนเงิน 

103801100154 1. อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
ทีมงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีเพ่ือ
การศึกษานอกสถานที่ 

รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 
122400.00 บาท 

ตอบแทน,ใช้
สอย,วัสดุ 

122,400.00

103801100254 2. จัดอบรมคณาจารย์ใน
มหาวิทยาลัยเพ่ือให้เห็นความสําคัญ
ของการพัฒนาการเรียนการสอนสู่
ยุคดิจิทัล 

รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 
117400.00 บาท 

ตอบแทน,ใช้
สอย,วัสดุ 

117,400.00

103801100354 3. พัฒนา e-contents และส่ือ
ดิจิทัลเพ่ือการเรียนการสอน 

รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 
1166500.00 บาท 

ใช้สอย,วัสดุ 1,166,500.00

103801100454 4. จัดประชุมคณะกรรมการ รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 
20200.00 บาท 

ใช้สอย,วัสดุ 20,200.00

103801100554 5. จัดสัมมนา digital 
leadership 

รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 
73500.00 บาท 

ตอบแทน,ใช้
สอย,วัสดุ 

73,500.00

   รวมทั้งสิ้น 1,500,000.00
15. แนวทางการประเมินโครงการ 
      สิ่งที่ต้องการประเมิน 
 ประเมินผลความพึงพอใจของผู้ใช้งาน 
      วธิีที่ใช้ในการประเมิน  

แบบสอบถามความพึงพอใจจากผลงานที่พัฒนา 
      ผู้ประเมิน  

อาจารย์และนักศึกษา 
 

 
ลงชื่อ.....................................................ผู้ขออนุมตัโิครงการ 
           (อาจารย์ ดร.นฤมล  ชูเมอืง)    
                                                                       
ลงชื่อ……………….…………………………………………ผู้อนุมัตโิครงการ 
     ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัยฤทธ์ิ   ศลิาเดช                 
                        รักษาราชการแทน 
     อธิการบดมีหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง     
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งบบุคลากร
 ค่าจ้าง
ชั่วคราว  ค่าตอบแทน  ค่าใช้สอย  ค่าวัสดุ  ค่า

สาธารณูปโภค  ค่าครุภัณฑ์  สิ่งก่อสร้าง

สํานักงานอธิการบดี (ส่วนกลาง) -             2,486,680     3,323,420     261,600      2,410,700       -         -         350,000    20,100     8,852,500    
1 6216000001/20330102, ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาเชิงรุก ประจําปีการศึกษา 2562 -             -              344,820        55,180        -                -         -         -           -          400,000      91    

   - 203301020121 บริหารจัดการงานประชาสัมพันธ์เชิงรุก -              -               85,540          55,180        -                -          -          -           -          140,720       
   - 203301020221 ประชาสัมพันธ์รับนักศึกษา ประจําปีการศึกษา 2562 (จําแนกตามสาขา) -              -               132,000         -             -                -          -          -           -          132,000       
   - 203301020321 ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษา (ส่วนกลาง) -              -               27,280          -             -                -          -          -           -          27,280         
   - 203301020421 สัมมนาครูแนะแนว -              -               100,000         -             -                -          -          -           -          100,000       

2 6216000005/20230112, บริหารงานส่วนกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง -             17,280         146,360        8,460         2,410,700       -         -         350,000    20,100     2,952,900    96    
   - 202301120122 สบทบการดําเนนิงานด้านสาธารณูปโภค -              -               -               -             2,410,700       -          -          -           -          2,410,700     
   - 202301120244 สมทบกองทุนและมูลนิธิต่างๆ -              -               -               -             -                -          -          350,000     -          350,000       
   - 202301120321 งานเกษียณอายุราชการ ประจําปี 2562 -              -               50,000          -             -                -          -          -           -          50,000         
   - 202301120454 สมทบค่าบํารุงสระว่ายน้ํา (ตามรายวิชานักศึกษาลงทะเบียน ) -              -               -               -             -                -          -          -           20,100     20,100         
   - 202301120521 จัดหาน้ําดื่มเพื่อการบริการ สําหรับนักศึกษา บุคลากร และ ผู้มาติดต่อราชการ -              -               95,100          -             -                -          -          -           -          95,100         
   - 202301120621 การประเมินผลการปฏิบัติราชการประเภทผู้บริหาร (มีวาระ) ตามการรับรู้
ของผู้ร่วมงานหรือผู้ใต้บังคับบัญชา

-              17,280          1,260            8,460          -                -          -          -           -          27,000         

3 6216000008/20230113, บริหารงานและพัฒนางานพัสดุ -             302,000        779,400        74,000        -                -         -         -           -          1,155,400    101  
   - 202301130121 บริหารจัดการงานจัดซื้อจัดจ้าง -              302,000         24,000          74,000        -                -          -          -           -          400,000       
   - 202301130221 จ้างเหมาเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล -              -               360,000         -             -                -          -          -           -          360,000       
   - 202301130321 จ้างบริการบํารุรักษาเครื่องปรับอากาศ Shiller -              -               128,400         -             -                -          -          -           -          128,400       
   - 202301130421 บริการบํารุงรักษาลิฟท์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง -              -               267,000         -             -                -          -          -           -          267,000       

4 6216000009/20330305, พัฒนาศักยภาพบุคลากรของมหาวิทยาลัย -             167,400        880,240        123,960      -                -         -         -           -          1,171,600    108  
   - 203303050121 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง ประเมินค่างานเพื่อกําหนดกรอบตําแหน่งที่สูงขึ้น -              18,900          52,840          13,300        -                -          -          -           -          85,040         
   - 203303050221 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง กระบวนการขอกําหนดตําแหน่งที่สูงขึ้น -              -               35,260          14,870        -                -          -          -           -          50,130         
   - 203303050321 อบรมการวิเคราะห์ภาระงานและกรอบอัตรากําลังสายวิชาการและสายสนับสนุ -              16,800          53,700          9,710          -                -          -          -           -          80,210         
   - 203303050421 วิพากษ์วิเคราะห์ภาระงานและอัตรากําลังสายวิชาการและสายสนับสนุน -              86,100          121,180         13,700        -                -          -          -           -          220,980       

 หน้า
งบดําเนินงาน งบลงทุน  งบเงิน

อุดหนุน
 งบ

รายจ่ายอื่น

หมวดรายจ่าย

หน่วยาน/โครงการ/กิจกรรมที่
 รวมทั้งสิ้น
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สรุปโครงการเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ 2562 
สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 

จําแนกตามหน่วยงาน และหมวดรายจ่าย 

งบบุคลากร
 ค่าจ้าง
ชั่วคราว  ค่าตอบแทน  ค่าใช้สอย  ค่าวัสดุ  ค่า

สาธารณูปโภค  ค่าครุภัณฑ์  สิ่งก่อสร้าง

   - 203303050521 อบรมการเขียนตํารา และหนังสือทางวิชาการ -              8,400            20,240          750            -                -          -          -           -          29,390         
   - 203303050621 ค่ายพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนก้าวสู่ตําแหน่งที่สูงขึ้น -              16,800          33,490          9,570          -                -          -          -           -          59,860         
   - 203303050721 อบรมการจัดซื้อจัดจ้าง และการเลือกใช้วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง -              3,600            16,240          7,560          -                -          -          -           -          27,400         
   - 203303050821 แลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงานด้านการเงินและการคลัง -              -               72,000          23,250        -                -          -          -           -          95,250         
   - 203303050921 ขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพบุคลากร -              -               47,500          27,800        -                -          -          -           -          75,300         
   - 203303051021 สนับสนุนงบพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานเพิ่มเติมหรือพัฒนาบุคลากรตาม
นโยบายมหาวิทยาลัย

-              -               357,550         -             -                -          -          -           -          357,550       

   - 203303051121 อบรมหลักเกณฑ์และวิธีการขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการฉบับใหม่ -              16,800          70,240          3,450          -                -          -          -           -          90,490         
5 6216000010/20230114, งบกลางมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง -             -              1,172,600     -            -                -         -         -           -          1,172,600    119  

   - 202301140121 งบกลางมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง -              -               1,172,600      -             -                -          -          -           -          1,172,600     
6 6216000011/20330203, สนับสนุนค่าใช้จ่ายด้านภาระงานสอนเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้

อย่างมีประสิทธิภาพ
-             2,000,000     -              -            -                -         -         -           -          2,000,000    121  

   - 203302030121 เบิกจ่ายค่าจ้างหรือค่าตอบแทน รองรับการดําเนินการตามข้อ 6 ของประกาศ
เรื่องแนวปฏิบัติการเบิกจ่ายค่าสอนเกินภาระงาน พ.ศ. 2561  ลว. 21 สิงหาคม 2561

-              2,000,000      -               -             -                -          -          -           -          2,000,000     

กองกลาง -             23,200         431,200        166,850      -                4,750      -         -           -          626,000      
7 6218000002/20230117, บริหารและจัดการภายในสํานักงานอธิการบดี -             23,200         266,200        166,850      -                4,750      -         -           -          461,000      124  

   - 202301170121 บริหารและจัดการภายในสํานักงานอธิการบดี -              7,200            78,050          5,000          -                -          -          -           -          90,250         
   - 202301170221 ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์สํานักงานอธิการบดี จัดทํา
แผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และจัดทํารายงานการประเมินตนเอง ประจําปี

ึ

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

   - 202301170321 สืบสานประเพณีทําบุญกลางบ้าน ประจําปี 2562 -              -               6,500            3,500          -                -          -          -           -          10,000         

   - 202301170421 บริหารจัดการงานประชาสัมพันธ์ -              -               40,000          -             -                -          -          -           -          40,000         

   - 202301170521 บริหารจัดการงานบริหารบุคคล -              -               10,000          40,000        -                -          -          -           -          50,000         

   - 202301170621 บริหารจัดการงานกองกลาง -              -               -               40,000        -                -          -          -           -          40,000         

   - 202301170721 บริหารจัดการงานบริหารทั่วไป -              -               -               40,000        -                -          -          -           -          40,000         

 หน้า
งบดําเนินงาน งบลงทุน  งบเงิน

อุดหนุน
 งบ

รายจ่ายอื่น

หมวดรายจ่าย

หน่วยาน/โครงการ/กิจกรรมที่
 รวมทั้งสิ้น
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งบบุคลากร
 ค่าจ้าง
ชั่วคราว  ค่าตอบแทน  ค่าใช้สอย  ค่าวัสดุ  ค่า

สาธารณูปโภค  ค่าครุภัณฑ์  สิ่งก่อสร้าง

   - 202301170821 บริหารจัดการงานวินัยและนิติการ -              5,000            29,900          30,100        -                -          -          -           -          65,000         

   - 202301170921 การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สํานักงานอธิการบดี ประจําปี
การศึกษา 2561

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

   - 202301171021 งานประชุมคณะกรรมการประจําสํานักงานอธิการบดี -              -               12,750          7,250          -                -          -          -           -          20,000         

   - 202301171131 ครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) ติดแท้งค์ -              -               -               -             -                4,750       -          -           -          4,750           

8 6218000013/20330307, พัฒนาศักยภาพบุคลากรของกองกลาง -             -              165,000        -            -                -         -         -           -          165,000      135  
   - 203303070121 พัฒนาศักยภาพบุคลากรกองกลาง -              -               165,000         -             -          -          -           -          165,000       

งานบริหารบุคคล 28,599,000  6,432,500     1,007,600     -            -                -         -         -           -          36,039,100  
9 6220000001/20110102, บริหารและจัดการทรัพยากรบุคคล 28,599,000  6,432,500     1,007,600     -            -                -         -         -           -          36,039,100  138  

   - 201101020112 ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน 13,835,300   -               -               -             -                -          -          -           -          13,835,300   

   - 201101020212 ค่าจ้างชั่วคราวรายวัน 9,477,000     -               -               -             -                -          -          -           -          9,477,000     

   - 201101020321 เงินสมทบประกันสังคม -              -               930,600         -             -                -          -          -           -          930,600       

   - 201101020421 ค่าตอบแทนผู้บริหารที่จ้างโดยเงินรายได้ -              1,274,900      -               -             -                -          -          -           -          1,274,900     

   - 201101020521 เงินประจําตําแหน่งผู้บริหารวิทยาลัยมวยไทยศึกษา/เทคโนโลยีอุตสาหกรรม/
โรงเรียนสาธิตฯ

-              1,339,200      -               -             -                -          -          -           -          1,339,200     

   - 201101020621 เงินเสริมตําแหน่ง/ค่าเช่าบ้านอาจารย์ชาวต่างประเทศ -              329,400         -               -             -                -          -          -           -          329,400       
   - 201101020721 ค่าจ้างอาจารย์ประจําตามสัญญาจ้าง (รายชั่วโมง) -              3,184,200      -               -             -                -          -          -           -          3,184,200     
   - 201101020812 ค่าจ้างอาจารย์ประจําตามสัญญาจ้าง (รายเดือน) 5,286,700     -               -               -             -                -          -          -           -          5,286,700     
   - 201101020921 เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ (พนักงานราชการ) -              -               45,000          -             -                -          -          -           -          45,000         
   - 201101021021 ค่าใช้จ่ายสําหรับการต่อวัซ่า (อาจารย์ชาวต่างประเทศคณะครุศาสตร์) -              -               8,000            -             -                -          -          -           -          8,000           
   - 201101021121 ค่าใช้จ่ายสําหรับการต่อวีซ่า(อาจารย์ชาวต่างประเทศคณะมนุษยศาสตร์ฯ) -              -               24,000          -             -                -          -          -           -          24,000         
   - 201101021221 ค่าตอบแทนเหมาจ่ายรถประจําตําแหน่ง -              304,800         -               -             -                -          -          -           -          304,800       
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งบบุคลากร
 ค่าจ้าง
ชั่วคราว  ค่าตอบแทน  ค่าใช้สอย  ค่าวัสดุ  ค่า

สาธารณูปโภค  ค่าครุภัณฑ์  สิ่งก่อสร้าง

งานอาคารสถานที่ -             57,800         490,661        1,284,629   3,210            82,500    -         -           -          1,918,800    
10 6222000001/20230118, บริหารงานอาคารสถานที่ภูมิทัศน์และความปลอดภัย -             57,800         490,661        1,284,629   3,210            82,500    -         -           -          1,918,800    144  

   - 202301180121 บริหารงานและบริการงานโสตทัศนูปกรณ์ -              -               6,000            4,800          -                -          -          -           -          10,800         
   - 202301180222 ค่าสาธารณูปโภค -              -               -               -             3,210             -          -          -           -          3,210           
   - 202301180321 บริหารจัดการสํานักงาน -              -               -               40,395        -                -          -          -           -          40,395         
   - 202301180421 บริหารจัดการวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและน้ํามันหล่อลื่น -              -               -               116,900       -                -          -          -           -          116,900       
   - 202301180521 บริหารจัดการงานบริการระบบน้ําประปา -              -               -               85,481        -                -          -          -           -          85,481         
   - 202301180621 บริหารจัดการงานบริการระบบงานไฟฟ้า -              -               30,000          141,253       -                -          -          -           -          171,253       
   - 202301180721 บริหารจัดการงานบริการเครื่องปรับอากาศ/ลิฟท์/กล้องวงจรปิดและระบบ
โทรศัพท์ภายใน

-              -               129,200         56,765        -                -          -          -           -          185,965       

   - 202301180821 บริหารจัดการงานบริการซ่อมบํารุงอาคารและสิ่งก่อสร้าง -              -               -               106,245       -                -          -          -           -          106,245       
   - 202301180921 บริหารจัดการงานทําความสะอาดอาคารต่างๆและภาคสนาม -              -               48,000          445,230       -                -          -          -           -          493,230       
   - 202301181021 บริหารจัดการงานปรับภูมิทัศน์ภายในมหาวิทยาลัย -              -               84,000          170,080       -                -          -          -           -          254,080       
   - 202301181121 บริหารจัดการงานรักษาความปลอดภัย(รปภ.)และงานบริการจราจร -              -               -               105,340       -                -          -          -           -          105,340       
   - 202301181231 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ1ชุด -              -               -               -             -                29,500     -          -           -          29,500         
   - 202301181331 จัดซื้อครุภัณฑ์ชุดโต๊ะคอมพิวเตอร์เข้ามุม 1 ชุด -              -               -               -             -                9,800       -          -           -          9,800           
   - 202301181431 จัดซื้อครุภัณฑ์ปั๊มหอยโข่งไฟฟ้า -              -               -               -             -                26,000     -          -           -          26,000         
   - 202301181521 จัดทําแผนดูแลอาคารสถานที่ให้มีคุณภาพ -              -               21,400          -             -                -          -          -           -          21,400         
   - 202301181621 สถานศึกษาปลอดภัย (จัดอบรม) -              4,200            12,740          12,140        -                -          -          -           -          29,080         
   - 202301181721 การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการ -              53,600          -               -             -                -          -          -           -          53,600         
   - 202301181821 บริหารจัดการแก้ไขปัญหากรณีฉุกเฉินแร่งด่วนของงานอาคารสถานที่ฯ -              -               111,721         -             -                -          -          -           -          111,721       
   - 202301181921 จัดทําสื่อประชาสัมพันธ์งานอาคารสถานที่ -              -               47,600          -             -                -          -          -           -          47,600         
   - 202301182031 จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องเจาะหลุม -              -               -               -             -                17,200     -          -           -          17,200         
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งบบุคลากร
 ค่าจ้าง
ชั่วคราว  ค่าตอบแทน  ค่าใช้สอย  ค่าวัสดุ  ค่า

สาธารณูปโภค  ค่าครุภัณฑ์  สิ่งก่อสร้าง

งานบริหารยานพาหนะ -             -              1,286,120     613,880      -                -         -         -           -          1,900,000    
11 6223000001/20230119, บริหารงานและพัฒนางานยานพาหนะ -             -              1,286,120     613,880      -                -         -         -           -          1,900,000    165  

   - 202301190121 งานซ่อมบํารุงรักษายานพาหนะ -              -               1,082,120      21,980        -                -          -          -           -          1,104,100     
   - 202301190221 ค่าใชจ้่ายน้ํามันเชือ้เพลิงและหล่อลื่น -              -               -               396,000       -                -          -          -           -          396,000       
   - 202301190321 ค่าใชจ้่ายสําหรับการต่อทะเบียนและประกันภัยรถยนต์ -              -               -               195,900       -                -          -          -           -          195,900       
   - 202301190421 ค่าใชจ้่ายในการเดินทางไปราชการตามที่ได้รับมอบหมาย -              -               204,000         -             -                -          -          -           -          204,000       
งานเลขานุการกิจและกิจการพิเศษ -             209,250        1,385,150     20,000        -                -         -         -           -          1,614,400    

12 6258000001/20230120, บริหารตามความจําเป็นและสนับสนุนนโยบายเชิงรุก -             19,200         960,800        20,000        -                -         -         -           -          1,000,000    170  
   - 202301200121 ประชมุ อบรม สัมมนา ศึกษาดูงานของอธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ชว่ย
อธิการบดี และหน่วยงานภายใน

-              -               500,000         -             -                -          -          -           -          500,000       

   - 202301200221 บริหารงานเลขานุการกิจและกิจการพิเศษ -              -               -               20,000        -                -          -          -           -          20,000         

   - 202301200321 อบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (Certified 
Government Internal Auditor - CGIA)

-              -               34,180          -             -                -          -          -           -          34,180         

   - 202301200421 บริหารงานตามความจําเป็นและสนับสนุนนโยบายเชงิรุก -              -               345,820         -             -                -          -          -           -          345,820       
   - 202301200521 ความรว่มมือด้านวิชาการและอนุรักษ์เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาไทยสู่
สากล

-              19,200          80,800          -             -                -          -          -           -          100,000       

13 6258000002/20330103, บริหารจัดการโครงการสหกิจศึกษา / MCRU WiL Model ให้สอด
รับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

-             190,050        424,350        -            -                -         -         -           -          614,400      176  

   - 203301030121 บริหารจัดการโครงการสหกิจศึกษา/MCRU WiL Model ให้สอดรับกับการ
จัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ประจําปีการศึกษา 2561

-              190,050         424,350         -             -                -          -          -           -          614,400       

กองนโยบายและแผน -             35,000         204,500        -            7,800            -         -         -           -          247,300      
14 6227000001/20230121, พัฒนาและบริหารจัดการงานนโยบาย แผน และงบประมาณ -             35,000         141,500        -            7,800            -         -         -           -          184,300      180  

   - 202301210121 งานประชมุคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) -              -               42,600          -             -                -          -          -           -          42,600         

   - 202301210221 ค่าบํารุงรักษาระบบประงบประมาณ -              -               65,000          -             -                -          -          -           -          65,000         
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งบบุคลากร
 ค่าจ้าง
ชั่วคราว  ค่าตอบแทน  ค่าใช้สอย  ค่าวัสดุ  ค่า

สาธารณูปโภค  ค่าครุภัณฑ์  สิ่งก่อสร้าง

   - 202301210321 พัฒนางานตามภารกิจกองนโยบาย แผน และงบประมาณ -              35,000          33,900          -             -                -          -          -           -          68,900         

   - 202301210421 ค่าบริการอินเตอร์เน็ต -              -               -               -             7,800             -          -          -           -          7,800           

15 6227000002/20330308, พัฒนาศักยภาพบุคลากรกองนโยบายและแผน -             -              63,000         -            -                -         -         -           -          63,000        184  
   - 203303080121 พฒันาศักยภาพบุคลากรกองนโยบายและแผน -              -               63,000          -             -                -          -          -           -          63,000         

งานบริหารการคลังและทรัพย์สิน -             48,000         55,050         68,950        -                -         -         -           -          172,000      
16 6228000001/20230122, บริหารจัดการงานบริหารการคลังและทรัพย์สิน -             48,000         55,050         68,950        -                -         -         -           -          172,000      187  

   - 202301220121 พัฒนางานตามภารกิจงานบริหารการคลังและทรัพย์สิน -              48,000          55,050          68,950        -                -          -          -           -          172,000       

สํานักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา -             64,000         52,700         -            -                -         -         -           -          116,700      
17 6229000001/20230123, ส่งเสริมและพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยราช

ภัฎหมู่บ้านจอมบึง
-             64,000         52,700         -            -                -         -         -           -          116,700      192  

   - 202301230121 การประชุมวิชาการด้านประกันคุณภาพการศึกษา ระดับนานาชาติ ครั้งที่ 2 -              -               27,380          -             -                -          -          -           -          27,380         

   - 202301230221 การแก้ไขปัญหา/สนับสนุนสําหรับสาขาที่ขึ้น TQR -              -               17,320          -             -                -          -          -           -          17,320         

   - 202301230321 การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก (สมศ.) -              26,000          3,000            -             -                -          -          -           -          29,000         

   - 202301230421 การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย (สกอ.) -              38,000          5,000            -             -                -          -          -           -          43,000         

กองพัฒนานักศึกษา -             9,000           50,000         -            -                -         -         2,709,600  -          2,768,600    
18 6231000001/20330204, เสริมสร้างศักยภาพนักศึกษาให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ -             -              -              -            -                -         -         2,709,600  -          2,709,600    196  

   - 203302040144 เสริมสร้างศักยภาพนักศึกษาให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ -              -               -               -             -                -          -          2,709,600   -          2,709,600     

19 6231000002/20230124, ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจําปีการศึกษา  2561 -             9,000           2,000           -            -                -         -         -           -          11,000        199  
   - 202301240121 ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในกองพัฒนานักศึกษา  ประจําปี
การศึกษา  2561

-              9,000            2,000            -             -                -          -          -           -          11,000         

20 6231000003/20330313, พัฒนาศักยภาพบุคลากรกองพัฒนานักศึกษา -             -              48,000         -            -                -         -         -           -          48,000        202  
   - 203303130121 พัฒนาศักยภาพบุคลากรกองพัฒนานักศึกษา -              -               48,000          -             -                -          -          -           -          48,000         

งบดําเนินงาน งบลงทุน  งบเงิน
อุดหนุน
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งบบุคลากร
 ค่าจ้าง
ชั่วคราว  ค่าตอบแทน  ค่าใช้สอย  ค่าวัสดุ  ค่า

สาธารณูปโภค  ค่าครุภัณฑ์  สิ่งก่อสร้าง

งานหอพัก -             28,750         209,190        381,047      41,013           21,200    402,000  -           -          1,083,200    
21 6232000001/20230213, พัฒนานักศึกษาหอพัก -             4,000           82,900         14,100        -                -         -         -           -          101,000      205  

   - 202302130121 เสริมสร้างศักยภาพคณะกรรมการนักศึกษาหอพัก -              -               26,600          1,400          -                -          -          -           -          28,000         
   - 202302130221 ปฐมนิเทศนักศึกษาหอพกั -              -               -               3,000          -                -          -          -           -          3,000           
   - 202302130321 ทําบุญหอพัก -              -               25,800          1,200          -                -          -          -           -          27,000         
   - 202302130421 กีฬาสัมพันธ์หอพักและเปิดหอ -              4,000            30,500          8,500          -                -          -          -           -          43,000         

22 6232000002/20230125, บริหารและพัฒนาหอพัก -             24,750         126,290        366,947      41,013           21,200    402,000  -           -          982,200      209  
   - 202301250121 งานบริหารหอพัก -              24,750          6,260            71,470        -                -          -          -           -          102,480       
   - 202301250221 ปรับปรุงและซ่อมแซมหอพัก -              -               55,000          137,095       -                -          -          -           -          192,095       
   - 202301250321 งานสํานักงานสีเขียว -              -               15,000          9,000          -                -          -          -           -          24,000         
   - 202301250421 งานสวัสดิการหอพัก -              -               -               85,992        -                -          -          -           -          85,992         
   - 202301250521 งานทําความสะอาดหอพัก -              -               -               63,390        -                -          -          -           -          63,390         
   - 202301250621 แก้ปัญหางานอาคารหอพักกรณีเร่งด่วนและฉุกเฉิน -              -               50,030          -             -                -          -          -           -          50,030         
   - 202301250732 งานปรับเปลี่ยนระบบท่อส่งน้ําภายในอาคารหอพักนารีรัตน์และหอพักแก้วกัลย -              -               -               -             -                -          402,000   -           -          402,000       
   - 202301250831 จัดซื้อเครื่องสํารองไฟสําหรับกล้องวงจรปิดและคอมพิวเตอร์สํานักงาน -              -               -               -             -                17,700     -          -           -          17,700         
   - 202301250931 จัดซื้อเครื่องบันทึกภาพ 8 ช่องสัญญาณ สําหรับกล้องวงจรปิดหอพักชาย -              -               -               -             -                3,500       -          -           -          3,500           
   - 202301251022 ค่าน้ําประปา -              -               -               -             41,013            -          -          -           -          41,013         
งานอนามัยและสุขาภิบาล -             -              -              100,000      -                -         -         -           -          100,000      

23 6260000001/20230126, บริหารจัดการด้านสุขภาพและอนามัย -             -              -              100,000      -         -         -           -          100,000      219  
   - 202301260121 บริหารจัดการงานอนามัยและการปฐมพยาบาล -              -               -               100,000       -          -          -           -          100,000       
มหาวิทยาลัยฯ ในเมืองราชบุรี -             4,200           201,700        386,460      72,000           23,300    -         -           -          687,660      

24 6245000001/20230128, บริหารจัดการมหาวิทยาลัยฯ เมืองราชบุรี -             4,200           176,700        386,460      72,000           23,300    -         -           -          662,660      224  
   - 202301280121 งานซ่อมบํารุง -              -               150,000         -             -                -          -          -           -          150,000       
   - 202301280221 จัดซื้อวัสดุโสตทัศนูปกรณ์ -              -               19,500          39,000        -                -          -          -           -          58,500         

 หน้า
งบดําเนินงาน งบลงทุน  งบเงิน

อุดหนุน
 งบ

รายจ่ายอื่น

หมวดรายจ่าย

หน่วยาน/โครงการ/กิจกรรมที่
 รวมทั้งสิ้น

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สรุปโครงการเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ 2562 
สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 

จําแนกตามหน่วยงาน และหมวดรายจ่าย 
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งบบุคลากร
 ค่าจ้าง
ชั่วคราว  ค่าตอบแทน  ค่าใช้สอย  ค่าวัสดุ  ค่า

สาธารณูปโภค  ค่าครุภัณฑ์  สิ่งก่อสร้าง

   - 202301280321 จัดซื้อวัสดุงานอาคารสถานที่ -              -               -               65,000        -                -          -          -           -          65,000         
   - 202301280421 จัดซื้อวัสดุทําความสะอาด -              -               -               103,500       -                -          -          -           -          103,500       
   - 202301280521 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน -              -               -               34,340        -                -          -          -           -          34,340         
   - 202301280621 จัดซื้อน้ําดื่ม -              -               -               41,760        -                -          -          -           -          41,760         
   - 202301280721 จัดซื้อน้ํามันตัดหญ้า -              -               -               14,400        -                -          -          -           -          14,400         
   - 202301280822 สาธารณูปโภค (น้ําประปา) -              -               -               -             72,000            -          -          -           -          72,000         
   - 202301280921 อบรมและการป้องกันและระงับอัคคีภัยประจําปี 2562 -              4,200            7,200            13,600        -                -          -          -           -          25,000         
   - 202301281021 ปรับปรุงและพัฒนาสํานักงานสีเขียว (Green office) และสถานศึกษา
ปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง

-              -               -               20,000        -                -          -          -           -          20,000         

   - 202301281121 บริหารและพัฒนาสํานักงานมหาวิทยาลัยในเมืองราชบุรี -              -               -               54,860        -                -          -          -           -          54,860         
   - 202301281231 จัดซื้อกระดานไวท์บอร์ดเคลื่อนที่ -              -               -               -             -                4,800       -          -           -          4,800           
   - 202301281331 จัดซื้อรถเข็นของเอนกประสงค์ -              -               -               -             -                2,850       -          -           -          2,850           
   - 202301281431 จัดซื้อรถเข็นเหล็ก 2 ล้อ -              -               -               -             -                1,800       -          -           -          1,800           
   - 202301281531 จัดซื้อเครื่องฉีดน้ําแรงดันสูง -              -               -               -             -                4,350       -          -           -          4,350           
   - 202301281631 จัดซื้อถังเก็บน้ําบนดิน -              -               -               -             -                5,000       -          -           -          5,000           
   - 202301281731 จัดซื้อนั่งร้านเหล็ก -              -               -               -             -                4,500       -          -           -          4,500           

25 6245000002/20330312, พัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยฯเมืองราชบุรี -             -              25,000         -            -                -         -         -           -          25,000        
   - 203303120121 พัฒนาบุคลากรรายบุคคล -              -               25,000          -             -                -          -          -           -          25,000         234  

28,599,000  9,398,380     8,697,291     3,283,416   2,534,723       131,750   402,000  3,059,600  20,100     56,126,260  
28,599,000  3,059,600  20,100     56,126,260  

รวม
รวมทั้งสิ้น

 หน้า

23,913,810 533,750

งบดําเนินงาน งบลงทุน  งบเงิน
อุดหนุน

 งบ
รายจ่ายอื่น

หมวดรายจ่าย

หน่วยาน/โครงการ/กิจกรรมที่
 รวมทั้งสิ้น

 
 

สรุปโครงการเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ 2562 
สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 

จําแนกตามหน่วยงาน และหมวดรายจ่าย 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 

โครงการเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

แหลง่งบประมาณ  2, เงนิรายได้   
1.  โครงการ ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาเชิงรุกประจําปีการศึกษา 2562 รหัสโครงการ 
6216000001/20330102 
2.  ผู้รับผิดชอบโครงการ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ   หนว่ยงาน สํานักงานอธิการบดี (ส่วนกลาง) 
3.  โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวทิยาลัย 
     ยุทธศาสตร์ที ่06, ยุทธศาสตรท์ี่ 6 พัฒนาระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย 
4.  โครงการสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจําปีของมหาวิทยาลัย 
     แผนงาน  แผนงานยุทธศาสตร ์
     ผลผลิต  ผู้สําเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
     งาน/โครงการ  งานบริหารจัดการ/พัฒนา 
5.  หลกัการและเหตุผล 
  ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่เปิดรับสมัครนิสิตเข้าศึกษาในหลักสูตร
สาขาวิชาต่างๆ ที่มีความหลากหลายสอดคล้องต่อความต้องการของผู้เรียน และมีนักเรียนเลือกสมัครสอบอย่าง
ต่อเน่ือง ในปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้มีการเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ และมีการ
แนะแนวการศึกษาเชิงรุกแบบเฉพาะเจาะจง กลุ่มเป้าหมายจึงเป็นสิ่งที่สําคัญและมีความจําเป็นอย่างย่ิงที่
มหาวิทยาลัยจะต้องเร่งดําเนินการ เพ่ือเป็นการแสวงหาและส่งเสริมให้นักเรียนรับทราบข้อมูลเก่ียวกับการรับเข้า
ศึกษาต่อได้อย่างถูกต้อง มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงได้เล็งเห็นถึงความสําคัญดังกล่าว จึงจัดให้มีโครงการ
แนะแนวรับสมัครนักศึกษาเชิงรุกในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายเพ่ือเผยแพร่ข้อมูลการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 
ส่งเสริมผู้มีความสามารถทางด้านวิชาการ โควต้าพิเศษประเภทต่างๆ และเพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูล
แนะแนวการศึกษาให้กับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายอย่างทั่วถึง 
6.  วัตถุประสงคโ์ครงการ 
  1. เพ่ือประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการรับสมัครนักศึกษาให้มีรายละเอียดประกอบการตัดสินใจท่ี
ครบถ้วนเพียงพอ  
  2. เพ่ือเพ่ิมช่องทางการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ใหค้รอบคลมุทุกกลุม่เป้าหมาย 
7. กลุ่มเป้าหมาย 
  1. นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่สนใจจะเข้ามาศึกษาตอ่ในมหาวิทยาลัยฯ  
  2. ผู้บริหารและอาจารย์แนะแนวโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายตา่งๆ  
8. รูปแบบกิจกรรม  
  1. ประชุมแนวทางในการดําเนินงานโครงการ “ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาเชิงรุก ประจําปี
การศึกษา 2562” โดย ผศ.อรรถพล อุสายพันธ์ เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยทีมงานประชาสัมพันธ์และ
สื่อสารองค์กร และสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  
  2. ดําเนินการจัดทําสือ่ประชาสัมพันธ์ ประกอบด้วย  แผน่พับ , ป้ายประชาสัมพันธ์, ของที่ระลึก, สือ่
ออนไลน์  
  3. จัดส่งเอกสารต่างๆ ได้แก่  ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาภาคปกติ, ประเภทสอบคัดเลือก ปี
การศึกษา 2562 , ประกาศการให้ทุนการศึกษาโครงการทุนอัญมณีศรีจอมบึง ปีการศึกษา 2562 , ประกาศอัตรา
ค่าธรรมเนียมของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ     
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9.  สถานทีดํ่าเนนิการ 
  งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มหาวิยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
 
10.  ตัวชีว้ัดความสําเร็จของโครงการ (Output) 

ตัวชีว้ัด(Indicators) หนว่ยนบั ค่าเป้าหมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ ร้อยละ 80
เชิงคุณภาพ    
   1. ร้อยละของจํานวนนักศึกษา เพ่ิมขึ้น จากปีการศึกษา 2561 ร้อยละ 5
เชิงเวลา   
   1. โครงการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาทีกํ่าหนด ร้อยละ 80

 
11.  ตัวชีว้ัดความสําเร็จของกิจกรรม (Output) 

กิจกรรม ตัวชี้วัด(Indicators) หน่วย
นับ 

ค่าเป้าหมาย(Target) 
ปี 2561 ปี 2562 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.61 – ธ.ค.61)
ไตรมาส 2 

(ม.ค.62 – มี.ค.62
ไตรมาส 3 

(เม.ย.62 - มิ.ย.62
ไตรมาส 4 

(ก.ค.62 - ก.ย.62)
1. บริหารจัดการงาน
ประชาสัมพันธ์เชิงรุก 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละ
การเบิกจ่ายงบประมาณ 

ร้อยละ 80 80 - - 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การ
ประชาสัมพันธ์เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ร้อยละ 80 80 - - 

2. ประชาสัมพันธ์รับ
นักศึกษา ประจําปี
การศึกษา 2562 
(จําแนกตามสาขา) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละ
การเบิกจ่ายงบประมาณ 

รายการ 80 80 - - 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละ
ของจํานวนักศึกษาเพ่ิมข้ึน
จากปีการศึกษา 2561 

ร้อยละ 5 5 - - 

3. ประชาสัมพันธ์รับ
สมัครนักศึกษา 
(ส่วนกลาง) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละ
การเบิกจ่ายงบประมาณ 

ร้อยละ - 80 - - 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละ
ของจํานวนนักศกึษาเพ่ิมข้ึน
จากปีการศึกษา 2561 

ร้อยละ - 5 - - 

4. สัมมนาครูแนะแนว ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละ
ของครูแนะแนวโรงเรียน
เครือข่ายเข้าร่วมกิจกรรม 

ร้อยละ 80 - - - 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ครูแนะ
แนวโรงเรียนเครือข่ายมี
ความสัมพันธ์อันดีงามกับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้าน
จอมบึง 

ร้อยละ 80 - - - 
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12. ผลทีค่าดวา่จะได้รับ 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง มีจํานวนนักศึกษาใหม่ ประจําปีการศึกษา 2562 ตามที่มหาวิทยาลัย
กําหนด 
 
13. แผนการดําเนินงาน   

กิจกรรม รวม
ทั้งสิน้ 

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน(บาท) 
ปี 2561 ปี 2562 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.61 – ธ.ค.61) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.62 – มี.ค.62) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.62 – มิ.ย.62)
ไตรมาส 4 

(ก.ค.62 – ก.ย.62) 

1. บริหารจัดการงานประชาสัมพันธ์เชิง
รุก 

140,720 85,540 55,180 - - 

2. ประชาสัมพันธ์รับนักศึกษา ประจําปี
การศึกษา 2562 (จําแนกตามสาขา) 

132,000 66,000 66,000 - - 

3. ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษา 
(ส่วนกลาง) 

27,280 - 27,280 - - 

4. สัมมนาครูแนะแนว 100,000 100,000 - - - 
 
14. งบประมาณท่ีใช ้

กิจกรรม รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลกัษณะครุภัณฑ์/
รูปแบบรายการท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 

หมวด
รายจ่าย 

จํานวน
เงิน 

1. บริหารจัดการงาน
ประชาสัมพันธ์เชิงรุก 
รหัสเบิกจ่าย 
203301020121 

ค่าใช้สอย 85,540 บาท 
    1. แผ่นพับ จํานวน 3,000 ใบ X 10 บาท รวมท้ังสิ้น = 30,000 
บาท 
    2. ผลิตสปอตวิทยุ จํานวน 1 รายการ รวมท้ังสิ้น = 1,500 
บาท 
    3. ป้ายต้ังพร้อมโครง ขนาด 1 x 1.18 เมตร จํานวน             
10 ป้าย X 500 บาท รวมท้ังสิ้น = 5,000 บาท 
    4. ป้ายไวนิล ขนาด 9.5 x 2.4 เมตร จํานวน 1 ป้าย        รวม
ท้ังสิ้น = 4,000 บาท 
    5. ป้ายไวนิล ขนาด 12 x 5 เมตร จํานวน 1 ป้าย       รวม
ท้ังสิ้น = 9,000 บาท 
    6. ผลิตสื่อออนไลน์ จํานวน 1 สื่อ รวมท้ังสิ้น=5,000 บาท 
    7. ค่าถ่ายเอกสาร จํานวน 2,080 แผ่น X 0.50 บาท รวมท้ังสิ้น 
= 1,040 บาท 
    8. งบการแก้ปญัหา รวมท้ังสิ้น = 30,000 บาท 
ค่าวัสดุ 55,180 บาท 
    1. ปากกาสกรีนชื่อมหาวิทยาลัย จํานวน 1,000 ด้าม X 10 
บาท รวมท้ังสิ้น = 10,000 บาท 
    2. กระเป๋าใหญ่สกรีนชื่อมหาวิทยาลัย จํานวน 150 ชุด X 170 
บาท รวมท้ังสิ้น = 25,500 บาท 
    3. กระดาษ A4 จํานวน 15 ลัง X 550 บาท รวมท้ังสิ้น = 
8,250 บาท 

ใช้สอย,วัสดุ 140,720 
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กิจกรรม รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลกัษณะครุภัณฑ์/
รูปแบบรายการท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 

หมวด
รายจ่าย 

จํานวน
เงิน 

     4. หมึก HP LASER 126 จํานวน 3 หลอด X 2,000 บาท รวม
ท้ังสิ้น = 6,000 บาท 
    5. หมึก EPSON รุ่น L800 จํานวน 6 หลอด X 490 บาท รวม
ท้ังสิ้น = 2,940 บาท 
    6. กระดาษหน้าปก 18 แกรม จํานวน 3 ห่อ X 100 บาท รวม
ท้ังสิ้น = 300 บาท 
    7. กระดาษโฟโต้ จํานวน 2 ห่อ X 150บาท รวมท้ังสิ้น = 300 
บาท 
    8. DVD-R จํานวน 2 แพ็ค X 350 บาท รวมทั้งสิ้น = 700 บาท 

  

     9. CD-R จํานวน 2 แพ็ค X 250บาท รวมท้ังสิ้น = 500 บาท 
    10. ซองใส่ CD จํานวน 2 ห่อ X 50บาท รวมท้ังสิ้น = 100 บาท 
    11. กาวแท่ง จํานวน 6 แท่ง X 25บาท รวมท้ังสิ้น = 150 บาท 
    12. เทปใส จํานวน 6 ม้วน X 40บาท รวมท้ังสิ้น = 240 บาท 
    13. เคร่ืองเย็บกระดาษแม็กซ์ HD 10 จํานวน 1 เคร่ือง รวม
ท้ังสิ้น = 200 บาท 
รวมเป็นเงินท้ังสิ้น 140,720 บาท 

  

2. ประชาสัมพันธ์รับ
นักศึกษา ประจําปีการศึกษา 
2562 (จําแนกตามสาขา) 
รหัสเบิกจ่าย 
203301020221 

ค่าใช้สอย  132,000 บาท 
    1. ค่าเบี้ยเลี้ยง จํานวน 10 คน X 60 คร้ัง X 120บาท รวม
ท้ังสิ้น = 72,000 บาท 
    2. ค่าน้ํามันเชือ้เพลิง จํานวน 1 คัน X 60 โรงเรียน X 1,000 
บาท รวมท้ังสิ้น = 60,000 บาท 
รวมเป็นเงินท้ังสิ้น 132,000 บาท 

ใชส้อย 132,000

3. ประชาสัมพันธ์รับสมัคร
นักศึกษา (ส่วนกลาง) 
รหัสเบิกจ่าย 
203301020321 

ค่าใช้สอย  27,280 บาท 
    1. ค่าเบี้ยเลี้ยง จํานวน 8 คน X 4 วัน X 240 บาท             
รวมท้ังสิ้น = 7,680 บาท 
    2. ค่าท่ีพัก จํานวน 4 ห้อง X 3 วันX 800 บาท รวมท้ังสิ้น = 
9,600 บาท 
    3. ค่าน้ํามันเชือ้เพลิง จํานวน 1 คัน รวมท้ังสิ้น = 10,000 บาท 
รวมเป็นเงินท้ังสิ้น 27,280 บาท 

ใชส้อย 27,280

4. สัมมนาครูแนะแนว 
รหัสเบิกจ่าย 
203301020421 

ค่าใช้สอย 
    1. ค่าห้องพัก จํานวน 30 ห้อง X 1 วัน X 1,500บาท รวม
ท้ังสิ้น = 45,000 บาท 
    2. ค่าอาหารกลางวัน จํานวน 60 คน X 2 ม้ือ X 100บาท รวม
ท้ังสิ้น = 12,000 บาท 
    3. ค่าอาหารเย็น จํานวน 60 คน X 1 ม้ือ X 350 บาท รวม
ท้ังสิ้น = 21,000 บาท 
    4. ค่าอาหารว่าง จํานวน 60 คน X 2 ม้ือ X 50 บาท รวม
ท้ังสิ้น = 6,000 บาท 
    5. ค่าเช่าโสตทัศนูปกรณ์ จํานวน 1 ชุด รวมท้ังสิ้น = 5,000 
บาท 

ใชส้อย 100,000
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กิจกรรม รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลกัษณะครุภัณฑ์/
รูปแบบรายการท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 

หมวด
รายจ่าย 

จํานวน
เงิน 

    6. ค่าเอกสาร จํานวน 60 ชุด X 50 บาท รวมทั้งสิ้น = 3,000 
บาท 
    7. ค่าจัดทํารูปเล่มรายงานการสัมมนา จํานวน 1 เล่ม รวม
ท้ังสิ้น = 500 บาท 
    8. ค่าน้ํามันเชือ้เพลิง จํานวน 1 คัน รวมท้ังสิ้น =            
7,500 บาท 
รวมเป็นเงินท้ังสิ้น 100,000 บาท   

  รวมทั้งสิน้ 400,000
 
 
15. แนวทางการประเมินโครงการ 
      สิ่งที่ต้องการประเมิน 
  จํานวนนักศึกษาใหม่ ประจําปีการศึกษา 2562 
      วธิีที่ใช้ในการประเมิน  

จํานวนนักศึกษาใหม่ ประจําปีการศึกษา 2562 
      ผู้ประเมิน  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถพล  อสุายพันธ์ 
 
 
 
 
                                                                      ลงชือ่……………………………………………………..…ผู้ขออนุมตัโิครงการ 

                                           ผูช้่วยศาสตราจารย์อรรถพล  อุสายพันธ์ 
                    รองอธิการบดฝี่ายวิชาการ             
 
 
 
                                                                        ลงชือ่……………….…………………………………………ผู้อนุมตัโิครงการ 
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชยัฤทธ์ิ  ศลิาเดช     
                                                                                    รกัษาราชการแทน 
        อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง       
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มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 

โครงการเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

แหลง่งบประมาณ  2, เงนิรายได้   
1.  โครงการ บริหารงานส่วนกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง   รหัสโครงการ 6216000005 
2.  ผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบด ี   หนว่ยงาน สํานักงานอธิการบดี 
(ส่วนกลาง) 
3.  โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวทิยาลัย 
     ยุทธศาสตร์ที ่06, ยุทธศาสตรท์ี่ 6 พัฒนาระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย 
4.  โครงการสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจําปีของมหาวิทยาลัย 
     แผนงาน  แผนงานพ้ืนฐาน 
     ผลผลิต  ผู้สําเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
     งาน/โครงการ  งานบริหารจัดการ/พัฒนา/งานประกันคุณภาพการศึกษา 
5.  หลกัการและเหตุผล 
  สํานักงานอธิการบดีมีหน้าที่สนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง
มหาวิทยาลัยที่เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่เสริมสร้างพลังปัญญาของแผ่นดิน ฟ้ืนฟูพลังการ
เรียนรู้ เชิดชูภูมิปัญญาของท้องถิ่น สร้างสรรค์ศิลปวิทยา เพ่ือความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและย่ังยืนของปวง
ชน มีส่วนร่วมในการจัดการ การบํารุงรักษา การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล
และย่ังยืน โดยมีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทําการสอน วิจัย ให้บริการทาง
วิชาการแก่สังคม ปรับปรุง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ผลิตครูและส่งเสริม
วิทยฐานะครู  
6.  วัตถุประสงคโ์ครงการ 
  1. เพ่ือบริหารจัดการงานส่วนกลางของมหาวิทยาลัย  
  2. เพ่ือสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย  
7.  กลุ่มเป้าหมาย 
  ผู้รับบริการ นักศึกษา ข้าราชการ และบุคลากรของมหาวิทยาลัย 
8.  รูปแบบกิจกรรม  
  วางแผน/จัดหา/เบิกจ่าย 
9.  สถานทีดํ่าเนนิการ 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
10.  ตัวชีว้ัดความสําเร็จของโครงการ (Output) 

ตัวชีว้ัด(Indicators) หนว่ยนบั ค่าเป้าหมาย(Target) 
เชิงปริมาณ  
   1. ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ ร้อยละ 80
เชิงคุณภาพ   
   1. ผลการประเมินการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีของผู้บริหาร คะแนน 4
เชิงเวลา  
   1. โครงการแลว้เสร็จภายในระยะเวลาท่ีกําหนด ร้อยละ 80
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11.  ตัวชีว้ัดความสําเร็จของกิจกรรม (Output) 

กิจกรรม ตัวชีว้ัด(Indicators) หนว่ย
นับ 

ค่าเป้าหมาย(Target) 
ปี 2561 ปี 2562 

ไตรมาส 1 
(ต.ค.61 – ธ.ค.61)

ไตรมาส 2 
(ม.ค.62 – มี.ค.62

ไตรมาส 3 
(เม.ย.62 - มิ.ย.62

ไตรมาส 4 
(ก.ค.62 - ก.ย.62)

1. สบทบการ
ดําเนินงานด้าน
สาธารณูปโภค 

ตัวชี้วัดเชิงปรมิาณ : 
ชําระค่าสาธารณูปโภค 

เดือน 3 3 3 3

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 
การชําระค่า
สาธารณูปโภคตาม
กําหนด 

ร้อยละ 80 80 80 80

2. สมทบกองทนุและ
มูลนิธิต่างๆ 

ตัวชี้วัดเชิงปรมิาณ : 
จ่ายสมทบกองทุนและ
มูลนิธิต่างๆ 

ครั้ง 1 1 1 - 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 
จ่ายสมทบมลูนิธิและ
กองทุนต่างๆ ตาม
กําหนด 

ร้อยละ 80 80 80 - 

3. งานเกษียณอายุ
ราชการ ประจําปี 
2562 

ตัวชี้วัดเชิงปรมิาณ : 
ร้อยละการเบิกจ่าย
งบประมาณงาน
เกษียณอายุราชการ 

ร้อยละ - - - 80

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 
ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมงาน 

ร้อยละ - - - 80

4. สมทบค่าบํารุงสระ
ว่ายนํ้า (ตามรายวิชา
นักศึกษาลงทะเบียน ) 

ตัวชี้วัดเชิงปรมิาณ : 
ร้อยละการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ร้อยละ - - - 80

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 
การสบทบค่าบํารุงสระ
ว่ายนํ้าเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ทีกํ่าหนด 

ร้อยละ - - - 100

5. จัดหาน้ําดื่มเพ่ือการ
บริการ สําหรบั
นักศึกษา บุคลากร 
และ ผูม้าตดิตอ่
ราชการ 
 

ตัวชี้วัดเชิงปรมิาณ : 
จํานวนนํ้าดื่มทีบ่ริการ 

ถัง 145 145 145 145

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 
ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ 

ร้อยละ 80 80 80 80
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กิจกรรม ตัวชีว้ัด(Indicators) หนว่ย
นับ 

ค่าเป้าหมาย(Target) 
ปี 2561 ปี 2562 

ไตรมาส 1 
(ต.ค.61 – ธ.ค.61)

ไตรมาส 2 
(ม.ค.62 – มี.ค.62

ไตรมาส 3 
(เม.ย.62 - มิ.ย.62

ไตรมาส 4 
(ก.ค.62 - ก.ย.62)

6. การประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ
ประเภทผู้บริหาร (มี
วาระ) ตามการรับรู้
ของผู้ร่วมงานหรือ
ผู้ใต้บังคับบัญชา 

ตัวชี้วัดเชิงปรมิาณ : 
จํานวนผู้บริหารมีวาระ 

คน 50 - 50 - 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 
การประเมินฯ สามารถ
นํามาใช้ประกอบการ
ประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของผูบ้ริหารได้

ร้อยละ 100 - 100 - 

 
12. ผลทีค่าดวา่จะได้รับ 
  1. บริหารจัดการงานสาธารณูปโภคไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ  
  2. ได้สนับสนุนกองทุนและมูลนิธิต่างๆ   
  3. จัดงานเกษียณอายุราชการประจําปีไดต้ามกําหนด   
 
13. แผนการดําเนินงาน   

กิจกรรม รวมทั้งสิน้
แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน(บาท) 

ปี 2561 ปี 2562 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.61 – ธ.ค.61)
ไตรมาส 2 

(ม.ค.62 – มี.ค.62) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.62 – มิ.ย.62)
ไตรมาส 4 

(ก.ค.62 – ก.ย.62)

1. สบทบการดาํเนินงานด้าน
สาธารณูปโภค 

2,410,700 174,000 174,000 174,000 1,888,700

2. สมทบกองทนุและมูลนิธิต่างๆ 350,000 100,000 60,000 190,000 - 
3. งานเกษียณอายุราชการ ประจําปี 
2562 

50,000 - - - 50,000

4. สมทบค่าบํารุงสระว่ายนํ้า (ตาม
รายวิชานักศึกษาลงทะเบียน ) 

20,100 - - - 20,100

5. จัดหาน้ําดื่มเพ่ือการบริการ สําหรับ
นักศึกษา บุคลากร และ ผู้มาติดตอ่
ราชการ 

95,100 32,460 20,880 20,880 20,880

6. การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ประเภทผู้บริหาร (มีวาระ) ตามการรับรู้
ของผู้ร่วมงานหรือผูใ้ต้บังคับบัญชา 
 

27,000 17,730 - 9,270 - 
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14. งบประมาณท่ีใช ้

กิจกรรม รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลกัษณะ
ครุภัณฑ์/รปูแบบรายการท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง หมวดรายจ่าย จํานวนเงิน

1. สบทบการดาํเนินงาน
ด้านสาธารณูปโภค 
รหัสเบกิจ่าย 
202301120122 

ค่าสาธารณูปโภค 
    1. ค่านํ้าประปา จํานวน 12 เดือน X 30,000 
บาท            รวมทั้งสิ้น = 360,000 บาท 
    2. ค่าส่งไปรษณีย์ จํานวน 12 เดอืน X 20,000 
บาท รวมทั้งสิน้ = 240,000 บาท 
    3. ค่าโทรศพัท์ จํานวน 12 เดอืน X 8,000 บาท   
รวมท้ังสิ้น = 96,000 บาท 
    4. ค่าไฟฟ้า จํานวน 2 เดือน X 816,480 บาท     
รวมท้ังสิ้น = 1,632,960 บาท 
รวมเป็นเงนิทัง้สิ้น 2,410,700 บาท 
 

สาธารณูปโภค 2,410,700

2. สมทบกองทนุและ
มูลนิธิต่างๆ 
รหัสเบกิจ่าย 
202301120244 

เงินอุดหนุน 
    1. สมทบทนุมูลนิธิกองทุนคุรุปถัมภ์ จํานวน 
100,000 บาท 
    2. สนับสนุนค่าใช้จ่ายสํานักงานที่ประชมุ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ จํานวน
 60,000 บาท 
    3. สมทบมลูนิธิ/กองทุนตา่งๆ 190,000 บาท 
รวมเป็นเงนิทัง้สิ้น 350,000 บาท 
 

เงินอุดหนุน 350,000

3. งานเกษียณอายุ
ราชการ ประจําปี 2562 
รหัสเบกิจ่าย 
202301120321 

ค่าใช้สอย 50,000 บาท 
    1. จัดทําหนังสือเกษียณอายุราชการ จํานวน 
200 เล่ม X 250 บาท รวมท้ังสิ้น = 50,000 บาท 
รวมเป็นเงนิทัง้สิ้น 50,000 บาท 

ใชส้อย 50,000

4. สมทบค่าบํารุงสระว่าย
นํ้า (ตามรายวิชา
นักศึกษาลงทะเบียน ) 
รหัสเบกิจ่าย 
202301120454 

รายจ่ายอื่น 20,100 บาท 
    1. สมทบคา่บํารุงสระว่ายนํ้า (ตามรายวิชา
นักศึกษาลงทะเบียน ) จํานวน 134 X 150 บาท 
เป็นเงิน 20,100 บาท 
รวมเป็นเงนิทัง้สิ้น 20,100 บาท 

รายจ่ายอื่น 20,100

5. จัดหาน้ําดื่มเพ่ือการ
บริการ สําหรบันักศึกษา 
บุคลากร และ ผู้มาตดิตอ่
ราชการ 
รหัสเบกิจ่าย 
202301120521 

ค่าใช้สอย 95,100 บาท 
    1. นํ้าดื่ม ปริมาตรสุทธิ  20 ลิตร  (เปลี่ยนถัง) 
จํานวน 580 ถัง X 12 ครั้ง X 12 บาท รวมท้ังสิ้น 
= 83,520 บาท 
    2. ถังเปล่า ขนาดบรรจุ 20 ลิตร จํานวน 193 ถัง X 
60 บาท รวมท้ังสิ้น = 11,580 บาท 
รวมเป็นเงนิทัง้สิ้น 95,100 บาท 

ใชส้อย 95,100
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กิจกรรม รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลกัษณะ
ครุภัณฑ์/รปูแบบรายการท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง หมวดรายจ่าย จํานวนเงิน

6. การประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการประเภท
ผู้บริหาร (มีวาระ) ตามการ
รับรู้ของผู้ร่วมงานหรือ
ผู้ใต้บังคับบัญชา 
รหัสเบกิจ่าย 
202301120621 

ค่าตอบแทน 17,280 บาท 
    1. ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
จํานวน 9 คน X 32 ชั่วโมง X 60บาท รวมทัง้สิ้น 
= 17280 บาท 
ค่าใช้สอย 1,260 บาท 
    1. ค่าอาหารว่างและเคร่ืองดื่ม จํานวน 9 คน X 
4 ครั้ง X 35บาท รวมทั้งสิ้น = 1260 บาท 
ค่าวัสดุ 8,460 บาท 
    1. กระดาษ A4 จํานวน 30 รีม X 1 ครั้ง X 110
บาท รวมทั้งสิน้ = 3300 บาท 
    2. หมึก+ไข จํานวน 1 ชดุ X 1 ครั้ง X 3103
บาท รวมทั้งสิน้ = 3103 บาท 
    3. ค่าวัสดุอืน่ๆ (คลิปหนีบ ลวดเย็บกระดาษ 
ซองจดหมาย ฯลฯ) จํานวน 1 ชุด X 1 ครั้ง X 
2057บาท รวมทั้งสิ้น = 2057 บาท 
รวมเป็นเงนิทัง้สิ้น 27,000 บาท 

ตอบแทน, 
ใชส้อย,วัสดุ 

27,000

  รวมทั้งสิน้ 2,952,900

15. แนวทางการประเมินโครงการ 
      สิ่งที่ต้องการประเมิน 
  1. ผลการเบิกจา่ยงบประมาณ 2. ผลสํารวจความพึงพอใจ 
      วธิีที่ใช้ในการประเมิน  

1. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ 2. แบบสอบถามความพึงพอใจ 
      ผู้ประเมิน  

ผู้อํานวยการสาํนักงานอธิการบด ี
 
 
 
                                                                      ลงชือ่……………………………………………………..…ผู้ขออนุมตัโิครงการ 

                                                  นายพูนชัย     คทาวัชรกุล 
                                             ผูอ้ํานวยการสํานักงานอธิการบด ี

                                                 
 
 
                                                                        ลงชือ่……………….…………………………………………ผู้อนุมตัโิครงการ 
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชยัฤทธ์ิ   ศิลาเดช     
                                                                                    รกัษาราชการแทน 
        อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง       



108 
 

 

 
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 

โครงการเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

แหลง่งบประมาณ  2, เงนิรายได้   
1.  โครงการ บริหารงานและพัฒนางานพัสด ุ    รหัสโครงการ 6216000008 
2.  ผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบด ี   หนว่ยงาน สํานักงานอธิการบดี (ส่วนกลาง) 
3.  โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวทิยาลัย 
     ยุทธศาสตร์ที ่06, ยุทธศาสตรท์ี่ 6 พัฒนาระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย 
4.  โครงการสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจําปีของมหาวิทยาลัย 
     แผนงาน  แผนงานพ้ืนฐาน 
     ผลผลิต  ผู้สําเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
     งาน/โครงการ  งานบริหารจัดการ/พัฒนา/งานประกันคุณภาพการศึกษา 
5.  หลกัการและเหตุผล 
  งานบริหารพัสดุ เป็นหน่วยงานหน่ึงของกองกลาง สังกัดสํานักงานอธิการบดี มีหน้าที่รับผิดชอบงาน
บริหารงาน จัดหา และเบิกจ่ายพัสดุสําหรับสํานักงานอธิการบดีและกองกลาง รวมถึงจัดซื้อพัสดุ ครุภัณฑ์ งาน
ก่อสร้าง ของส่วนกลางที่มีวงเงินงบประมาณตั้งแต่หน่ึงแสนบาทข้ึนไป จัดระเบียบและการรักษาความสะอาด
ภายในอาคารสํานักงานอธิการบดี จัดทําบัญชีพัสดุของสํานักงานอธิการบดี จัดทําข้อมูลเก่ียวกับพัสดุ เพ่ือให้การ
ดําเนินการบรรลุเป้าหมายและภาระหน้าที่ จําเป็นต้องจัดหาทรัพยากรให้เพียงพอต่อการสนับสนุนการจัด
การศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
6.  วัตถุประสงคโ์ครงการ 
  1. เพ่ือให้การบริหารจัดการงานจัดหาพัสดุ/การบริหารสัญญา/การเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนที่กําหนด  
  2. เพ่ือให้ผู้รับบริการมีความพึงพอใจตอ่การบริการ  
7.  กลุ่มเป้าหมาย 
  ผู้รับบริการ นักศึกษา ข้าราชการ และบุคลากรของมหาวิทยาลัย  
8.  รูปแบบกิจกรรม  
  วางแผนการจัดซือ้จดัจ้าง/ดาํเนินการจัดซือ้จดัจ้าง/ บริหารสัญญา/เบิกจ่าย 
9.  สถานทีดํ่าเนนิการ 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
10.  ตัวชีว้ัดความสําเร็จของโครงการ (Output) 

ตัวชีว้ัด(Indicators) หนว่ยนบั ค่าเป้าหมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. รอ้ยละการเบิกจ่ายงบประมาณ ร้อยละ 80 
เชิงคุณภาพ    
   1. ผลการประเมินการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของ
ผู้บริหาร 

คะแนน 4 

เชิงเวลา   
   1. โครงการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาทีกํ่าหนด ร้อยละ 80 
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11.  ตัวชีว้ัดความสําเร็จของกิจกรรม (Output) 

กิจกรรม ตัวชีว้ัด(Indicators) หนว่ย
นับ 

ค่าเป้าหมาย(Target) 
ปี 2561 ปี 2562 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.61 – ธ.ค.61)
ไตรมาส 2 

(ม.ค.62 – มี.ค.62) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.62 - มิ.ย.62)
ไตรมาส 4 

(ก.ค.62 - ก.ย.62)
1. บริหารจัดการงานจัดซ้ือ
จัดจ้าง 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 
ร้อยละการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ร้อยละ 80 80 80 80 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 
บริหารงานจัดซ้ือจัด
จ้างและเบิกจ่ายได้ทัน
ตามกําหนด 

ร้อยละ 80 80 80 80 

2. จ้างเหมาเก็บขยะมูล
ฝอยและสิ่งปฏิกูล 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 
จ้างเหมาเก็บขยะมูล
ฝอยภายใน
มหาวิทยาลัยฯ 

เดือน 3 3 3 3 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 
จ้างเหมาเก็บขยะมูล
ฝอยภายใน
มหาวิทยาลัยฯเป็นไป
ตามสัญญาท่ีกําหนด 

ร้อยละ 80 80 80 80 

3. จ้างบริการบํารุรักษา
เคร่ืองปรับอากาศ Shiller 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 
จ้างบริการบาํรุงรักษา
เคร่ืองปรับอากาศ 
Shiller

คร้ัง 1 1 1 1 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 
จ้างบริการบาํรุงรักษา
เคร่ืองปรับอากาศ 
Shiller เป็นไปตามสัญ
ยาท่ีกําหนด 

ร้อยละ 80 80 80 80 

4. บริการบํารุงรักษาลิฟท์
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 
บริการบํารุงรักษาลิฟท์
ของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
 

คร้ัง 3 3 3 3 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 
การบริการบํารุงรักษา
ลิฟท์ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เป็นไปตามสัญยาท่ี
กําหนด 
 

ร้อยละ 80 80 80 80 
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12. ผลทีค่าดวา่จะได้รับ 
  1. บริหารจัดการงานจัดหาพัสดุ/การบริหารสัญญา/การเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนที่กําหนด  
  2. ผู้รับบริการมีความพึงพอใจตอ่การบริการ  
 
13. แผนการดําเนินงาน   

กิจกรรม รวม
ทั้งสิน้ 

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน(บาท) 
ปี 2561 ปี 2562 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.61 – ธ.ค.61)
ไตรมาส 2 

(ม.ค.62 – มี.ค.62) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.62 – มิ.ย.62)
ไตรมาส 4 

(ก.ค.62 – ก.ย.62)
1. บริหารจัดการงานจัดซ้ือจัดจ้าง 400,000 100,000 100,000 100,000 100,000 
2. จ้างเหมาเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 360,000 90,000 90,000 90,000 90,000 
3. จ้างบริการบํารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศChiller 128,400 - 64,200 - 64,200 
4. บริการบํารุงรักษาลิฟท์ของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏหมู่บ้านจอมบึง 

267,000 - 133,500 - 133,500 

 
14. งบประมาณท่ีใช ้

กิจกรรม รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลกัษณะ
ครุภัณฑ์/รปูแบบรายการท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 

หมวด
รายจ่าย จํานวนเงิน 

1. บริหารจัดการงานจัดซ้ือจัด
จ้าง 
รหัสเบิกจ่าย 202301130121 

ค่าตอบแทน 302,000 บาท 
    1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดทําร่างขอบเขตของ
งานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ/งาน
จ้างท่ีปรึกษา/งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 
จํานวน 10 งาน X 3 คร้ัง X 2,000 บาท รวมท้ังสิ้น = 
60,000 บาท 
    2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดทําแบบรูปรายการ
ก่อสร้าง จํานวน 10 งาน X 3 คร้ัง X 2,000 บาท           
รวมท้ังสิ้น = 60,000 บาท 
    3. ค่าตอบแทนคณะกรรมการซ้ือหรือจ้าง (คณะกรรมการ 
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์,
คณะกรรมการซ้ือหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก/วิธี
เฉพาะเจาะจง,คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานซ้ือหรือ
งานจ้าง/งานจ้างก่อสร้าง,ผู้ควบคมุงาน) จํานวน 10 งาน X 
3 คร้ัง X 2,000 บาท รวมท้ังสิ้น = 60,000 บาท 
   4. ค่าตอบแทนคณะกรรมการดําเนินงานจ้างท่ีปรึกษา 
(คณะกรรมการดําเนินงานจ้างท่ีปรึกษาโดยวิธีประกาศ
เชิญชวนท่ัวไป/โดยวิธีคัดเลือก/โดยวิธีเฉพาะเจาะจง,
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างท่ีปรึกษา) จํานวน 
1 งาน X 3 คร้ัง X 3,200 บาท รวมท้ังสิ้น = 9,600 บาท 
 

ตอบแทน, 
ใช้สอย,วัสดุ 

400,000 
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กิจกรรม รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลกัษณะ
ครุภัณฑ์/รปูแบบรายการท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 

หมวด
รายจ่าย จํานวนเงิน 

     5. ค่าตอบแทนคณะกรรมการดําเนินงานจ้างออกแบบ
หรือควบคุมงานก่อสร้าง  (คณะกรรมการดําเนินงานจ้าง
ออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกาศเชิญชวน
ท่ัวไป/โดยวิธีคัดเลือก/โดยวิธีเฉพาะเจาะจง,คณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุในงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง) 
จํานวน 1 งาน รวมท้ังสิ้น = 10,400 บาท 
    6. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของผู้
ควบคุมงานก่อสร้าง จํานวน 3 คน X 3 คร้ัง X 6,000 บาท 
รวมท้ังสิ้น = 54,000 บาท 
    7. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
บุคลากรงานจัดซ้ือจัดจ้างในช่วงเร่งรัดการเบิกจ่าย 
จํานวน 8 คน X 2 คร้ัง X 3,000บาท รวมท้ังสิ้น = 
48,000 บาท 

 

 ค่าใช้สอย 24,000 บาท
    1. ค่าอาหารกลางวันในการประชุมคณะกรรมการร่าง
ขอบเขตงาน หรือ กําหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
และ คณะกรรมการจัดซ้ือจัดจ้าง จํานวน 5 คน X 15 
คร้ัง X 60 บาท รวมท้ังสิ้น = 4,500 บาท 
    2. ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืมในการประชุม
คณะกรรมการร่างขอบเขตงาน หรือ กําหนดรายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะ และ คณะกรรมการจัดซ้ือจัดจ้าง  
จํานวน 5 คน X 20 คร้ัง X 35 บาท รวมท้ังสิ้น = 3,500 บาท 
    3. ซ่อมบํารุงวัสดุครุภัณฑ์สํานักงานท่ีชํารุดท่ีเกิดจาก
การปฏิบัติงานราชการ (เคร่ืองพิมพ์เอกสาร,เคร่ืองแฟ๊ก
,เคร่ืองถ่ายเอกสาร,เคร่ืองคอมพิวเตอร์,เคร่ืองสแกนฯลฯ)   
จํานวน 8 งาน X 2,000 บาท รวมทั้งสิ้น = 16,000 บาท 
ค่าวัสดุ 74,000 บาท 
    1. กระดาษ A4 ดับเบิ้ลเอ ขนาด 80 แกรม จํานวน 
50 รีม X 110 บาท รวมท้ังสิ้น = 5,500 บาท 
    2. แฟ้มเสนอเซ็นต์ จํานวน 10 แฟ้ม X 270 บาท        
รวมท้ังสิ้น = 2,700 บาท 
    3. แฟ้มสันกว้าง 3 นิ้ว จํานวน 50 แฟ้ม X 95 บาท 
รวมท้ังสิ้น = 4,750 บาท 
    4. หมึก Epson L360 เบอร์ T664 (4 สี) จํานวน 3 ชุด 
X 1,560บาท รวมทั้งสิ้น = 4,680 บาท 
    5. หมึก HP 678 ดํา จํานวน 3 กล่อง X 390 บาท 
รวมท้ังสิ้น = 1,170 บาท 
    6. หมึก HP 678 สี จํานวน 1 กล่อง รวมทั้งสิ้น = 390 
บาท 
    7. หมึกเคร่ืองถ่ายเอกสาร Sharp AR-5731 จํานวน 2 
กล่อง X 4,975.50 บาท รวมทั้งสิ้น = 9,951 บาท 
    8. หมึก HP 703 สี จํานวน 2 กล่อง  390 บาท         
รวมท้ังสิ้น = 780 บาท 
    9. หมึก HP 703 ดํา จํานวน 2 กล่อง X 390 บาท 
รวมท้ังสิ้น = 780 บาท
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กิจกรรม รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลกัษณะ
ครุภัณฑ์/รปูแบบรายการท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 

หมวด
รายจ่าย จํานวนเงิน 

   10. หมึก HP 12A จํานวน 1 กล่อง รวมท้ังสิ้น = 2,750 บาท 
    11. หมึก HP 85A จํานวน 2 กล่อง X 2,590 บาท 
รวมท้ังสิ้น = 5,180 บาท 
    12. หมึก HP 680 สี จํานวน 2 กล่อง X 390 บาท 
รวมท้ังสิ้น = 780 บาท 
    13. หมึก HP 681 ดํา จํานวน 2 กล่อง X 390 บาท 
รวมท้ังสิ้น = 780 บาท 
   14. หมึกพิมพ์ Brothor HL-3170CDW# TH-261BK 
จํานวน 1 กล่อง รวมท้ังสิ้น = 2,300 บาท     
    15. หมึกพิมพ์ Brothor HL-3170CDW# TH-261C 
จํานวน 1 กล่อง รวมท้ังสิ้น = 2,300 บาท 
    16. หมึกพิมพ์ Brothor HL-3170CDW# TH-261M 
จํานวน 1 กล่อง รวมท้ังสิ้น = 2,300 บาท

     17. หมึกพิมพ์ Brothor HL-3170CDW# TH-261Y 
จํานวน 1 กล่อง รวมท้ังสิ้น = 2,300 บาท 
    18. เทปพิมพ์ฉลากตัวอักษร TZe-261 สีดําพ้ืนขาว 
Brother TZ ขนาด 36 มม. จํานวน 10 กล่อง รวมท้ังสิ้น 
= 10,700 บาท 
    19. เทปลบคําผิด จํานวน 12 อัน X 65 บาท รวม
ท้ังสิ้น = 780 บาท 
    20. ลูก Max เบอร์ 10-1M (24 กล่องเล็ก) จํานวน       
1 กล่อง รวมทั้งสิ้น = 160 บาท 
    21. ลวดเสียบกระดาษ (กล่องเล็ก) จํานวน 24 กล่อง 
X 15 บาท รวมท้ังสิ้น = 360 บาท 
    22. คลิปหนีบดํา ขนาดเล็ก เบอร์ 111 จํานวน 10 กล่อง   
X 33 บาท รวมท้ังสิ้น = 330 บาท 
    23. คลิปหนีบดํา ขนาดกลาง เบอร์ 110 จํานวน 10 กล่อง 
X 44 บาท รวมท้ังสิ้น = 440 บาท 
    24. คลิปหนีบดํา ขนาดใหญ่ เบอร์ 108 จํานวน 10 
กล่อง X 78 บาท รวมท้ังสิ้น = 780 บาท 
    25. เทปใส ขนาด 3 นิ้ว จํานวน 12 ม้วน X 40 บาท 
รวมท้ังสิ้น = 480 บาท 
    26. กาวน้ํา จํานวน 10 ขวด X 10 บาท รวมทั้งสิ้น = 
100 บาท 
    27. Post-it Note 3x3 นิ้ว จํานวน 5 แพค X 45 บาท 
รวมท้ังสิ้น = 225 บาท 
    28. Post-it Flags 0.5x1.7 นิ้ว จํานวน 25 แผง X 55 บาท 
รวมท้ังสิ้น = 1,375 บาท 
    29. ปากกาน้ําเงิน ขนาด 0.5 mm. Quantum Skate 
111 จํานวน 30 ด้าม X 10 บาท รวมท้ังสิ้น = 300 บาท 
    30. ลูก MAX เบอร์ 23/6 จํานวน 12 กล่อง X 60 บาท 
รวมท้ังสิ้น = 720 บาท 
    31. ลูก MAX เบอร์ 23/13 จํานวน 12 กล่อง X 65บาท
รวมท้ังสิ้น = 780 บาท 
    32. ปากกาเน้นข้อความ 12 สี จํานวน 24 ด้าม X 39 บาท 
รวมท้ังสิ้น = 936 บาท 
    33. ปากกาเพ้นท์มารคเกอร์ #221 สีดํา จํานวน 6 
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กิจกรรม รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลกัษณะ
ครุภัณฑ์/รปูแบบรายการท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 

หมวด
รายจ่าย จํานวนเงิน 

ด้าม X 18 บาท รวมท้ังสิ้น = 108 บาท
    34. ปากกาเพ้นท์มาร์คเกอร์ #222 สีเงิน จํานวน 18 ด้าม  
X 1 คร้ัง X 18บาท รวมท้ังสิ้น = 324 บาท 
    35. ทะเบียนหนังสือรับ จํานวน 3 เล่ม X 70 บาท 
รวมท้ังสิ้น = 210 บาท     
    36. ทะเบียนหนังสือส่ง จํานวน 3 เล่ม X 70 บาท  
รวมท้ังสิ้น = 210 บาท 
    37. แผ่นยางรองตัด22x30 ซม.A4อินดา จํานวน 1 
แผ่น รวมท้ังสิ้น = 250 บาท

     38. เม้าส์ จํานวน 2 ตัว X 250 บาท รวมทั้งสิ้น =500 บาท
    39. คีย์บอร์ด จํานวน 2 ตัว X 300 บาท รวมทั้งสิ้น = 
600 บาท 
    40. กระดาษ F14 ขนาด 80 แกรม จํานวน 5 รีม X 
170 บาท รวมทั้งสิ้น = 850 บาท 
    41. กระดาษการ์ด สีชมพู A4 จํานวน 5 รีม X 90 บาท 
รวมท้ังสิ้น = 450 บาท 
    42. หมึกเติมแท่นประทับ ตราม้า สีน้ําเงิน จํานวน      
2 กล่อง X 15 บาท รวมท้ังสิ้น = 30 บาท 
    43. กระดาษถ่ายเอกสาร A3 สีขาว 80 แกรม จํานวน 
3 รีม X 290 บาท รวมท้ังสิ้น = 870 บาท 
    44. วัสดุอ่ืนๆ รวมท้ังสิ้น = 1,741 บาท 
รวมเป็นเงินท้ังสิ้น 400,000 บาท 

 

2. จ้างเหมาเก็บขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล 
รหัสเบิกจ่าย 202301130221 

ค่าใช้สอย 360,000 บาท 
    1. จ้างเหมาเก็บขยะมูลฝอยภายในมหาวิทยาลัย 
(ต้ังแต่วันท่ี 1 ต.ค. 2561 ถึงวันท่ี 30 ก.ย. 2562) จํานวน 12 
เดือน      X 30,000 บาท รวมทั้งสิ้น = 360,000 บาท 
รวมเป็นเงินท้ังสิ้น 360,000 บาท 

ใช้สอย 360,000 

3. จ้างบริการบํารุรักษา
เคร่ืองปรับอากาศ Shiller 
รหัสเบิกจ่าย 202301130321 

ค่าใช้สอย 128,400 บาท 
    1. สัญญาจ้างบํารุงรักษาเคร่ืองชิลเลอร์ ณ อาคาร
หอประชุมใหม่ จํานวน 1 เคร่ือง และ เคร่ืองชิลเลอร์ ณ 
อาคารอํานวยการ จํานวน 4 เคร่ือง ระยะเวลา 1 ปี 
(ต้ังแต่วันท่ี 1 ต.ค. 2561  ถึงวันท่ี  30 ก.ย. 2562 เข้า
บริการ 3 เดือน/คร้ัง)   จํานวน 2 งวด X 64,200บาท 
รวมท้ังสิ้น = 128,400 บาท 
รวมเป็นเงินท้ังสิ้น 128,400 บาท 

ใช้สอย 128,400 

4. บริการบํารุงรักษาลิฟท์ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้าน
จอมบึง 
รหัสเบิกจ่าย 202301130421 

ค่าใช้สอย 
    1. สัญญาจ้างบํารุงรักษาเชิงปอ้งกันลิฟท์โดยสาร (ไม่
รวมอะไหล่) ระยะเวลา 1 ปี (ต้ังแต่วันท่ี 1 ก.พ. 2562 ถึง
วันท่ี 31 ม.ค. 2563 เข้าบริการตรวจเช็คเดือนละ 1 คร้ัง) 
จํานวน 2 งวด X 133,500 บาท รวมทั้งสิ้น = 267,000 บาท 

ลิฟท์โดยสาร จํานวน 12 ตัว ประจําอาคารดังนี้  
1. อาคารศูนย์ภาษาและศูนย์คอมพิวเตอร์ จํานวน 2 ตัว

ใช้สอย 267,000 



114 
 

 

กิจกรรม รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลกัษณะ
ครุภัณฑ์/รปูแบบรายการท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 

หมวด
รายจ่าย จํานวนเงิน 

2. อาคารวิทยาการจัดการ จํานวน 1 ตัว 
3. อาคารอํานวยการ จํานวน 3 ตัว 
4. อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 

จํานวน 1 ตัว 
5. อาคารปฏิบัติการวิชาชีพครูพันธ์บึง จํานวน 1 ตัว 
6. อาคารฝึกประสบการณ์วิชาชีพธุรกิจ จอมพล 

จํานวน 1 ตัว 
7. อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยฯเมืองราชบุรี จํานวน 1 ตัว 
8. อาคารสถาบันวิชาการและวิจยัภูมิปัญญาไทย 

จํานวน 1 ตัว 
9. อาคารโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏฯ 

จํานวน 1 ตัว 
รวมเป็นเงินท้ังสิ้น 267,000 บาท 

  รวมทั้งสิน้ 1,155,400

15. แนวทางการประเมินโครงการ 
      สิ่งที่ต้องการประเมิน 
  ผลการใช้จ่ายงบประมาณ 
      วธิีที่ใช้ในการประเมิน  

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ 
      ผู้ประเมิน  

ผู้อํานวยการสาํนักงานอธิการบด ี
                                                                      ลงชือ่……………………………………………………..…ผู้ขออนุมตัโิครงการ 

                                                  นายพูนชัย     คทาวัชรกุล 
                                             ผูอ้ํานวยการสํานักงานอธิการบด ี           
                                     

 
                                                                        ลงชือ่……………….…………………………………………ผู้อนุมตัโิครงการ 
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชยัฤทธ์ิ  ศลิาเดช     
                                                                                    รกัษาราชการแทน 
        อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง       
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มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
โครงการเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

แหลง่งบประมาณ  2, เงนิรายได้   
1.  โครงการ พัฒนาศักยภาพบุคลากรของมหาวิทยาลัย   รหัสโครงการ 6216000009/20330305 
2.  ผู้รับผิดชอบโครงการ  ผูอ้ํานวยการสํานักงานอธิการบดี   หนว่ยงาน สํานักงานอธิการบดี (ส่วนกลาง) 
3.  โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวทิยาลัย 
     ยุทธศาสตร์ที ่06, ยุทธศาสตรท์ี่ 6 พัฒนาระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย 
4.  โครงการสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจําปีของมหาวิทยาลัย 
     แผนงาน  แผนงานยุทธศาสตร ์
     ผลผลิต  ผู้สําเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
     งาน/โครงการ  งานพัฒนาบุคลากร 
5.  หลกัการและเหตุผล 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง กําหนดนโยบาย ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการมหาวิทยาลัย กลยุทธ์ : ส่งเสริมสนับสนุนการดําเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งการ
บริหารทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพนั้น การพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะและศักยภาพที่สูงขึ้น จึงเป็น
ปัจจัยหน่ึงที่สิ่งสําคัญอย่างย่ิง ทั้งน้ีเพ่ือให้บุคลากรสามารถนําความรู้ที่ได้รับการพัฒนาไปประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานและพัฒนามหาวิทยาลัยให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 
6. วัตถปุระสงค์โครงการ 
  1. เพ่ือให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยสายวิชาการและสายสนับสนุนไดร้ับการพัฒนาศักยภาพ 
  2. เพ่ือให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ สามารถก้าวสู่ตําแหน่งที่
สูงขึ้นไดต้ามตวัชี้วัดของแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร 
  3. การบริหารจัดการเพ่ือการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
7.  กลุ่มเป้าหมาย 
  บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ 
8.  รูปแบบกิจกรรม  
  อบรม/สัมมนา และงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และรวมวิพากษณ์  
9.  สถานทีดํ่าเนนิการ 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
10.  ตัวชีว้ัดความสําเร็จของโครงการ (Output) 

ตัวชีว้ัด(Indicators) หนว่ยนบั ค่าเป้าหมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. ร้อยละของบุคลากรท่ีเข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80 
เชิงคุณภาพ    
   1. ร้อยละของบุคลากรที่สามารถถ่ายทอดความรู้/ประการณ์ท่ีได้รับการพัฒนา ร้อยละ 80 
เชิงเวลา   
   1. โครงการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาท่ีกําหนด ร้อยละ 80 
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11.  ตัวชีว้ัดความสําเร็จของกิจกรรม (Output) 

กิจกรรม ตัวชีว้ัด(Indicators) หนว่ย
นับ 

ค่าเป้าหมาย(Target) 
ปี 2561 ปี 2562 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.61 – ธ.ค.61)
ไตรมาส 2 

(ม.ค.62 – มี.ค.62
ไตรมาส 3 

(เม.ย.62 - มิ.ย.62
ไตรมาส 4 

(ก.ค.62 - ก.ย.62)
1. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
เร่ือง ประเมินค่างาน
เพ่ือกําหนดกรอบ
ตําแหน่งท่ีสูงข้ึน 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

คน 70 - - - 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละ
ความสําเร็จของการจัด
กิจกรรม 

ร้อยละ 80 - - - 

2. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
เร่ือง กระบวนการขอ
กําหนดตําแหน่งท่ีสูงข้ึน 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวน
ผู้เข้าร่วมอบรม 

คน 100 - - - 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละ
ความสําเร็จของการจัด
กิจกรรม 

ร้อยละ 80 - - - 

3. อบรมการวิเคราะห์
ภาระงานและกรอบ
อัตรากําลังสายวิชาการ
และสายสนับสนุน 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

คน 70 - - - 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 
บุคลากรสามารถนําไป
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
ท่ีรับผิดชอบ 

ร้อยละ 80 - - - 

4. วิพากษ์วิเคราะห์
ภาระงานและ
อัตรากําลังสายวิชาการ
และสายสนับสนุน 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวน
หน่วยงานสามารถวิเคราะห์
ภาระงานและกรอบ
อัตรากําลัง 

หย่วย
งาน 

- 13 13 - 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละ
ความสําเร็จของการวิเคราะห์
ภาระงานและกรอบ
อัตรากําลังสายวิชาการและ
สายสนับสนุน 

ร้อยละ - 80 80 - 

5. อบรมการเขียนตํารา 
และหนังสือทางวิชาการ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวน
คณาจารย์เข้ารับการอบรม
การเขียนตํารา และหนังสือ
ทางวิชาการ ท่ีเข้าร่วมอบรม 

คน - 50 - - 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 
คณาจารย์นําความรู้ท่ี
สามารถนําไปประยุกตใช้ใน
การเขียนตํารา และหนังสือ
ทางวิชาการของตน 

ร้อยละ - 80 - - 

6. ค่ายพัฒนาบุคลากร
สายสนับสนุนก้าวสู่
ตําแหน่งท่ีสูงข้ึน 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวน
บุคลากรท่ีขอกําหนดตําแน่ง
ทางวิชาการ 
 

คน - 5 - - 
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กิจกรรม ตัวชีว้ัด(Indicators) หนว่ย
นับ 

ค่าเป้าหมาย(Target) 
ปี 2561 ปี 2562 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.61 – ธ.ค.61)
ไตรมาส 2 

(ม.ค.62 – มี.ค.62
ไตรมาส 3 

(เม.ย.62 - มิ.ย.62
ไตรมาส 4 

(ก.ค.62 - ก.ย.62)
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 
บุคลากรสายสนับสนุนท่ีเข้า
ร่วมโครงการฯ สามารถจัดทํา
เอกสาร/ผลงานได้ถูกต้อง 

ร้อยละ - 70 - - 

7. อบรมการจัดซ้ือจัด
จ้าง และการเลือกใช้
วิธีการจัดซ้ือจัดจ้าง 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวน
ผู้เข้าร่วมอบรม 

คน 56 - - - 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละ
ของผู้เข้าอบรมสามารถนําไป
ประยุกต์ใช้ในการภาระหน้าท่ี
ท่ีรับผิดชอบ 

ร้อยละ 80 - - - 

8. แลกเปลี่ยนเรียนรู้
การปฏิบัติงานด้าน
การเงินและการคลัง 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

คน - 50 50 50 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละ
การเบิก-จ่ายเรื่องการยืมเงิน
ท่ีถูกต้องและทันเวลา 

ร้อยละ - 70 70 70 

9. ขับเคล่ือนการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละ
การเบิกจ่ายงบประมาณ 

ร้อยละ 80 80 80 - 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละ
ความสําเร็จของการจัด
กิจกรรม 

ร้อยละ 80 80 80 - 

10. สนับสนุนงบพัฒนา
บุคลากรของหน่วยงาน
เพ่ิมเติมหรือพัฒนา
บุคลากรตามนโยบาย
มหาวิทยาลัย 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 
สนับสนุนงบพัฒนาบุคลากร
เพ่ิมเติม 

คร้ัง - - - 3 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การ
สนับสนุนการพัฒนาบุคลากร
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

ร้อยละ - - - 100 

11. อบรมหลักเกณฑ์
และวิธีการขอกําหนด
ตําแหน่งทางวิชาการ
ฉบับใหม่ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

คน 230 - - - 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละ
ของจํานวนบุคลากรมีความรู้
ความสามารถเพิ่มข้ึน 
 

ร้อยละ 80 - - - 

 
12. ผลทีค่าดวา่จะได้รับ 
 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถเพ่ือพูนทักษะในวิชาชีพของตนเอง และสามารถนําไปประยุกต์ใช ้ 
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13. แผนการดําเนินงาน   

กิจกรรม รวม
ทั้งสิน้ 

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน(บาท) 
ปี 2561 ปี 2562 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.61 – ธ.ค.61)
ไตรมาส 2 

(ม.ค.62 – มี.ค.62) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.62 – มิ.ย.62)
ไตรมาส 4 

(ก.ค.62 – ก.ย.62)

1. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง ประเมินค่า
งานเพ่ือกําหนดกรอบตําแหน่งที่สูงขึ้น 

85,040 85,040 - - - 

2. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง กระบวนการ
ขอกําหนดตําแหน่งที่สูงขึ้น 

50,130 50,130 - - - 

3. อบรมการวิเคราะห์ภาระงานและ
กรอบอัตรากําลังสายวิชาการและสาย
สนับสนุน 

80,210 80,210 - - - 

4. วิพากษ์วิเคราะห์ภาระงานและ
อตัรากําลังสายวิชาการและสายสนับสนุน

220,980 - 110,490 110,490 - 

5. อบรมการเขียนตํารา และหนังสอืทาง
วิชาการ 

29,390 - 29,390 - - 

6. ค่ายพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนก้าว
สู่ตําแหน่งทีสู่งขึ้น 

59,860 - 59,860 - - 

7. อบรมการจดัซือ้จดัจ้าง และการ
เลือกใช้วิธีการจัดซือ้จดัจ้าง 

27,400 27,400 - - - 

8. แลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงานด้าน
การเงินและการคลัง 

95,250 - 31,750 31,750 31,750 

9. ขับเคลือ่นการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร 

75,300 25,100 25,100 25,100 - 

10. สนับสนุนงบพัฒนาบุคลากรของ
หน่วยงานเพ่ิมเติมหรือพัฒนาบุคลากร
ตามนโยบายมหาวิทยาลัย 

357,550 - - - 357,550 

11. อบรมหลักเกณฑ์และวิธีการขอ
กําหนดตําแหน่งทางวิชาการฉบับใหม ่

90,490 90,490 - - - 
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14. งบประมาณท่ีใช ้

กิจกรรม รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลกัษณะ
ครุภัณฑ์/รปูแบบรายการท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 

หมวด
รายจ่าย 

จํานวน
เงิน 

1. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เร่ือง 
ประเมินค่างานเพื่อกําหนด
กรอบตําแหน่งท่ีสูงข้ึน 
รหัสเบิกจ่าย 203303050121 

ค่าตอบแทน 18,900 บาท
    1. ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอก จํานวน 1 คน X 14 
ชั่วโมง X 1200บาท รวมท้ังสิ้น = 16,800 บาท 
    2. ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน     
1 คน X 35 ชั่วโมง X 60 บาท รวมท้ังสิ้น = 2,100 บาท 
ค่าใช้สอย 52,840 บาท 
    1. ค่าท่ีพักวิทยากร จํานวน 1 คน X 3 วัน X 1,000
บาท รวมท้ังสิ้น = 3,000 บาท 
    2. ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม จํานวน 70 คน X 4 
ม้ือ X 35 บาท รวมท้ังสิ้น = 9,800 บาท 
    3. ค่าอาหารกลางวัน จํานวน 70 คนX 2 ม้ือ X120
บาท รวมท้ังสิ้น = 16,800 บาท 
    4. ค่าอาหารเย็นดูแลวิทยากร จํานวน 5 คน X 2 ม้ือ 
X 350บาท รวมท้ังสิ้น = 3500 บาท 
    5. ค่าเคร่ืองบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-ขอนแก่น จํานวน  
1 คน X 2 คร้ัง X 2,500บาท รวมท้ังสิ้น = 5,000 บาท 
    6. ค่าน้ํามันเชื้อเพลิงรถรับ-ส่งวิทยากร จํานวน 1 คน 
X 2 คร้ัง X 2,000บาท รวมท้ังสิ้น = 4,000 บาท 
    7. ค่าเบี้ยเลี้ยง พขร. จํานวน 1 คนX 2 วัน X 120 บาท
รวมท้ังสิ้น = 240 บาท 
    8. ค่าถ่ายเอกสาร จํานวน 70 เล่ม X 1 วัน X 150
บาท รวมท้ังสิ้น = 10,500 บาท 

ตอบแทน, 
ใช้สอย,วัสดุ 

85,040 

 ค่าวัสดุ 13,300 บาท
    1. ค่าแฟ้ม จํานวน 70 แฟ้ม X 120 บาท รวมท้ังสิ้น 
= 8,400 บาท 
    2. ค่าปากกา จํานวน 70 อัน X 15 บาท รวมท้ังสิ้น = 
1,050 บาท 
    3. ค่าหมึก HP 85A สีดํา จํานวน 1 หลอด รวมทั้งสิ้น = 
2,600 บาท 
    4. ค่ากระดาษสต๊ิกเกอร์สี จํานวน 5 แพ็ค X 130 
บาท รวมท้ังสิ้น = 650 บาท 
    5. กระดาษ A4 (80 แกรม) จํานวน 1 กล่อง รวมทั้งสิ้น 
= 600 บาท 
รวมเป็นเงินท้ังสิ้น  85,040 บาท

 

2. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เร่ือง 
กระบวนการขอกําหนด
ตําแหน่งท่ีสูงข้ึน 
รหัสเบิกจ่าย 203303050221 

ค่าใช้สอย 35,260 บาท
    1. ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม จํานวน 100 คน X 2 
ม้ือ X 35บาท รวมท้ังสิ้น = 7,000 บาท 
    2. ค่าอาหารกลางวัน จํานวน 100 คน X 1 ม้ือ X     
120บาท รวมท้ังสิ้น = 12,000 บาท 
    3. ค่าถ่ายเอกสาร จํานวน 100 คน X 150 บาท         
รวมท้ังสิ้น = 15,000 บาท 
ค่าวัสดุ 14,870 บาท

ใช้สอย,วัสดุ 50,130 
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กิจกรรม รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลกัษณะ
ครุภัณฑ์/รปูแบบรายการท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 

หมวด
รายจ่าย 

จํานวน
เงิน 

    1. ค่าแฟ้มใส่เอกสาร จํานวน 100 คน X 120 บาท 
รวมท้ังสิ้น = 12,000 บาท 
    2. ค่าปากกา จํานวน 100 คน X 15 บาท รวมท้ังสิ้น 
= 1500 บาท 
    3. กระดาษสต๊ิกเกอร์ จํานวน 5 ห่อ X 130 บาท        
รวมท้ังสิ้น = 650 บาท 
    4. ถ่าน aa / aaa จํานวน 4 แพ็ค X 180 บาท            
รวมท้ังสิ้น = 720 บาท 
รวมเป็นเงินท้ังสิ้น 50130 บาท 

3. อบรมการวิเคราะห์ภาระ
งานและกรอบอัตรากําลังสาย
วิชาการและสายสนับสนุน 
รหัสเบิกจ่าย 203303050321 

ค่าตอบแทน 16,800 บาท 
    1. ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอก จํานวน 1 คน X       
14 ชั่วโมง X 1,200 บาท รวมท้ังสิ้น = 16,800 บาท 
ค่าใช้สอย 53,700 บาท 
    1. ค่าท่ีพักวิทยากร จํานวน 1 คน X 3 วัน X 1,000
บาท รวมท้ังสิ้น = 3,000 บาท 
    2. ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม จํานวน 70 คน X 4 
ม้ือ X 35 บาท รวมท้ังสิ้น = 98,00 บาท 
    3. ค่าอาหารกลางวัน จํานวน 70 คน X 2 ม้ือ X 120 
บาท รวมท้ังสิ้น = 16,800 บาท 
    4. ค่าอาหารเย็นดูแลวิทยากร จํานวน 5 คน X 2 ม้ือ 
X 350 บาท รวมท้ังสิ้น = 3,500 บาท 
    5. ค่าเคร่ืองบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-ขอนแก่น จํานวน    
1 คน X 2 เท่ียวบิน X 2,500บาท รวมท้ังสิ้น = 5,000 บาท 

ตอบแทน, 
ใช้สอย,วัสดุ 

80,210 

     6. ค่าน้ํามันเชื้อเพลิงรถรับ-ส่งวิทยากร จํานวน 1 คน 
X 2 เท่ียว X 1,300 บาท รวมท้ังสิ้น = 2,600 บาท 
    7. ค่าธรรมเนียมทางด่วน จํานวน 1 คัน X 2 เท่ียว X 
500 บาท รวมทั้งสิ้น = 1,000 บาท 
    8. ค่าเบี้ยเลี้ยง จํานวน 1 คน X 2 วัน X 120 บาท 
รวมท้ังสิ้น = 240 บาท 
    9. ค่าถ่ายเอกสาร จํานวน 70 คน X 150 บาท          
รวมท้ังสิ้น = 10,500 บาท 
ค่าวัสดุ 9,710 บาท 
    1. ค่าแฟ้มใส่เอกสาร จํานวน 70 ชุด X 120 บาท  
รวมท้ังสิ้น = 8,400 บาท 
    2. ค่าปากกา จํานวน 70 ด้าม X 15 บาท รวมท้ังสิ้น 
= 1,050 บาท 
    3. กระดาษสต๊ิกเกอร์สี จํานวน 2 แพ็ค X 130 บาท 
รวมท้ังสิ้น = 260 บาท 
รวมเป็นเงินท้ังสิ้น 80,210 บาท 
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กิจกรรม รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลกัษณะ
ครุภัณฑ์/รปูแบบรายการท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 

หมวด
รายจ่าย 

จํานวน
เงิน 

4. วิพากษ์วิเคราะห์ภาระงาน
และอัตรากําลังสายวิชาการ
และสายสนับสนุน 
รหัสเบิกจ่าย 203303050421 

ค่าตอบแทน 86,100 บาท
    1. ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอก จํานวน 1 คน X 70 
ชั่วโมง X 1,200 บาท รวมท้ังสิ้น = 84,000 บาท 
    2. ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน   
5 วัน X 7 ชั่วโมง X 60 บาท รวมท้ังสิ้น = 2,100 บาท 
ค่าใช้สอย 121,180 บาท 
    1. ค่าท่ีพักวิทยากร จํานวน 1 คน X 12 วัน X 1,000 
บาท รวมท้ังสิ้น = 12,000 บาท 
    2. ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม จํานวน 40 คน X 20 
ม้ือ X 35 บาท รวมท้ังสิ้น = 28,000 บาท 
    3. ค่าอาหารกลางวัน จํานวน 40 คน X 10 ม้ือX 120 
บาท รวมท้ังสิ้น = 48,000 บาท 
    4. ค่าอาหารเย็นดูแลวิทยากร จํานวน 5 คน X 10 
ม้ือ X 350บาท รวมท้ังสิ้น = 17,500 บาท 
    5. ค่าเคร่ืองบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-ขอนแก่น จํานวน  
1 คน X 4 เท่ียวบิน X 2,500 บาท รวมท้ังสิ้น = 10,000 
บาท 
    6. ค่าน้ํามันเชื้อเพลิงรถรับ-ส่งวิทยากร จํานวน 1 คน X 
4 เท่ียว X 1,300 บาท รวมท้ังสิ้น = 5,200 บาท 
    7. ค่าเบี้ยเลี้ยง พขร. จํานวน 1 คน X 4 วัน X 120บาท
รวมท้ังสิ้น = 480 บาท 
ค่าวัสดุ 13,700 บาท 
    1. หมึกเคร่ืองถ่ายเอกสารสีดํา รุ่น SL-K3300NR 
จํานวน 1 หลอด รวมท้ังสิ้น = 4,800 บาท 
    2. กระดาษการ์ดสี จํานวน 10 ห่อ X 80 บาท           
รวมท้ังสิ้น = 800 บาท 
    3. กระดูกงู จํานวน 20 ห่อ X 80 บาท รวมท้ังสิ้น = 
1,600 บาท

ตอบแทน, 
ใช้สอย,วัสดุ 

220,980 

     4. กระดาษ A4 (80แกรม) จํานวน 10 กล่อง X600
บาท รวมท้ังสิ้น = 6,000 บาท 
    5. แผ่น CD-R จํานวน 1 แพ็ค รวมท้ังสิ้น = 500 บาท 
รวมเป็นเงินท้ังสิ้น 220,980 บาท 

 

5. อบรมการเขียนตํารา และ
หนังสือทางวิชาการ 
รหัสเบิกจ่าย 203303050521 

ค่าตอบแทน 8,400 บาท
    1. ค่าตอบแทนวิทยากร จํานวน 1 คน X 7 ชั่วโมง X 
1,200 บาท รวมท้ังสิ้น = 8,400 บาท 
ค่าใช้สอย 20,240 บาท 
    1. ค่าท่ีพักวิทยากร จํานวน 1 คน X 1 คืน รวมท้ังสิ้น 
= 1,600 บาท 
    2. ค่าอาหารว่าง จํานวน 50 คน X 2 ม้ือ X 35 บาท 
รวมท้ังสิ้น = 3,500 บาท 
    3. ค่าอาหารกลางวัน จํานวน 50 คนX 1 ม้ือ X120
บาท รวมท้ังสิ้น = 6,000 บาท 
    4. ค่าน้ํามันเชื้อเพลิงรถตู้ จํานวน 1 คัน X 2 เท่ียว X 
1,200 บาท รวมท้ังสิ้น = 2,400 บาท 
    5. ค่าเบี้ยเลี้ยงพนักงานขับรถ จํานวน 1 คน X 2 วัน 
X 120 บาท รวมท้ังสิ้น = 240 บาท

ตอบแทน, 
ใช้สอย,วัสดุ 

29,390 
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กิจกรรม รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลกัษณะ
ครุภัณฑ์/รปูแบบรายการท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 

หมวด
รายจ่าย 

จํานวน
เงิน 

    6. ค่าจ้างถ่ายเอกสารเข้าเล่มเอกสารประกอบการ
อบรม จํานวน 50 เล่ม X 130 บาท รวมท้ังสิ้น = 6,500 
บาท 
ค่าวัสดุ 750 บาท 
    1. ค่าปากกา จํานวน 50 ด้าม X 15 บาท รวมท้ังสิ้น 
= 750 บาท 
รวมเป็นเงินท้ังสิ้น  29,390 บาท

6. ค่ายพัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนุนก้าวสู่ตําแหน่งท่ี
สูงข้ึน 
รหัสเบิกจ่าย 203303050621 

ค่าตอบแทน 16,800 บาท
    1. ค่าตอบแทนวิทยาการภายนอก จํานวน 1 คน X 
14 ชั่วโมง X 1,200 บาท รวมท้ังสิ้น = 16,800 บาท 
ค่าใช้สอย 33,490 บาท 
    1. ค่าท่ีพักวิทยากร จํานวน 1 คน X 3 คืน X 1,450
บาท รวมท้ังสิ้น = 4,350 บาท 
    2. ค่าอาหารว่างเช้า จํานวน 50 คน X 4 ม้ือ X 35บาท 
รวมท้ังสิ้น = 7,000 บาท 
    3. ค่าอาหารเท่ียง จํานวน 50 คน X 2 ม้ือ X 120
บาท รวมท้ังสิ้น = 12,000 บาท 
    4. ค่าน้ํามันเชื้อเพลิงรถตู้ จํานวน 1 คัน X 2 เท่ียว X 
1,200 บาท รวมท้ังสิ้น = 2,400 บาท 
    5. ค่าเบี้ยเลี้ยงพนักงานขับรถ จํานวน 1 คน X 2 วัน 
X 120 บาท รวมท้ังสิ้น = 240 บาท 
    6. ค่าจ้างจัดทํารูปเล่มเอกสารประกอบบรรยาย 
จํานวน 50 ชุด X 150 บาท รวมท้ังสิ้น = 7,500 บาท 
ค่าวัสดุ 9,570 บาท 
    1. ค่าแฟ้มใส่เอกสาร จํานวน 50 คน X 150 บาท      
รวมท้ังสิ้น = 7,500 บาท

ตอบแทน, 
ใช้สอย,วัสดุ 

59,860 

     2. ค่าปากกา จํานวน 50 คน X 15 บาท รวมท้ังสิ้น = 
750 บาท 
    3. ถ่าน aa aaa จํานวน 4 แพ็ค X 180 บาท รวม
ท้ังสิ้น = 720 บาท 
    4. กระดาษ A4 (80 แกรม) จํานวน 1 กล่อง รวมทั้งสิ้น 
= 600 บาท 
รวมเป็นเงินท้ังสิ้น 59,860 บาท

 

7. อบรมการจัดซ้ือจัดจ้าง 
และการเลือกใช้วิธีการจัดซ้ือ
จัดจ้าง 
รหัสเบิกจ่าย 203303050721 

ค่าตอบแทน 3,600 บาท
    1. ค่าตอบแทนวิทยากร จํานวน 1 คน X 6 ชั่วโมง X 
600 บาท รวมทั้งสิ้น = 3,600 บาท 
ค่าใช้สอย 16,240 บาท 
    1. ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม จํานวน 56 คน X 2 
ม้ือ X 35 บาท รวมท้ังสิ้น = 3,920 บาท 
    2. ค่าอาหารกลางวัน จํานวน 56 คนX 1 ม้ือX 120
บาท รวมท้ังสิ้น = 6,720 บาท 
    3. ค่าถ่ายเอกสารคู่มือการอบรมพร้อมเข้าเล่ม 
จํานวน 56 คน X 100 บาท รวมท้ังสิ้น = 5,600 บาท 
ค่าวัสดุ 7,560 บาท 
    1. ค่าปากกา จํานวน 56 คน X 15 บาท รวมท้ังสิ้น = 
840 บาท

ตอบแทน, 
ใช้สอย,วัสดุ 

27,400 
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กิจกรรม รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลกัษณะ
ครุภัณฑ์/รปูแบบรายการท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 

หมวด
รายจ่าย 

จํานวน
เงิน 

    2. ค่าแฟ้มใส่เอกสาร จํานวน 56 แฟ้ม X 120 บาท 
รวมท้ังสิ้น = 6,720 บาท 
รวมเป็นเงินท้ังสิ้น  27,400 บาท

8. แลกเปลี่ยนเรียนรู้การ
ปฏิบัติงานด้านการเงินและ
การคลัง 
รหัสเบิกจ่าย 203303050821 

ค่าใช้สอย 72,000 บาท 
    1. ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม จํานวน 50 คน X 12 
ม้ือ X 35บาท รวมท้ังสิ้น = 21,000 บาท 
    2. ค่าอาหารกลางวัน จํานวน 50 คน X 6 ม้ือ X 120
บาท รวมท้ังสิ้น = 36,000 บาท 
    3. ค่าถ่ายเอกสารเข้าเล่ม จํานวน 50 เล่ม X 3 คร้ัง X 
100 บาท รวมทั้งสิ้น = 15,000 บาท 
ค่าวัสดุ 23,250 บาท 
    1. ค่าแฟ้มใส่เอกสาร จํานวน 50 แฟ้ม X 3 คร้ัง X 
120 บาท รวมทั้งสิ้น = 18,000 บาท 
    2. ค่าปากกา จํานวน 50 แฟ้ม X 3 คร้ัง X 15 บาท 
รวมท้ังสิ้น = 2,250 บาท 
    3. ค่าหมึก HP 85 A จํานวน 1 หลอด รวมท้ังสิ้น = 
2,600 บาท 
    4. ค่ากระดาษสติกเกอร์ จํานวน 2 แพ็ค X 200 บาท 
รวมท้ังสิ้น = 400 บาท 
รวมเป็นเงินท้ังสิ้น  95,250 บาท 

ใช้สอย,วัสดุ 95,250 

9. ขับเคล่ือนการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร 
รหัสเบิกจ่าย 203303050921 

กิจกรรมท่ี 1 : ประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์ภาระ
งานและกรอบอัตรากําลัง 
ค่าใช้สอย 
    1. ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม จํานวน 25 คน X 10 คร้ัง 
X 35บาท รวมท้ังสิ้น = 8,750 บาท 
    2. ค่าอาหารกลางวัน จํานวน 25 คน X 5 คร้ัง X 120 
บาท รวมท้ังสิ้น = 15,000 บาท 
 
กิจกรรมท่ี 2 : ประชุมทบทวน กํากับติดตามแผน
บริหารและพัฒนาบุคลากร 
ค่าใช้สอย 
    1. ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม จํานวน 10 คน X 10 คร้ัง 
X 35บาท รวมท้ังสิ้น = 3,500 บาท 
    2. ค่าอาหารกลางวัน จํานวน 10 คน X 5 คร้ัง X 120 
บาท รวมท้ังสิ้น = 6,000 บาท 
 
กิจกรรมท่ี 3 : ประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์ระบบ
ประเมินสรรถนะและผลการปฏิบัติราชการ 
    1. ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม จํานวน 15 คน X 10 
ม้ือ X 35บาท รวมท้ังสิ้น = 5,250 บาท 
    2. ค่าอาหารกลางวัน จํานวน 15 คน X 5 ม้ือX 120 บาท 
รวมท้ังสิ้น = 9,000 บาท 
 

ใช้สอย,วัสดุ 75,300 
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กิจกรรม รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลกัษณะ
ครุภัณฑ์/รปูแบบรายการท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 

หมวด
รายจ่าย 

จํานวน
เงิน 

กิจกรรมท่ี 4 : บริหารจัดการงานขับเคล่ือนการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร 
ค่าวัสดุ 27,800 บาท 
    1. กระดาษ A4 จํานวน 9 กล่อง X 600 บาท รวม
ท้ังสิ้น = 5,400 บาท 
    2. กระดูกงู จํานวน 30 แพ็ค X 200 บาท รวมท้ังสิ้น 
= 6,000 บาท 
    3. กระดาษการ์ดสี จํานวน 30 ห่อ X 180 บาท          
รวมท้ังสิ้น = 5,400 บาท 
    4. เมมโมรี่การ์ด BLL จํานวน 1 อัน รวมท้ังสิ้น = 
3,000 บาท 
    5. หมึกสี cannon จํานวน 12 หลอด X 450 บาท 
รวมท้ังสิ้น = 5,400 บาท 
    6. หมึก HP 85 A สีดํา จํานวน 1 หลอด = 2,600 บาท 
รวมเป็นเงินท้ังสิ้น  75,300 บาท 

10. สนับสนุนงบพัฒนา
บุคลากรของหน่วยงาน
เพ่ิมเติมหรือพัฒนาบุคลากร
ตามนโยบายมหาวิทยาลัย 
รหัสเบิกจ่าย 203303051021 

ค่าใช้สอย 357,550 บาท 
    1. สนับสนุนงบพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานเพ่ิมเติม
หรือพัฒนาบุคลากรตามนโยบายมหาวิทยาลัย 
รวมเป็นเงินท้ังสิ้น 357,550 บาท 
 

ใช้สอย 357,550 

11. อบรมหลักเกณฑ์และ
วิธีการขอกําหนดตําแหน่งทาง
วิชาการฉบับใหม่ 
รหัสเบิกจ่าย 203303051121 

ค่าตอบแทน 16,800 บาท
    1. ค่าตอบแทนวิทยากร จํานวน 2 คน X 7 ชั่วโมง X 
1200บาท รวมทั้งสิ้น = 16,800 บาท 
ค่าใช้สอย 70,240 บาท 
    1. ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม จํานวน 230 คน X 2 
ม้ือ X 35บาท รวมท้ังสิ้น = 16,100 บาท 
    2. ค่าอาหารกลางวัน จํานวน 230 คน X 1 ม้ือ X 120
บาท รวมท้ังสิ้น = 27,600 บาท 
    3. ค่าน้ํามันเชื้อเพลิงรถรับ-ส่งวิทยากร จํานวน 1 ทีม
วิทยากร X 2 เท่ียว X 1,400บาท รวมท้ังสิ้น=2,800 
บาท 
    4. ค่าธรรมเนียมทางด่วน จํานวน 1 คัน X 2 เท่ียว X 
250 บาท รวมทั้งสิ้น = 500 บาท 
    5. ค่าเบี้ยเลี้ยง พขร. จํานวน 1 คน X 2 วัน X 120บาท
รวมท้ังสิ้น = 240 บาท 
    6. ค่าถ่ายเอกสารเข้าเล่ม จํานวน 230 ชุด X 100 บาท 
รวมท้ังสิ้น = 23,000 บาท 
ค่าวัสดุ 3,450 บาท 
    1. ค่าปากกา จํานวน 230 คน X 15 บาท รวมท้ังสิ้น 
= 3,450 บาท 
รวมเป็นเงินท้ังสิ้น 90,490 บาท 

ตอบแทน, 
ใช้สอย,วัสดุ 

90,490 

  รวมทั้งสิน้ 1,171,600
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15. แนวทางการประเมินโครงการ 
      สิ่งที่ต้องการประเมิน 

สังเกตการณ์ และการประเมนิผลจากแบบสอบถาม 
      วธิีที่ใช้ในการประเมิน  

แบบประเมินผล 
      ผู้ประเมิน  

งานบริหารบุคคล กองกลาง สํานักงานอธิการบดี 
 
                                                                      ลงชือ่……………………………………………………..…ผู้ขออนุมตัโิครงการ 

                                                  นายพูนชัย     คทาวัชรกุล 
                                              ผูอ้ํานวยการสํานักงานอธิการบด ี

                                                 
                                                                        ลงชือ่……………….…………………………………………ผู้อนุมตัโิครงการ 
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชยัฤทธ์ิ   ศิลาเดช     
                                                                                   รกัษาราชการแทน 

                                                     อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
โครงการเงินรายได้  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

แหลง่งบประมาณ  2, เงนิรายได้   
1.  โครงการ งบกลางมหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบ้่านจอมบึง   รหัสโครงการ 6216000010/20230114 
2.  ผู้รับผิดชอบโครงการ รองอธิการบดีฝ่ายนโยบาย แผน งบประมาณ และขับเคลือ่นยุทธศาสตร์   
 หนว่ยงาน สํานักงานอธิการบดี (ส่วนกลาง) 
3.  โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวทิยาลัย 
     ยุทธศาสตร์ที ่06, ยุทธศาสตรท์ี่ 6 พัฒนาระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย 
4.  โครงการสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจําปีของมหาวิทยาลัย 
     แผนงาน  แผนงานพ้ืนฐาน 
     ผลผลิต  ผู้สําเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
     งาน/โครงการ  งานบริหารจัดการ/พัฒนา/งานประกันคุณภาพการศึกษา 
5.  หลกัการและเหตุผล 
           มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง มีความจําเป็นตอ้งมีงบประมาณสําหรับดาํเนินการในกรณีที่มี
เหตุการณ์หรอืโครงการที่ไมอ่าจคาดหมายหรือไมท่ราบล่วงหน้า และตอ้งดําเนินการเข้าไปแก้ไขสถานการณ์ให้กับ
หน่วยงานต่างๆ  รวมถึงกรณีที่จําเป็นตอ้งดาํเนินการตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ทัง้น้ีเพ่ือให้การปฏิบัติงานของ
มหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
6. วัตถปุระสงค์โครงการ 
  1. เพ่ือสนับสนุนการปฎิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัยให้บรรลุเป้าหมาย  

 2. เพ่ือการบริหารงาน และแก้ไขปัญหาในกรณีที่ไมอ่าจคาดหมายหรอืไมท่ราบล่วงหน้า ของหน่วยงาน
ภายในมหาวิทยาลัย  

   3. เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานตามนโยบายมหาวิทยาลัย 
7. กลุ่มเป้าหมาย 
  หน่วยงานภายในมหาวิทยาลยั 
8. รูปแบบกิจกรรม  
  กิจกรรม/การเบิกจ่าย/การจัดซือ้ 
9. สถานที่ดําเนินการ 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
 

10.  ตัวชีว้ัดความสําเร็จของโครงการ (Output) 
ตัวชีว้ัด(Indicators) หนว่ยนบั ค่าเป้าหมาย(Target) 

เชิงปริมาณ  
   1. การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผน ร้อยละ 80
   2. การเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ร้อยละ 80
เชิงคุณภาพ   
   1. ผลการประเมินการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีของผู้บริหาร คะแนน 4
เชิงเวลา  
   1. โครงการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาท่ีกําหนด ร้อยละ 80



127 

 

11.  ตัวชีว้ัดความสําเร็จของกิจกรรม (Output) 

กิจกรรม ตัวชีว้ัด(Indicators) หนว่ย
นับ 

ค่าเป้าหมาย(Target) 
ปี 2561 ปี 2562 

ไตรมาส 1 
(ต.ค.61 – ธ.ค.61

ไตรมาส 2 
(ม.ค.62 – มี.ค.62)

ไตรมาส 3 
(เม.ย.62 - มิ.ย.62)

ไตรมาส 4 
(ก.ค.62 - ก.ย.62)

1. งบกลางมหาวิทยาลัย
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละ
การเบิกจ่ายงบประมาณ 

ร้อยละ 80 80 80 80 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การ
ดําเนินการเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ร้อยละ 90 90 90 90 

 

12. ผลทีค่าดวา่จะได้รับ 
     สามารถแก้ปัญหาไดอ้ย่างทันท่วงท ี
 

13. แผนการดําเนินงาน   

กิจกรรม รวม
ทั้งสิน้ 

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน(บาท) 
ปี 2561 ปี 2562 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.61 – ธ.ค.61)
ไตรมาส 2 

(ม.ค.62 – มี.ค.62) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.62 – มิ.ย.62)
ไตรมาส 4 

(ก.ค.62 – ก.ย.62) 
1. งบกลางมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 1,172,600 293,150 293,150 293,150 293,150 

 

14. งบประมาณท่ีใช ้

กิจกรรม รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลกัษณะ
ครุภัณฑ์/รปูแบบรายการท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 

หมวด
รายจ่าย 

จํานวน
เงิน 

1. งบกลางมหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง 
รหัสเบิกจ่าย 202301140121 

ค่าใช้สอย 1,172,600 บาท 
    1. ค่าใช้จ่ายสําหรับบริหารจัดการมหาวิทยาลัยฯ รวม
ท้ังสิ้น = 1,172,600 บาท 
รวมเป็นเงินท้ังสิ้น 1,172,600 บาท 

ใช้สอย 1,172,600 

  รวมทั้งสิน้ 1,172,600
15. แนวทางการประเมินโครงการ 
      สิ่งที่ต้องการประเมิน 
  ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ/ผลการดําเนินงาน 
      วธิีที่ใช้ในการประเมิน  

แบบรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ/รายงานผลการดาํเนินงาน 
      ผู้ประเมิน  

รองอธิการบดฝี่ายนโยบาย แผน งบประมาณ และขับเคลือ่นยุทธศาสตร์ 
 

                                                                      ลงชือ่……………………………………………………..…ผู้ขออนุมตัโิครงการ 
                                       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณฐพรภัทร  อินทร์ศริิพงษ ์
                                    รองอธิการบดีฝ่ายนโยบาย แผน งบประมาณ และขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 

                                                 

                                                                        ลงชือ่……………….…………………………………………ผู้อนุมตัโิครงการ 
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชยัฤทธ์ิ   ศิลาเดช     
                                                       รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง       
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มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 

โครงการเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

แหลง่งบประมาณ  2, เงนิรายได้   
1.  โครงการ สนับสนุนค่าใช้จ่ายด้านภาระงานสอนเพ่ือส่งเสริมการจัดการเรยีนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ   
 รหัสโครงการ 6216000011/20330203 
2.  ผู้รับผิดชอบโครงการ รองอธิการบดีฝ่ายนโยบาย แผน งบประมาณ และขับเคลือ่นยุทธศาสตร์ 
 หนว่ยงาน สํานักงานอธิการบดี (ส่วนกลาง) 
3.  โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวทิยาลัย 
     ยุทธศาสตร์ที ่06, ยุทธศาสตรท์ี่ 6 พัฒนาระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย 
4. โครงการสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจําปีของมหาวิทยาลัย 
     แผนงาน  แผนงานยุทธศาสตร ์
     ผลผลิต  ผู้สําเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
     งาน/โครงการ  งานจัดการศึกษา/พัฒนานักศึกษา 
5.  หลกัการและเหตุผล 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง มีหน้าที่สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของคณะต่างๆ ให้เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ จึงสนับสนุนส่งเสริมให้ทุกคณะจัดการเรียนรู้แบบ MetaActive Learning  ซึ่งคณาจารย์ควรมี
ภาระงานสอนที่เหมาะสม ตามภาระงานสอนขั้นต่ําที่กําหนด คือ 15 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ อย่างไรก็ดี การดําเนินการ
อาจมีปัญหาเก่ียวกับชั่วโมงสอนที่มากเกินจากภาระงานสอนขั้นต่ํา จึงจําเป็นต้องจัดโครงการเพื่อรองรับประกาศ
เรื่องแนวปฏิบัติการเบิกจ่ายค่าสอนเกินภาระงาน พ.ศ. 2561  ลว. 21 สิงหาคม 2561 กรณีหน่วยงานมีภาระงาน
สอนไม่เป็นไปตามข้อกําหนด และได้ปฏิบัติตามความข้อ 5 แล้ว “ข้อ 5 กรณีคณะหรือวิทยาลัยได้บริหารจัดการ
ภาระงานสอนของอาจารย์ในสังกัดให้มีความเหมาะสมตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดแล้ว  แต่ยังมีรายวิชาที่ไม่สามารถ
จัดหาผู้สอนในสังกัดได้  ให้หน่วยงานบันทึกเสนอมหาวิทยาลัย พร้อมแนบเอกสารภาระงานสอนของคณาจารย์ใน
สังกัดทั้งหมดประกอบการพิจารณาดําเนินการ” และมหาวิทยาลัยฯต้องมีงบประมาณสําหรับแก้ไขปัญหาตาม
ความข้อ 6 “ข้อ 6 การจัดหาผู้สอนสําหรับรายวิชาตามความในข้อ 5 อาจเป็นบุคลากรภายในและหรือภายนอก
มหาวิทยาลัยก็ได้  โดยมหาวิทยาลัยจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งในส่วนของค่าจ้างและ/หรือค่าสอนเกินภาระงาน
สอน แทนคณะหรือวิทยาลัยน้ัน”  มหาวิทยาลัยจึงจัดโครงการ สนับสนุนค่าใช้จ่ายด้านภาระงานสอนเพ่ือส่งเสริม
การจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ  
6.  วัตถุประสงคโ์ครงการ 
  1.  เพ่ือสนับสนุนค่าใช้จ่าย รองรับการดําเนินการตามข้อ 6 ของประกาศเรื่องแนวปฏิบัติการเบิกจ่ายค่าสอน
เกินภาระงาน พ.ศ. 2561 ลว. 21 สิงหาคม 2561 
7.  กลุ่มเป้าหมาย 
  หน่วยงานจัดการเรียนการสอน 
8.  รูปแบบกิจกรรม  
  กิจกรรม/เบิกจา่ย 
9.  สถานทีดํ่าเนนิการ 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
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10.  ตัวชีว้ัดความสําเร็จของโครงการ (Output) 
ตัวชีว้ัด(Indicators) หนว่ยนบั ค่าเป้าหมาย(Target) 

เชิงปริมาณ   
   1. การเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ร้อยละ 80 
เชิงคุณภาพ    
   1. ผลการประเมินการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหาร คะแนน 4 
เชิงเวลา   
   1. โครงการแล้วเสร็จภายในระยเวลาที่กําหนด ร้อยละ 80 

 

11.  ตัวชีว้ัดความสําเร็จของกิจกรรม (Output) 

กิจกรรม ตัวชีว้ัด
(Indicators) 

หนว่ย
นับ 

ค่าเป้าหมาย(Target) 
ปี 2561 ปี 2562 

ไตรมาส 1 
(ต.ค.61 – ธ.ค.61)

ไตรมาส 2 
(ม.ค.62 – มี.ค.62) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.62 - มิ.ย.62)

ไตรมาส 4 
(ก.ค.62 - ก.ย.62)

1. เบิกจ่ายค่าจ้างหรือ
ค่าตอบแทน รองรับการ
ดําเนินการตามข้อ 6 ของ
ประกาศเรื่องแนว
ปฏิบัติการเบิกจ่ายค่าสอน
เกินภาระงาน พ.ศ. 2561  
ลว. 21 สิงหาคม 2561 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 
ร้อยละการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ร้อยละ 80 80 80 80 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 
การดําเนินการเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ 

ร้อยละ 90 90 90 90

 

12. ผลทีค่าดวา่จะได้รับ 
      สามารถแก้ปัญหาไดอ้ย่างทันท่วงที และเกิดประโยชน์สูงสุด 
 

13. แผนการดําเนินงาน   

กิจกรรม รวมทั้งสิน้
แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน(บาท) 

ปี 2561 ปี 2562 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.61 – ธ.ค.61) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.62 – มี.ค.62) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.62 – มิ.ย.62) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.62 – ก.ย.62) 
1. เบิกจ่ายค่าจ้างหรือค่าตอบแทน 
รองรับการดําเนินการตามข้อ 6 ของ
ประกาศเรื่องแนวปฏิบัติการเบิกจ่าย
ค่าสอนเกินภาระงาน พ.ศ. 2561  ลว. 
21 สิงหาคม 2561 
 

2,000,000 500,000 500,000 500,000 500,000 
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14. งบประมาณท่ีใช ้

กิจกรรม รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลกัษณะ
ครุภัณฑ์/รปูแบบรายการท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 

หมวด
รายจ่าย 

จํานวน
เงิน 

1. เบิกจ่ายค่าจ้างหรือ
ค่าตอบแทน รองรับการ
ดําเนินการตามข้อ 6 ของ
ประกาศเรือ่งแนว
ปฏิบัติการเบิกจ่ายค่าสอน
เกินภาระงาน พ.ศ. 2561  
ลว. 21 สิงหาคม 2561 
รหัสเบกิจ่าย 
203302030121 

ค่าตอบแทน 2,000,000 บาท 
    1. ค่าใชจ้่ายในการค่าจ้างหรือค่าตอบแทน 
รองรับการดําเนินการตามข้อ 6 ของประกาศเรื่อง
แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายค่าสอนเกินภาระงาน พ.ศ. 
2561  ลว. 21 สิงหาคม 2561 
รวมเป็นเงนิทัง้สิ้น 2,000,000 บาท 

ตอบแทน 2,000,000

  รวมทั้งสิน้ 2,000,000 
15. แนวทางการประเมินโครงการ 
      สิ่งที่ต้องการประเมิน 
  ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ/ผลการดําเนินงาน 
      วธิีที่ใช้ในการประเมิน  

แบบรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ/รายงานผลการดาํเนินงาน 
      ผู้ประเมิน  

รองอธิการบดฝี่ายนโยบาย แผน งบประมาณ และขับเคลือ่นยุทธศาสตร์ 
 
 
 
                                                                      ลงชือ่……………………………………………………..…ผู้ขออนุมตัโิครงการ 

                                       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณฐพรภัทร  อินทร์ศริิพงษ ์
                                       รองอธิการบดีฝ่ายนโยบาย แผน งบประมาณ  
                                                                      และขับเคลือ่นยุทธศาสตร ์

                                                 
 
 
                                                                        ลงชือ่……………….…………………………………………ผู้อนุมตัโิครงการ 
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชยัฤทธ์ิ   ศิลาเดช     
                                                                                   รกัษาราชการแทน 
        อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง       
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มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 

โครงการเงนิรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

แหลง่งบประมาณ  2, เงนิรายได้   
1.  โครงการ บริหารและจัดการภายในสํานักงานอธิการบด ี  รหัสโครงการ 6218000002/20230117 
2.  ผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบด ี   หนว่ยงาน กองกลาง 
3.  โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวทิยาลัย 
     ยุทธศาสตร์ที ่06, ยุทธศาสตรท์ี่ 6 พัฒนาระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย 
4.  โครงการสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจําปีของมหาวิทยาลัย 
     แผนงาน  แผนงานพ้ืนฐาน 
     ผลผลิต  ผู้สําเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
     งาน/โครงการ  งานบริหารจัดการ/พัฒนา/งานประกันคุณภาพการศึกษา 
5.  หลกัการและเหตุผล 
  กองกลาง มีหน้าที่สนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลยั ตามวัตถุประสงค์ของการจดัตั้งมหาวิทยาลัยที่เป็น
สถาบนัอดุมศกึษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น จึงจําเป็นจะตอ้งมีทรัพยากร บุคลากร งบประมาณ วัสด ุอปุกรณ์ และ
การบริหารจัดการ เพ่ือสนับสนุนภารกิจใหบ้รรลุวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งมหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
6.  วัตถุประสงคโ์ครงการ 
  1. เพ่ือบริหารและจัดการภายในหน่วยงานกองกลาง สํานักงานอธิการบด ี 
  2. เพ่ือดําเนินการจัดซือ้จดัจ้าง วัสดุ อุปกรณ์ สําหรับสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรให้บรรลุ
วัตถุประสงค ์ 
  3. เพ่ือให้ผู้รับบริการมีความพึงพอใจตอ่การให้บริการของหน่วยงาน 
7.  กลุ่มเป้าหมาย 
  ผู้รับบริการ ไดแ้ก่ นักศึกษา ข้าราชการ และบุคลากรของมหาวิทยาลัย   
8.  รูปแบบกิจกรรม  
  1. สํารวจและวางแผน/ดําเนินการจัดหา/เบิกจ่าย  
  2. จัดประชุม/รายงานการประชมุ/เบิกจ่าย  
  3. เสนอโครงการ/รายงานผลโครงการ/เบิกจ่าย 
9.  สถานทีดํ่าเนนิการ 
  กองกลาง สํานักงานอธิการบด ี
10.  ตัวชีว้ัดความสําเร็จของโครงการ (Output) 

ตัวชีว้ัด(Indicators) หนว่ยนบั ค่าเป้าหมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. ร้อยละเบิกจ่ายงบประมาณ ร้อยละ 80
   2. ร้อยละการเบิกจ่ายงบลงทุน ร้อยละ 80
เชิงคุณภาพ    
   1. ผลการประเมินการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีของผู้บริหาร คะแนน 4
เชิงเวลา   
   1. โครงการแลว้เสร็จภายในระยะเวลาท่ีกําหนด ร้อยละ 80
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11.  ตัวชีว้ัดความสําเร็จของกิจกรรม (Output) 

กิจกรรม ตัวชีว้ัด(Indicators) หนว่ย
นับ 

ค่าเป้าหมาย(Target) 
ปี 2561 ปี 2562 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.61 – ธ.ค.61)
ไตรมาส 2 

(ม.ค.62 – มี.ค.62)
ไตรมาส 3 

(เม.ย.62 - มิ.ย.62)
ไตรมาส 4 

(ก.ค.62 - ก.ย.62)
1. บริหารและจัดการ
ภายในสํานักงาน
อธิการบด ี

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละ
เบิกจ่ายงบประมาณ 

ร้อยละ 80 80 80 80 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลการ
ประเมินการปฏบิัติงานตาม
บทบาทหน้าท่ีของผู้บริหาร 

คะแนน - - - 3.51 

2. ประชุมเชิง
ปฏิบตัิการทบทวนแผน
กลยุทธ์สํานักงาน
อธิการบดี จดัทํา
แผนปฏบิัติการ 
ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 และจัดทํา
รายงานการประเมิน
ตนเอง ประจําปี
การศึกษา 2561 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวน
ผู้เข้าร่วมประชุม 

คน - - - 40 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 
ผู้เข้าร่วมประชุมมีความเข้าใจ
และปฏิบตัิตามแผนได้ตาม
เป้าหมาย 

ร้อยละ - - - 80 

3. สืบสานประเพณี
ทําบุญกลางบ้าน 
ประจําปี 2562 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมมีความพึงพอใจใน
รูปแบบการจัดกิจกรรม 

ร้อยละ - - - 1 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การจัด
กิจกรรมบรรลุผลสําเร็จตาม
วัตถุประสงค์ท่ีตัง้ไว้ 

ร้อยละ - - - 80 

4. บริหารจัดการงาน
ประชาสัมพันธ์ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละ
บิกจ่ายงบประมาณ 

ร้อยละ 80 80 80 80 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละ
ความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

ร้อยละ 80 80 80 80 

5. บริหารจัดการงาน
บริหารบุคคล 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละ
การเบิกจ่ายงบประมาณ 

ร้อยละ 80 80 80 80 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละ
ความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

ร้อยละ 80 80 80 80 

6. บริหารจัดการงาน
กองกลาง 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละ
เบิกจ่ายงบประมาณ 

ร้อยละ - 80 80 - 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละ
ความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

ร้อยละ - 80 80 - 

7. บริหารจัดการงาน
บริหารท่ัวไป 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละ
เบิกจ่ายงบประมาณ 

ครั้ง 1 - - - 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละ
ความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

ร้อยละ 80 - - - 
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กิจกรรม ตัวชีว้ัด(Indicators) หนว่ย
นับ 

ค่าเป้าหมาย(Target) 
ปี 2561 ปี 2562 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.61 – ธ.ค.61)
ไตรมาส 2 

(ม.ค.62 – มี.ค.62)
ไตรมาส 3 

(เม.ย.62 - มิ.ย.62)
ไตรมาส 4 

(ก.ค.62 - ก.ย.62)
8. บริหารจัดการงาน
วินัยและนติิการ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละ
การเบิกจ่ายงบประมาณ 

ครั้ง 1 1 1 1 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละ
ความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

ร้อยละ 80 80 80 80 

9. การตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษา
ภายใน สํานักงาน
อธิการบดี ประจําปี
การศึกษา 2561 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การ
ตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน 

ครั้ง - - - 1 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน 

คะแนน - - - 4 

10. งานประชุม
คณะกรรมการประจํา
สํานักงานอธิการบด ี

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวน
การจัดประชุมคณะกรรมการ
ประจําสํานักงานอธิการบด ี

ครั้ง 1 1 1 1 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การ
ประชุมคณะกรรมการประจํา
สํานักงานอธิการบดีเป็นไปตาม
ระยะเวลาท่ีกําหนด 

ร้อยละ 80 80 80 80 

11. ครุภัณฑ์
เครื่องพิมพ์แบบฉีด
หมึก (Inkjet 
Printer) ติดแท้งค์ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก 
(Inkjet Printer) ติดแท้งค์ 

เครื่อง 1 - - - 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก 
(Inkjet Printer) ติดแท้งค์ 
เป็นไปตามคุณลักษณะที่
กําหนด 
 

ร้อยละ 80 - - - 

 
12. ผลทีค่าดวา่จะได้รับ 
  1. การบริหารและจัดการภายในหน่วยงานกองกลาง สํานักงานอธิการบดี เป็นไปตามเป้าหมาย  
  2. การจัดซือ้จดัจ้าง วัสด ุอุปกรณ์ สําหรับสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรเป็นไปตามเป้าหมาย  
  3. เพ่ือให้ผู้รับบริการมีความพึงพอใจตอ่การให้บริการของหน่วยงาน 
 
 
 
 
 
 
 



134 
 

 

13. แผนการดําเนินงาน   

กิจกรรม รวม
ทั้งสิน้ 

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน(บาท) 
ปี 2561 ปี 2562 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.61 – ธ.ค.61)
ไตรมาส 2 

(ม.ค.62 – มี.ค.62) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.62 – มิ.ย.62)
ไตรมาส 4 

(ก.ค.62 – ก.ย.62)

1. บริหารและจัดการภายในสํานักงาน
อธิการบด ี

90,250 22,500 22,500 22,500 22,750

2. ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์
สํานักงานอธิการบดี จดัทําแผนปฏิบัติการ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และจัดทํา
รายงานการประเมินตนเอง ประจําปี
การศึกษา 2561 

90,000 - - - 90,000

3. สืบสานประเพณีทําบุญกลางบ้าน ประจําปี 
2562 

10,000 - - - 10,000

4. บริหารจัดการงานประชาสัมพันธ์ 40,000 10,000 10,000 10,000 10,000
5. บริหารจัดการงานบริหารบุคคล 50,000 50,000 - - - 
6. บริหารจัดการงานกองกลาง 40,000 - 20,000 20,000 - 
7. บริหารจัดการงานบริหารท่ัวไป 40,000 40,000 - - - 
8. บริหารจัดการงานวินัยและนิติการ 65,000 16,250 16,250 16,250 16,250
9. การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน สํานักงานอธิการบดี ประจําปี
การศึกษา 2561 

11,000 - - - 11,000

10. งานประชมุคณะกรรมการประจํา
สํานักงานอธิการบดี 

20,000 5,000 5,000 5,000 5,000

11. ครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet 
Printer) ติดแทง้ค์ 

4,750 4,750 - - - 
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14. งบประมาณท่ีใช ้

กิจกรรม รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลกัษณะ
ครุภัณฑ์/รปูแบบรายการท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 

หมวด
รายจ่าย 

จํานวน
เงิน 

1. บริหารและจดัการภายใน
สํานักงานอธกิารบด ี
รหัสเบิกจ่าย 
202301170121 

ค่าตอบแทน 7,200 บาท 
    1. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ(วัน
ปกติ) ของหน่วยงานในสังกัดกองกลาง จํานวน 15 ครั้ง 
X 4 ชั่วโมง X 50 บาท รวมทัง้ส้ิน = 3,000 บาท 
    2. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
(วันหยดุ) ของหน่วยงานในสังกดักองกลาง จํานวน 10 
ครั้ง X 7 ชั่วโมง X 60 บาท รวมทั้งส้ิน = 4,200 บาท 
ค่าใช้สอย 78,050 บาท 
    1. ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม (สําหรับการ
ประชุมกล่ันกรองผลการปฏิบตัิราชการ (ระดบั
มหาวิทยาลัย), การประชุมกล่ันกรองผลการปฏิบัติ
ราชการ (ระดับหน่วยงาน), การประชุมคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพการศึกษา, การประชุมชี้แจงการคิดค่า
ภาระงาน, การประชุมคณะทํางานลดใช้พลังงาน, การ
ประชุมคณะกรรมการจัดทําแผนงานด้านต่าง ๆ และ
การประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกบัภารกิจสํานักงาน
อธิการบดี ฯลฯ)  จํานวน  20 ครั้ง X 1 มื้อ X 800 
บาท รวมทั้งส้ิน = 16,000 บาท 
    2. ค่าถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มเอกสารประกอบการ
ประชุม จํานวน 5 ครั้ง X 1,290 บาท รวมทั้งส้ิน = 6,450 
บาท 
    3. งบแก้ปัญหา รวมทั้งส้ิน = 55,600 บาท 
ค่าวัสดุ 5,000 บาท 
    1. วัสดุสํานักงาน  รวมทัง้ส้ิน = 5,000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 90,250 บาท 

ตอบแทน, 
ใช้สอย,วัสด ุ

90,250

2. ประชุมเชิงปฏิบัติการ
ทบทวนแผนกลยุทธ์
สํานักงานอธกิารบดี จัดทํา
แผนปฏิบัติการ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 
และจัดทํารายงานการ
ประเมินตนเอง ประจําปี
การศึกษา 2561 
รหัสเบิกจ่าย 
202301170221 
 

ค่าใช้สอย 89,000 บาท 
    1. ค่าที่พัก จํานวน 20 ห้อง X 1 คืน X 1,400 บาท 
รวมทัง้ส้ิน = 28,000 บาท 
    2. ค่าอาหารกลางวัน จํานวน 40 คน X 2 มื้อ X 350 
บาท รวมทั้งส้ิน = 28,000 บาท 
    3. ค่าอาหารเย็น จํานวน 40 คน X 1 มื้อ X 350 
บาท รวมทั้งส้ิน = 14,000 บาท     
    4. ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ จํานวน 40 คน X 4 
มื้อ X 80บาท รวมทั้งส้ิน = 12,800 บาท 
5. ค่าเช่าโสตทัศนูปกรณ์ จํานวน 2 วัน X 2,100 บาท 
รวมทัง้ส้ิน = 4,200 บาท 

ใช้สอย,วัสด ุ 90,000
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กิจกรรม รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลกัษณะ
ครุภัณฑ์/รปูแบบรายการท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 

หมวด
รายจ่าย 

จํานวน
เงิน 

         6. ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง (ไป-กลับ) X 2 เทีย่วX 
1,000บาท รวมทั้งส้ิน = 2,000 บาท 
ค่าวัสดุ 1,000 บาท 
    1. ค่าวัสดุสํานักงาน รวมทัง้ส้ิน = 1,000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 90,000 บาท 

 

3. สืบสานประเพณีทําบุญ
กลางบ้าน ประจําปี 2562 
รหัสเบิกจ่าย 
202301170321 

ค่าใช้สอย 6,500 บาท 
    1. จ้างเหมาดนตรีไทยและเครื่องเสียง จํานวน 1 
ครั้ง รวมทัง้ส้ิน = 1,500 บาท 
    2. จ้างเหมาทําอาหาร จํานวน 1 ครั้ง รวมทั้งส้ิน = 
5,000 บาท 
ค่าวัสดุ 3,500 บาท 
    1. วัสดุในการจัดกิจกรรม รวมทั้งส้ิน = 3,500 
บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10,000 บาท 

ใช้สอย,วัสด ุ 10,000

4. บริหารจัดการงาน
ประชาสัมพันธ ์
รหัสเบิกจ่าย 
202301170421 

กิจกรรมที่ 1 : ผู้บริหารพบสื่อมวลชน 
ค่าใช้สอย 19,500 บาท 
    1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ จํานวน 3 ครั้ง X 6,500
บาท รวมทั้งส้ิน = 19,500 บาท 
กิจกรรมที่ 2 : บริหารงานประชาสัมพันธ ์
ค่าใช้สอย 20,500 บาท 
    2. ค่าจ้างเหมาในการสนับสนุนหนังสือพิมพฯ์ 
จํานวน         2 ครั้ง X 15 ฉบับ X 500 บาท รวม
ทั้งส้ิน = 15,000 บาท 
    3. ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง จํานวน 2 ครั้ง X 950 บาท     
รวมทัง้ส้ิน = 1,900 บาท 
    4. ค่าเบี้ยเล้ียงเดินทางไปราชการ จํานวน 15 คน 
X 2 ครั้ง X 120 บาท รวมทัง้ส้ิน = 3,600 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 40,000 บาท 

ใช้สอย 40,000

5. บริหารจัดการงานบริหาร
บุคคล 
รหัสเบิกจ่าย 
202301170521 

ค่าใช้สอย 10,000 บาท 
    1. ค่าจ้างทําเว็บไซต์งานบรหิารบุคคล จํานวน 1 
งาน รวมทั้งส้ิน = 10,000 บาท 
ค่าวัสดุ 40,000 บาท 
    1. กระดาษ Legal จํานวน 1 ลัง รวมทัง้ส้ิน = 960 
บาท 
    2. หมึก HP 85A จํานวน 7 กล่อง X 2,500 บาท     
รวมทัง้ส้ิน = 17,500 บาท 
    3. ผงหมึกสําหรับเครือ่งถ่ายเอกสาร สีดํา รุ่น SL-
K3300NR จํานวน 1 กล่อง รวมทั้งส้ิน = 4,800 บาท 
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กิจกรรม รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลกัษณะ
ครุภัณฑ์/รปูแบบรายการท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 

หมวด
รายจ่าย 

จํานวน
เงิน 

     4. หมึก HP 12A จํานวน 1 กล่อง รวมทัง้ส้ิน= 3,000 
บาท 
    5. กระดาษ A4 จํานวน 10 ลัง X 585 บาท รวม
ทั้งส้ิน = 5,850 บาท     
    6. กระดาษ A4 (สีฟ้า,สีชมพ,ูสีม่วง,สีเหลือง,สีเขียว
อ่อน) จํานวน 5 รีม X 250บาท รวมทัง้ส้ิน = 1,250 
บาท  

ใช้สอย,วัสด ุ 50,000

     7. เทปกาว 2 หน้า อย่างบาง ขนาด 12 มม. 
จํานวน 24 ม้วน X 30บาท รวมทั้งส้ิน = 720 บาท 
    8. เทปกาว 2 หน้า อย่างบาง ขนาด 1.5 นิ้ว 
จํานวน 12 ม้วน X 120บาท รวมทั้งส้ิน = 1,440 บาท 
    9. เทปใส ขนาดแกน 1 นิ้ว จํานวน 2 โหล X 400 
บาท รวมทั้งส้ิน = 800 บาท 
    10. กระดาษอินเดก็ซ์โน้ต ขนาด 1 x 5 ซม. คละสี 
จํานวน 5 ชุด X 60 บาท รวมทัง้ส้ิน = 300 บาท 
    11. โพสต์อิท ขนาด 0.5 นิ้ว x 1.7 นิ้ว คละสี 
จํานวน 10 ชุด X 70 บาท รวมทั้งส้ิน = 700 บาท 
    12. แผ่น CD-R (700 เมกะไบต์) จํานวน 1 แพค      
รวมทัง้ส้ิน = 450 บาท 
    13. ซองเอกสารสีน้ําตาลขยายข้างขนาด A4 125 
แกรม จํานวน 2 แพค X 450 บาท รวมทั้งส้ิน = 900 
บาท 
    14. พลาสติกเคลือบบัตร ขนาด 6.5 x 9.5 ซม. 125 
ไมครอน จํานวน 5 กล่อง X 50 บาท รวมทั้งส้ิน = 250 
บาท 
    15. กระดาษอารต์มันเลเซอร์ A4 105 แกรม Hi-Jet 
HLG105-100 (สําหรับทําบัตร) จํานวน 5 แพค X 120
บาท รวมทั้งส้ิน = 600 บาท 
    16. กาวน้ํา แบบขวดกลม ขนาด 50 ซีซี จํานวน 
12 ขวด X 40บาท รวมทั้งส้ิน = 480 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 50,000 บาท 
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กิจกรรม รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลกัษณะ
ครุภัณฑ์/รปูแบบรายการท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 

หมวด
รายจ่าย 

จํานวน
เงิน 

6. บริหารจัดการงาน
กองกลาง 
รหัสเบิกจ่าย 
202301170621 

ค่าวัสดุ 40,000 บาท 
    1. หมึกเติม Canon G2000 CMYK จํานวน 2 ชุด 
X 1,500 บาท รวมทัง้ส้ิน = 3,000 บาท 
    2. หมึก HP 85A จํานวน 10 กล่อง X 2,590 บาท 
รวมทัง้ส้ิน = 25,900 บาท 
    3. หมึก HP 35A จํานวน 1 กล่อง รวมทัง้ส้ิน= 2,590 
บาท 
    4. กระดาษ A4 จํานวน 10 ลัง X 550บาท รวม
ทั้งส้ิน = 5,500 บาท 
5. เทปกาว 2 หน้า อย่างบาง ขนาด 18 มม. จาํนวน 
10 ม้วน X 35 บาท รวมทั้งส้ิน = 350 บาท 
    6. เทปกาว 2 หน้า อย่างบาง ขนาด 36 มม. 
จํานวน 10 ม้วน X 75 บาท รวมทั้งส้ิน = 750 บาท 
    7. ตรายางชือ่+ตําแหน่ง ผู้อาํนวยการสํานักงาน
อธิการบดี แบบมีหมึกในตัว จํานวน 2 อัน X 300 
บาท รวมทั้งส้ิน = 600 บาท 
8. สก็อตเทปใส ขนาด 3/4 นิ้ว แกน 3 นิ้ว จํานวน       
2 ม้วน X 45 บาท รวมทั้งส้ิน = 90 บาท 
    9. ลวดเสียบกระดาษ ตราช้าง จํานวน 10 กล่อง X 15
บาท รวมทั้งส้ิน = 150 บาท     
10. กระดาษPhoto Glossy 180 แกรม จํานวน 1 
แพค รวมทัง้ส้ิน = 350 บาท 

วัสดุ 40,000

     11. กระดาษปกสีขาว A4 180 แกรม จํานวน 3 
แพค X 100 บาท รวมทั้งส้ิน = 300 บาท 
    12. แฟ้มสันกว้าง 3 นิ้ว No.2100 F4 ตราช้าง 
จํานวน 2 แฟ้ม X 120 บาท รวมทั้งส้ิน = 240 บาท 
    13. ปากกาลูกล่ืน สีดํา ขนาด 0.7 มม. ยี่หอ้ 
Quantum จํานวน 4 ด้าม X 45 บาท รวมทัง้ส้ิน = 
180 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  40,000 บาท 

 

7. บริหารจัดการงานบริหาร
ทั่วไป 
รหัสเบิกจ่าย 
202301170721 

ค่าวัสดุ 40,000 บาท 
    1. กระดาษ A4 จํานวน 21 ลัง X 550 บาท รวม
ทั้งส้ิน = 11,550 บาท 
    2. หมึก HP 85A จํานวน 2 กล่อง X 2,540 บาท     
รวมทัง้ส้ิน = 5,080 บาท 
    3. หมึก HP 126A CE 310 CMYK จํานวน 2 ชุด 
X 8,600 บาท รวมทัง้ส้ิน = 17,200 บาท 
    4. ลวดเย็บกระดาษ No.10 จํานวน 3 กล่อง X 160

วัสดุ 40,000
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กิจกรรม รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลกัษณะ
ครุภัณฑ์/รปูแบบรายการท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 

หมวด
รายจ่าย 

จํานวน
เงิน 

บาท รวมทั้งส้ิน = 480 บาท 
    5. เทปใสเซลลูโลสตราหลุยส์ ขนาด 1 นิ้ว จํานวน 21 
ม้วน X 45 บาท รวมทัง้ส้ิน = 945 บาท 
    6. โฟมเทปกาว 2 หน้า 21 มม. จํานวน 6 ม้วน X 240 
บาท รวมทั้งส้ิน = 1,440 บาท 
    7. ใบมีดคัตเตอร์เล็ก ตราม้าขนาด 9 mm. จํานวน 9 
หลอด X 20 บาท รวมทั้งส้ิน = 180 บาท 
    8. ใบมีดคัตเตอรใ์หญ่ ตราม้า ขนาด 18 mm. 
จํานวน 9 หลอด X 30 บาท รวมทั้งส้ิน = 270 บาท 
    9. สมุดติดคําส่ัง ขนาด 270 x 380 มม. จํานวน 35 
เล่ม X 80 บาท รวมทัง้ส้ิน = 2,800 บาท 
    10. เปเปอรเ์มทเทปลบคําผิด รุ่น Dry Line Altra 
จํานวน 1 ด้าม รวมทัง้ส้ิน = 55 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 40,000 บาท 

8. บริหารจัดการงานวินยั
และนิติการ 
รหัสเบิกจ่าย 
202301170821 

ค่าตอบแทน 5,000 บาท 
    1. ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
จํานวน            4 คน X 25 ชม. X 50 บาท รวม
ทั้งส้ิน = 5,000 บาท 
ค่าใช้สอย 29,900 บาท 
    1. ค่าซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร จํานวน 1 ครั้ง รวม
ทั้งส้ิน = 5,900 บาท 
    2. ค่าอาหารและอาหารว่าง สําหรับการประชุม 
จํานวน 10 คน X 40 ครั้ง X 35บาท รวมทัง้ส้ิน = 
14,000 บาท 
    3. ค่าธรรมเนยีมศาล จํานวน 1 ครั้ง รวมทัง้ส้ิน= 10,000 
บาท 
ค่าวัสดุ 30,100 บาท 
    1. กระดาษ A4 จํานวน 85 รีม X 110 บาท รวม
ทั้งส้ิน = 9,350 บาท 
    2. หมึกเครือ่งถ่ายเอกสาร จํานวน 1 กล่อง รวม
ทั้งส้ิน = 7,000 บาท 
3. หมึกเครือ่งพมิพ์สี จํานวน 3 กล่อง X 2,540 บาท 
รวมทัง้ส้ิน = 7,620 บาท 
    4. หมึกเครือ่งพิมพ์สี จํานวน 3 กล่อง X 250 บาท 
รวมทัง้ส้ิน = 750 บาท 
   5. ซองจดหมายสีขาว มีตราประทับ จํานวน 100 
ซอง X 2 บาท รวมทัง้ส้ิน = 200 บาท 

ตอบแทน, 
ใช้สอย,วัสด ุ

65,000
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กิจกรรม รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลกัษณะ
ครุภัณฑ์/รปูแบบรายการท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 

หมวด
รายจ่าย 

จํานวน
เงิน 

     6. ซองจดหมายสีขาวธรรมดา จํานวน 200 ซอง X 1 
บาท รวมทั้งส้ิน = 200 บาท 
    7. ซองสีน้ําตาล A4 ขยายข้าง มีตราประทับ 
จํานวน 100 ซอง X 8 บาท รวมทั้งส้ิน = 800 บาท 
    8. ซองสีน้ําตาล A4 ไม่ขยายข้าง มตีราประทับ 
จํานวน 100 ซอง X 6 บาท รวมทั้งส้ิน = 600 บาท 
    9. แฟ้มใส่เอกสาร ขนาด 3 นิ้ว จํานวน 1 โหล รวม
ทั้งส้ิน = 1,176 บาท 
    10. แฟ้มใส่เอกสาร ขนาด 1 นิ้ว จํานวน 1 โหล      
รวมทัง้ส้ิน = 720 บาท 
    11. ลวดเสียบกระดาษ จํานวน 8 กล่อง X 50 
บาท รวมทั้งส้ิน = 400 บาท 
    12. วัสดุอุปกรณอ์ื่นๆ รวมทั้งส้ิน = 1,284 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 65,000 บาท 

 

9. การตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน 
สํานักงานอธกิารบดี 
ประจําปีการศึกษา 2561 
รหัสเบิกจ่าย 
202301170921 

ค่าตอบแทน 11,000 บาท 
    1. ค่าตอบแทนประธานกรรมการ จํานวน 1 คน      
รวมทัง้ส้ิน = 4,500 บาท 
    2. ค่าตอบแทนกรรมการ จาํนวน 1 คน รวมทั้งส้ิน 
= 3,500 บาท 
    3. ค่าตอบแทนกรรมการและเลขานุการ จํานวน 1 
คน รวมทัง้ส้ิน = 3,000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 11,000 บาท 

ตอบแทน 11,000

10. งานประชุม
คณะกรรมการประจํา
สํานักงานอธกิารบด ี
รหัสเบิกจ่าย 
202301171021 

ค่าใช้สอย 12,750 บาท 
    1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ จํานวน 15 คน X 6 
ครั้ง X 35 บาท รวมทัง้ส้ิน = 3,150 บาท 
    2. ค่าอาหารกลางวัน จํานวน 15 คน X 6 ครั้ง X 80 
บาท รวมทั้งส้ิน = 7,200 บาท 
    3. ค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่มเอกสารประกอบการ
ประชุม จํานวน 6 ครั้ง X 400 บาท รวมทั้งส้ิน = 
2,400 บาท 
ค่าวัสดุ 7,250 บาท 
    1. หมึกเติม Canon G2000 CMYK จํานวน 2 ชุด 
X 1,500บาท รวมทั้งส้ิน = 3,000 บาท 
    2. หมึก HP 85A จํานวน 1 กล่อง รวมทั้งส้ิน = 2,600 
บาท 
    3. กระดาษ A4 จํานวน 3 ลัง X 550บาท รวม
ทั้งส้ิน = 1,650 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  20,000 บาท 

ใช้สอย,วัสด ุ 20,000
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กิจกรรม รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลกัษณะ
ครุภัณฑ์/รปูแบบรายการท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 

หมวด
รายจ่าย 

จํานวน
เงิน 

11. ครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์
แบบฉีดหมึก (Inkjet 
Printer) ติดแทง้ค์ 
รหัสเบิกจ่าย 
202301171131 

ค่าครุภัณฑ์ 4,750 บาท 
    1. ครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet 
Printer) ติดแทง้ค์ จํานวน 1 เครื่อง รวมเป็นเงิน 
4,750 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,750 บาท 

ครุภัณฑ์ 4,750

  รวมทั้งสิน้ 461,000
 
15. แนวทางการประเมินโครงการ 
      สิ่งที่ต้องการประเมิน 
  1.รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ 2. แบบสอบถามความพึงพอใจของผูร้ับบริการ  
      วธิีที่ใช้ในการประเมิน  

1. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ 2. รายงานผลความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
      ผู้ประเมิน  

ผู้อํานวยการสาํนักงานอธิการบด ี
 

 
                                                                      ลงชือ่……………………………………………………..…ผู้ขออนุมตัโิครงการ 

                                                  นายพูนชัย     คทาวัชรกุล 
                                              ผูอ้ํานวยการสํานักงานอธิการบด ี

                                                 
 
 
                                                                        ลงชือ่……………….…………………………………………ผู้อนุมตัโิครงการ 
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชยัฤทธ์ิ   ศิลาเดช     
                                                                                   รกัษาราชการแทน 
        อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง       
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มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 

โครงการเงินรายได้  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 
 

แหลง่งบประมาณ  2, เงนิรายได้   
1.  โครงการ พัฒนาศักยภาพบุคลากรของกองกลาง   รหัสโครงการ 6218000013/20330307 
2.  ผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบด ี  หนว่ยงาน กองกลาง 
3.  โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวทิยาลัย 
     ยุทธศาสตร์ที ่06, ยุทธศาสตรท์ี่ 6 พัฒนาระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย 
4.  โครงการสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจําปีของมหาวิทยาลัย 
     แผนงาน  แผนงานยุทธศาสตร ์
     ผลผลิต  ผู้สําเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
     งาน/โครงการ  งานพัฒนาบุคลากร 
5.  หลกัการและเหตุผล 
        บุคลากรสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เป็นผู้ปฏิบัติงานในหน้าที่หลากหลาย 
ทั้งบริหารงานพัสดุและยานพาหนะ งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงานทั่วไป งานสภามหาวิทยาลัย งานวินัย
และนิติการ งานอาคารสถานที่และภูมิทัศน์และความปลอดภัย และงานประชาสัมพันธ์ เพ่ือให้การปฏิบัติงานของ
บุคลากรเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงได้จัดสรรงบประมาณเพ่ือพัฒนาศักยภาพของบุคลากรขึ้น 
6.  วัตถุประสงคโ์ครงการ 
    เพ่ือให้บุคลากรของสํานักงานอธิการบดีไดพั้ฒนาตนเองให้มีความรู้ความสามารถ 
7.  กลุ่มเป้าหมาย 
  บุคลากรสายสนับสนุน กองกลาง จํานวน 64 คน 
8.  รูปแบบกิจกรรม  
  อบรม/สัมมนา 
9.  สถานทีดํ่าเนนิการ 
  สํานักงานอธิการบด ี
 
10.  ตัวชีว้ัดความสําเร็จของโครงการ (Output) 

ตัวชีว้ัด(Indicators) หนว่ยนบั ค่าเป้าหมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. บุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนา ร้อยละ 50
เชิงคุณภาพ    
   1. ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการท่ีสามารถถ่ายทอด
ความรู้/ประสบการณ์ที่ได้จากการพัฒนาตนเอง 

ร้อยละ 80

เชิงเวลา   
   1. โครงการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาทีกํ่าหนด ร้อยละ 80
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11.  ตัวชีว้ัดความสําเร็จของกิจกรรม (Output) 

กิจกรรม ตัวชีว้ัด(Indicators) หนว่ย
นับ 

ค่าเป้าหมาย(Target) 
ปี 2561 ปี 2562 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.61 – ธ.ค.61) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.62 – มี.ค.62) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.62 - มิ.ย.62)
ไตรมาส 4 

(ก.ค.62 - ก.ย.62) 

1. พัฒนา
ศักยภาพ
บุคลากร
กองกลาง 

ตัวชี้วัดเชิงปรมิาณ : รอ้ย
ละของบุคลากรได้รับการ
พัฒนา 

ร้อยละ - 50 - - 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 
บุคลากรสามารถนําความรู้
ที่ได้รับมาพัฒนาศักยภาพ
ตนเองได ้

ร้อยละ - 80 - - 

 

12. ผลทีค่าดวา่จะได้รับ 
     บุคลากรสายสนับสนุน สํานักงานอธิการบดีได้รับการพัฒนาศักยภาพตรงตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

13. แผนการดําเนินงาน   

กิจกรรม รวมทั้งสิน้
แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน(บาท) 

ปี 2561 ปี 2562 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.61 – ธ.ค.61)
ไตรมาส 2 

(ม.ค.62 – มี.ค.62) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.62 – มิ.ย.62)
ไตรมาส 4 

(ก.ค.62 – ก.ย.62)

1. พัฒนาศักยภาพบุคลากรกองกลาง 165,000 - 165,000 - - 
 

14. งบประมาณท่ีใช ้

กิจกรรม รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลกัษณะ
ครุภัณฑ์/รปูแบบรายการท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 

หมวด
รายจ่าย 

จํานวน
เงิน 

1. พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรกองกลาง 
รหัสเบกิจ่าย 
203303070121 

ค่าใช้สอย 165,000 บาท 
    1. พัฒนาศกัยภาพบุคลากรกองกลาง เป็นเงิน 
165,000 บาท ( ค่าลงทะเบียน/ค่าใช้จ่ายเดินทาง
ไปราชการ/ค่าที่พัก/ค่านํ้ามันเช้ือเพลิง/ค่า
ยานพาหนะ ฯลฯ) 
รวมเป็นเงนิทัง้สิ้น 165,000 บาท 

ใชส้อย 165,000

  รวมทั้งสิน้ 165,000
15. แนวทางการประเมินโครงการ 
      สิ่งที่ต้องการประเมิน 
  1.  ผลการประเมินปฏิบัติราชการ 2.  รายงานผลการพัฒนาตนเอง 
      วธิีที่ใช้ในการประเมิน  

แบบประเมินการปฏิบัติราชการ/รายงานผลการพัฒนาตนเอง 
      ผู้ประเมิน  

ผู้อํานวยการสาํนักงานอธิการบด ี
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                                                                      ลงชือ่……………………………………………………..…ผู้ขออนุมตัโิครงการ 

                                                  นายพูนชัย     คทาวัชรกุล 
                                              ผูอ้ํานวยการสํานักงานอธิการบด ี

                                                 
 
                                                                        ลงชือ่……………….…………………………………………ผู้อนุมตัโิครงการ 
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชยัฤทธ์ิ   ศิลาเดช     
                                                                                     รักษาราชการแทน 
        อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง     
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มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 

โครงการเงินรายได้  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

แหลง่งบประมาณ  2, เงนิรายได้   
1.  โครงการ บริหารและจัดการทรัพยากรบุคคล     รหัสโครงการ 6220000001/20110102 
2.  ผู้รับผิดชอบโครงการ หัวหน้างานบริหารงานบุคคล     หนว่ยงาน งานบริหารบุคคล 
3.  โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวทิยาลัย 
     ยุทธศาสตร์ที ่06, ยุทธศาสตรท์ี่ 6 พัฒนาระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย 
4.  โครงการสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจําปีของมหาวิทยาลัย 
     แผนงาน  แผนงานบุคลากร 
     ผลผลิต  รายการค่าใช้จา่ยบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรยีนรู้ตลอดชีวิต 
     งาน/โครงการ  งานบริหารทรัพยากรบุคคล 
5.  หลกัการและเหตุผล 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีภารกิจ 4 ด้าน คือ ด้านการผลิตบัณฑิต การ
วิจัย การให้บริการวิชการ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และเพ่ือขับเคล่ือนภารกิจดังกล่าว เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ การบริหารและจัดการทรัพยากรบุคคล จึงเป็นปัจจัยสําคัญในการสนับสนุนให้ภารกิจของ
มหาวิทยาลัยบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
6.  วัตถุประสงคโ์ครงการ 
  เพ่ือบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ให้ปฏิบัติตามภาระหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายตามข้อตกลงการปฏิบัติ
ราชการ 
7.  กลุ่มเป้าหมาย 
  บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
8.  รูปแบบกิจกรรม  
  บริหารทรัพยากรบุคคล 
9.  สถานทีดํ่าเนนิการ 
  งานบริหารงานบุคคล กองกลาง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
 
10.  ตัวชีว้ัดความสําเร็จของโครงการ (Output) 

ตัวชีว้ัด(Indicators) หนว่ยนบั ค่าเป้าหมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. บุคลากรสายวิชาการ คน 67 
   2. บุคลากรสายสนับสนุน คน 115 
   3. การเบิกจา่ยงบประมาณในภาพรวม ร้อยละ 100 
เชิงคุณภาพ    
   1. ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ร้อยละ 80 
เชิงเวลา   
   1. โครงการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาทีกํ่าหนด ร้อยละ 80 
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11.  ตัวชีว้ัดความสําเร็จของกิจกรรม (Output) 

กิจกรรม ตัวชีว้ัด(Indicators) หนว่ย
นับ 

ค่าเป้าหมาย(Target) 
ปี 2561 ปี 2562 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.61 – ธ.ค.61)
ไตรมาส 2 

(ม.ค.62 – มี.ค.62) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.62 - มิ.ย.62)
ไตรมาส 4 

(ก.ค.62 - ก.ย.62)
1. ค่าจ้างลูกจา้ง
ชั่วคราวรายเดือน 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวน
ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน 

คน 70 70 70 70 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ลูกจ้าง
ชั่วคราวรายเดือนได้รับเงิน
ตรงตามเวลาท่ีกําหนด 

ร้อยละ 100 100 100 100 

2. ค่าจ้างชั่วคราว
รายวัน 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวน
ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน 

คน 70 70 70 70 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ลูกจ้าง
ชั่วคราวรายวันได้รับเงินเดือน
ตรงตามเวลาท่ีกําหนด 

ร้อยละ 100 100 100 100 

3. เงินสมทบ
ประกันสังคม 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวน
ลูกจ้างท่ีจ่ายเงินสมทบ
ประกันสังคม 

คน 120 120 120 120 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การ
เบิกจ่ายเงินสมทบตรงตาม
เวลาท่ีกําหนด 

ร้อยละ 100 100 100 100 

4. ค่าตอบแทน
ผู้บริหารท่ีจ้างโดย
เงินรายได้ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวน
ผู้บริหารท่ีจ้างด้วยเงินรายได้ 

คน 4 4 4 4 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การ
เบิกจ่ายค่าตอบแทนตรง
ตามเวลาท่ีกําหนด 

ร้อยละ 100 100 100 100 

5. เงินประจํา
ตําแหน่งผู้บริหาร
วิทยาลัยมวยไทย
ศึกษา/เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม/
โรงเรียนสาธิตฯ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวน
ผู้บริหารท่ีได้รับเงินประจํา
ตําแหน่ง 

คน 8 8 8 8 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การเบิก
จ่ายเงินประจําตําแหน่งตรง
ตามเวลาท่ีกําหนด 

ร้อยละ 100 100 100 100 

6. เงินเสริม
ตําแหน่ง/ค่าเช่าบ้าน
อาจารย์ชาว
ต่างประเทศ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวน
อาจารย์ชาวต่างประเทศ 
 

คน 5 5 5 5 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การ
เบิกจ่ายเงินเสริมตําแหน่ง/
ค่าเช่าบ้านตรงตามเวลาท่ี
กําหนด 

ร้อยละ 100 100 100 100 

7. ค่าจ้างอาจารย์
ประจําตามสัญญา
จ้าง (รายชั่วโมง) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวน
อาจารย์ตามสัญญาจ้าง (ราย
ชั่วโมง) 
 

คน 29 29 29 29 
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กิจกรรม ตัวชีว้ัด(Indicators) หนว่ย
นับ 

ค่าเป้าหมาย(Target) 
ปี 2561 ปี 2562 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.61 – ธ.ค.61)
ไตรมาส 2 

(ม.ค.62 – มี.ค.62) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.62 - มิ.ย.62)
ไตรมาส 4 

(ก.ค.62 - ก.ย.62)
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 
อาจารย์ประจําตามสัญญา
จ้าง (รายชั่วโมง)ได้รับเงิน
ตรงตามเวลาท่ีกําหนด 

ร้อยละ 100 100 100 100 

8. ค่าจ้างอาจารย์
ประจําตามสัญญา
จ้าง (รายเดือน) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวน
อาจารย์ประจําตามสัญญาจ้าง 
(รายเดือน) 

คน 27 27 27 27 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 
อาจารย์อาจารย์ประจําตาม
สัญญาจ้าง (รายเดือน)ได้รับ
เงินเดือนตรงตามเวลาท่ี
กําหนด 

ร้อยละ 85 85 85 85 

9. เงินสมทบกองทุน
สํารองเลี้ยงชีพ 
(พนักงานราชการ) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวน
พนักงานราชการท่ีสมทบ
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 

คน 5 5 5 5 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การ
เบิกจ่ายเงินสมทบกองทุน
สํารองเลี้ยงชีพ (พนักงาน
ราชการ)ตรงตามเวลาท่ี
กําหนด 

ร้อยละ 100 100 100 100 

10. ค่าใช้จ่าย
สําหรับการต่อวัซ่า 
(อาจารย์ชาว
ต่างประเทศคณะครุ
ศาสตร์) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวน
อาจารย์ชาวต่างประเทศ 

คน - - 2 - 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การ
ดําเนินการต่อวีซ่าเป็นไป
อย่างเรียบร้อย 

ร้อยละ - - 85 - 

11. ค่าใช้จ่าย
สําหรับการต่อวีซ่า
(อาจารย์ชาว
ต่างประเทศคณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวน
อาจารย์ชาวต่างประเทศ 

คน 2 2 2 - 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การ
ดําเนินการต่อวีซ่าเป็นไป
อย่างเรียบร้อย 

ร้อยละ 85 85 85 - 

12. ค่าตอบแทน
เหมาจ่ายรถประจํา
ตําแหน่ง 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวน
ผู้บริหารท่ีได้รับค่าตอบแทน
เหมาจ่ายรถประจําตําแหน่ง 

คน 1 1 1 1 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การ
เบิกจ่ายค่าตอบแทนเหมา
จ่ายรถประจําตําแหน่งตรง
จามเวลาท่ีกําหนด 

ร้อยละ 100 100 100 100 
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12. ผลทีค่าดวา่จะได้รับ 
 บุคลากรทุกคนปฏิบัติตามภาระหน้าที่ที่ไดร้ับมอบหมายตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 
 
13. แผนการดําเนินงาน   

กิจกรรม รวมทั้งสิน้ 
แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน(บาท) 

ปี 2561 ปี 2562 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.61 – ธ.ค.61)
ไตรมาส 2 

(ม.ค.62 – มี.ค.62) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.62 – มิ.ย.62)
ไตรมาส 4 

(ก.ค.62 – ก.ย.62)

1. ค่าจ้างลูกจา้งชั่วคราวรายเดือน 13,835,300 3,458,825 3,458,825 3,458,825 3,458,825
2. ค่าจ้างชั่วคราวรายวัน 9,477,000 2,369,250 2,369,250 2,369,250 2,369,250
3. เงินสมทบประกันสังคม 930,600 232,650 232,650 232,650 232,650 
4. ค่าตอบแทนผู้บริหารที่จ้างโดยเงิน
รายได ้

1,274,900 318,725 318,725 318,725 318,725 

5. เงินประจําตาํแหน่งผู้บริหาร
วิทยาลัยมวยไทยศึกษา/เทคโนโลยี
อตุสาหกรรม/โรงเรียนสาธิตฯ 

1,339,200 334,800 334,800 334,800 334,800 

6. เงินเสริมตําแหน่ง/ค่าเช่าบ้าน
อาจารย์ชาวต่างประเทศ 

329,400 82,350 82,350 82,350 82,350 

7. ค่าจ้างอาจารย์ประจําตามสัญญา
จ้าง (รายชั่วโมง) 

3,184,200 1,592,100 - - 1,592,100

8. ค่าจ้างอาจารย์ประจําตามสัญญา
จ้าง (รายเดือน) 

5,286,700 1,321,675 1,321,675 1,321,675 1,321,675

9. เงินสมทบกองทุนสํารองเลีย้งชีพ 
(พนักงานราชการ) 

45,000 11,250 11,250 11,250 11,250 

10. ค่าใช้จ่ายสําหรับการตอ่วัซ่า 
(อาจารย์ชาวตา่งประเทศคณะครุ
ศาสตร์) 

8,000 - - 8,000 - 

11. ค่าใช้จ่ายสําหรับการตอ่วีซ่า
(อาจารย์ชาวตา่งประเทศคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 

24,000 8,000 8,000 8,000 - 

12. ค่าตอบแทนเหมาจ่ายรถประจํา
ตําแหน่ง 
 

304,800 76,200 76,200 76,200 76,200 
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14. งบประมาณท่ีใช ้

กิจกรรม รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลักษณะครุภัณฑ์/
รูปแบบรายการท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง หมวดรายจ่าย จํานวนเงิน 

1. ค่าจ้างลูกจา้งชั่วคราวราย
เดือน 
รหัสเบิกจ่าย 201101020112 

ค่าจ้างชั่วคราว 13,835,300 บาท 
    1. ค่าจ้างชั่วคราวรายเดือน จํานวน 70 คน รวมทั้งสิ้น 
= 13,655,300 บาท 
รวมเป็นเงินท้ังสิ้น 13,835,300 บาท 

ค่าจ้างชั่วคราว 13,835,300 

2. ค่าจ้างชั่วคราวรายวัน 
รหัสเบิกจ่าย 201101020212 

ค่าจ้างชั่วคราว 9,477,000 บาท 
    1. ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวัน จํานวน 70 คน          
รวมท้ังสิ้น = 9,476,940บาท 
รวมเป็นเงินท้ังสิ้น 9,477,000 บาท 

ค่าจ้างชั่วคราว 9,477,000 

3. เงินสมทบประกันสังคม 
รหัสเบิกจ่าย 201101020321 

ค่าใช้สอย 930,630 บาท 
    1. เงินสมทบประกันสังคม จํานวน 120 คน X 12 
เดือน             รวมท้ังสิ้น = 930,630 บาท 
รวมเป็นเงินท้ังสิ้น 930,600 บาท 

ใช้สอย 930,600 

4. ค่าตอบแทนผู้บริหารท่ีจ้าง
โดยเงินรายได้ 
รหัสเบิกจ่าย 201101020421 

ค่าตอบแทน 1,274,900 บาท 
    2. ค่าตอบแทนผู้บริหารท่ีจ้างด้วยเงินรายได้ จํานวน     
3 คน X 12 เดือน รวมท้ังสิ้น = 1,274,900 บาท 
รวมเป็นเงินท้ังสิ้น 1,274,900 บาท 

ตอบแทน 1,274,900 

5. เงินประจําตําแหน่ง
ผู้บริหารวิทยาลัยมวยไทย
ศึกษา/เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม/โรงเรียนสาธิตฯ 
รหัสเบิกจ่าย 201101020521 

ค่าตอบแทน 1,339,200 บาท 
    1. เงินประจําตําแหน่งผู้บริหารวิทยาลัยมวยไทยศึกษา 
จํานวน 3 คน รวมทั้งสิ้น = 643,200 บาท 
    2. เงินประจําตําแหน่งผู้บริหารคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม จํานวน 4 คน รวมท้ังสิ้น = 456,000 บาท 
    3. เงินประจําตําแหน่งผู้บริหารโรงเรียนสาธิตฯ 
จํานวน 1 คน รวมทั้งสิ้น = 240,000 บาท 
รวมเป็นเงินท้ังสิ้น 1,339,200 บาท 

ตอบแทน 1,339,200 

6. เงินเสริมตําแหน่ง/ค่าเช่า
บ้านอาจารย์ชาวต่างประเทศ 
รหัสเบิกจ่าย 201101020621 

ค่าตอบแทน 329,400 บาท 
    1. ค่าเช่าบ้าน จํานวน 1 คน X 12 เดือน X 8,000 บาท 
รวมท้ังสิ้น = 96,000 บาท 
    2. เงินเสริมตําแหน่ง จํานวน 5 คน X 12 เดือน X 
3,890 บาท รวมท้ังสิ้น = 233,400 บาท 
รวมเป็นเงินท้ังสิ้น 329,400 บาท 

ตอบแทน 329,400 

7. ค่าจ้างอาจารย์ประจําตาม
สัญญาจ้าง (รายชั่วโมง) 
รหัสเบิกจ่าย 
201101020721 

ค่าตอบแทน 3,184,200 บาท 
    1. ค่าจ้างอาจารย์ประจําตามสัญญาจ้าง (รายชั่วโมง) 
จํานวน 29 คน X 2 ภาคเรียน รวมท้ังสิ้น=3,184,200 
บาท 
รวมเป็นเงินท้ังสิ้น 3,184,200 บาท 

ตอบแทน 3,184,200 

8. ค่าจ้างอาจารย์ประจําตาม
สัญญาจ้าง (รายเดือน) 
รหัสเบิกจ่าย 201101020812 

ค่าจ้างชั่วคราว  5,286,700 บาท    
    1. ค่าจ้างอาจารย์ประจําตามสัญญาจ้าง (รายเดือน) 
จํานวน 27 คน รวมท้ังสิ้น= 5,286,700 บาท 
รวมเป็นเงินท้ังสิ้น 5,286,700 บาท 
 

ค่าจ้างชั่วคราว 5,286,700 
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กิจกรรม รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลักษณะครุภัณฑ์/
รูปแบบรายการท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง หมวดรายจ่าย จํานวนเงิน 

9. เงินสมทบกองทุนสํารอง
เลี้ยงชีพ (พนักงานราชการ) 
รหัสเบิกจ่าย 201101020921 

ค่าใช้สอย 45,000 บาท 
    1. เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ (พนักงาน
ราชการ) จํานวน 5 คน X 12 เดือน รวมท้ังสิ้น = 
45,000 บาท 
รวมเป็นเงินท้ังสิ้น 45,000 บาท 

ใช้สอย 45,000 

10. ค่าใช้จ่ายสําหรับการต่อ
วัซ่า (อาจารย์ชาวต่างประเทศ
คณะครุศาสตร์) 
รหัสเบิกจ่าย 201101021021 

ค่าใช้สอย 8,000 บาท 
    1. ค่าใช้จ่ายสําหรับต่อวีซ่าอาจารย์ชาวต่างประเทศ 
คณะครุศาสตร์ จํานวน 2 คน X 4,000 บาท รวมท้ังสิ้น 
= 8,000 บาท 
รวมเป็นเงินท้ังสิ้น 8,000 บาท 

ใช้สอย 8,000 

11. ค่าใช้จ่ายสําหรับการต่อวี
ซ่า(อาจารย์ชาวต่างประเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์) 
รหัสเบิกจ่าย 201101021121 

ค่าใช้สอย 24,000 บาท 
    1. ค่าใช้จ่ายสําหรับการต่อวีซ่าอาจารย์ชาวต่างประเทศ
คณะมนุษยศาสตร์ฯ จํานวน 6 คน X 4,000บาท รวม
ท้ังสิ้น = 24,000 บาท 
รวมเป็นเงินท้ังสิ้น 24,000 บาท 

ใช้สอย 24,000 

12. ค่าตอบแทนเหมาจ่ายรถ
ประจําตําแหน่ง 
รหัสเบิกจ่าย 201101021221 

ค่าตอบแทน 304,800 บาท 
    1. ค่าตอบแทนเหมาจ่ายรถประจําตําแหน่งรอง
อธิการบดี  จํานวน 1 คน รวมท้ังสิ้น = 304,800 บาท 
รวมเป็นเงินท้ังสิ้น 304,800 บาท 

ตอบแทน 304,800 

  รวมทั้งสิ้น 36,039,100
 
15. แนวทางการประเมินโครงการ 
      สิ่งที่ต้องการประเมิน 
  รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 
      วธิีที่ใช้ในการประเมิน  

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 
      ผู้ประเมิน  

หัวหน้างานบริหารงานบุคคล 
 
 
                                                                      ลงชือ่……………………………………………………..…ผู้ขออนุมตัโิครงการ 

                                                     นายสวงค์     พ่อค้า 
                                               หัวหน้างานบริหารงานบุคคล 

                                                 
 
                                                                        ลงชือ่……………….…………………………………………ผู้อนุมตัโิครงการ 
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชยัฤทธ์ิ   ศิลาเดช     
                                                                                   รกัษาราชการแทน 
        อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง     
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มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
โครงการเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 
แหลง่งบประมาณ  2, เงนิรายได้   
1.  โครงการ บริหารงานอาคารสถานที่ภูมิทัศน์และความปลอดภัย     รหัสโครงการ 
6222000001/20230118 
2.  ผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบด ี   หนว่ยงาน งานอาคารสถานที่ฯ 
3.  โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวทิยาลัย 
     ยุทธศาสตร์ที ่06, ยุทธศาสตรท์ี่ 6 พัฒนาระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย 
4.  โครงการสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจําปีของมหาวิทยาลัย 
     แผนงาน  แผนงานพ้ืนฐาน 
     ผลผลิต  ผู้สําเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
     งาน/โครงการ  งานบริหารจัดการ/พัฒนา/งานประกันคุณภาพการศึกษา 
5.  หลกัการและเหตุผล 
  ปัจจุบันฝ่ายอาคารสถานที่ฯ ต้องปฏิบัติงานหรือให้บริการงานแบ่งเป็น 2 ภารกิจหลักดังน้ี 1) ภารกิจงาน
พ้ืนฐานหรืองานประจํา คือ จะต้องดําเนินงานทั้งในเร่ือง งานซ่อมบํารุงทั่วไป, งานซ่อมบํารุงระบบสาธารณูปโภค 
งานทําความสะอาดอาคารและสถานที่ ภาคสนาม, งานดูแลพัฒนาภูมิทัศน์, งานให้บริการจัดสถานที่ และงาน
รักษาความปลอดภัย และ 2) ภารกิจงานฉุกเฉินหรือตามนโยบายผู้บริหาร คือ งานที่ต้องเร่งให้บริการโดยทันที 
หรืองานที่ผู้บริหารมอบหมาย โดยเป็นงานแก้ปัญหาเฉพาะหน้า รวดเร็ว ทันเหตุการณ์ และมีเหตุมีผลมีความ
จําเป็นต้องทํา ถ้าไม่ทํามหาวิทยาลัยอาจเสียหาย การน้ีการดําเนินงานทั้ง 2 ภารกิจหลัก จึงเป็นการตอบสนอง
ความต้องการในเรื่องของความสะดวกในการดํารงชีวิตที่สุขกายสุขใจ ของผู้เรียน ผู้สอน และผู้อาศัยใน
มหาวิทยาลัย อีกทั้งยังทําให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีของมหาวิทยาลัยกับบุคลากรที่อาศัยใช้ชีวิตทั้งในเรื่องการทํางาน 
และการพักผ่อนหลังเลิกงาน 
6.  วัตถุประสงคโ์ครงการ 
  1. เพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็น “มหาวิทยาลัยย่ังยืน”  
  2. เพ่ือสนับสนุนการเรียนรู้ทางกายภาพและสิ่งอํานวยความสะดวกให้ปรมิาณเพียงพอและมีคุณภาพ
พร้อมใช้งานตอ่ผูใ้ช้บริการทกุประเภท  
  3. เพ่ือพัฒนาและสนับสนุนแผนการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยให้สําเร็จทุกภาคส่วน ตามที่มหาวิทยาลัย
มอบหมาย  
7.  กลุ่มเป้าหมาย 
  ผู้บริหาร นักศกึษา ข้าราชการ อาจารย์ บุคลากรของมหาวิทยาลัย และบุคคลทั่วไป 
8. รูปแบบกิจกรรม  
  ซ่อมบํารุง/ปรับปรุง/จัดหาวัสดุ/ครุภัณฑ์ สาํหรับงานอาคารสถานที่ฯ 
9.  สถานทีดํ่าเนนิการ 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
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10.  ตัวชีว้ัดความสําเร็จของโครงการ (Output) 
ตัวชีว้ัด(Indicators) หนว่ยนบั ค่าเป้าหมาย(Target) 

เชิงปริมาณ   
   1. รอ้ยละการเบิกจ่ายงบประมาณ ร้อยละ 80 
   2. การเบิกจา่ยงบประมาณงบลงทุน ร้อยละ 85 
เชิงคุณภาพ    
   1. ผลการประเมินการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหาร คะแนน 4 
เชิงเวลา   
   1. โครงการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาทีกํ่าหนด ร้อยละ 80 

 
11.  ตัวชีว้ัดความสําเร็จของกิจกรรม (Output) 

กิจกรรม ตัวชีว้ัด(Indicators) หนว่ยนบั
ค่าเป้าหมาย(Target) 

ปี 2561 ปี 2562 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.61 – ธ.ค.61)
ไตรมาส 2 

(ม.ค.62 – มี.ค.62) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.62 - มิ.ย.62)
ไตรมาส 4 

(ก.ค.62 - ก.ย.62)
1. บริหารงานและ
บริการงาน
โสตทัศนูปกรณ ์

ตัวชี้วัดเชงิปริมาณ : การ
ซ่อมบํารุงและการจัดหาวัด
สุอุปกรณ์ได้ตามความ
ต้องการ 

ครั้ง 2 1 - - 

ตัวชี้วัดเชงิคุณภาพ : การ
ซ่อมบํารุงและการจัดหา
วัดสุอุปกรณ์ทีด่าํเนินการมี
ประสิทธิภาพ 

ร้อยละ 85 85 - - 

2. ค่าสาธารณูปโภค ตัวชี้วัดเชงิปริมาณ : 
อาจารย์สามารถติดตอ่
ประสานงานขอความ
ช่วยเหลือได้มากขึ้น 

ร้อยละ 80 80 80 80 

ตัวชี้วัดเชงิคุณภาพ : การ
ติดต่อประสานงานมี
ประสิทธิภาพ 

ร้อยละ 85 85 85 85 

3. บริหารจัดการ
สํานักงาน 

ตัวชี้วัดเชงิปริมาณ : ภายใน
สํานักงานมีวัสดเุพียงพอกับ
การใช้งาน 

ร้อยละ 90 90 90 90 

ตัวชี้วัดเชงิคุณภาพ : วัสดทุี่
จัดซื้อมีคุณภาพ 

ร้อยละ 90 90 90 90 

4. บริหารจัดการ
วัสดุน้ํามัน
เชื้อเพลิงและ
น้ํามันหล่อล่ืน 

ตัวชี้วดัเชงิปริมาณ : มกีาร
จัดซื้อน้าํมันเชื้อเพลิงไวใ้ช้งาน

ครั้ง 6 5 5 5 

ตัวชี้วัดเชงิคุณภาพ : น้ํามัน
เชื้อเพลิงที่จัดซือ้มีคุณภาพ
ตรงตามการใช้งาน 

ร้อยละ 95 95 95 95 
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กิจกรรม ตัวชีว้ัด(Indicators) หนว่ยนบั
ค่าเป้าหมาย(Target) 

ปี 2561 ปี 2562 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.61 – ธ.ค.61)
ไตรมาส 2 

(ม.ค.62 – มี.ค.62) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.62 - มิ.ย.62)
ไตรมาส 4 

(ก.ค.62 - ก.ย.62)
5. บริหารจัดการ
งานบรกิารระบบ
น้ําประปา 

ตัวชี้วัดเชงิปริมาณ : มีการ
จัดซื้อวัสดุไวใ้ชง้าน 

รายการ 30 8 - - 

ตัวชี้วัดเชงิคุณภาพ : วัสดุ
ที่จัดซื้อมีประสิทธิภาพตรง
ตามการใช้งาน 

ร้อยละ 95 95 - - 

6. บริหารจัดการ
งานบรกิาร
ระบบงานไฟฟ้า 

ตัวชี้วัดเชงิปริมาณ : มีการ
จัดซื้อวัสดุไวใ้ชง้าน 

รายการ 30 14 1 - 

ตัวชี้วัดเชงิคุณภาพ : วัสดุ
ที่จัดซื้อมีประสิทธิภาพตรง
ตามการใช้งาน 

ร้อยละ 95 95 95 - 

7. บริหารจัดการงาน
บริการ เครื่องปรับ 
อากาศ/ลิฟท์/กล้อง
วงจรปิดและระบบ
โทรศัพท์ภายใน 

ตัวชี้วัดเชงิปริมาณ : มีการ
จัดซื้อวัสดุไวใ้ชง้าน 

รายการ 30 3 - 1 

ตัวชี้วัดเชงิคุณภาพ : วัสดุ
ที่จัดซื้อมีประสิทธิภาพตรง
ตามการใช้งาน 

ร้อยละ 95 95 - 95 

8. บริหารจัดการงาน
บรกิารซ่อมบํารุง
อาคารและส่ิงก่อสร้าง 

ตัวชี้วัดเชงิปริมาณ : มีการ
จัดซื้อวัสดุไวใ้ชง้าน 

รายการ 26 5 - - 

ตัวชี้วัดเชงิคุณภาพ : วัสดทุี่
จัดซื้อมีประสิทธิภาพตรง
ตามการใช้งาน 

ร้อยละ 95 95 - - 

9. บริหารจัดการ
งานทําความ
สะอาดอาคาร
ต่างๆและ
ภาคสนาม 

ตัวชี้วัดเชงิปริมาณ : มีการ
จัดซื้อวัสดุไวใ้ชง้าน 

รายการ 25 5 - - 

ตัวชี้วัดเชงิคุณภาพ : วัสดทุี่
จัดซื้อมีประสิทธิภาพตรง
ตามการใช้งาน 

ร้อยละ 95 95 - - 

10. บริหารจัดการ
งานปรับภูมิทัศน์
ภายใน
มหาวิทยาลัย 

ตัวชี้วัดเชงิปริมาณ : มีการ
จัดซื้อวัสดุไวใ้ชง้านและการ
จ้างรถยกเพื่อตดัแต่งต้นไม ้

รายการ 30 1 - - 

ตัวชี้วัดเชงิคุณภาพ : วัสดทุี่
จัดซื้อและรถยกที่จ้างเพือ่
ตัดแต่งต้นไม้มปีระสิทธิภาพ
ตรงตามการใช้งาน 

ร้อยละ 90 90 - - 

11. บริหารจัดการ
งานรกัษาความ
ปลอดภัย(รปภ.)
และงานบริการ
จราจร 

ตัวชี้วัดเชงิปริมาณ : มีการ
จัดซื้อวัสดุไวใ้ชง้าน 

รายการ - 12 - - 

ตัวชี้วัดเชงิคุณภาพ : วัสดทุี่
จัดซื้อมีประสิทธิภาพตรง
ตามการใช้งาน 

ร้อยละ - 90 - - 
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กิจกรรม ตัวชีว้ัด(Indicators) หนว่ยนบั
ค่าเป้าหมาย(Target) 

ปี 2561 ปี 2562 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.61 – ธ.ค.61)
ไตรมาส 2 

(ม.ค.62 – มี.ค.62) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.62 - มิ.ย.62)
ไตรมาส 4 

(ก.ค.62 - ก.ย.62)
12. จัดซื้อครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์แบบ
ตั้งโต๊ะ1ชุด 

ตัวชี้วัดเชงิปริมาณ : มีการ
จัดซื้อเครือ่งคอมพิวเตอร ์

รายการ 1 - - - 

ตัวชี้วัดเชงิคุณภาพ : เครือ่ง
คอมพิวเตอร์ทีจ่ดัซื้อมี
คุณภาพตรงตามความ
ต้องการ 

ร้อยละ 95 - - - 

13. จัดซื้อครุภัณฑ์
ชุดโต๊ะ
คอมพิวเตอร์เขา้
มุม 1 ชุด 

ตัวชี้วัดเชงิปริมาณ : มีการ
จัดซื้อชุดโต๊ะคอมพิวเตอร ์

รายการ 1 - - - 

ตัวชี้วัดเชงิคุณภาพ : ชุดโต๊ะ
คอมพิวเตอร์มีคุณภาพตรง
ตามความต้องการ 

ร้อยละ 95 - - - 

14. จัดซื้อครุภัณฑ์
ปั๊มหอยโขง่ไฟฟา้ 

ตัวชี้วัดเชงิปริมาณ : มีการ
จัดซื้อครุภัณฑ์ปั๊มหอยโขง่
ไฟฟ้า 

ครั้ง 1 - - - 

ตัวชี้วัดเชงิคุณภาพ : ปั๊ม
หอยโขง่ไฟฟ้าทีจ่ัดซื้อมี
คุณภาพตรงตามความ
ต้องการ 

ร้อยละ 95 - - - 

15. จัดทําแผน
ดูแลอาคารสถานที่
ให้มีคุณภาพ 

ตัวชี้วัดเชงิปริมาณ : จัด
กิจกรรมศึกษาดูงาน 

ครั้ง - - 1 - 

ตัวชี้วัดเชงิคุณภาพ : 
บุคลากรฝ่ายอาคารสถานที่
ได้เข้าร่วมกจิกรรม 

ร้อยละ - - 90 - 

16. จัดกิจกรรม
โครงการ
สถานศึกษา
ปลอดภัย (จัดอบรม)

ตัวชี้วัดเชงิปริมาณ : มีการ
จัดโครงการสถานศึกษา
ปลอดภัย (จัดอบรม) 

ครั้ง - - 1 - 

ตัวชี้วัดเชงิคุณภาพ : 
บุคลากรงานอาคารสถานที่
ฯมีส่วนร่วมในการเข้าร่วม
การอบรม 

ร้อยละ - - 95 - 

17. การปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ
และ
วันหยุดราชการ 

ตัวชี้วัดเชงิปริมาณ : มีการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาใน
กิจกรรมเรง่ด่วนที่สําคัญๆ 

ครั้ง 2 2 2 2 

ตัวชี้วัดเชงิคุณภาพ : 
เบิกจ่ายแล้วเสรจ็ใน
ระยะเวลาทีก่ําหนด 
 

ร้อยละ 95 95 95 95 
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กิจกรรม ตัวชีว้ัด(Indicators) หนว่ยนบั
ค่าเป้าหมาย(Target) 

ปี 2561 ปี 2562 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.61 – ธ.ค.61)
ไตรมาส 2 

(ม.ค.62 – มี.ค.62) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.62 - มิ.ย.62)
ไตรมาส 4 

(ก.ค.62 - ก.ย.62)
18. บริหารจัดการ
แก้ไขปัญหากรณี
ฉุกเฉินแร่งดว่น
ของงานอาคาร
สถานที่ฯ 

ตัวชี้วัดเชงิปริมาณ : มีการ
ดําเนินการจัดการงาน
เร่งด่วนทีเ่กินขึน้
นอกเหนอืจากงานตาม
วงรอบปกต ิ

ครั้ง - 1 1 1 

ตัวชี้วัดเชงิคุณภาพ : การ
แก้ไขปัญหามีประสิทธิภาพ

ร้อยละ - 90 90 90 

19. กิจกรรมจัดทํา
ส่ือประชาสัมพันธ์
งานอาคารสถานที ่

ตัวชี้วัดเชงิปริมาณ : มีการ
จัดทําป้ายไวนิลเพื่อ
ประชาสัมพันธก์ิจกรรม 

ครั้ง 3 2 1 2 

ตัวชี้วัดเชงิคุณภาพ : ป้ายที่
จัด ทํามีประสิทธิภาพในการ
ประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลต่างๆได้
ดี 

ร้อยละ 90 90 90 90 

20. จัดซื้อครุภัณฑ์
เครื่องเจาะหลุม 

ตัวชี้วัดเชงิปริมาณ : มีการ
จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องเจาะ
หลุม 

ครั้ง 1 - - - 

ตัวชี้วัดเชงิคุณภาพ : 
ครุภัณฑ์เครื่องเจาะหลุมที่
จัดซื้อมีคุณภาพตรงตาม
ความต้องการ 

ร้อยละ 95 - - - 

 

12. ผลทีค่าดวา่จะได้รับ 
  1. มหาวิทยาลยัมีอาคารที่เหมาะสมตอ่การใช้งานและมีภูมิทัศน์ที่น่าอยู่ สวยงาม รวมท้ังให้ความสะดวก
ตอ่ผู้เรียน ผู้สอน และมหาวิทยาลัยในการใช้บริการอาคารสถานที ่ 
  2. ผลการดําเนินงานมีความสอดคลอ้งกับนโยบายทุกด้านของมหาวิทยาลยั 3. มหาวิทยาลัยมี
สภาพแวดล้อมที่ดขีึ้นอย่างมคีุณภาพ  
 
13. แผนการดําเนินงาน   

กิจกรรม รวม
ทั้งสิน้ 

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน(บาท) 
ปี 2561 ปี 2562 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.61 – ธ.ค.61)
ไตรมาส 2 

(ม.ค.62 – มี.ค.62)
ไตรมาส 3 

(เม.ย.62 – มิ.ย.62)
ไตรมาส 4 

(ก.ค.62 – ก.ย.62)

1. บริหารงานและบริการงานโสตทัศนูปกรณ์ 10,800 7,800 3,000 - - 
2. ค่าสาธารณปูโภค 3,210 802.50 802.50 802.50 802.50 
3. บริหารจัดการสํานักงาน 40,395 30,000 10,395 - - 
4. บริหารจัดการวัสดุนํ้ามันเชื้อเพลิงและ 116,900 32,900 28,000 28,000 28,000 
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กิจกรรม รวม
ทั้งสิน้ 

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน(บาท) 
ปี 2561 ปี 2562 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.61 – ธ.ค.61)
ไตรมาส 2 

(ม.ค.62 – มี.ค.62)
ไตรมาส 3 

(เม.ย.62 – มิ.ย.62)
ไตรมาส 4 

(ก.ค.62 – ก.ย.62)

นํ้ามันหล่อลื่น 
5. บริหารจัดการงานบริการระบบน้ําประปา 85,481 70,000 15,481 - - 
6. บริหารจัดการงานบริการระบบงานไฟฟ้า 171,253 100,000 41,253 30,000 - 
7. บริหารจัดการงานบริการ
เครื่องปรับอากาศ/ลิฟท์/กลอ้งวงจรปิดและ
ระบบโทรศัพทภ์ายใน 

185,965 50,000 6,765 - 129,200 

8. บริหารจัดการงานบริการซ่อมบํารุงอาคาร
และส่ิงก่อสร้าง 

106,245 86,060 20,185 - - 

9. บริหารจัดการงานทําความสะอาดอาคาร
ต่างๆและภาคสนาม 

493,230 400,000 93,230 - - 

10. บริหารจัดการงานปรับภูมิทัศน์ภายใน
มหาวิทยาลัย 

254,080 170,080 84,000 - - 

11. บริหารจัดการงานรักษาความปลอดภัย
(รปภ.)และงานบริการจราจร 

105,340 - 105,340 - - 

12. จดัซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แบบตั้งโตะ๊ 1 
ชุด 

29,500 29,500 - - - 

13. จดัซื้อครุภัณฑ์ชดุโตะ๊คอมพิวเตอร์เข้ามมุ 
1 ชุด 

9,800 9,800 - - - 

14. จดัซื้อครุภัณฑ์ป๊ัมหอยโข่งไฟฟ้า 26,000 26,000 - - - 
15. จดัทําแผนดูแลอาคารสถานที่ให้มี
คุณภาพ 

21,400 - - 21,400 - 

16. จดักิจกรรมโครงการสถานศึกษา
ปลอดภัย               (จัดอบรม) 

29,080 - - 29,080 - 

17. การปฏิบัตงิานนอกเวลาราชการและ
วันหยุดราชการ 

53,600 18,600 10,000 10,000 15,000 

18. บริหารจัดการแก้ไขปัญหากรณีฉุกเฉิน
แร่งด่วนของงานอาคารสถานที่ฯ 

111,721 - 20,000 49,721 42,000 

19. กิจกรรมจัดทําสือ่ประชาสัมพันธ์งาน
อาคารสถานที ่

47,600 20,000 10,000 7,600 10,000 

20. จดัซื้อครุภัณฑ์เครื่องเจาะหลมุ 17,200 17,200 - - - 
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14. งบประมาณท่ีใช ้

กิจกรรม รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลกัษณะ
ครุภัณฑ์/รปูแบบรายการท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 

หมวด
รายจ่าย 

จํานวน
เงิน 

1. บริหารงานและบริการงาน
โสตทัศนูปกรณ ์
รหัสเบิกจ่าย 202301180121 

ค่าใช้สอย 6,000 บาท 
    1. ค่าซ่อมระบบ Outlet ภาพและเสียง จํานวน 2 คร้ัง 
X 3,000 บาท รวมท้ังสิ้น = 6,000 บาท 
ค่าวัสดุ 4,800 บาท 
    1. สาย VGA (แบบสั้น1.8เมตร) จํานวน 10 เส้น X 160 
บาท รวมท้ังสิ้น = 1,600 บาท 

ใช้สอย,วัสดุ 10,800 

     2. ถ่าน AA ไส่รีโมทเคร่ืองโปรแจคเตอร์และไมค์ลอย
ห้องประชุม จํานวน 30 แพค X 60 บาท รวมทั้งสิ้น = 
1,800 บาท 
    3. ถ่าน AAA ไส่รีโมทเคร่ืองโปรแจคเตอร์ จํานวน          
10 แพค X 60 บาท รวมท้ังสิ้น = 600 บาท 
    4. ถ่าน 9 v. จํานวน 10 ก้อน  X 35 บาท รวมทั้งสิ้น = 
350 บาท 
    5. แปลงลบกระดานไวท์บอร์ดห้องเรียน จํานวน 30 อัน 
X 15 บาท รวมท้ังสิ้น = 450 บาท 
รวมเป็นเงินท้ังสิ้น 10,800 บาท 

 

2. ค่าสาธารณูปโภค 
รหัสเบิกจ่าย 202301180222 

ค่าใช้สอย 3,210 บาท 
    1. ค่าบริการเช่าสัญญาณไทรศพัท์มือถือหลายเลข 
0988288322 จํานวน 12 คร้ัง รวมท้ังสิ้น = 3,210 บาท 
รวมเป็นเงินท้ังสิ้น 3,210 บาท 

ใช้สอย 3,210 

3. บริหารจัดการสํานักงาน 
รหัสเบิกจ่าย 202301180321 

ค่าวัสดุ 40,395 บาท 
    1. โพสอิท จํานวน 10 แพค X 60 บาท รวมท้ังสิ้น = 
600 บาท 
    2. ปากกา จํานวน 1 โหล รวมท้ังสิ้น = 180 บาท 
    3. คัตเตอร์เล่มเล็ก จํานวน 5 อัน X 30 บาท              
รวมท้ังสิ้น = 150 บาท 
    4. ปากกาลบคําผิด จํานวน 10 หลอด X 60 บาท รวม
ท้ังสิ้น = 600 บาท 
    5. ลูกแม็กซ์ เบอร์ 10 จํานวน 2 กล่อง X 210 บาท 
รวมท้ังสิ้น = 420 บาท 
    6. กระดาษ A4 จํานวน 20 ลัง X 530 บาท รวมทั้งสิ้น 
= 10,600 บาท 
    7. กระดาษปกสี A4 จํานวน 10 แพค X 50 บาท          
รวมท้ังสิ้น = 500 บาท 
    8. กระดาษโน๊ต จํานวน 10 แพค X 50 บาท รวมท้ังสิ้น 
= 500 บาท 
    9. สก็อตเทปใหญ่ จํานวน 5 ม้วน X 60 บาท รวมท้ังสิ้น 
= 300 บาท 
    10. สก็อตเทปเล็ก จํานวน 5 ม้วนX 25 บาท รวมท้ังสิ้น 
= 125 บาท 

วัสดุ 40,395 



158 
 

 

กิจกรรม รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลกัษณะ
ครุภัณฑ์/รปูแบบรายการท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 

หมวด
รายจ่าย 

จํานวน
เงิน 

    11. แฟ้มหนีบตราช้างขนาดใหญ่ จํานวน 1 โหล          
รวมท้ังสิ้น = 800 บาท 
    12. ยางลบ จํานวน 10 อัน รวมท้ังสิ้น = 100 บาท 
    13. ดินสอ 2B จํานวน 2 โหล X 120 บาท รวมทั้งสิ้น 
= 240 บาท 
    14. หมึกเติมปริ๊นเตอร์สีเหลือง จํานวน 4 หลอดX 150บาท 
รวมท้ังสิ้น = 600 บาท 
    15. หมึกเติมปริ๊นเตอร์สีน้ําเงิน จํานวน 4 หลอดX 150 บาท 
รวมท้ังสิ้น = 600 บาท 

     16. หมึกเติมปริ๊นเตอร์สีแดง จํานวน 4 หลอด X 150 บาท 
รวมท้ังสิ้น = 600 บาท 
    17. หมึกเติมปริ๊นเตอร์สีดํา จํานวน 4 หลอด X 150 บาท 
รวมท้ังสิ้น = 600 บาท 
    18. กาวแท่ง จํานวน 10 หลอด X 30 บาท รวมท้ังสิ้น 
= 300 บาท 
    19. กาวน้ํา จํานวน 10 หลอด X 20บาท รวมท้ังสิ้น = 
200 บาท 
    20. กาว 2 หน้าหนา จํานวน 3 ม้วน X 350 บาท    
รวมท้ังสิ้น = 1,050 บาท 
    21. กาว 2 หน้าบาง จํานวน 5 ม้วน X 100 บาท          
รวมท้ังสิ้น = 500 บาท 
    22. หมึกก๊อปปี้ปร๊ิน จํานวน 1 หลอด รวมท้ังสิ้น = 
970 บาท 
    23. ไขมาสเตอร์ ริโซกราฟ จํานวน 1 หลอด รวมท้ังสิ้น 
= 2,140 บาท 
    24. หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร จํานวน 2 หลอด X 6,210บาท 
รวมท้ังสิ้น = 12,420 บาท 
    25. แผ่นเคลือบบัตร จํานวน 5 แพค X 500 บาท  รวม
ท้ังสิ้น = 2,500 บาท 
    26. วัสดุอุปกรณ์อ่ืนๆ รวมท้ังสิ้น = 2,800 บาท 
รวมเป็นเงินท้ังสิ้น 40,395 บาท 

 

4. บริหารจัดการวัสดุน้ํามัน
เชื้อเพลิงและน้ํามันหล่อลื่น 
รหัสเบิกจ่าย 202301180421 

ค่าวัสดุ 116,900 บาท 
    1. น้ํามัน  GASOHLO 95 จํานวน 450 ลิตร X 4 คร้ัง X 
30 บาท รวมท้ังสิ้น = 54,000 บาท 
    2. ค่าน้ํามัน DIESEL จํานวน 450 ลิตร X 4 คร้ัง X     
30 บาท รวมท้ังสิ้น = 54,000 บาท 
    3. น้ํามันทูที จํานวน 30 ขวด X 120 บาท รวมท้ังสิ้น 
= 3,600 บาท 
    4. น้ํามันเคร่ืองยนต์ จํานวน 6 แกลลอน X 440 บาท 
รวมท้ังสิ้น = 2,640 บาท 
    5. น้ํามันเบรค จํานวน 6 ขวด X 210 บาท รวมทั้งสิ้น 

วัสดุ 116,900 
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กิจกรรม รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลกัษณะ
ครุภัณฑ์/รปูแบบรายการท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 

หมวด
รายจ่าย 

จํานวน
เงิน 

= 1,260 บาท 
    6. แกลลอนขนาด 30 ลิตร จํานวน 10 ใบ X 140 บาท 
รวมท้ังสิ้น = 1,400 บาท 
รวมเป็นเงินท้ังสิ้น 116,900 บาท 

5. บริหารจัดการงานบริการ
ระบบน้ําประปา 
รหัสเบิกจ่าย 202301180521 

ค่าวัสดุ 85,481 บาท 
    1. ท่อ PVC 4 หุน จํานวน 50 เส้นX 50 บาท รวมท้ังสิ้น 
= 2,500 บาท 
    2. ท่อ PVC 6 หุน จํานวน 25 เส้น X 60บาท รวมท้ังสิ้น 
= 1500 บาท     
    3. ท่อ PVC 1 นิ้ว จํานวน 25 เส้น X 65บาท รวมท้ังสิ้น 
= 1625 บาท 

วัสดุ 85,481 

     4. ต่อตรง PVC 4 หุน จํานวน 60 ตัว X 6 บาท รวมทั้งสิ้น 
= 360 บาท 
    5. ต่อตรง PVC 6 หุน จํานวน 60 ตัว X 8 บาท รวมทั้งสิ้น 
= 480 บาท 
    6. ต่อตรง PVC 1 นิ้ว จํานวน 60 ตัว X 13บาท รวมท้ังสิ้น = 
780 บาท 
    7. ฝาครอบ 4 หุน จํานวน 36 ตัว X 5 บาท รวมท้ังสิ้น 
= 180 บาท 
    8. ฝาครอบ 6 หุน จํานวน 24 ตัว X 7 บาท รวมท้ังสิ้น 
= 168 บาท 
    9. สามทาง 4 หุน จํานวน 60 ตัว X 7 บาท รวมทั้งสิ้น 
= 420 บาท 
    10. ข้องอ 4 หุน จํานวน 60 ตัว X 7 บาท รวมทั้งสิ้น    
= 420 บาท 
    11. ข้องอ 6 หุน จํานวน 60 ตัว X 8 บาท รวมทั้งสิ้น     
= 480 บาท 
    12. ข้องอ 1 นิ้ว จํานวน 60 ตัว X 15 บาท รวมทั้งสิ้น  
= 900 บาท 
    13. ข้องอเกลียวใน 4 หุน จํานวน 60 ตัว X 7 บาท  
รวมท้ังสิ้น = 420 บาท 
    14. ต่อตรงเกลียวใน 4 หุน จํานวน 60 ตัว X 7 บาท 
รวมท้ังสิ้น = 420 บาท 
    15. กาวประสานท่อแบบหลอด จํานวน 48 หลอด X 
145 บาท รวมทั้งสิ้น = 6,960 บาท 
    16. กาวประสานท่อแบบกระป๋อง 500 mg. จํานวน 4 
กระป๋อง X 270 บาท รวมท้ังสิ้น = 1,080 บาท 
    17. เทปพันเกลียว จํานวน 36 ม้วน X 40 บาท รวมทั้งสิ้น 
= 1,440 บาท 
    18. สายย่น จํานวน 60 เส้น X 160 บาท รวมท้ังสิ้น = 
9,600 บาท 
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กิจกรรม รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลกัษณะ
ครุภัณฑ์/รปูแบบรายการท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 

หมวด
รายจ่าย 

จํานวน
เงิน 

    19. ชุดสายชําระ จํานวน 48 หัวX 200 บาท รวมท้ังสิ้น 
= 9,600 บาท 
    20. สายน้ําดี 18 นิ้ว จํานวน 36 เส้นX 70 บาท รวมท้ังสิ้น 
= 2,520 บาท 
    21. สายน้ําดี 24 นิ้ว จํานวน 36 เส้นX 85 บาท รวมท้ังสิ้น 
= 3,060 บาท 
    22. หัวชําระ จํานวน 24 หัว X 160 บาท รวมท้ังสิ้น = 
3,840 บาท 
    23. บอลวาล์ว 4 หุน จํานวน 24 ตัว X 27 บาท รวมท้ังสิ้น 
= 648 บาท 
    24. บอลวาล์ว 6 หุน จํานวน 12 ตัว X 38บาท รวมทั้งสิ้น 
= 456 บาท     
    25. บอลวาล์ว 1 นิ้ว จํานวน 12 ตัว X 54 บาท รวมทั้งสิ้น 
= 648 บาท 

     26. บอลวาล์ว 1/2 นิ้ว จํานวน 6 ตัวX 113 บาท รวมทั้งสิ้น 
= 678 บาท 
    27. อะไหล่ชักโครกกดบน จํานวน 10 ชุด X 350 บาท 
รวมท้ังสิ้น = 3,500 บาท 
    28. อะไหล่ชักโครกกดข้าง จํานวน 10 ชุด X 350 บาท 
รวมท้ังสิ้น = 3,500 บาท 
    29. ฝารองน่ังชักโครกทรงกลม จํานวน 10 ชุด X 350บาท 
รวมท้ังสิ้น = 3,500 บาท 
    30. ฝารองน่ังชักโครกทรงรี จํานวน 10 ชุด X 350 บาท 
รวมท้ังสิ้น = 3,500 บาท 
    31. ท่อพีอี 20 มม.(100 ม.)จํานวน 17 ม้วน X 800บาท 
รวมท้ังสิ้น = 13,600 บาท 
    32. ข้อต่อสามทางพีอี 20 มม.จํานวน 6 ตัว X 120บาท 
รวมท้ังสิ้น = 720 บาท 
    33. ข้อต่อตรงพีอี 20 มม. จํานวน 20 ตัว X 60 บาท 
รวมท้ังสิ้น = 1,200 บาท 
    34. ข้อต่อตรงเกลียวนอก ? นิ้ว 20 มม. จํานวน 6 ตัว X 
50 บาท รวมท้ังสิ้น = 300 บาท 
    35. ตัวลอ็คท่อพีอี 20 มม. จํานวน 6 ตัว X 13 บาท 
รวมท้ังสิ้น = 78 บาท 
    36. เจาะรูท่อพีอี ขนาด 5 – 7 มม. (แบบมีสปริง) 
จํานวน 2 อัน X 100 บาท รวมทั้งสิ้น = 200 บาท 
    37. มินิสปริงเกอร์ จํานวน 600 หัว X 7 บาท รวมท้ังสิ้น 
= 4200 บาท 
รวมเป็นเงินท้ังสิ้น  85,481  บาท 
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กิจกรรม รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลกัษณะ
ครุภัณฑ์/รปูแบบรายการท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 

หมวด
รายจ่าย 

จํานวน
เงิน 

6. บริหารจัดการงานบริการ
ระบบงานไฟฟ้า 
รหัสเบิกจ่าย 202301180621 

ค่าใช้สอย 30,000 บาท 
    1. ค่าบริการตรวจสอบกระแสไฟฟ้าขัดข้อง จํานวน 1 คร้ัง 
รวมท้ังสิ้น = 30,000 บาท 
ค่าวัสดุ 141,253 บาท 
    1. สาย VFF 2*1 จํานวน 3 ม้วน X 750 บาท รวมทั้งสิ้น 
= 2,250 บาท 
    2. สาย VFF 2*1.5 จํานวน 3 ม้วนX 950 บาท รวมทั้งสิ้น = 
2,850 บาท 
    3. สาย VFF 2*2.5 จํานวน 3 ม้วน X 1,500 บาท         
รวมท้ังสิ้น = 4500 บาท 
    4. สาย VCT 2*2.5 ความยาว 100 เมตร จํานวน 6 ม้วน  X 
3,640 บาท รวมท้ังสิ้น = 21,840 บาท 
    5. สาย VAF 2* 1.5 300V  70C จํานวน 2 ม้วน X 1,100 
บาท รวมท้ังสิ้น = 2,200 บาท 
    6. สาย VAF  2* 2.5 300V 70C จํานวน 2 ม้วน X 1,800 
บาท รวมท้ังสิ้น = 3,600 บาท 
    7. บาลาส 400 วัตต์ จํานวน 10 ตัว X 750 บาท          
รวมท้ังสิ้น = 7,500 บาท 

ใช้สอย,วัสดุ 171,253 

     8. บาลาสอ๊ีฟ จํานวน 10 ตัว X 80 บาท รวมท้ังสิ้น = 
800 บาท 
    9. หลอด LED สีแดง จํานวน 10 หลอด X 180 บาท 
รวมท้ังสิ้น = 1,800 บาท 
    10. หลอด LED สีเขียว จํานวน 10 หลอด X 180 บาท 
รวมท้ังสิ้น = 1,800 บาท 
    11. หลอด LED สีน้ําเงิน จํานวน 10 หลอด X 180 บาท
รวมท้ังสิ้น = 1,800 บาท 
    12. หลอด LED สีเหลือง จํานวน 10 หลอด X 180บาท 
รวมท้ังสิ้น = 1,800 บาท 
    13. ตะปตีูกิ๊บสายไฟตอกไม้ จํานวน 1 กก. รวมทั้งสิ้น = 
180 บาท 
    14. ตะปูตีกิ๊บสายไฟคอนกรีต จํานวน 1 กก. รวมท้ังสิ้น 
= 180 บาท 
    15. หลอดเมทัลฮาลาย 400 W จํานวน 3 หลอด X  
750 บาท รวมทั้งสิ้น = 2,250 บาท 
    16. หลอดแสงจันทร์ 500 W จํานวน 6 ดวง X 600บาท 
รวมท้ังสิ้น = 3,600 บาท 
    17. หลอดนีออน 28 วัตต์ จํานวน 30 หลอด X100บาท 
รวมท้ังสิ้น = 3,000 บาท 
    18. ไส้สปอร์ตไลท์ 1,000 วัตต์ จํานวน 12 ตัว X 150 บาท 
รวมท้ังสิ้น = 1,800 บาท 
    19. ไส้สปอร์ตไลท์ 500 วัตต์ จํานวน 12 ตัว X 80 บาท 
รวมท้ังสิ้น = 960 บาท 
    20. บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ 50W จํานวน 10 ชุด X 
280 บาท รวมทั้งสิ้น = 2,800 บาท
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กิจกรรม รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลกัษณะ
ครุภัณฑ์/รปูแบบรายการท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 

หมวด
รายจ่าย 

จํานวน
เงิน 

    21. ผ้าเทปพันสายไฟ จํานวน 30 ม้วน X 40 บาท        
รวมท้ังสิ้น = 1,200 บาท 
    22. สตาร์ทเตอร์  10P จํานวน 200 ตัว X 15 บาท      
รวมท้ังสิ้น = 3,000 บาท 
    23. นาฬิกาต้ังเวลาอัตโนมัติ จํานวน 5 ตัว X 650 บาท 
รวมท้ังสิ้น = 3,250 บาท 
    24. ปลั๊กฝัง จํานวน 50 ตัว X 35 บาท รวมทั้งสิ้น = 
1,750 บาท 
    25. สวิทปิดเปิด จํานวน 50 ตัว X 35บาท รวมทั้งสิ้น = 
1,750 บาท 
    26. หน้ากาก 3 ช่อง จํานวน 50 ชิ้น X 25 บาท รวมท้ังสิ้น 
= 1,250 บาท 
    27. บล็อกลอย 2*4 จํานวน 50 ตัว X 10 บาท รวมทั้งสิ้น 
= 500 บาท 
    28. ปลั๊กกราวด์คู่ จํานวน 50 ตัว  X 130 บาท รวมทั้งสิ้น  
= 6,500 บาท 
    29. แคล้มยึดสายไฟเบอร์ จํานวน 12 ตัว X 100 บาท 
รวมท้ังสิ้น = 1,200 บาท 
30. เบรกเกอร์ 30 A จํานวน 30 ตัว  X 130 บาท            
รวมท้ังสิ้น = 3,900 บาท 
    31. โฟโต้เซล จํานวน 3 ตัว  X 550 บาท รวมท้ังสิ้น = 
1,650 บาท 
    32. น้ํามัน SONAX จํานวน 2 กระป๋อง X 140 บาท 
รวมท้ังสิ้น = 280 บาท 
    33. ท่อสีเหลือง PVC 4 หุน จํานวน 25 เส้น X 43 บาท 
รวมท้ังสิ้น = 1,075 บาท 
    34. ต่อตรงสีเหลือง PVC 4 หุน จํานวน 36 ตัว X 8บาท 
รวมท้ังสิ้น = 288 บาท 
    35. ฟิวแรงสูง  6 A จํานวน 24 เสน้ X 180 บาท         
รวมท้ังสิ้น = 4,320 บาท 
    36. ฟิวแรงสูง  10 A จํานวน 24 เส้น X 180 บาท        
รวมท้ังสิ้น = 4,320 บาท 
    37. ฟิวแรงสูง  20 A จํานวน 24 เส้น X 180 บาท        
รวมท้ังสิ้น = 4,320 บาท 
    38. ฟิวใบมีดหม้อแปลงขนาด 250 A จํานวน 5 ตัว X 
350 บาท รวมทั้งสิ้น = 1,750 บาท 
    39. อิกนิกเตอร์ใบครอบ จํานวน 4 ตัว X 350 บาท  
รวมท้ังสิ้น = 1,400 บาท 
40. หลอดตะเกียบ จํานวน 36 หลอด X 90 บาท        
รวมท้ังสิ้น = 3,240 บาท 
    41. หลอดฮาโลเจน 12 V 50W จํานวน 36 หลอด  X 50 
บาท รวมท้ังสิ้น = 1,800 บาท
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รายจ่าย 

จํานวน
เงิน 

     42. ปืนเป่าลมร้อน จํานวน 1 ตัว รวมทั้งสิ้น=2,700บาท 
    43. โคมไฟสปอร์ทไลท์ LED 50W จํานวน 20 ชุด  X 
1,100 บาท รวมท้ังสิ้น = 22,000 บาท 
    44. กล่องกันน้ํา NO.1 จํานวน 2 ใบ X 150 บาท          
รวมท้ังสิ้น = 300 บาท 
รวมเป็นเงินท้ังสิ้น 171,253 บาท 

 

7. บริหารจัดการงานบริการ
เคร่ืองปรับอากาศ/ลิฟท์/กล้อง
วงจรปิดและระบบโทรศัพท์
ภายใน 
รหัสเบิกจ่าย 202301180721 

ค่าใช้สอย 129,200 บาท 
    1. ค่าซ่อมบํารุงเคร่ืองปรับอากาศ (ชิลเลอร์) อาคาร
อํานวยการ และอาคารเรียน14 จํานวน 1 งาน รวมทั้งสิ้น 
= 129,200 บาท 
ค่าวัสดุ 56,765 บาท 
    1. น้ํายา R-22  ถังละ10 กิโลกรัม (นําถังไปเติม) 
จํานวน 10 ถัง X 1,900 บาท รวมทั้งสิ้น = 19,000 บาท   
    2. มอเตอร์พัดลมคอยล์ร้อนขนาด  1/4  แรงม้า 
จํานวน 4 ตัว X 1,050 บาท รวมท้ังสิ้น = 4,200 บาท 
    3. มอเตอร์พัดลมคอยล์ร้อนขนาด  1/6 แรงม้า จํานวน 
4 ตัว X 1,350บาท รวมท้ังสิ้น = 5,400 บาท 
    4. ใบพัดลมคอยล์ร้อน  ขนาด  18 นิ้ว จํานวน 10 ใบ  
X 350บาท รวมท้ังสิ้น = 3,500 บาท 
    5. คาปาซิเตอร์ 60 ไมโคร จํานวน 15 ตัว X 250 บาท 
รวมท้ังสิ้น = 3,750 บาท 
    6. ไส้วาล์วลูกศร จํานวน 50 ตัว X 15 บาท รวมทั้งสิ้น 
= 750 บาท 
    7. ฝาปิดศรวาล์ว จํานวน 25 ฝา X 15 บาท รวมท้ังสิ้น 
= 375 บาท 
    8. ชุดรีโมทคอนโทรลแอร์ จํานวน 10 ชุด X 400 บาท 
รวมท้ังสิ้น = 4,000 บาท 
    9. แมกเนติกส์ 1เฟส จํานวน 10 ตัว X 250 บาท     
รวมท้ังสิ้น = 2,500 บาท 
    10. แมกเนติกส์ 3เฟส จํานวน 4 ตัว X 650 บาท  รวม
ท้ังสิ้น = 2,600 บาท 
    11. กิ๊บตอกสายโทรศัพท์ 2C จาํนวน 20 กล่อง X 30 บาท 
รวมท้ังสิ้น = 600 บาท 
    12. กิ๊บตอกสายรีโมทแอร์ 3C จํานวน 20 กล่อง X   
30 บาท รวมท้ังสิ้น = 600 บาท 
    13. กิ๊บตอกสายทีวี 5C จํานวน 20 กล่อง X 30 บาท 
รวมท้ังสิ้น = 600 บาท 
    14. เบรกเกอร์ (ย่ีห้อ CHANG) ขนาด 20 A จํานวน 10 
ตัว  X 80 บาท รวมท้ังสิ้น = 800 บาท 
    15. น้ํามัน SONAX 400 ml. จาํนวน 2 กระป๋อง  X 
120 บาท รวมทั้งสิ้น = 240 บาท 

ใช้สอย,วัสดุ 185,965 
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หมวด
รายจ่าย 

จํานวน
เงิน 

     16. กาวทาอินซูเรชั่น จํานวน 2 กระป๋อง X 300 บาท 
รวมท้ังสิ้น = 600 บาท 
    17. แอร์โรเทป จํานวน 4 ม้วน X 250 บาท รวมท้ังสิ้น 
= 1,000 บาท 
    18. สายเกจ R-22 จํานวน 1 ชุด รวมท้ังสิ้น = 700 บาท 
    19. ชุดอุปกรณ์เปลี่ยนไส้วาล์วแค จํานวน 1 ชุด  รวม
ท้ังสิ้น = 2,000 บาท 
    20. แคลมป์มิเตอร์ความละเอียดสูง จํานวน 1 ชุด  
รวมท้ังสิ้น = 1,750 บาท 
    21. ชุดตอกสว่านเจาะเหล็กอย่างดี จํานวน 1 ชุด         
รวมท้ังสิ้น = 650 บาท 
    22. เบนเดอร์ดัดท่อรวม(1/4, 5/16, 3/8) จํานวน 1 ชุด  
รวมท้ังสิ้น = 750 บาท 
    23. ชุดตอกขยายท่อ จํานวน 1 ชุด รวมท้ังสิ้น = 400 บาท 
รวมเป็นเงินท้ังสิ้น 185,965 บาท 

 

8. บริหารจัดการงานบริการ
ซ่อมบํารุงอาคารและ
สิ่งก่อสร้าง 
รหัสเบิกจ่าย 202301180821 

ค่าวัสดุ 106,245 บาท 
    1. ผ้าม่านขนาด 3.5*1.55 เมตร จํานวน 2 ชุด X 4,620 บาท 
รวมท้ังสิ้น = 9,240 บาท 
    2. ผ้าม่านขนาด 1.4/1.5 เมตร จํานวน 1 ชุด รวมทั้งสิ้น  
= 1,820 บาท     
    3. ลูกบิดประตู จํานวน 48 ชุด  X 200 บาท รวมท้ังสิ้น 
= 9,600 บาท 
    4. กุญแจบานสวิง จํานวน 5 ชุด X 150 บาท รวมท้ังสิ้น 
= 750 บาท 
    5. บานพับประตู 4 นิ้ว จํานวน 24 ชุด X 70 บาท รวม
ท้ังสิ้น = 1,680 บาท 
    6. กลอน 4 นิ้ว จํานวน 2 กล่อง X 120 บาท รวมท้ังสิ้น 
= 240 บาท 
    7. กลอน 6 นิ้ว จํานวน 2 กล่อง X 160 บาท รวมท้ังสิ้น 
= 320 บาท 
    8. ลวดเชื่อม 2.6 มม. จํานวน 12 กล่อง X 145 บาท 
รวมท้ังสิ้น = 1,740 บาท 
    9. แม่กุญแจ จํานวน 24 อัน X 200 บาท รวมท้ังสิ้น = 
4,800 บาท 
    10. ใบตัดเหล็ก 14 นิ้ว จํานวน 5 ใบ X 160 บาท         
รวมท้ังสิ้น = 800 บาท 
    11. ลวดขาวเบอร์ 18 จํานวน 10 กก. X 60 บาท     
รวมท้ังสิ้น = 600 บาท 
    12. สายยู 2 ตอน จํานวน 24 ตัว X 35 บาท รวมท้ังสิ้น 
= 840 บาท    
13. ชุดสิ่ว ขนาด 1/2 , 3/4 , 1 นิ้ว จํานวน 1 ชุด  รวม
ท้ังสิ้น = 300 บาท 

วัสดุ 106,245 
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     14. ไขควงปากแบบ (หัวตอก) จํานวน 3 อัน X 165บาท 
รวมท้ังสิ้น = 495 บาท 
    15. ไขควงแฉก (หัวตอก) จํานวน 3 อัน  X 165บาท 
รวมท้ังสิ้น = 495 บาท 
    16. ดอกไขควง จํานวน 6 ดอก X 65บาท รวมท้ังสิ้น 
= 390 บาท 
    17. คีมผูกลวด จํานวน 3 อัน X 155บาท รวมท้ังสิ้น = 
465 บาท 
    18. เหล็กเส้น 4 หุน จํานวน 20 เส้น X 210 บาท  
รวมท้ังสิ้น = 4,200 บาท 
    19. เหล็กเส้น 3 หุน จํานวน 10 เส้น X 105 บาท  
รวมท้ังสิ้น = 1,050 บาท 
    20. เหล็กฉาก 1 นิ้ว จํานวน 10 เส้น X 410 บาท   
รวมท้ังสิ้น = 4,100 บาท 
    21. เหล็กกล่อง 1*1 จํานวน 10 เส้น X 180 บาท   
รวมท้ังสิ้น = 1,800 บาท 
    22. แผ่นฝ่ายิบซ่ัม จํานวน 10 คู่  X 260บาท รวม
ท้ังสิ้น = 2,600 บาท 
    23. หลบคู่ขาว 15 องศา จํานวน 60 แผ่น  X 45 บาท 
รวมท้ังสิ้น = 2,700 บาท 
    24. ปูนซีเมนต์ จํานวน 100 ถุง  X 110 บาท รวมท้ังสิ้น 
= 11,000 บาท 
    25. ปูนซีเมนต์ฉาบสําเร็จ จํานวน 30 ถุง  X 115 บาท 
รวมท้ังสิ้น = 3,450 บาท 

 

     26. ทรายหยาบ จํานวน 4 เท่ียว X 7,000 บาท         
รวมท้ังสิ้น = 28,000 บาท 
    27. หิน 3/4 จํานวน 1 เท่ียว  รวมท้ังสิ้น = 5,150 บาท 
    28. หินคลุก จํานวน 2 เท่ียว X 2,680 บาท รวมท้ังสิ้น 
= 5,360 บาท 
    29. อคลีลิคกันซึม ชนิดยืดหยุ่น จํานวน 2 กระป๋อง  X 
1,130 บาท รวมท้ังสิ้น = 2,260 บาท 
รวมเป็นเงินท้ังสิ้น 106,245 บาท 
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9. บริหารจัดการงานทําความ
สะอาดอาคารต่างๆและ
ภาคสนาม 
รหัสเบิกจ่าย 202301180921 

ค่าใช้สอย 48,000 บาท 
    1. ค่าจ้างสูบสิ่งปฏิกูล จํานวน 120 เท่ียว X 400 บาท 
รวมท้ังสิ้น = 48,000 บาท 
ค่าวัสดุ 445,230 บาท 
    1. น้ํากรด จํานวน 200 แกลลอน X 150 บาท รวมท้ังสิ้น 
= 30,000 บาท 
    2. น้ํายาดับกลิ่น จํานวน 200 แกลลอน X 265 บาท 
รวมท้ังสิ้น = 53,000 บาท 
    3. น้ํายาล้างห้องน้ํา จํานวน 200 แกลลอน X 265 บาท 
รวมท้ังสิ้น = 53,000 บาท 
    4. น้ํายาเช็ดกระจก จํานวน 36 แกลลอน X 250 บาท 
รวมท้ังสิ้น = 9,000 บาท 
    5. น้ํายาล้างท่ออุดตัน จํานวน 6 แกลลอน X 750 บาท 
รวมท้ังสิ้น = 4,500 บาท 
    6. น้ํายาดับฝุ่น จํานวน 48 แกลลอน  X 750 บาท 
รวมท้ังสิ้น = 36,000 บาท 
    7. ไม้กวาดทางมะพร้าว จํานวน 500 อัน X 50บาท 
รวมท้ังสิ้น = 25,000 บาท 
    8. ถุงดํา 30X40 จํานวน 12 กระสอบ X 1,700 บาท 
รวมท้ังสิ้น = 20,400 บาท 
    9. ถุงดํา 22X30 จํานวน 12 กระสอบ  X 1,700 บาท 
รวมท้ังสิ้น = 20,400 บาท 
    10. ขันน้ํา จํานวน 50 ใบ X 15บาท รวมท้ังสิ้น= 750 บาท 
    11. กระป๋องน้ํา จํานวน 24 ใบ X 50บาท รวมทั้งสิ้น = 
1,200 บาท 
    12. สายยางน้ํา 5 หุน จํานวน 4 ม้วน X 1,850 บาท 
รวมท้ังสิ้น = 7,400 บาท 
    13. มือเสือ จํานวน 50 อัน X 60บาท รวมท้ังสิ้น = 
3,000 บาท 
    14. ไม้กวาดอ่อน จํานวน 400 อัน X 45 บาท รวมทั้งสิ้น 
= 18,000 บาท 
15. สก๊อตไบร์ทมือจับ 3M จํานวน 60 อัน X 65 บาท รวม
ท้ังสิ้น = 3,900 บาท 
    16. ผ้าม็อบ 30 นิ้ว จํานวน 24 ผืน  X 420 บาท          
รวมท้ังสิ้น = 10,080 บาท 
17. ผ้าม็อบ 24 นิ้ว จํานวน 36 ผืน  X 380 บาท รวมทั้งสิ้น = 
13,680 บาท 
    18. ผ้าม็อบ 18 นิ้ว จํานวน 36 ผืน X 380 บาท รวมทั้งสิ้น 
= 13,680 บาท 
    19. ไม้ถูพ้ืนพร้อมผ้าแบบหนา จํานวน 5 โหล X 2,280
บาท รวมท้ังสิ้น = 11,400 บาท 

ใช้สอย,วัสดุ 493,230 
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เงิน 

     20. กระบอกฉีดน้ํา จํานวน 48 อัน X 50 บาท รวมทั้งสิ้น = 
2,400 บาท 
    21. แปรงขัดพ้ืนด้ามยาว จํานวน 4 โหล X 950 บาท 
รวมท้ังสิ้น = 3,800 บาท 
    22. ถุงมือยางไซร์ L จํานวน 5 กล่อง X 660 บาท  
รวมท้ังสิ้น = 3,300 บาท 
    23. ไม้กวาดยักไย่ จํานวน 30 อัน X 40บาท รวมท้ังสิ้น = 
1,200 บาท 
    24. ท่ีปั๊มส้วม จํานวน 12 อัน X 60บาท รวมท้ังสิ้น = 
720 บาท 
    25. ท่ีตักขยะ จํานวน 48 อัน X 50บาท รวมท้ังสิ้น = 
2,400 บาท 
    26. แปรงลบกระดาน จํานวน 100 อัน X 15 บาท 
รวมท้ังสิ้น = 1,500 บาท 
    27. ผ้าห่มถูพ้ืน จํานวน 50 อัน X 180 บาท รวมท้ังสิ้น 
= 9,000 บาท 
    28. ถังขยะเหลี่ยม ขนาด 240 ลิตร จํานวน 12 ใบ X 
1,960 บาท รวมท้ังสิ้น = 23,520 บาท 
    29. ถังพลาสติก 120 ลิตร ขนาด 50*79 ซม. จํานวน 
90 ใบ X 700 บาท รวมท้ังสิ้น = 63,000 บาท 
รวมเป็นเงินท้ังสิ้น 493,230 บาท 

 

10. บริหารจัดการงานปรับภูมิ
ทัศน์ภายในมหาวิทยาลัย 
รหัสเบิกจ่าย 202301181021 

ค่าใช้สอย 84,000 บาท 
    1. ค่าจ้างเหมาบริการรถเครนขนาดยก 25 ตัน จํานวน 
2 คัน X 6 วัน X 7,000 บาท รวมท้ังสิ้น = 84,000 บาท 
ค่าวัสดุ 170,080 บาท 
    1. ต้นคูณ  สูง 3 เมตร จํานวน 40 ต้น X 400 บาท 
รวมท้ังสิ้น = 16,000 บาท 
    2. ต้นหางนกยุงสูง 3 เมตร จํานวน 25 ต้น X 400 บาท 
รวมท้ังสิ้น = 10,000 บาท 
    3. ต้นชัยพฤกษ์ สูง 3 เมตร จํานวน 30 ต้น X 400บาท 
รวมท้ังสิ้น = 12,000 บาท 
    4. ไม้ดอกไม้ประดับ จํานวน 1,500 ต้น X 20 บาท 
รวมท้ังสิ้น = 30,000 บาท 
    5. ขุยมะพร้าว จํานวน 1 เท่ียว รวมท้ังสิ้น =8,500 บาท 
    6. ถุงดําขนาด 6 X 12 นิ้ว จํานวน 5 กระสอบ X 
1,700 บาท รวมท้ังสิ้น = 8,500 บาท 
    7. ถุงดําขนาด 3 X 7นิ้ว จํานวน 2 กระสอบ X 1,700 บาท 
รวมท้ังสิ้น = 3,400 บาท 
    8. ถุงดําขนาด 5 X 10 นิ้ว จํานวน 2 กระสอบ X 
1,700 บาท รวมท้ังสิ้น = 3,400 บาท 
    9. บาร์โซ่  22 นิ้ว จํานวน 2 อัน X 1,930 บาท รวมท้ังสิ้น 
= 3,860 บาท 

ใช้สอย,วัสดุ 254,080 
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     10. โซ่เลื่อยยนต์ จํานวน 4 เส้น X 910 บาท รวมท้ังสิ้น 
= 3,640 บาท 
    11. น้ํามันหล่อโซ่ จํานวน 15 แกลลอน X 205 บาท 
รวมท้ังสิ้น = 3,075 บาท 
    12. เชือกไนล่อน จํานวน 20 กก. X 110 บาท รวมทั้งสิ้น 
= 2,200 บาท 
    13. กรรไกรแต่งกิ่งไม้แบบหนีบกิ่งด้ามยาว 3 เมตร 
จํานวน 2 อัน X 1,250 บาท รวมท้ังสิ้น = 2,500 บาท 
    14. จอบ จํานวน 10 เล่ม X 350 บาท รวมทั้งสิ้น = 
3,500 บาท 
    15. ด้ามจอบ จํานวน 10 เล่ม X 100 บาท รวมทั้งสิ้น 
= 1,000 บาท 
    16. มีดเหลี่ยน จํานวน 10 เล่ม X 180 บาท รวมท้ังสิ้น 
= 1,800 บาท 
    17. เข่งพลาสติก จํานวน 10 ใบ X 180บาท รวมทั้งสิ้น 
= 1,800 บาท 
    18. สายยาง 5 หุน จํานวน 5 ม้วน X 1,850 บาท รวมทั้งสิ้น 
= 9,250 บาท 
    19. เมล็ดพันธ์ดาวเรือง จํานวน 2 ถุง  X 950 บาท 
รวมท้ังสิ้น = 1,900 บาท 
    20. เมล็ดทานตะวัน จํานวน 1 ถุง  รวมท้ังสิ้น = 750 บาท 
    21. เทปวัดระยะ (50 เมตร) จํานวน 1 อัน รวมทั้งสิ้น 
= 570 บาท 
    22. เอ็นตัดหญ้ากลมขาว เบอร์ 300 3 มิล. จํานวน 20 
กก. X 590 บาท รวมท้ังสิ้น = 11,800 บาท 
    23. สปริงลานตัดหญ้า จํานวน 4 ชุด X 170 บาท  
รวมท้ังสิ้น = 680 บาท 
    24. หัวเทียน (สั้น) จํานวน 2 กล่อง  X 510 บาท       
รวมท้ังสิ้น = 1,020 บาท 
    25. ชุดมือเร่งออโตตัดหญ้า จํานวน 4 ชุด X 420 บาท 
รวมท้ังสิ้น = 1,680 บาท 
    26. ชุดคลัชสปริงผ้า 3 ชิ้น จํานวน 6 ชุด X 1,180 บาท 
รวมท้ังสิ้น = 7,080 บาท 
    27. สปริงครัชตัวใหญ่ จํานวน 21 ชิ้น X 20 บาท       
รวมท้ังสิ้น = 420 บาท 
    28. จารบีลูกปืน ขนาดคร่ึง กก. จํานวน 1 กระปุก  
รวมท้ังสิ้น = 85 บาท     
    29. เชือกสตาร์ทเคร่ืองตัดหญ้าท่ัวไป จํานวน 6 เส้น  X 
45บาท รวมท้ังสิ้น = 270 บาท 
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     30. ฝาสตาร์ทเคร่ืองแต่งกิ่ง จํานวน 4 อัน X 300บาท 
รวมท้ังสิ้น = 1,200 บาท 
    31. ถัง 1,000 ลิตร จํานวน 2 ถัง  X 9,100 บาท   
รวมท้ังสิ้น = 18,200 บาท 
รวมเป็นเงินท้ังสิ้น 254,080 บาท 

 

11. บริหารจัดการงานรักษา
ความปลอดภัย(รปภ.)และงาน
บริการจราจร 
รหัสเบิกจ่าย 202301181121 

ค่าวัสดุ 105,340 บาท 
    1. สีทาถนนขาวสะท้อนแสง เบอร์ 717 จํานวน 24 แกลลอน  
X 780 บาท รวมท้ังสิ้น = 18,720 บาท 
    2. สีทาถนนแดงสะท้อนแสง เบอร์ 715 จํานวน 12 แกลลอน 
X 780บาท รวมท้ังสิ้น = 9,360 บาท 
    3. สีทาถนนเหลืองสะท้อนแสง เบอร์ 713 จํานวน 12 แกลลอน 
X 780บาท รวมท้ังสิ้น = 9,360 บาท 
    4. สีทาถนนดําไม่สะท้อนแสง เบอร์ 709 จํานวน 12 แกลลอน  
X 720บาท รวมท้ังสิ้น = 8,640 บาท 
    5. ทินเนอร์ผสมสีทาถนน เบอร์ 81 จํานวน 22 แกลลอน      
X 480 บาท รวมท้ังสิ้น = 10,560 บาท 
    6. อะไหล่ลูกกลิ้งเคมี 4 นิ้ว STL จํานวน 60 ลูก X 20 บาท 
รวมท้ังสิ้น = 1200 บาท 
    7. ลูกกลิ้ง 7 นิ้ว จํานวน 4 อัน X 80บาท รวมท้ังสิ้น=
320 บาท 
    8. แปรงทาสี 2 นิ้ว จํานวน 6 อัน X 55บาท รวมทั้งสิ้น 
= 330 บาท 
    9. ชุดยาม จํานวน 4 ชุด X 650 บาท รวมทั้งสิ้น = 
2,600 บาท 
    10. เสื้อสะท้อนแสง จํานวน 15 ตัว X 550บาท รวมทั้งสิ้น 
= 8,250 บาท 
    11. ไฟฉาย จํานวน 10 กระบอก  X 450 บาท รวมทั้งสิ้น 
= 4,500 บาท 
    12. เติมน้ํายาเคมีดับเพลิง จํานวน 70 ถัง X 450 บาท 
รวมท้ังสิ้น = 31,500 บาท 
รวมเป็นเงินท้ังสิ้น 105,340 บาท 

วัสดุ 105,340 

12. จัดซ้ือครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ1ชุด 
รหัสเบิกจ่าย 202301181231 

ค่าครุภัณฑ์ 29,500 บาท 
     1. เคร่ืองคอมพิวเตอร์สํานักงานแบบต้ังโต๊ะ จํานวน  
1 ชุด รวมทั้งสิ้น =  29,500 บาท 
รวมเป็นเงินท้ังสิ้น  29,500 บาท  

ครุภัณฑ์ 29,500 

13. จัดซ้ือครุภัณฑ์ชุดโต๊ะ
คอมพิวเตอร์เข้ามุม 1 ชุด 
รหัสเบิกจ่าย 202301181331 

ค่าครุภัณฑ์ 9,800 บาท 
    1. ชุดโต๊ะคอมพิวเตอร์เข้ามุม ขนาด (150*60*75) 
(120*60*75) จํานวน 1 ชุด รวมท้ังสิ้น = 9,800 บาท 
รวมเป็นเงินท้ังสิ้น  9,800 บาท 

ครุภัณฑ์ 9,800 

14. จัดซ้ือครุภัณฑ์ปั๊มหอยโข่ง
ไฟฟ้า 

ค่าครุภัณฑ์ 26,000 บาท 
    1. ปั๊มหอยโข่งไฟฟ้า จํานวน 2 ตัว X 13,000 บาท 

ครุภัณฑ์ 26,000 
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รหัสเบิกจ่าย 202301181431 รวมท้ังสิ้น = 26,000 บาท 
รวมเป็นเงินท้ังสิ้น 26,000 บาท 

15. จัดทําแผนดูแลอาคาร
สถานท่ีให้มีคุณภาพ 
รหัสเบิกจ่าย 202301181521 

ค่าใช้สอย 21,400 บาท 
    1. ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการ จํานวน 60 คน X       
1 วัน X 240 บาท รวมท้ังสิ้น = 14,400 บาท 
    2. ค่าน้ํามันเชือ้เพลิง จาํนวน 1 คัน รวมท้ังสิน้ = 4,000 บาท 
    3. ค่าบํารุงรักษารถบัส 2 ชั้น จํานวน 1 คัน รวมทั้งสิ้น 
= 3,000 บาท 
รวมเป็นเงินท้ังสิ้น 21,400 บาท 

ใช้สอย 21,400 

16. สถานศึกษาปลอดภัย(จัด
อบรม) 
รหัสเบิกจ่าย 202301181621 

ค่าตอบแทน 4,200 บาท 
    1. ค่าตอบแทนวิทยากรอบรม จํานวน 1 คน X 7 ชม X 
600 บาท รวมทั้งสิ้น = 4,200 บาท 
ค่าใช้สอย 12,740 บาท 
    1. ค่าอาหารว่าง จํานวน 70 คน X 2 ม้ือ X 30บาท 
รวมท้ังสิ้น = 4,200 บาท 
    2. ค่าอาหารกลงวัน จํานวน 70 คน X 1 ม้ือ X 100บาท 
รวมท้ังสิ้น = 7,000 บาท 
    3. ค่าจ้างทําเอกสารประกอบการอบรม จํานวน 70 ชุด  
X 22 บาท รวมท้ังสิ้น = 1,540 บาท 
ค่าวัสดุ 12,140 บาท 
    1. แก๊สแบบเติม 15 กก. จํานวน 2 ถัง X 350 บาท 
รวมท้ังสิ้น = 700 บาท 
    2. น้ํายาดับเพลิง 15 ปอนด์ จํานวน 13 ถัง X 800บาท 
รวมท้ังสิ้น = 10400 บาท 
    3. น้ํามันแก๊สโซฮอล์ 95 จํานวน 10 ลิตร X 38 บาท 
รวมท้ังสิ้น = 380 บาท 
    4. น้ํามันพืช จํานวน 2 ขวด X 50บาท รวมท้ังสิ้น = 
100 บาท 
    5. ปากกาหมึกสีน้ําเงิน จํานวน 70 ด้าม X 3 บาท  
รวมท้ังสิ้น = 210 บาท 
    6. แฟ้มใส่เอกสาร จํานวน 70 แฟ้ม X 5 บาท รวมท้ังสิ้น 
= 350 บาท 
รวมเป็นเงินท้ังสิ้น 29,080 บาท 

ตอบแทน, 
ใช้สอย,วัสดุ 

29,080 

17. การปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการและวันหยุดราชการ 
รหัสเบิกจ่าย 202301181721 

ค่าตอบแทน 53,600 บาท 
    1. ปฏิบัติงานนอกวันหยุดและวันหยุดราชการ จํานวน 
10 คน X 8 วัน X 420บาท รวมท้ังสิ้น = 33,600 บาท 
    2. ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10 คน X 10 วัน 
X 200 บาท รวมท้ังสิ้น = 20,000 บาท 
รวมเป็นเงินท้ังสิ้น 53,600 บาท 

ตอบแทน 53,600 

18. บริหารจัดการแก้ไขปัญหา
กรณีฉุกเฉินแร่งด่วนของงาน

ค่าใช้สอย 111,721 บาท 
   1. การบริหารความเสี่ยงจากการปฏิบัติงาน ซ่ึงอาจมี

ใช้สอย 111,721 
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อาคารสถานท่ีฯ 
รหัสเบิกจ่าย 202301181821 

งานท่ีเกิดข้ึนนอกเหนือจากงานตามวงรอบปกติ รวมท้ังสิ้น 
= 111,721 บาท 
รวมเป็นเงินท้ังสิ้น 111,721 บาท 

19. จัดทําสื่อประชาสัมพันธ์
งานอาคารสถานท่ี 
รหัสเบิกจ่าย 202301181921 

ค่าใช้สอย 47,600 บาท 
    1. จ้างทําป้ายไวนิล  ขนาดใหญ่ จํานวน 3 งาน  X 
10,000บาท รวมทั้งสิ้น = 30,000 บาท 
    2. จ้างทําป้ายไวนิล  ขนาดเล็ก จํานวน 6 งาน  X 
1,600 บาท รวมท้ังสิ้น = 9,600 บาท 
    3. จ้างทําสต๊ิกเกอร์ จํานวน 4 งาน X 2,000 บาท  
รวมท้ังสิ้น = 8,000 บาท 
รวมเป็นเงินท้ังสิ้น 47,600 บาท 

ใช้สอย 47,600 

20. จัดซ้ือครุภัณฑ์เคร่ืองเจาะ
หลุม 
รหัสเบิกจ่าย 
202301182031 

ค่าครุภัณฑ์ 17,200 บาท 
    1. เคร่ืองเจาะหลุมพร้อมดอกขนาด 4"/6"/8"  จํานวน  
2 เคร่ือง X 8,600 บาท รวมทั้งสิ้น = 17,200 บาท 
รวมเป็นเงินท้ังสิ้น 17,200 บาท 

ครุภัณฑ์ 17,200 

  รวมทั้งสิน้ 1,918,800
 
15. แนวทางการประเมินโครงการ 
      สิ่งที่ต้องการประเมิน 

 ผลของการซอ่มบํารุงระบบสาธารณูปโภค ระบบไฟฟ้า ระบบเคร่ืองปรับอากาศ/ซอ่มปรับปรุงอาคาร
เรียน/บ้านพัก/จัดหาวัสดุทําความสะอาด/วัสดตุกแต่งภูมิทัศน์/รายงานการใช้จ่ายงบประมาณในรอบ
ปีงบประมาณ 2561 

      วธิีที่ใช้ในการประเมิน  
- แบบสอบถามความพึงพอใจ      - แบบรายงานผลการประเมินโครงการ  

      ผู้ประเมิน  
ผู้อํานวยการสาํนักงานอธิการบด ี 

 
                                                                      ลงชือ่……………………………………………………..…ผู้ขออนุมตัโิครงการ 

                                            นายพูนชัย     คทาวัชรกุล 
                                         ผูอ้ํานวยการสํานักงานอธิการบดี 

                                                 
                                                                        ลงชือ่……………….…………………………………………ผู้อนุมตัโิครงการ 
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชยัฤทธ์ิ   ศิลาเดช     
                                                          รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง     
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มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 

โครงการเงินรายได้  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

แหลง่งบประมาณ  2, เงนิรายได้   
1.  โครงการ บริหารงานและพัฒนางานยานพาหนะ    รหัสโครงการ 6223000001/20230119 
 
2.  ผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบด ี   หนว่ยงาน งานบริหารยานพาหนะ 
 
3.  โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวทิยาลัย 
     ยุทธศาสตร์ที ่06, ยุทธศาสตรท์ี่ 6 พัฒนาระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย 
 
4.  โครงการสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจําปีของมหาวิทยาลัย 
     แผนงาน  แผนงานพ้ืนฐาน 
     ผลผลิต  ผู้สําเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
     งาน/โครงการ  งานบริหารจัดการ/พัฒนา/งานประกันคุณภาพการศึกษา 
 
5.  หลกัการและเหตุผล 
  สํานักงานอธิการบดีมีโครงสร้างการบริหารงาน แบ่งออกเป็น 3 กอง ประกอบด้วย กองกลาง กองนโยบาย
และแผน และกองพัฒนานักศึกษา สําหรับงานบริหารยานพาหนะ เป็นหน่วยงานหน่ึงในสังกัดกองกลาง สํานักงาน
อธิการบดี มีหน้าที่สนับสนุนงานจัดการศึกษาตามภารกิจของมหาวิทยาลัย อํานวยความสะดวก และให้บริการใน
การเดินทางไปราชการ เช่น ประชุม สัมมนา และฝึกอบรม รวมถึงภารกิจที่เกี่ยวกับการเรียนการสอน ได้แก่ การ
นิเทศนักศึกษา และศึกษาดูงานของนักศึกษาสาขาวิชาต่างๆ เพ่ือให้การดําเนินการบรรลุเป้าหมายและภาระหน้าที่ 
จําเป็นต้องจัดหาทรัพยากรให้เพียงพอต่อการสนับสนุนการจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 
6.  วัตถุประสงคโ์ครงการ 
  1. เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่ของส่วนราชการต่างๆ ในมหาวิทยาลัยให้ปฏิบัติภารกิจได้
บรรลุเป้าหมาย 2. เพ่ือให้ผูร้บับริการมีความพึงพอใจตอ่การให้บริการทกุหน่วยงานในสํานักงานอธิการบด ี
 
7.  กลุ่มเป้าหมาย 
  1. เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่ของส่วนราชการต่างๆ ในมหาวิทยาลัยให้ปฏิบัติภารกิจได้
บรรลุเป้าหมาย 2. เพ่ือให้ผูร้บับริการมีความพึงพอใจตอ่การให้บริการทกุหน่วยงานในสํานักงานอธิการบด ี
 
8.  รูปแบบกิจกรรม  
  1.  ดําเนินการจัดซือ้จดัจ้างงานซ่อมบํารุงรกัษายาพาหนะ (รถยนต์ราชการ)   
  2.  ดําเนินการจัดซือ้นํ้ามันเชือ้เพลิงและหลอ่ลื่นสําหรับรถยนต์ราชการ  
  3.  ดําเนินการจัดทําประกันภัยรถยนต์ และต่อทะเบียนรถยนต์ราชการ  
  4.  ให้บริการยานพาหนะในการเดินทางไปราชการ 5. ดําเนินการจัดซือ้ครุภัณฑ์ 
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9. สถานที่ดําเนินการ 
 สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
 
10.  ตัวชีว้ัดความสําเร็จของโครงการ (Output) 

ตัวชีว้ัด(Indicators) หนว่ยนบั ค่าเป้าหมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ ร้อยละ 80
เชิงคุณภาพ    
   1. ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ร้อยละ 85
เชิงเวลา   
   1. โครงการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาทีกํ่าหนด กิจกรรม 4

 
11.  ตัวชีว้ัดความสําเร็จของกิจกรรม (Output) 

กิจกรรม ตัวชีว้ัด(Indicators) หนว่ย
นับ 

ค่าเป้าหมาย(Target) 
ปี 2561 ปี 2562 

ไตรมาส 1 
(ต.ค.61 – ธ.ค.61

ไตรมาส 2 
(ม.ค.62 – มี.ค.62

ไตรมาส 3 
(เม.ย.62 - มิ.ย.62

ไตรมาส 4 
(ก.ค.62 - ก.ย.62)

1. งานซ่อม
บํารุงรักษา
ยานพาหนะ 

ตัวชี้วัดเชิงปรมิาณ : รอ้ย
ละการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ร้อยละ 80 80 80 80

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 
ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 

ร้อยละ 80 80 80 80

2. ค่าใชจ้่ายนํ้ามัน
เชื้อเพลิงและหล่อลื่น 

ตัวชี้วัดเชิงปรมิาณ : รอ้ย
ละการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ร้อยละ 80 80 80 80

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 
ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 

ร้อยละ 80 80 80 80

3. ค่าใชจ้่ายสําหรับ
การต่อทะเบียนและ
ประกันภัยรถยนต ์

ตัวชี้วัดเชิงปรมิาณ : 
จํานวนรถยนตท์ี่ได้รับ
การต่อทะเบียนและ
ประกันภัย 

คัน 10 6 3 3

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การ
ตอ่ทะเบียนและการตอ่
ประกันภัย รถยนต์เป็นไป
อย่างถูกตอ้งและตรงตาม
กําหนด 
 

ร้อยละ 80 80 80 80
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กิจกรรม ตัวชีว้ัด(Indicators) หนว่ย
นับ 

ค่าเป้าหมาย(Target) 
ปี 2561 ปี 2562 

ไตรมาส 1 
(ต.ค.61 – ธ.ค.61

ไตรมาส 2 
(ม.ค.62 – มี.ค.62

ไตรมาส 3 
(เม.ย.62 - มิ.ย.62

ไตรมาส 4 
(ก.ค.62 - ก.ย.62)

4. ค่าใชจ้่ายในการ
เดินทางไปราชการ
ตามที่ได้รับ
มอบหมาย 

ตัวชี้วัดเชิงปรมิาณ : รอ้ย
ละการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ร้อยละ 30 30 30 30

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การ
ปฏิบัติหน้าที่ตามท่ีได้รับ
มอบหมายเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ร้อยละ 80 80 80 80

 
12. ผลทีค่าดวา่จะได้รับ 
  1. การปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่ของส่วนราชการต่างๆ ในมหาวิทยาลัยปฏิบัติภารกิจได้บรรลุเป้าหมาย
   
  2. ผู้รับบริการมีความพึงพอใจตอ่การให้บรกิารทุกหน่วยงานในสํานักงานอธิการบด ี 
 
13. แผนการดําเนินงาน   

กิจกรรม รวมทั้งสิน้ 
แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน(บาท) 

ปี 2561 ปี 2562 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.61 – ธ.ค.61)
ไตรมาส 2 

(ม.ค.62 – มี.ค.62) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.62 – มิ.ย.62)
ไตรมาส 4 

(ก.ค.62 – ก.ย.62)

1. งานซ่อมบํารุงรักษายานพาหนะ 1,104,100 276,025 276,025 276,025 276,025
2. ค่าใชจ้่ายนํ้ามันเชือ้เพลิงและหลอ่
ลื่น 

396,000 99,000 99,000 99,000 99,000

3. ค่าใชจ้่ายสําหรับการตอ่ทะเบียน
และประกันภัยรถยนต ์

195,900 89,045 53,427 26,714 26,714

4. ค่าใชจ้่ายในการเดินทางไปราชการ
ตามที่ได้รับมอบหมาย 

204,000 51,000 51,000 51,000 51,000
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14. งบประมาณท่ีใช ้
 

กิจกรรม รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลกัษณะ
ครุภัณฑ์/รปูแบบรายการท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 

หมวด
รายจ่าย 

จํานวน
เงิน 

1. งานซ่อมบํารุงรักษา
ยานพาหนะ 
รหัสเบกิจ่าย 
202301190121 

ค่าใช้สอย 1,082,120 บาท 
    1. ค่าซ่อมบํารุงรักษายานพาหนะ จํานวน  22 
คัน จํานวน 100 ครั้ง รวมทั้งสิ้น = 1,082,120 บาท 
ค่าวัสดุ 21,980 บาท 
    1. วัสดุและอะไหลส่ําหรับบํารุงรักษารถยนต์
กรณีที่จดัหามาดําเนินการเอง(แบตเตอรี่, ยาง
รถยนต์ฯลฯ) จาํนวน 22 คัน รวมท้ังสิ้น = 21,980 
บาท 
รวมเป็นเงนิทัง้สิ้น 1,104,100บาท 

ใชส้อย,วัสดุ 1,104,100

2. ค่าใชจ้่ายนํ้ามันเชือ้เพลิง
และหลอ่ลื่น 
รหัสเบกิจ่าย 
202301190221 

ค่าวัสดุ 396,000 บาท 
    1. ค่านํ้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสําหรับรถยนต์
ราชการ จํานวน 12 เดือน รวมทั้งสิ้น = 396,000 
บาท 
รวมเป็นเงนิทัง้สิ้น 396,000 บาท 

วัสด ุ 396,000

3. ค่าใชจ้่ายสําหรับการตอ่
ทะเบียนและประกันภัย
รถยนต ์
รหัสเบกิจ่าย 
202301190321 

ค่าวัสดุ 195,900 บาท 
    1. ประกันรถยนต์ประเภท 1 จํานวน 9 คัน X 16,000 
บาท รวมท้ังสิ้น = 144,000 บาท 
    2. ประกันภัยรถยนต์ประเภท 2 จํานวน 6 คันX 
6,000บาท รวมทั้งสิ้น = 36,000 บาท 
    3. ค่าเบ้ียประกันภัยรถยนต์ตามพระราชบัญญตัฯิ 
(พรบ.) จํานวน 22 คัน X 700 บาท รวมทั้งสิ้น = 
15,400 บาท 
    4. ค่าตรวจและทดสอบระบบก๊าซ CNG เพ่ือตอ่
ทะเบียนรถยนต์ จํานวน 1 คัน รวมทั้งสิ้น = 500 
บาท 
รวมเป็นเงนิทัง้สิ้น 195,900 บาท 

วัสด ุ 195,900

4. ค่าใชจ้่ายในการเดินทาง
ไปราชการตามที่ได้รับ
มอบหมาย 
รหัสเบกิจ่าย 
202301190421 

ค่าใช้สอย 204,000 บาท 
    1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ค่าเบ้ีย
เลี้ยง,ค่าพาหนะ,ค่าเช่าที่พักฯลฯ) จํานวน 120 ครั้ง 
รวมทั้งสิ้น = 204,000 บาท 
รวมเป็นเงนิทัง้สิ้น 204,000 บาท 
 

ใชส้อย 204,000

  รวมทั้งสิน้ 1,900,000
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15. แนวทางการประเมินโครงการ 
      สิ่งที่ต้องการประเมิน 
  1. การให้บริการยานพาหนะในการเดินทางไปราชการ  
  2. ยานพาหนะอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน  
  3. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ 
      วธิีที่ใช้ในการประเมิน  

1. รายงานความพึงพอใจของผู้รับบริการด้านยานพาหนะ  
2. รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ   

      ผู้ประเมิน  
ผู้อํานวยการสาํนักงานอธิการบด ี

 
 
 
                                                                      ลงชือ่……………………………………………………..…ผู้ขออนุมตัโิครงการ 

                                                  นายพูนชัย     คทาวัชรกุล 
                                              ผูอ้ํานวยการสํานักงานอธิการบด ี

                                                 
 
 
                                                                        ลงชือ่……………….…………………………………………ผู้อนุมตัโิครงการ 
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชยัฤทธ์ิ   ศิลาเดช     
                                                                                  รักษาราชการแทน 
        อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง     
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มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 

โครงการเงินรายได้  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 
 

แหลง่งบประมาณ  2, เงนิรายได้   
1.  โครงการ บริหารตามความจาํเป็นและสนับสนุนนโยบายเชิงรุก   รหัสโครงการ 6258000001/20230120 
2.  ผู้รับผิดชอบโครงการ  เลขานุการผู้บริหาร       หนว่ยงาน งานเลขานุการกิจและกิจการพิเศษ 
3.  โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวทิยาลัย 
     ยุทธศาสตร์ที ่06, ยุทธศาสตรท์ี่ 6 พัฒนาระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย 
4.  โครงการสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจําปีของมหาวิทยาลัย 
     แผนงาน  แผนงานพ้ืนฐาน 
     ผลผลิต  ผู้สําเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
     งาน/โครงการ  งานบริหารจัดการ/พัฒนา/งานประกันคุณภาพการศึกษา 
5.  หลกัการและเหตุผล 
       ตาม พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 7 ใหม้หาวิทยาลัยเป็นสถาบันอดุมศึกษาเพ่ือการ
พัฒนาท้องถิ่นที่เสริมสร้างพลังปัญญาของแผ่นดิน ฟ้ืนฟูพลังการเรียนรู้ เชดิชูภูมิปัญญาของทอ้งถิ่น สร้างสรรค์
ศิลปวิทยาเพ่ือความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและย่ังยืนของปวงชน มีสว่นร่วมในการจัดการการบํารุงรักษา การใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้มอย่างสมดุลและยั่งยืน ดังน้ัน เพ่ือให้การดําเนินงานของผู้บริหาร
เป็นไปตามพันธกิจของมหาวิทยาลยัจึงได้จดัทําโครงการบริหารตามความจําเป็นและสนับสนุนนโยบายเชิงรุก 
6.  วัตถุประสงคโ์ครงการ 
  เพ่ือให้การบริหารจัดการมีประสทิธิภาพ 
7.  กลุ่มเป้าหมาย 
  อธิการบดี รองอธิการบดี ผูช้ว่ยอธิการบดี และหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย 
8.  รูปแบบกิจกรรม  
  ประชมุ/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน/จัดซือ้ 
9.  สถานทีดํ่าเนนิการ 
  งานเลขานุการกิจและกิจการพิเศษ  สํานักงานอธิการบด ี
 
10.  ตัวชีว้ัดความสําเร็จของโครงการ (Output) 

ตัวชีว้ัด(Indicators) หนว่ยนบั ค่าเป้าหมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ ร้อยละ 80
เชิงคุณภาพ    
   1. ผลการประเมินการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของผูบ้ริหาร คะแนน 4
เชิงเวลา   
   1. โครงการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาทีกํ่าหนด ร้อยละ 80
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11.  ตัวชีว้ัดความสําเร็จของกิจกรรม (Output) 

กิจกรรม ตัวชีว้ัด(Indicators) หนว่ย
นับ 

ค่าเป้าหมาย(Target) 
ปี 2561 ปี 2562 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.61 – ธ.ค.61)
ไตรมาส 2 

(ม.ค.62 – มี.ค.62)
ไตรมาส 3 

(เม.ย.62 - มิ.ย.62)
ไตรมาส 4 

(ก.ค.62 - ก.ย.62)

1. ประชุม อบรม 
สัมมนา ศกึษาดูงานของ
อธิการบดี รอง
อธิการบดี ผูช้ว่ย
อธิการบดี และ
หน่วยงานภายใน 

ตัวชี้วัดเชิงปรมิาณ : รอ้ย
ละการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ร้อยละ 85 85 - 85

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การ
บริหารงานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ร้อยละ 80 80 80 80

2. บริหารงานเลขานุการ
กิจและกิจการพิเศษ 

ตัวชี้วัดเชิงปรมิาณ : รอ้ย
ละการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ร้อยละ 85 85 85 85

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การ
ดําเนินงานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ร้อยละ 80 80 80 80

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

ตัวชี้วัดเชิงปรมิาณ : 
จํานวนคนที่เข้ารับการ
อบรม 

คน - 1 - - 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การ
นําความรู้ที่ไดร้ับมา
พัฒนา 

ร้อยละ - 85 - - 

4. บริหารงานตามความ
จําเป็นและสนับสนุน
นโยบายเชิงรุก 

ตัวชี้วัดเชิงปรมิาณ : รอ้ย
ละการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ร้อยละ 80 80 80 80

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การ
บริหารเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ร้อยละ 80 80 80 80

5. ความร่วมมอืด้าน
วิชาการและอนุรักษ์
เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม
ภูมิปัญญาไทยสู่สากล 

ตัวชี้วัดเชิงปรมิาณ : รอ้ย
ละการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ร้อยละ 85 - - - 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 
ความสําเร็จของการ
ดําเนินกิจกรรม 

ร้อยละ 80 - - - 

 
12. ผลทีค่าดวา่จะได้รับ 
 เพ่ือให้การบริหารงานมหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพประสิทธิผลมากย่ิงขึน้ 
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13. แผนการดําเนินงาน   

กิจกรรม รวม
ทั้งสิน้ 

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน(บาท) 
ปี 2561 ปี 2562 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.61 – ธ.ค.61)
ไตรมาส 2 

(ม.ค.62 – มี.ค.62) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.62 – มิ.ย.62) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.62 – ก.ย.62)
1. ประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงานของ
อธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี 
และหน่วยงานภายใน 

500,000 280,000 50,000 100,000 70,000 

2. บริหารงานเลขานุการกิจและกิจการพิเศษ 20,000 4,998 4,922 5,590 4,490 
3. อบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบ
ภายในภาครัฐ (Certified Government 
Internal Auditor - CGIA) 

34,180 - 34,180 - - 

4. บริหารงานตามความจําเป็นและสนับสนุน
นโยบายเชิงรุก 

345,820 86,455 86,455 86,455 86,455 

5. ความร่วมมือด้านวิชาการและอนุรักษ์
เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาไทยสู่สากล 

100,000 100,000 - - - 

 
14. งบประมาณท่ีใช ้

กิจกรรม รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลกัษณะ
ครุภัณฑ์/รปูแบบรายการท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 

หมวด
รายจ่าย 

จํานวน
เงิน 

1. ประชุม อบรม สัมมนา 
ศึกษาดูงานของอธิการบดี  
รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี 
และหน่วยงานภายใน 
รหัสเบิกจ่าย 202301200121 

ค่าใช้สอย 500,000 บาท 
    1. ค่าน้ํามันเชือ้เพลิง จํานวน 90 คร้ัง X 1,500 บาท 
รวมท้ังสิ้น = 135,000 บาท 
    2. ค่าเบี้ยเลี้ยง จํานวน 9 คน X 21,600 บาท รวมทั้งสิ้น = 
194,400 บาท 
    3. ค่าท่ีพัก จํานวน 20 คร้ัง X 1,800 บาท รวมท้ังสิ้น = 
36,000 บาท 
    4. ค่าต๋ัวเคร่ืองบิน จํานวน 6 คร้ัง X 5,000 บาท         
รวมท้ังสิ้น = 30,000 บาท 
    5. ค่าลงทะเบียน จํานวน 5 คร้ัง X 20,000 บาท            
รวมท้ังสิ้น = 100,000 บาท 
    6. ค่าธรรมเนียมผ่านทาง จํานวน 10 คร้ัง X 300 บาท 
รวมท้ังสิ้น = 3,000 บาท 
    7. ค่าท่ีจอดรถ จํานวน 16 คร้ัง X 100 บาท รวมท้ังสิ้น 
= 1,600 บาท 
รวมเป็นเงินท้ังสิ้น 500,000 บาท 

ใช้สอย 500,000 

2. บริหารงานเลขานุการกิจ
และกิจการพิเศษ 
รหัสเบิกจ่าย 202301200221 

ค่าวัสดุ 20,000 บาท 
    1. กระดาษถ่ายเอกสาร A4 จํานวน 33 รีม X 110 บาท 
รวมท้ังสิ้น = 3630 บาท 
    2. หมึกปร้ินเตอร์ HP 12A จํานวน 1 กล่อง รวมท้ังสิ้น = 
2,750 บาท 
    3. หมึกปร้ินเตอร์ HP 85A จํานวน 1 กล่อง รวมท้ังสิ้น = 
2,540 บาท 
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กิจกรรม รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลกัษณะ
ครุภัณฑ์/รปูแบบรายการท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 

หมวด
รายจ่าย 

จํานวน
เงิน 

     4. หมึกปร้ินเตอร์ HP 678 จํานวน 5 กล่อง X 390 บาท 
รวมท้ังสิ้น = 1,950 บาท 
    5. หมึกปร้ินเตอร์ HP 704 จํานวน 4 กล่อง X 390บาท 
รวมท้ังสิ้น = 1,560 บาท 
    6. หมึกปร้ินเตอร์ EPSON L302 จํานวน 1 ชุด         
รวมท้ังสิ้น = 1,500 บาท 
    7. ทะเบียนหนังสือรับ จํานวน 1 เล่ม รวมทั้งสิ้น = 70 บาท 
    8. ลวดเสียบกระดาษ จํานวน 12 กล่อง X 10 บาท รวม
ท้ังสิ้น = 120 บาท 
    9. ซองจดหมายราชการ จํานวน 204 ซอง X 2 บาท 
รวมท้ังสิ้น = 408 บาท 

วัสดุ 20,000 

     10. ปากกาแดง จํานวน 2 ด้าม X 5 บาท รวมท้ังสิ้น = 
10 บาท 
    11. กาวสองหน้าอย่างหนา จํานวน 1 ม้วน รวมท้ังสิ้น = 
240 บาท 
    12. ถ่าน 2A จํานวน 2 แพค X 85 บาท รวมท้ังสิ้น = 
170 บาท 
    13. ตรายางด่วนท่ีสุด (หมึกในตัว) จํานวน 1 อัน            
รวมท้ังสิ้น = 130 บาท 
    14. หมึกถ่ายเอกสาร SUMSUNG MLT-D708S จํานวน 1 
กล่อง รวมท้ังสิ้น = 4,922 บาท 
รวมเป็นเงินท้ังสิ้น 20,000 บาท 

  

3. อบรมหลักสูตร
ประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบ
ภายในภาครัฐ (Certified 
Government Internal Auditor - 
CGIA) 
รหัสเบิกจ่าย 202301200321 

ค่าใช้สอย 34,180 บาท 
    1. ค่าพาหนะ จํานวน 2 คร้ัง X 610 บาท รวมท้ังสิ้น = 
1,220 บาท 
    2. ค่าเบี้ยเลี้ยง จํานวน 2 คร้ัง X 1,280 บาท รวมทั้งสิ้น 
= 2,560 บาท 
    3. ค่าท่ีพัก จํานวน 2 คร้ัง X 8,700 บาท รวมทั้งสิ้น = 
17,400 บาท 
    4. ค่าลงทะเบียน จํานวน 2 คร้ัง X 6,500 บาท           
รวมท้ังสิ้น = 13,000 บาท 
รวมเป็นเงินท้ังสิ้น 34,180 บาท 

ใช้สอย 34,180 

4. บริหารงานตามความจําเป็น
และสนับสนุนนโยบายเชิงรุก 
รหัสเบิกจ่าย 202301200421 

ค่าใช้สอย 345,820 บาท 
    1. ค่าใช้จ่ายสาํหรับสนับสนุนนโยบายและการบริหาร
มหาวิทยาลัย รวมทั้งสิ้น = 345,820 บาท 
รวมเป็นเงินท้ังสิ้น 345,820 บาท 

ใช้สอย 345,820 
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กิจกรรม รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลกัษณะ
ครุภัณฑ์/รปูแบบรายการท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 

หมวด
รายจ่าย 

จํานวน
เงิน 

5. ความร่วมมือด้านวิชาการ
และอนุรักษ์เผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาไทย
สู่สากล 
รหัสเบิกจ่าย 202301200521 

ค่าตอบแทน 19,200 บาท 
    1. ค่าตอบแทนวิทยากรไหว้ครูมวยไทย จํานวน 2 คน X 
3 ชั่วโมง X 1,200บาท รวมท้ังสิ้น = 7,200 บาท 
    2. ค่าตอบแทนนักแสดงสาธิตลักษณะวิธีการไหว้ครูท่ี
ถูกต้อง จํานวน 4 คน X 2,000บาท รวมท้ังสิ้น = 8,000 บาท 
    3. ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน จํานวน 10 คน X 400บาท 
รวมท้ังสิ้น = 4,000 บาท 
ค่าใช้สอย 80,800 บาท 
    1. ค่าจ้างเหมายานพาหนะรับ-ส่งวิทยากร จํานวน 1คร้ัง  
รวมท้ังสิ้น = 2,900 บาท 
    2. ค่าจ้างเหมาจัดทําเคร่ืองไหว้บวงสรวง(องคป์ระกอบ
หลักการไหว้ครู) จํานวน 1 คร้ัง รวมท้ังสิ้น = 5,000 บาท 
    3. ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม(พิธีบวงสรวงและแข่งขัน
ชกมวยไทยอาชีพนานาชาติ) จํานวน 100 คน X 3 ม้ือ X 
35 บาท รวมท้ังสิ้น = 10,500 บาท 
    4. ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม(แข่งขันศิลปะมวยไทยฯ) 
จํานวน 100 คน X 1 ม้ือ X 25บาท รวมท้ังสิ้น=2,500บาท 

ตอบแทน, 
ใช้สอย 

100,000 

     5. ค่าอาหารกลางวัน(พิธีบวงสรวงและแข่งขันศิลปะ
มวยไทย) จํานวน 100 คน X 2 ม้ือ X 100บาท รวมท้ังสิ้น 
= 20,000 บาท 
    6. ค่าป้ายไวนลิประชาสัมพันธ์โครงการและแสดงภูมิ
ปัญญาไทย จํานวน 5 ป้าย X 1,000 บาท รวมท้ังสิ้น = 
5,000 บาท 
    7. ค่าถ่ายเอกสารเข้าเล่มสรุปกิจกรรม จํานวน 12 เล่ม 
X 250 บาท รวมท้ังสิ้น = 3,000 บาท 
    8. ค่าเช่าเต้นท์ จํานวน 4 หลัง X 600 บาท รวมท้ังสิ้น = 
2,400 บาท 
    9. ค่าน้ํามันเชือ้เพลิง จํานวน 1 คร้ัง รวมท้ังสิ้น = 4,000 
บาท 
    10. ค่าน้ํามันเชื้อเพลิงของคณะกรรมการตัดสิน จํานวน 
10 คน X 1,000บาท รวมท้ังสิ้น = 10,000 บาท 
    11. ค่าจ้างทําแผ่นพับสี จํานวน 300 แผ่น X 5 บาท 
รวมท้ังสิ้น = 1,500 บาท 
    12. ค่าจ้างรถพยาบาล จํานวน 1 คร้ัง รวมท้ังสิ้น = 
4,000 บาท 
    13. ค่าอาหารเย็นและเคร่ืองด่ืม จํานวน 100 คน X 100 
บาท รวมท้ังสิ้น = 10,000 บาท 
รวมเป็นเงินท้ังสิ้น  100,000 บาท 

  

  รวมทั้งสิน้ 1,000,000 
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15. แนวทางการประเมินโครงการ 
      สิ่งที่ต้องการประเมิน 
 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ 
      วธิีที่ใช้ในการประเมิน  

ประชมุ/จดัซือ้จัดจ้าง/รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ 
      ผู้ประเมิน  

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  
 

 
                                                                      ลงชือ่……………………………………………………..…ผู้ขออนุมตัโิครงการ 

                                            นางสาวขัตติยา   มีจันทร์ 
                                                เลขานุการผู้บริหาร 

                                                 
 
                                                                        ลงชือ่……………….…………………………………………ผู้อนุมตัโิครงการ 
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชยัฤทธ์ิ   ศิลาเดช     
                                                                                  รักษาราชการแทน 
        อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง     
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มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
โครงการเงินรายได้  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 
 

แหลง่งบประมาณ  2, เงนิรายได้   
1.  โครงการ บริหารจัดการโครงการสหกิจศึกษา / MCRU WiL Model ให้สอดรับการเรียนรูใ้นศตวรรษที่ 21   
 รหัสโครงการ 6258000002/20330103 
2.  ผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาระบบดจิิทัล เพ่ือการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ
องค์กร   หนว่ยงาน งานเลขานุการกิจและกิจการพิเศษ 
3.  โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวทิยาลัย 
     ยุทธศาสตร์ที ่03, ยุทธศาสตรท์ี่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา 
4.  โครงการสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจําปีของมหาวิทยาลัย 
     แผนงาน  แผนงานยุทธศาสตร ์
     ผลผลิต  ผู้สําเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
     งาน/โครงการ  งานบริหารจัดการ/พัฒนา 
5. หลกัการและเหตุผล 
  ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้เห็นชอบให้มีการจัดตั้งศูนย์สหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยขึ้น 
โดยการกํากับของรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและงานสภา และผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาระบบดิจิทัล เพ่ือการ
เรียนการสอนและบริหารจัดการองค์กร มีหลักสูตรที่ได้ดําเนินการด้านสหกิจศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม 4 หลักสูตร 
ซึ่งในอดีตการบริหารจัดการได้บริหารโดยงบประมาณแผ่นดินแต่เพียงอย่างเดียว แต่ด้วยกระบวนการเตรียมความ
พร้อมให้แก่นักศึกษาและพัฒนาคณาจารย์นิเทศก์อย่างเต็มรูปแบบ ทั้งต้นนํ้า กลางนํ้า และปลายนํ้า ทําให้มี
งบประมาณไม่เพียงพอ จนกระท่ังในปี พ.ศ. 2557 ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยในการจัดตั้งกองทุน
สหกิจศึกษาขึ้นมา เ ป็นกองทุนเ พ่ือใช้ดําเนินงานด้านสหกิจศึกษาภายใต้การกํากับติดตามจากคณะ
กรรมการบริหารกองทุน ตามความละเอียดทราบแล้วน้ัน และในปีการศึกษา 2561 มีนักศึกษาจาก 8 สาขาวิชา 
ได้แก่ สาขาวิชาสัตวศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า สาขาวิชาการท่องเที่ยวและโรงแรม สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการจัดการทั่วไป และ
สาขาวิชาการบัญชี จํานวน 126 คน ได้ลงทะเบียนปฏิบัติสหกิจศึกษา ทั้งภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2ดังน้ัน
เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบของการบริหารกองทุนสหกิจศึกษา ศูนย์สหกิจศึกษาจึงขอรับการจัดสรรงบประมาณเงิน
รายได้ 80% จากรายหัวของนักศึกษาที่ลงทะเบียนเข้ากองทุนหสกิจศึกษาเพ่ือใช้ในการบริหารจัดการงานตาม
วัตถุประสงค์ต่อไป  
6.  วัตถุประสงคโ์ครงการ 
  1. เพ่ือดําเนินงานและการพัฒนาการจัดการคุณภาพโครงการสหกิจศึกษา/MCRU WiL Model ให้สอดรับ
กับการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  
  2. เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่มหาวิทยาลัยกําหนด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารกองทุน  
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7.  กลุ่มเป้าหมาย 
  นักศึกษาชั้นปีที่ 4 อาจารย์นิเทศ สถานประกอบการ และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 
 
8.  รูปแบบกิจกรรม  
  1. ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้โครงการสหกิจศกึษาแก่นักศึกษา  
  2. เตรียมความพร้อมให้นักศึกษาก่อนออกปฏิบัติสหกิจศึกษา  
  3. จัดกิจกรรมสนับสนุนให้นักศึกษามีคุณสมบัติสอดรับกับการจัดการเรยีนรู้ในศตวรรษที่ 21  
  4. การตดิตามการออกปฏิบัติสหกิจศึกษาของนักศึกษาตลอดปีการศึกษา  
  5. ดําเนินงานสนับสนุนการปฏิบัติสหกิจศกึษาตลอดปีการศึกษา 2561  
 
9. สถานที่ดําเนินการ 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
 
10.  ตัวชีว้ัดความสําเร็จของโครงการ (Output) 

ตัวชีว้ัด(Indicators) หนว่ยนบั ค่าเป้าหมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. รอ้ยละการเบิกจ่ายงบประมาณ ร้อยละ 90 
   2. จํานวนผูส้ําเร็จการศึกษาวิชาสหกิจศึกษา คน 100 
เชิงคุณภาพ    
   1. ผูส้ําเร็จการศึกษาวิชาสหกิจศึกษาขบการศึกษาตามมาตรฐาน
หลักสตูร 

ร้อยละ 85 

   2. รอ้ยละความพึงพอใจดา้นการจัดการศึกษาของนักศกึษาตอ่
สาขาวิชาสหกิจศึกษา 

ร้อยละ 80 

เชิงเวลา   
   1. โครงการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาทีกํ่าหนด ร้อยละ 85 

 
11.  ตัวชีว้ัดความสําเร็จของกิจกรรม (Output) 

กิจกรรม ตัวชีว้ัด(Indicators) หนว่ยนบั
ค่าเป้าหมาย(Target) 

ปี 2561 ปี 2562 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.61 – ธ.ค.61)
ไตรมาส 2 

ม.ค.62 – มี.ค.62)
ไตรมาส 3 

(เม.ย.62 - มิ.ย.62)
ไตรมาส 4 

(ก.ค.62 - ก.ย.62) 

1. บริหารจัดการ
โครงการสหกิจศึกษา/
MCRU WiL Model ให้
สอดรับกับการจัดการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 
21 ประจําปีการศึกษา 
2561 

ตัวชี้วัดเชิงปรมิาณ : 
ร้อยละการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ร้อยละ 80 - 80 80 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 
ร้อยละความพึงพอใจ
ของนักศึกษาดา้นการจัด
การศึกษา 

ร้อยละ 80 - 80 80 
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12. ผลทีค่าดวา่จะได้รับ 
  1. เมื่อนักศึกษาสําเร็จการศึกษาแล้วมีงานทาํ  
  2. สถานประกอบการเล็งเหน็ความสําคญัของการจัดการศกึษารูปแบบสหกจิศึกษา และใหค้วามร่วมมอืใน
การผลติบัณฑิต  
 
13. แผนการดําเนินงาน   

กิจกรรม รวม
ทั้งสิน้ 

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน(บาท) 
ปี 2561 ปี 2562 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.61 – ธ.ค.61) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.62 – มี.ค.62) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.62 – มิ.ย.62)
ไตรมาส 4 

(ก.ค.62 – ก.ย.62)

1. บริหารจัดการโครงการสหกิจศึกษา/
MCRU WiL Model ให้สอดรับกับการ
จัดการเรียนรู้ในศตวรรษที ่21 ประจําปี
การศึกษา 2561 

614,400 152,000 - 224,000 238,400 

 
 
14. งบประมาณท่ีใช ้

กิจกรรม รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลกัษณะ
ครุภัณฑ์/รปูแบบรายการท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 

หมวด
รายจ่าย 

จํานวน
เงิน 

1. บริหารจัดการโครงการสหกิจ
ศึกษา/MCRU WiL Model ให้
สอดรับกับการจัดการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 ประจําปี
การศึกษา 2561 
รหัสเบิกจ่าย 203301030121 

ค่าตอบแทน 190,050 บาท 
    1. ค่าตอบแทนอาจารย์นิเทศ จํานวน 126 คน X 1,000บาท 
รวมท้ังสิ้น = 126,000 บาท 
    2. ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนสหกิจ
ศึกษา จํานวน 3 คร้ัง X 3,350 บาท รวมทั้งสิ้น = 10,050 บาท  
    3. ค่าตอบแทนวิทยากรประชาสัมพันธ์เตรียมความ
พร้อม จํานวน 1 งาน รวมท้ังสิ้น = 54,000 บาท 
ค่าใช้สอย 424,350 บาท 
    1. ประชาสัมพันธ์เตรียมความพร้อมให้นักศึกษาชั้นปีท่ี 
1, 2 และ 3 จํานวน 100 คน X 280 บาท รวมท้ังสิ้น = 
28,000 บาท 
    2. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปนิเทศนักศึกษา จํานวน 
126 คน X 1,390 บาท รวมทั้งสิ้น = 175,140 บาท 
    3. ค่าใช้จ่ายในการติดตามนักศึกษา (กรณีฉุกเฉิน) 
จํานวน 1 งาน รวมท้ังสิ้น = 10,010 บาท 
    4. ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะกรรมการบริหาร
กองทุนสหกิจศึกษา จํานวน 3 คร้ัง X 2,000 บาท รวมทั้งสิ้น 
= 6,000 บาท 
    5. ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงาน พัฒนาอาจารย์นิเทศก์
สหกิจศึกษา และพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับสถาน
ประกอบการ จํานวน 1 คร้ัง รวมท้ังสิ้น = 205,200 บาท 
รวมเป็นเงินท้ังสิ้น 614,400 บาท 

ตอบแทน, 
ใช้สอย 

614,400 

  รวมทั้งสิน้ 614,400
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15. แนวทางการประเมินโครงการ 
      สิ่งที่ต้องการประเมิน 
  1. ประเมินผลจากความพึงพอใจของผูใ้ช้บัณฑิต 2. การกํากับติดตามของอาจารย์นิเทศ  
      วธิีที่ใช้ในการประเมิน  

ใชแ้บบประเมนิ  
      ผู้ประเมิน  

สถานประกอบการ อาจารย์นิเทศ นักศึกษา และเจ้าหน้าทีผู่้ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา  
 
 
       ลงชื่อ……………………………………………………..…ผู้ขออนุมตัโิครงการ 

                                             อาจารย์ ดร.นฤมล    ชูเมอืง 
                                       ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาระบบดิจทิัล  
     เพ่ือการเรียนการสอนและการบริหารจัดการองค์กร 

                                                 
 
                                                                        ลงชือ่……………….…………………………………………ผู้อนุมตัโิครงการ 
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชยัฤทธ์ิ   ศิลาเดช     
                                                                                   รกัษาราชการแทน 
        อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง     
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มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
โครงการเงินรายได้  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 
 

แหลง่งบประมาณ  2, เงนิรายได้   
1.  โครงการ พัฒนาและบรหิารจัดการงานนโยบาย แผน และงบประมาณ   รหัสโครงการ 
6227000001/20230121 
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้อํานวยการกองนโยบายและแผน    หนว่ยงาน กองนโยบายและแผน 
3.  โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวทิยาลัย 
     ยุทธศาสตร์ที ่06, ยุทธศาสตรท์ี่ 6 พัฒนาระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย 
4.  โครงการสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจําปีของมหาวิทยาลัย 
     แผนงาน  แผนงานพ้ืนฐาน 
     ผลผลิต  ผู้สําเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
     งาน/โครงการ  งานบริหารจัดการ/พัฒนา/งานประกันคุณภาพการศึกษา 
5.  หลกัการและเหตุผล 
    การดําเนินงานและพัฒนากองนโยบายและแผนเป็นส่วนหน่ึงที่สําคัญในการขับเคลื่อนนโยบายและภารกิจ
ของมหาวิทยาลัย ซึ่งการดําเนินการด้านงบประมาณ การติดตามและการขับเคลื่อนแผนพัฒนามหาวิทยาลัยตาม
กระบวนการพัฒนาแผนน้ัน จึงเป็นภารกิจสําคัญของกองนโยบายและแผนที่ต้องดําเนินการเพื่อให้การขับเคล่ือน
นโยบาย ภารกิจ ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ ของมหาวิทยาลัยบรรลุตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ 
6.  วัตถุประสงคโ์ครงการ 
  1. สนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ  
  2.  ขับเคลื่อน นโยบาย ภารกิจ ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ 
7.  กลุ่มเป้าหมาย 
  ผู้บริหารมหาวิทยาลัย/บุคลากรกองนโยบายและแผน 
8.  รูปแบบกิจกรรม  
  ประชมุ/การจัดซือ้จดัจ้าง 
9.  สถานทีดํ่าเนนิการ 
  กองนโยบายและแผน 
10.  ตัวชีว้ัดความสําเร็จของโครงการ (Output) 

ตัวชีว้ัด(Indicators) หนว่ยนบั ค่าเป้าหมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ ร้อยละ 80
เชิงคุณภาพ    
   1. ผลการประเมินการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของผูบ้ริหาร คะแนน 4
เชิงเวลา   
   1. โครงการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาทีกํ่าหนด ร้อยละ 80
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11.  ตัวชีว้ัดความสําเร็จของกิจกรรม (Output) 

กิจกรรม ตัวชีว้ัด(Indicators) หนว่ย
นับ 

ค่าเป้าหมาย(Target) 
ปี 2561 ปี 2562 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.61 – ธ.ค.61)
ไตรมาส 2 

(ม.ค.62 – มี.ค.62) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.62 - มิ.ย.62) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.62 - ก.ย.62) 
1. งานประชุม
คณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย 
(ก.บ.) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนคร้ังที่
จัดประชุม 

คร้ัง 3 3 3 3 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การ
ดําเนินการประชุมเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ร้อยละ 80 80 80 80 

2. ค่าบํารุงรักษา
ระบบประ
งบประมาณ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การ
บํารุงรักษาระบบงบประมาณ 

ระบบ - - - 1 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระบบ
งบประมาณ 3 มิติ มีประสิทธิภาพ 

ร้อยละ - - - 100 

3. พัฒนางานตาม
ภารกิจกองนโยบาย 
แผน และ
งบประมาณ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละการ
เบิกจ่ายงบประมาณ 

ร้อยละ 85 85 85 85 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การดําเนินงาน
เป็นอย่างมีประสิทธิภาพ 

ร้อยละ 85 85 85 85 

4. ค่าบริการ
อินเตอร์เน็ต 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การชําระ
ค่าบริการอินเตอร์เน็ต 

เดือน 3 3 3 3 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สัญญาณ
อินเตอร์เน็ตมีความเสถียรใช้งานได้
อย่างต่อเนื่อง 

ร้อยละ 100 100 100 100 

 

12. ผลทีค่าดวา่จะได้รับ 
  การบริหารงานกองนโยบายและแผน ตรงตามภารกิจของหน่วยงานและมหาวิทยาลัย 
 

13. แผนการดําเนินงาน   

กิจกรรม รวม
ทั้งสิน้ 

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน(บาท) 
ปี 2561 ปี 2562 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.61 – ธ.ค.61)
ไตรมาส 2 

(ม.ค.62 – มี.ค.62) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.62 – มิ.ย.62)
ไตรมาส 4 

(ก.ค.62 – ก.ย.62)

1. งานประชมุคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย (ก.บ.) 

42,600 10,650 10,650 10,650 10,650

2. ค่าบํารุงรักษาระบบประงบประมาณ 65,000 - - - 65,000
3. พัฒนางานตามภารกิจกองนโยบาย 
แผน และงบประมาณ 

68,900 17,225 17,225 17,225 17,225

4. ค่าบริการอนิเตอร์เน็ต 7,800 1,950 1,950 1,950 1,950
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14. งบประมาณท่ีใช ้

กิจกรรม รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลกัษณะ
ครุภัณฑ์/รปูแบบรายการท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 

หมวด
รายจ่าย 

จํานวน
เงิน 

1. งานประชมุ
คณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย (ก.บ.) 
รหัสเบกิจ่าย 
202301210121 

ค่าใช้สอย 42,600 บาท 
    1. ค่าอาหารว่างและเคร่ืองดื่ม จํานวน 30 คน X 
20 ครั้ง X 35 บาท รวมท้ังสิน้ = 21,000 บาท 
    2. ค่าอาหารกลางวัน จํานวน 30 คน X 6 ครั้ง X 
120 บาท รวมท้ังสิ้น = 21,600 บาท 
รวมเป็นเงนิทัง้สิ้น 42,600 บาท 

ใชส้อย 42,600

2. ค่าบํารุงรักษาระบบ
ประงบประมาณ 
รหัสเบกิจ่าย 
202301210221 

ค่าใช้สอย 65,000 บาท 
    1. ค่าบํารุงรักษาระบบงบประมาณ 3 มติิ จํานวน 
1 ระบบ รวมทัง้สิ้น = 65,000 บาท 
รวมเป็นเงนิทัง้สิ้น 65,000 บาท 

ใชส้อย 65,000

3. พัฒนางานตามภารกิจ
กองนโยบาย แผน และ
งบประมาณ 
รหัสเบกิจ่าย 
202301210321 

ค่าตอบแทน 35,000 บาท 
    1. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
จํานวน 7 คน X 25 ครั้ง X 200 บาท รวมทัง้สิ้น = 
35,000 บาท 
ค่าใช้สอย 33,900 บาท 
    1. ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ (เครื่องถ่ายเอกสาร
,เครื่องเรียงกระดาษ, เครื่องอัดสําเนา,เครื่องปริ้น
เตอร์ เป็นต้น) จํานวน 2 ครั้ง รวมทั้งสิ้น = 22,200 
บาท 
    2. ค่าอาหารว่างและเคร่ืองดื่มในการประชุมงาน
ด้านนโยบายและงบประมาณ จํานวน 20 คน X 6 
ครั้ง X 35 บาท รวมทั้งสิ้น = 4,200 บาท 
    3. ค่าอาหารกลางวันในการประชุมงานดา้น
นโยบาย แผน และงบประมาณ จํานวน 3 ครั้ง X 
20 คน X 100 บาท          รวมท้ังสิ้น = 6,000 บาท 
    4. ค่าอาหารว่างและเคร่ืองดื่ม ประชุม
คณะกรรมการจัดทํารายงานประจําปี จํานวน 1 
ครั้ง X 50 คน X 30บาท รวมทั้งสิ้น = 1,500 บาท 
รวมเป็นเงนิทัง้สิ้น 68,900 บาท 

ตอบแทน, 
ใชส้อย 

68,900

4. ค่าบริการอนิเตอร์เน็ต 
รหัสเบกิจ่าย 
202301210422 

ค่าสาธารณูปโภค 7,800 บาท 
    1. ค่าบริการอินเตอร์เน็ต จํานวน 12 ครัง้ X 
650 บาท รวมทั้งสิ้น = 7,800 บาท 
รวมเป็นเงนิทัง้สิ้น 7,800 บาท 

สาธารณูปโภค 7,800

  รวมทั้งสิน้ 184,300
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15. แนวทางการประเมินโครงการ 
      สิ่งที่ต้องการประเมิน 
  รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ รายงานผลการดําเนินงาน 
      วธิีที่ใช้ในการประเมิน  

แบบรายงานการใช้จ่ายงบประมาณ/แบบรายงานผลการดาํเนินงาน 
      ผู้ประเมิน  

ผู้อํานวยการกองนโยบายและแผน 
 
 
                                                                      ลงชือ่……………………………………………………..…ผู้ขออนุมตัโิครงการ 
           นางสาวปราณี     สุขเกษม  

                                                ผูอ้ํานวยการกองนโยบายและแผน 
                                                
 
                                                                        ลงชือ่……………….…………………………………………ผู้อนุมตัโิครงการ 
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชยัฤทธ์ิ   ศิลาเดช     
                                                                                    รกัษาราชการแทน 
          อธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  
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มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
โครงการเงินรายได้  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 
แหลง่งบประมาณ  2, เงนิรายได้   
1.  โครงการ พัฒนาศักยภาพบุคลากรกองนโยบายและแผน    รหัสโครงการ 6227000002/20330308 
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้อํานวยการกองนโยบายและแผน   หนว่ยงาน กองนโยบายและแผน 
3.  โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวทิยาลัย 
     ยุทธศาสตร์ที ่06, ยุทธศาสตรท์ี่ 6 พัฒนาระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย 
4.  โครงการสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจําปีของมหาวิทยาลัย 
     แผนงาน  แผนงานยุทธศาสตร ์
     ผลผลิต  ผู้สําเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
     งาน/โครงการ  งานพัฒนาบุคลากร 
5.  หลกัการและเหตุผล 
     บุคลากรกองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เป็นผู้ปฏิบัติงานในหน้าที่หลากหลาย 
ทั้งงานบริหารท่ัวไป/งานนโยบายและแผน งานประกันคุณภาพการศึกษา งานบริหารการคลังและทรัพย์สิน และ
งานวิเทศสัมพันธ์ เพ่ือให้การปฏิบัติงานของบุคลากรเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงได้จัดสรรงบประมาณ
เพ่ือพัฒนาศักยภาพของบุคลากรขึ้น 
6.  วัตถุประสงคโ์ครงการ 
  เพ่ือให้บุคลากรกองนโยบายและแผนได้พัฒนาตนเองใหค้วามรู้ความสามารถ 
7.  กลุ่มเป้าหมาย 
  ข้าราชการ/บุคลากรสายสนับสนุน กองนโยบายและแผน 
8.  รูปแบบกิจกรรม  
  เข้าร่วมอบรม/ศึกษาดูงาน 
9.  สถานทีดํ่าเนนิการ 
  กองนโยบายและแผน 
 
10.  ตัวชีว้ัดความสําเร็จของโครงการ (Output) 

ตัวชีว้ัด(Indicators) หนว่ยนบั ค่าเป้าหมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. บุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนา ร้อยละ 50 
เชิงคุณภาพ    
   1. รอ้ยละของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่สามารถถ่ายทอด
ความรู้/ประสบการณ์ที่ได้จากการพัฒนาตนเอง 

ร้อยละ 80 

เชิงเวลา   
   1. โครงการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาทีกํ่าหนด ร้อยละ 80 
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11.  ตัวชีว้ัดความสําเร็จของกิจกรรม (Output) 

กิจกรรม ตัวชีว้ัด(Indicators) หนว่ย
นับ 

ค่าเป้าหมาย(Target) 
ปี 2561 ปี 2562 

ไตรมาส 1 
(ต.ค.61 – ธ.ค.61)

ไตรมาส 2 
(ม.ค.62 – มี.ค.62

ไตรมาส 3 
(เม.ย.62 - มิ.ย.62

ไตรมาส 4 
(ก.ค.62 - ก.ย.62)

1. พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรกองนโยบาย    
และแผน 

ตัวชี้วัดเชิงปรมิาณ : 
ร้อยละของบุคลากร
ได้รับการพัฒนา 

ร้อยละ - 50 50 - 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 
บุคลากรสามารถ
ถ่ายทอดความรู้/
ประสบการณท์ี่ได้จาก
การพัฒนาตนเองมาใช้
ประโยชน์ในการ
ปฏิบัติงาน 

ร้อยล - 80 80 - 

 
12. ผลทีค่าดวา่จะได้รับ 
 บุคลากรกองนโยบายและแผนได้รับการพัฒนาศักยภาพตรงตามงานที่ไดม้อบหมาย 
 
13. แผนการดําเนินงาน   

กิจกรรม รวม
ทั้งสิน้ 

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน(บาท) 
ปี 2561 ปี 2562 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.61 – ธ.ค.61)
ไตรมาส 2 

(ม.ค.62 – มี.ค.62)
ไตรมาส 3 

(เม.ย.62 – มิ.ย.62)
ไตรมาส 4 

(ก.ค.62 – ก.ย.62)

1. พัฒนาศักยภาพบุคลากรกองนโยบายและ
แผน 

63,000 - - 31,500 31,500 

 
14. งบประมาณท่ีใช ้

กิจกรรม รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลกัษณะ
ครุภัณฑ์/รปูแบบรายการท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 

หมวด
รายจ่าย 

จํานวน
เงิน 

1. พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรกองนโยบายและ
แผน 
รหัสเบกิจ่าย 
203303080121 

ค่าใช้สอย 63,000 บาท 
    1. พัฒนาศกัยภาพบุคลากร กองนโยบายและ
แผน  เป็นเงิน  63,000 บาท  
( ค่าลงทะเบียน/ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ/ค่าที่
พัก/ค่านํ้ามันเช้ือเพลิง/ค่ายานพาหนะ ฯลฯ) 
รวมเป็นเงนิทัง้สิ้น 63,000 บาท 

ใชส้อย 63,000

  รวมทั้งสิน้ 63,000
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15. แนวทางการประเมินโครงการ 
      สิ่งที่ต้องการประเมิน 
  ผลการประเมนิปฏิบัติราชการ/รายงานผลการพัฒนาตนเอง 
      วธิีที่ใช้ในการประเมิน  

แบบประเมินการปฏิบัติราชการรายงานผลการพัฒนาตนเอง 
      ผู้ประเมิน  

ผู้อํานวยการกองนโยบายและแผน 
 
 
 
                                                                      ลงชือ่……………………………………………………..…ผู้ขออนุมตัโิครงการ 
           นางสาวปราณี     สุขเกษม  

                                                ผูอ้ํานวยการกองนโยบายและแผน 
                                                
 
 
                                                                        ลงชือ่……………….…………………………………………ผู้อนุมตัโิครงการ 
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชยัฤทธ์ิ   ศิลาเดช     
                                                                                    รกัษาราชการแทน 
        อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  
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มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
โครงการเงินรายได้  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 
แหลง่งบประมาณ  2, เงนิรายได้   
1.  โครงการ บริหารจัดการงานบริหารการคลงัและทรัพย์สิน    รหัสโครงการ 
6228000001/20230122 
2.  ผู้รับผิดชอบโครงการ หัวหน้างานบริหารการคลังและทรัพย์สิน  หนว่ยงาน งานบริหารการคลังและ
ทรัพย์สิน 
3.  โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวทิยาลัย 
     ยุทธศาสตร์ที ่06, ยุทธศาสตรท์ี่ 6 พัฒนาระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย 
     กลยุทธ ์0601, S1 ส่งเสริมสนับสนุนการแสดงความรับผิดชอบตอ่การบริหารงานมหาวิทยาลัยตามหลักธรรมาภิ
บาล 
     ตัวชีว้ัดที ่KPI : 1 ร้อยละของผู้บริหารทีส่่งรายงานการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลทุก 6 เดือน 
4.  โครงการสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจําปีของมหาวิทยาลัย 
     แผนงาน  แผนงานพ้ืนฐาน 
     ผลผลิต  ผู้สําเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
     งาน/โครงการ  งานบริหารจัดการ/พัฒนา/งานประกันคุณภาพการศึกษา 
5.  หลกัการและเหตุผล 
  งานบริหารการคลังและทรัพย์สิน เป็นหน่วยงานสนับสนุนการบริหารงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัย 
เพ่ือให้การปฏิบัติงานดําเนินการบรรลุเป้าหมายตามภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย จึงจําเป็นต้องดําเนินการจัดหา
ทรัพยากรให้เพียงพอต่อการสนับสนุนการบริหารงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัยเพ่ือให้มีประสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผล 
6.  วัตถุประสงคโ์ครงการ 
  1. สนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพและให้เกิดประโยชน์สูงสดุ  
  2. พัฒนางานบริหารการคลังและทรัพย์สินให้มีขีดความสามารถด้านการปฏิบัติงาน 
7.  กลุ่มเป้าหมาย 
  บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย / บุคคลภายนอก 
8.  รูปแบบกิจกรรม  
  วิธีการจัดซือ้จดัจ้าง / เบิกจ่าย  
9.  สถานทีดํ่าเนนิการ 
  งานบริหารการคลังและทรัพย์สิน 
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10.  ตัวชีว้ัดความสําเร็จของโครงการ (Output) 
ตัวชีว้ัด(Indicators) หนว่ยนบั ค่าเป้าหมาย(Target) 

เชิงปริมาณ   
   1. รอ้ยละการเบิกจ่ายงบประมาณ ร้อยละ 80 
เชิงคุณภาพ    
   1. ผลการประเมินการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหาร คะแนน 4 
เชิงเวลา   
   1. โครงการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาทีกํ่าหนด ร้อยละ 80 

 
11.  ตัวชีว้ัดความสําเร็จของกิจกรรม (Output) 

กิจกรรม ตัวชีว้ัด(Indicators) หนว่ย
นับ 

ค่าเป้าหมาย(Target) 
ปี 2561 ปี 2562 

ไตรมาส 1 
(ต.ค.61 – ธ.ค.61

ไตรมาส 2 
(ม.ค.62 – มี.ค.62

ไตรมาส 3 
(เม.ย.62 - มิ.ย.62

ไตรมาส 4 
(ก.ค.62 - ก.ย.62)

1. พัฒนางานตาม
ภารกิจงานบริหาร
การคลังและ
ทรัพย์สิน 

ตัวชี้วัดเชิงปรมิาณ : รอ้ย
ละการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ร้อยละ 80 80 80 80 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 
ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ 

ร้อยละ 80 80 80 80 

 
12. ผลทีค่าดวา่จะได้รับ 
 การบริหารงานงานบริหารการคลังและทรัพย์สินมีประสทิธิภาพ ตรงตามภารกิจของหน่วยงาน 
 
13. แผนการดําเนินงาน   

กิจกรรม รวมทั้งสิน้
แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน(บาท) 
ปี 2561 ปี 2562 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.61 – ธ.ค.61)
ไตรมาส 2 

(ม.ค.62 – มี.ค.62)
ไตรมาส 3 

(เม.ย.62 – มิ.ย.62)
ไตรมาส 4 

(ก.ค.62 – ก.ย.62)

1. พัฒนางานตามภารกิจงานบริหารการ
คลังและทรัพย์สิน 

172,000 83,562 40,000 16,438 32,000 
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14. งบประมาณท่ีใช ้

กิจกรรม รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลกัษณะ
ครุภัณฑ์/รปูแบบรายการท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 

หมวด
รายจ่าย 

จํานวน
เงิน 

1. พัฒนางานตามภารกิจงาน
บริหารการคลังและทรัพย์สิน 
รหัสเบิกจ่าย 202301220121 

ค่าตอบแทน 48,000 บาท 
    1. ค่าตอบแทนการปฎิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 
8 คน X 30 วัน X 200 บาท รวมท้ังสิ้น = 48,000 บาท 
ค่าใช้สอย 55,050 บาท 
    1. ค่าซ่อมแซมและบํารุงรักษา (เคร่ืองถ่ายเอกสาร/
เคร่ืองคอมพิวเตอร์/เคร่ืองปร้ินเตอร์) จํานวน 1 คร้ัง       
รวมท้ังสิ้น = 4,000 บาท 
    2. ใบเสร็จรับเงิน สําเนาในตัว จํานวน 50 เล่ม X 100 บาท 
รวมท้ังสิ้น = 5,000 บาท 
    3. ใบเสร็จรับเงิน ขนาด A4 กระดาษปอนด์ขาว 100 แกรม 
พิมพ์ 4 สี รอยปรุกลาง จํานวน 50,000 ใบ X 0.90 บาท 
รวมท้ังสิ้น = 45,000 บาท 
    4. ตรายางชื่อบุคคล จํานวน 1 อัน รวมท้ังสิ้น = 170 บาท 
    5. ตรายางโลโก้มหาวิทยาลัย จํานวน 4 อัน X 220 บาท 
รวมท้ังสิ้น = 880 บาท 
ค่าวัสดุ 68,950 บาท 
    1. กระดาษถ่ายเอกสาร A4 80 แกรม จํานวน 85 รีม  
X 110 บาท รวมท้ังสิ้น = 9,350 บาท 
    2. หมึกปร้ินเตอร์เลเซอร์ รุ่น HP 85A จํานวน 16 กล่อง  
X 2,500บาท รวมทั้งสิ้น = 40,000 บาท 
    3. หมึกปร้ินเตอร์หัวเข็ม รุ่น LQ 590 จํานวน 2 กล่อง  
X 590 บาท รวมท้ังสิ้น = 1,180 บาท 
    4. หมึกเคร่ืองถ่ายเอกสาร รุ่น SL-K4350LX จํานวน  1 
กล่อง รวมท้ังสิ้น = 4,922 บาท 
    5. สมุดรายงานเงินคงเหลือประจําวัน แบบ 2240 
จํานวน 2 เล่ม X 250 บาท รวมท้ังสิ้น = 500 บาท 
    6. สมุดทะเบียนรับ ปกเคลือบ A4 จํานวน 1 เล่ม    
รวมท้ังสิ้น = 70 บาท 
    7. สมุดทะเบียนส่ง ปกเคลือบ A4 จํานวน 2 เล่ม X  
70 บาท รวมท้ังสิ้น = 140 บาท 
    8. กระดาษปกสี 120 แกรม A4 จํานวน 4 แพค  X 
120 บาท รวมทั้งสิ้น = 480 บาท 
    9. กระดาษฟลายอ้ิง 120 แกรม A4 จํานวน 4 แพค  X 
60 บาท รวมท้ังสิ้น = 240 บาท 
    10. เทปใส แกนใหญ่ ขนาด 3/4 นิ้ว จํานวน 6 ม้วน  
X 40 บาท รวมท้ังสิ้น = 240 บาท 
    11. ลูกแม็กซ์ เบอร์ 10 กล่องใหญ่ จํานวน 1 กล่อง  
รวมท้ังสิ้น = 190 บาท 
    12. ลูกแม็กซ์ เบอร์ 3 กล่องใหญ่ จํานวน 1 กล่อง  
รวมท้ังสิ้น = 355 บาท 

ตอบแทน, 
ใช้สอย,วัสดุ 

172,000 
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กิจกรรม รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลกัษณะ
ครุภัณฑ์/รปูแบบรายการท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 

หมวด
รายจ่าย 

จํานวน
เงิน 

    13. ซองนํ้าตาล A4 ขยายข้างไม่มีท่ีอยู่ จํานวน 60 ซอง  
X 5 บาท รวมทั้งสิ้น = 300 บาท 
    14. ซองนํ้าตาล A4 ขยายข้างมีท่ีอยู่ จํานวน 50 ซอง  
X 8 บาท รวมทั้งสิ้น = 400 บาท 
    15. ซองนํ้าตาล A4 ไม่มีท่ีอยู่ จํานวน 20 ซอง X 4 บาท 
รวมท้ังสิ้น = 80 บาท 
    16. ซองนํ้าตาล A4 มีท่ีอยู่ จํานวน 50 ซอง  X 6 บาท 
รวมท้ังสิ้น = 300 บาท 
    17. ซองขาวยาว 9/125 มีตรา จํานวน 5 กล่อง X 750บาท 
รวมท้ังสิ้น = 3,750 บาท 
    18. แลคซีน 1.5 นิ้ว จํานวน 3 ม้วน X 35 บาท          
รวมท้ังสิ้น = 105 บาท 
    19. แลคซีน 2 นิ้ว จํานวน 1 ม้วน รวมท้ังสิ้น = 45 บาท 
    20. ตรายางอนุมัติหมึกในตัว จํานวน 1 อัน รวมทั้งสิ้น 
= 130 บาท 
    21. ไส้แฟ้ม A4 จํานวน 2 ห่อ X 30 บาท รวมท้ังสิ้น = 
60 บาท 
    22. เชือกฟาง จํานวน 2 ถุง X 240 บาท รวมทั้งสิ้น = 
480 บาท 
    23. โพสอิทแฟลก จํานวน 5 แพค X 60 บาท รวมทั้งสิ้น 
= 300 บาท 
    24. ตัวหนีบดํา No.108 จํานวน 2 กล่อง X 55บาท 
รวมท้ังสิ้น = 110 บาท 
    25. ตัวหนีบดํา No.109 จํานวน 2 กล่อง X 75บาท 
รวมท้ังสิ้น = 150 บาท 

     26. แฟ้มเสนอเซนต์ปกกระดาษ จํานวน 6 
แฟ้ม X 170 บาท รวมท้ังสิ้น = 1,020 บาท 
    27. แฟ้มสนักว้าง 3 น้ิว จํานวน 24 แฟ้ม X 98 
บาท รวมทั้งสิน้ = 2,352 บาท 
    28. โช๊คเก้าอี้ จํานวน 1 อัน รวมทั้งสิ้น = 850 
บาท 
    29. ยางวงรัดของเส้นเล็ก จํานวน 1 หอ่ รวม
ทั้งสิ้น = 85 บาท 
    30. ค่าวัสดอุื่น (ปากกา/ดินสอ/ยางลบ/ลวด
เสียบ/กาวสองหน้าบาง/ลิควิด ฯลฯ) รวมทัง้สิ้น = 
766 บาท 
รวมเป็นเงนิทัง้สิ้น 172,000บาท 

 

  รวมทั้งสิน้ 172,000
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15. แนวทางการประเมินโครงการ 
      สิ่งที่ต้องการประเมิน 
  รายงานความพึงพอใจของผูร้ับบริการที่มีตอ่คุณภาพการให้บริการ 
      วธิีที่ใช้ในการประเมิน  

แบบสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีตอ่คุณภาพการให้บริการ 
      ผู้ประเมิน  

หัวหน้างานบริหารการคลังและทรัพย์สิน 
 

 
 
                                                                      ลงชือ่……………………………………………………..…ผู้ขออนุมตัโิครงการ 
          นางสาวหทัยรัตน์    มจีันทร ์  

                                            หัวหน้างานบริหารการคลังและทรัพย์สนิ 
 

                                                
 
                                                                        ลงชือ่……………….…………………………………………ผู้อนุมตัโิครงการ 
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชยัฤทธ์ิ   ศิลาเดช     
                                                                                  รักษาราชการแทน 
        อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  
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มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
โครงการเงินรายได้  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 
 

แหลง่งบประมาณ  2, เงนิรายได้   
1.  โครงการ ส่งเสริมและพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง   
 รหัสโครงการ 6229000001/20230123 
2.  ผู้รับผิดชอบโครงการ ประธานกรรมการประจําสํานักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา 
 หนว่ยงาน สํานักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา 
3.  โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวทิยาลัย 
     ยุทธศาสตร์ที ่06, ยุทธศาสตรท์ี่ 6 พัฒนาระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย 
4.  โครงการสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจําปีของมหาวิทยาลัย 
     แผนงาน  แผนงานพ้ืนฐาน 
     ผลผลิต  ผู้สําเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
     งาน/โครงการ  งานบริหารจัดการ/พัฒนา/งานประกันคุณภาพการศึกษา 
5.  หลกัการและเหตุผล 
  สํานักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษาเป็นหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยฯ ที่มีหน้าที่
รับผิดชอบประสานงานให้หน่วยงานหลักต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยฯ ได้แก่ คณะ สํานัก และสถาบัน ตามโครงสร้าง
การบริหารงานดําเนินงานกําหนดระเบียบ วิธีการ ขั้นตอน บุคลากร  งบประมาณ และการประเมินคุณภาพภายใน 
เพ่ือเป็นการประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงานต่าง ๆ เหล่าน้ัน การประเมินคุณภาพภายใน จึงมีความจําเป็น
อย่างย่ิงที่ต้องมีความพร้อม  
6.  วัตถุประสงคโ์ครงการ 
  1. เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคณุภาพการศึกษา  
  2. เพ่ือยืนยันผลคะแนนการตรวจประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน และภายนอก  
  3. เพ่ือให้หลักสูตรได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน TQR 
7.  กลุ่มเป้าหมาย 
  บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
8.  รูปแบบกิจกรรม  
  อบรม/ประชุม/สัมมนา/ติดตาม/ประเมินผล 
9.  สถานทีดํ่าเนนิการ 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
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10.  ตัวชีว้ัดความสําเร็จของโครงการ (Output) 
ตัวชีว้ัด(Indicators) หนว่ยนบั ค่าเป้าหมาย(Target) 

เชิงปริมาณ   
   1. ผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมงานประกนัคุณภาพ ร้อยละ 80 
เชิงคุณภาพ    
   1. มหาวิทยาลัยได้ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก 
และภายใน 

คะแนน 4 

เชิงเวลา   
   1. โครงการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาทีกํ่าหนด ร้อยละ 80 

 
 
11.  ตัวชีว้ัดความสําเร็จของกิจกรรม (Output) 

กิจกรรม ตัวชีว้ัด(Indicators) หนว่ย
นับ 

ค่าเป้าหมาย(Target) 
ปี 2561 ปี 2562 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.61 – ธ.ค.61)
ไตรมาส 2 

(ม.ค.62 – มี.ค.62
ไตรมาส 3 

(เม.ย.62 - มิ.ย.62)
ไตรมาส 4 

(ก.ค.62 - ก.ย.62)
1. การประชุมวิชาการ
ด้านประกันคุณภาพ
การศึกษา ระดับ
นานาชาติ ครั้งท่ี 2 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 
จํานวนบทความวิชาการ 

ผลงาน - 2 - - 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อย
ละความสําเร็จของการ
เผยแพร่ผลงาวิชาการ 

ร้อยละ - 100 - - 

2. การแก้ไขปัญหา/
สนับสนนุสําหรบัสาขาที่
ข้ึน TQR 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 
หลักสูตรสามารถขอข้ึน
ทะเบียน  TQR 

หลักสูตร - - 1 - 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 
คะแนนการตรวจประเมนิ
คุณภาพการศึกษาภายใน 

คะแนน - - 3.01 - 

3. การตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษา
ภายนอก (สมศ.) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การ
ตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายนอก 

ครั้ง - - 1 - 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 
คะแนนการตรวจประเมนิ
คุณภาพการศึกษา
ภายนอก 

คะแนน - - 4 - 

4. การตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับมหาวิทยาลัย 
(สกอ.) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การ
ตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน 

ครั้ง - - - 1 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 
คะแนนการตรวจประเมนิ
คุณภาพการศึกษาภายใน 

คะแนน - - - 4 

 



201 

 

12. ผลทีค่าดวา่จะได้รับ 
  มหาวิทยาลยัราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงได้รับขอ้มูลย้อนกลบัเพ่ือใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานในปี
การศึกษาถดัไป 
 
13. แผนการดําเนินงาน   

กิจกรรม รวมทั้งสิน้
แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน(บาท) 

ปี 2561 ปี 2562 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.61 – ธ.ค.61)
ไตรมาส 2 

(ม.ค.62 – มี.ค.62) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.62 – มิ.ย.62)
ไตรมาส 4 

(ก.ค.62 – ก.ย.62)

1. การประชุมวิชาการด้านประกัน
คุณภาพการศึกษา ระดับนานาชาติ 
ครั้งที่ 2 

27,380 - 27,380 - - 

2. การแก้ไขปัญหา/สนับสนุนสําหรับ
สาขาที่ขึ้น TQR 

17,320 - - 17,320 - 

3. การตรวจประเมินคณุภาพการศึกษา
ภายนอก (สมศ.) 

29,000 - - 29,000 - 

4. การตรวจประเมินคณุภาพการศึกษา
ภายใน ระดับมหาวิทยาลัย (สกอ.) 

43,000 - - - 43,000 

 
14. งบประมาณท่ีใช ้

กิจกรรม รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลกัษณะ
ครุภัณฑ์/รปูแบบรายการท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 

หมวด
รายจ่าย 

จํานวน
เงิน 

1. การประชุมวิชาการด้าน
ประกันคุณภาพการศึกษา 
ระดับนานาชาติ คร้ังท่ี 2 
รหัสเบิกจ่าย 202301230121 

ค่าใช้สอย 27,380 บาท 
    1. สนับสนุนการเป็นเจ้าภาพร่วมสําหรับการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ จํานวน 1 คร้ัง รวมท้ังสิ้น = 
20,000 บาท 
    2. ผลงานทางวิชาการเข้าร่วมการประชุมวิชาการ 
จํานวน 2 ผลงาน X 1,500 บาท รวมท้ังสิ้น = 3,000 บาท 
    3. ค่าเบี้ยเลี้ยงการเดินทางไปราชการ จํานวน 12 คน 
X 1 วัน X 240 บาท รวมท้ังสิ้น = 2,880 บาท 
    4. น้ํามันเชื้อเพลิงจาํนวน 1 คร้ัง รวมท้ังสิ้น=1,500 บาท 
รวมเป็นเงินท้ังสิ้น 27,380 บาท 

ใช้สอย 27,380 

2. การแก้ไขปัญหา/สนับสนุน
สําหรับสาขาท่ีข้ึน TQR 
รหัสเบิกจ่าย 202301230221 

ค่าใช้สอย 17,320 บาท 
    1. ค่าใช้จ่ายสําหรับสาขาท่ีขอข้ึนทะเบียน TQR จํานวน 
1 สาขา รวมท้ังสิ้น = 17,320 บาท 
รวมเป็นเงินท้ังสิ้น 17,320 บาท 

ใช้สอย 17,320 

3. การตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายนอก (สมศ.) 
รหัสเบิกจ่าย 202301230321 

ค่าตอบแทน 26,000 บาท 
    1. ค่าตอบแทนประธานกรรมการ จํานวน 1 คน         
รวมท้ังสิ้น = 12,000 บาท 
    2. ค่าตอบแทนกรรมการ จํานวน 1 คน รวมท้ังสิ้น = 
6,000 บาท 

ตอบแทน, 
ใช้สอย 

29,000 
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กิจกรรม รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลกัษณะ
ครุภัณฑ์/รปูแบบรายการท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 

หมวด
รายจ่าย 

จํานวน
เงิน 

    3. ค่าตอบแทนกรรมการและเลขานุการ จํานวน 1 คน 
รวมท้ังสิ้น = 8,000 บาท 
ค่าใช้สอย 3,000 บาท 
    1. ค่าเดินทางคณะกรรมการตรวจประเมินฯ จํานวน      
3 คน X 1,000 บาท รวมท้ังสิ้น = 3,000 บาท 
รวมเป็นเงินท้ังสิ้น 29,000 บาท 

4. การตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับ
มหาวิทยาลัย (สกอ.) 
รหัสเบิกจ่าย 202301230421 

ค่าตอบแทน 38,000 บาท 
    1. ค่าตอบแทนประธานกรรมการ จํานวน 1 คน  รวม
ท้ังสิ้น = 12,000 บาท 
    2. ค่าตอบแทนกรรรมการ จํานวน 3 คน X 6,000 บาท 
รวมท้ังสิ้น = 18,000 บาท 
    3. ค่าตอบแทนกรรมการและเลขานุการ จํานวน 1 คน 
รวมท้ังสิ้น = 8,000 บาท 
ค่าใช้สอย 5,000 บาท 
    1. ค่าเดินทางคณะกรรมการตรวจประเมินฯ จํานวน 5 
คน X 1,000 บาท รวมท้ังสิ้น = 5,000 บาท 
รวมเป็นเงินท้ังสิ้น  43,000 บาท 

ตอบแทน, 
ใช้สอย 

43,000 

  รวมทั้งสิน้ 116,700

15. แนวทางการประเมินโครงการ 
      สิ่งที่ต้องการประเมิน 
  แบบสํารวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา 
      วธิีที่ใช้ในการประเมิน  

แจกแบบสํารวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา 
      ผู้ประเมิน  

ประธานกรรมการประจําสํานักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา 
 
 
 
                                                                      ลงชือ่……………………………………………………..…ผู้ขออนุมตัโิครงการ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชชัวาล  แอรม่หล้า  

                                          ประธานกรรมการประจําสํานักงานมาตรฐาน 
                และประกันคุณภาพการศึกษา 
 

                                                
 
                                                                        ลงชือ่……………….…………………………………………ผู้อนุมตัโิครงการ 
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชยัฤทธ์ิ   ศิลาเดช     
                                                                                   รกัษาราชการแทน 
        อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  
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มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
โครงการเงินรายได้  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 
แหลง่งบประมาณ  2, เงนิรายได้   
1.  โครงการ เสริมสร้างศักยภาพนักศึกษาใหม้ีคุณลักษณะที่พึงประสงค ์ รหัสโครงการ 6231000001/20330204 
2.  ผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้อํานวยการกองพัฒนานักศึกษา    หนว่ยงาน กองพัฒนานักศึกษา 
3.  โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวทิยาลัย 
     ยุทธศาสตร์ที ่03, ยุทธศาสตรท์ี่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา 
4.  โครงการสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจําปีของมหาวิทยาลัย 
     แผนงาน  แผนงานยุทธศาสตร ์
     ผลผลิต  ผู้สําเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
     งาน/โครงการ  งานจัดการศึกษา/พัฒนานักศึกษา 
5.  หลกัการและเหตุผล 
  กองพัฒนานักศึกษาเป็นหน่วยงานที่ดูแลภารกิจด้านการให้บริการและพัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  ซึ่งเป็นภารกิจที่มีความสําคัญไม่ยย่ิงหย่อนไปกว่าด้านการเรียนการสอน  กองพัฒนา
นักศึกษาในฐานะกลไกขับเคลื่อนภารกิจดังกล่าว  นอกจากต้องมีการวางแผนและมีการใช้ระบบบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพเป็นเคร่ืองมือแล้ว  ยังต้องมีวัสดุอุปกรณ์  และส่ิงอํานวยความสะดวกต่าง ๆ  เข้าร่วมให้การ
ปฏิบัติงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็นไปอย่างพอเพียงและมีประสิทธิภาพ  จึงจําเป็นต้องใช้งบประมาณ
สนับสนุนการดําเนินงาน 
6.  วัตถุประสงคโ์ครงการ 
  1.  เพ่ือเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงคใ์ห้กับนักศึกษา  
  2.  เพ่ือเพ่ิมศักยภาพด้านวิชาชีพให้แก่นักศกึษาและศิษย์เก่า  
  3.  เพ่ือเพ่ิมชอ่งทางการติดตอ่สือ่สารและประสทิธิภาพการให้บริการระหว่างมหาวิทยาลัยกับนักศึกษา
และศิษย์เก่า 
   4.  เพ่ือส่งเสริมการมีสวัสดิภาพท่ีดีให้กับนักศึกษา 
7.  กลุ่มเป้าหมาย 
  นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  ทุกชั้นปี  จาํนวน  4,927  คน 
8. รูปแบบกิจกรรม  
  1.  กิจกรรมด้านพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค ์   
  2.  กิจกรรมด้านกีฬาและนันทนาการ  
  3.  กิจกรรมด้านบําเพ็ญประโยชน์      
  4.  กิจกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม  
  5.  กิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม      
  6.  กิจกรรมสนับสนุนนโยบายของมหาวิทยาลัย  
  7.  กิจกรรมบริหารงานกองพัฒนานักศึกษา 
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9.  สถานทีดํ่าเนนิการ 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
 
10.  ตัวชีว้ัดความสําเร็จของโครงการ (Output) 

ตัวชีว้ัด(Indicators) หนว่ยนบั ค่าเป้าหมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. รอ้ยละการเบิกจ่ายงบประมาณ ร้อยละ 80 
   2. รอ้ยละของจํานวนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 85 
เชิงคุณภาพ    
   1. เสรมิสร้างศักยภาพนักศึกษาให้มีคุณลกัษณะที่พึงประสงค์
เป็นตามมาตรฐานที่กําหนด 

คะแนน 4 

เชิงเวลา   
   1. โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด ร้อยละ 80 

 
11.  ตัวชีว้ัดความสําเร็จของกิจกรรม (Output) 

กิจกรรม ตัวชีว้ัด(Indicators) หนว่ย
นับ 

ค่าเป้าหมาย(Target) 
ปี 2561 ปี 2562 

ไตรมาส 1 
(ต.ค.61 – ธ.ค.61

ไตรมาส 2 
(ม.ค.62 – มี.ค.62)

ไตรมาส 3 
(เม.ย.62 - มิ.ย.62

ไตรมาส 4 
(ก.ค.62 - ก.ย.62)

1. เสริมสร้าง
ศักยภาพนักศึกษาให้
มีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค ์

ตัวชี้วัดเชิงปรมิาณ : สบ
ทบเข้ากองทุนกิจการ
นักศึกษา 

ร้อยละ 100 - - - 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 
เสริมสร้างศักยภาพ
นักศึกษาให้มีคณุลักษณะ
ที่พึงประสงค์เป็นตาม
มาตรฐานที่กําหนด 

ร้อยละ 80 - - - 

 
12. ผลทีค่าดวา่จะได้รับ 
 นักศึกษาได้รับการพัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ได้ครบทุกด้าน 
 
13. แผนการดําเนินงาน   

กิจกรรม รวมทั้งสิน้ 
แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน(บาท) 

ปี 2561 ปี 2562 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.61 – ธ.ค.61)
ไตรมาส 2 

(ม.ค.62 – มี.ค.62) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.62 – มิ.ย.62)
ไตรมาส 4 

(ก.ค.62 – ก.ย.62)

1. เสริมสร้างศกัยภาพนักศึกษาให้มี
คุณลักษณะทีพึ่งประสงค์ 

2,709,600 2,709,600 - - - 
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14. งบประมาณท่ีใช ้

กิจกรรม รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลกัษณะ
ครุภัณฑ์/รปูแบบรายการท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 

หมวด
รายจ่าย 

จํานวน
เงิน 

1. เสริมสร้างศกัยภาพ
นักศึกษาให้มีคณุลักษณะที่
พึงประสงค ์
รหัสเบกิจ่าย 
203302040144 

เงินอุดหนุน 2,709,600 บาท 
    1. กิจกรรมด้านพัฒนาคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์             รวมทั้งสิน้ =  513,000  บาท 
    2. กิจกรรมด้านกีฬาและนันทนาการ  รวม
ทั้งสิ้น = 1,161,600  บาท 
    3. กิจกรรมด้านบําเพ็ญประโยชน์ รวมทั้งสิ้น = 
15,000บาท 
    4. กิจกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม  รวมทั้งสิ้น = 
60,000  บาท 
    5. กิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม  รวมทั้งสิ้น = 
98,000  บาท 

เงินอุดหนุน 2,709,600

     6. กิจกรรมสนับสนุนนโยบายมหาวิทยาลัย  
รวมทั้งสิ้น = 50,000  บาท 
    7. กิจกรรมบริหารงานกองพัฒนานักศึกษา  
รวมทั้งสิ้น = 130,000  บาท 
    8. กิจกรรมพัฒนานักศึกษาสําหรับคณะ/
วิทยาลัย  รวมทั้งสิ้น = 682,000 บาท 
รวมเป็นเงนิทัง้สิ้น  2,709,600 บาท 

 

  รวมทั้งสิน้ 2,709,600

15. แนวทางการประเมินโครงการ 
      สิ่งที่ต้องการประเมิน 
 แบบสอบถาม 
      วธิีที่ใช้ในการประเมิน  

แจกแบบสอบถาม 
      ผู้ประเมิน  

ผู้อํานวยการกองพัฒนานักศึกษา 
 
                                                                      ลงชือ่……………………………………………………..…ผู้ขออนุมตัโิครงการ 
          นางกมลวรรณ    แก้วไชยชาต ิ  

                                                  ผูอ้ํานวยการกองพัฒนานักศึกษา 
                                                
                                                                        ลงชือ่……………….…………………………………………ผู้อนุมตัโิครงการ 
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชยัฤทธ์ิ   ศิลาเดช     
                                                                                   รกัษาราชการแทน 
        อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  
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มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
โครงการเงินรายได้  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 
แหลง่งบประมาณ  2, เงนิรายได้   
1.  โครงการ ตรวจประเมินคณุภาพการศึกษาภายในประจําปีการศึกษา  2561 รหัสโครงการ 
6231000002/20230124 
2.  ผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้อํานวยการกองพัฒนานักศึกษา    หนว่ยงาน กองพัฒนานักศึกษา 
3.  โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวทิยาลัย 
     ยุทธศาสตร์ที ่06, ยุทธศาสตรท์ี่ 6 พัฒนาระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย 
4.  โครงการสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจําปีของมหาวิทยาลัย 
     แผนงาน  แผนงานพ้ืนฐาน 
     ผลผลิต  ผู้สําเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
     งาน/โครงการ  งานบริหารจัดการ/พัฒนา/งานประกันคุณภาพการศึกษา 
5.  หลกัการและเหตุผล 
  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ได้กําหนดความมุ่ง
หมายและหลักการสําคัญในการจัดการศึกษาให้มีการกําหนดมาตรฐานการศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพ
การศึกษา มาตรา 47 กําหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ทุกระดับ ประกอบด้วยระบบประกันคุณภาพภายในและระบบประกันคุณภาพภายนอก มาตรา 48 กําหนดให้ทุก
หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ถือว่าการประกัน
คุณภาพภายในเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดําเนินการอย่างต่อเน่ือง โดยมีการจัดทํา
รายงานประจําปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชน เพ่ือนําไปสู่การ
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพ่ือรองรับคุณภาพการศึกษา ทําหน้าที่พัฒนาเกณฑ์วิธีการประเมิน
คุณภาพภายนอกและทําการประเมินผลการจัดการศึกษา เพ่ือให้มีการตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา โดย
คํานึงถึงความมุ่งหมายและหลักการ รวมทั้งแนวทางการจัดการศึกษาตามที่กําหนดในกฎหมาย ดังน้ันกองพัฒนา
นักศึกษา จึงจัดให้มีการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปีการศึกษา 2562 ขึ้น เพ่ือเป็นไปตามบทบัญญัติของ
กฎหมายและความจําเป็นดังกล่าว 
6.  วัตถุประสงคโ์ครงการ 
  1.  เพ่ือเป็นการยืนยันผลกาครประเมินตนเองของกองพัฒนานักศึกษา  
  2.  เพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างคณะกรรมการตรวจประเมินกับบุคลากรในกองพัฒนา
นักศึกษา  
  3.  เพ่ือให้เป็นการขับเคลื่อนกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา  
  4.  เพ่ือให้เกิดแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาหน่วยงานของตนเอง 
7.  กลุ่มเป้าหมาย 
  บุคลากรกองพัฒนานักศึกษา 
8.  รูปแบบกิจกรรม  
  รับการตรวจประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
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9.  สถานทีดํ่าเนนิการ 
  กองพัฒนานักศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
 
10.  ตัวชีว้ัดความสําเร็จของโครงการ (Output) 

ตัวชีว้ัด(Indicators) หนว่ยนบั ค่าเป้าหมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. ผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมงานประกนัคุณภาพการศึกษา ร้อยละ 80 
เชิงคุณภาพ    
   1. ผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน คะแนน 5 
เชิงเวลา   
   1. โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด ร้อยละ 100 

 
11.  ตัวชีว้ัดความสําเร็จของกิจกรรม (Output) 

กิจกรรม ตัวชีว้ัด(Indicators) หนว่ย
นับ 

ค่าเป้าหมาย(Target) 
ปี 2561 ปี 2562 

ไตรมาส 1 
(ต.ค.61 – ธ.ค.61

ไตรมาส 2 
(ม.ค.62 – มี.ค.62)

ไตรมาส 3 
(เม.ย.62 - มิ.ย.62)

ไตรมาส 4 
(ก.ค.62 - ก.ย.62)

1. ตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษา
ภายในกองพัฒนา
นักศึกษา  ประจําปี
การศึกษา  2561 

ตัวชี้วัดเชิงปรมิาณ : 
การตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษา 

ครั้ง - - - 1 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 
คะแนนการตรวจ
ประเมินประกัน
คุณภาพการศึกษา 

คะแนน - - - 4.50 

 
12. ผลทีค่าดวา่จะได้รับ 
  1.  กองพัฒนานักศึกษาได้รับข้อมลูย้อนกลบัสําหรับนําไปปรับปรุงการปฏิบัติงานในปีการศึกษาถัดไปและ
จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพตามผลการประเมิน  
  2.  กองพัฒนานักศึกษาได้รับทราบเกี่ยวกับคุณภาพการดําเนินงานตามพันธกิจและผลการดําเนินงานตาม
มาตรฐานที่กําหนด  เพ่ือหาแนวทางในการส่งเสริมพัฒนาตอ่ไป 
 
13. แผนการดําเนินงาน   

กิจกรรม รวม
ทั้งสิน้ 

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน(บาท) 
ปี 2561 ปี 2562 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.61 – ธ.ค.61)
ไตรมาส 2 

(ม.ค.62 – มี.ค.62) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.62 – มิ.ย.62)
ไตรมาส 4 

(ก.ค.62 – ก.ย.62)

1. ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในกองพัฒนานักศึกษา  ประจําปี
การศึกษา  2561 

11,000 - - - 11,000 
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14. งบประมาณท่ีใช ้

กิจกรรม รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลกัษณะ
ครุภัณฑ์/รปูแบบรายการท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 

หมวด
รายจ่าย 

จํานวน
เงิน 

1. ตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในกอง
พัฒนานักศึกษา ประจําปี
การศึกษา  2561 
รหัสเบกิจ่าย 
202301240121 

ค่าตอบแทน 9,000 บาท 
    1. ค่าตอบแทนประธานตรวจประเมิน จาํนวน 
1 คน รวมทั้งสิน้ = 3,500 บาท 
    2. ค่าตอบแทนกรรมการตรวจประเมิน จํานวน 
1 คน รวมทั้งสิน้ = 2,500 บาท     
    3. ค่าตอบแทนเลขานุการตรวจประเมนิ 
จํานวน 1 คน รวมท้ังสิ้น = 3,000 บาท 

ตอบแทน, 
ใชส้อย 

11,000

 ค่าใช้สอย 2,000 บาท 
    1. ค่าพาหนะเดินทางของกรรมการผู้ตรวจ
ประเมิน จํานวน 1 คน รวมทัง้สิ้น = 2,000 บาท 
รวมเป็นเงนิทัง้สิ้น  11,000  บาท 

 

  รวมทั้งสิน้ 11,000
 
15. แนวทางการประเมินโครงการ 
      สิ่งที่ต้องการประเมิน 
  สํารวจความพึงพอใจของผู้เขา้ร่วมประเมินคุณภาพการศึกษา 
      วธิีที่ใช้ในการประเมิน  

แจกแบบสํารวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมประเมินคุณภาพการศึกษา 
      ผู้ประเมิน  

ผู้อํานวยการกองพัฒนานักศึกษา 
 
 
                                                                      ลงชือ่……………………………………………………..…ผู้ขออนุมตัโิครงการ 
        นางกมลวรรณ    แก้วไชยชาต ิ  

                                            ผูอ้ํานวยการกองพัฒนานักศึกษา 
 
 

                                                
                                                                        ลงชือ่……………….…………………………………………ผู้อนุมตัโิครงการ 
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชยัฤทธ์ิ   ศิลาเดช     
                                                                                    รกัษาราชการแทน 
        อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  
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มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
โครงการเงินรายได้  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 
แหลง่งบประมาณ  2, เงนิรายได้   
1.  โครงการ พัฒนาศักยภาพบุคลากรกองพัฒนานักศึกษา    รหัสโครงการ 6231000003/20330313 
2.  ผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้อํานวยการกองพัฒนานักศึกษา   หนว่ยงาน กองพัฒนานักศึกษา 
3.  โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวทิยาลัย 
     ยุทธศาสตร์ที ่06, ยุทธศาสตรท์ี่ 6 พัฒนาระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย 
4.  โครงการสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจําปีของมหาวิทยาลัย 
     แผนงาน  แผนงานยุทธศาสตร ์
     ผลผลิต  ผู้สําเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
     งาน/โครงการ  งานพัฒนาบุคลากร 
5.  หลกัการและเหตุผล 
  บุคลากรกองพัฒนานักศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  เป็นผู้ปฏิบัติงานในหน้าที่หลากหลาย
ทั้งงานบริหารทั่วไป งานกิจการนักศึกษา งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา  งานแนะแนวและส่งเสริมการมีงาน
ทํา  และงานหอพักนักศึกษา  เพ่ือให้การปฏิบัติงานของบุคลากรเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล  จึงได้จัดสรร
งบประมาณเพ่ือพัฒนาศักยภาพของบุคลากรขึ้น 
6.  วัตถุประสงคโ์ครงการ 
  เพ่ือให้บุคลากรของกองพัฒนานักศึกษาไดร้ับการพัฒนาตนเองให้มีความรู้ความสามารถ 
7.  กลุ่มเป้าหมาย 
  บุคลากรสายสนับสนุน  กองพัฒนานักศึกษา 
8.  รูปแบบกิจกรรม  
  เข้าร่วมอบรม / ศึกษาดูงาน 
9.  สถานทีดํ่าเนนิการ 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
 
10.  ตัวชีว้ัดความสําเร็จของโครงการ (Output) 

ตัวชีว้ัด(Indicators) หนว่ยนบั ค่าเป้าหมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. รอ้ยละบุคลากรได้รับการพัฒนา ร้อยละ 50 
เชิงคุณภาพ    
   1. บุคลากรสามารถนําความรู้/ประสบการณ์จากการพัฒนา
ตนเองมาใชใ้นการปฏิบัติงาน 

ร้อยละ 80 

เชิงเวลา   
   1. โครงการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาทีกํ่าหนด ร้อยละ 80 
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11.  ตัวชีว้ัดความสําเร็จของกิจกรรม (Output) 

กิจกรรม ตัวชีว้ัด(Indicators) หนว่ย
นับ 

ค่าเป้าหมาย(Target) 
ปี 2561 ปี 2562 

ไตรมาส 1 
(ต.ค.61 – ธ.ค.61)

ไตรมาส 2 
(ม.ค.62 – มี.ค.62

ไตรมาส 3 
(เม.ย.62 - มิ.ย.62

ไตรมาส 4 
(ก.ค.62 - ก.ย.62)

1. พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรกองพัฒนา
นักศึกษา 

ตัวชี้วัดเชิงปรมิาณ : 
ร้อยละบุคลากรที่ได้รับ
การพัฒนา 

ร้อยละ - - 50 - 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 
บุคลากรสามารถ
ถ่ายทอดความรู้/
ประสบการณท์ี่ได้จาก
การพัฒนาตนเองมาใช้
ประโยชน์ในการพัฒนา 

ร้อยละ - - 80 - 

 
12. ผลทีค่าดวา่จะได้รับ 
 บุคลากรกองพัฒนานักศึกษาได้รับการพัฒนาศักยภาพตรงตามงานที่ได้รบัมอบหมาย 
 
13. แผนการดําเนินงาน   

กิจกรรม รวม
ทั้งสิน้ 

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน(บาท) 
ปี 2561 ปี 2562 

ไตรมาส 1 
(ต.ค.61 – ธ.ค.61)

ไตรมาส 2 
(ม.ค.62 – มี.ค.62)

ไตรมาส 3 
(เม.ย.62 – มิ.ย.62)

ไตรมาส 4 
(ก.ค.62 – ก.ย.62)

1. พัฒนาศักยภาพบุคลากรกองพัฒนา
นักศึกษา 

48,000 - - 48,000 -

 
14. งบประมาณท่ีใช ้

กิจกรรม รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลกัษณะ
ครุภัณฑ์/รปูแบบรายการท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 

หมวด
รายจ่าย 

จํานวน
เงิน 

1. พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรกองพัฒนา
นักศึกษา 
รหัสเบกิจ่าย 
203303130121 

ค่าใช้สอย 48,000 บาท 
    1. พัฒนาศกัยภาพบุคลากร กองพัฒนา
นักศึกษา         เป็นเงิน  48,000 บาท  
( ค่าลงทะเบียน/ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ/ค่าที่
พัก/ค่านํ้ามันเช้ือเพลิง/ค่ายานพาหนะ ฯลฯ) 
รวมเป็นเงนิทัง้สิ้น  48,000  บาท 

ใชส้อย 48,000

  รวมทั้งสิน้ 48,000
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15. แนวทางการประเมินโครงการ 
      สิ่งที่ต้องการประเมิน 
  ผลการประเมนิปฏิบัติราชการ/รายงานผลการพัฒนาตนเอง 
      วธิีที่ใช้ในการประเมิน  

แบบประเมินการปฏิบัติราชการ / รายงานผลการพัฒนาตนเอง 
      ผู้ประเมิน  

ผู้อํานวยการกองพัฒนานักศึกษา 
 
 
 
                                                                      ลงชือ่……………………………………………………..…ผู้ขออนุมตัโิครงการ 
       นางกมลวรรณ    แก้วไชยชาต ิ  

                                           ผูอ้ํานวยการกองพัฒนานักศึกษา 
 
 

                                                
                                                                        ลงชือ่……………….…………………………………………ผู้อนุมตัโิครงการ 
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชยัฤทธ์ิ   ศิลาเดช     
                                                                                 รักษาราชการแทน 
         อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  
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มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 

โครงการเงินรายได้  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

แหลง่งบประมาณ  2, เงนิรายได้   
1.  โครงการ พัฒนานักศึกษาหอพัก      รหัสโครงการ 6232000001/20230213 
2.  ผู้รับผิดชอบโครงการ หัวหน้างานหอพัก     หนว่ยงาน งานหอพัก 
3.  โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวทิยาลัย 
     ยุทธศาสตร์ที ่03, ยุทธศาสตรท์ี่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา 
4.  โครงการสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจําปีของมหาวิทยาลัย 
     แผนงาน  แผนงานพ้ืนฐาน 
     ผลผลิต  ผู้สําเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
     งาน/โครงการ  งานจัดการศึกษา/พัฒนานักศึกษา 
5.  หลกัการและเหตุผล 
  หอพักนักศึกษาของสถาบันอดุมศึกษา  นอกจากสร้างเป็นที่อยู่อาศัยเอื้ออํานวยความสะดวก  ในด้านที่
พักอาศัยสําหรบันักศึกษาแลว้  ยังเป็นแหลง่สนับสนุนให้การศึกษาแก่นักศึกษาเป็นอย่างราบร่ืน  มีประสิทธิภาพ  
อันไดแ้ก่  เสรมิสร้างความเจริญงอกงามทางสติปัญญา  พัฒนาความเป็นผู้นํา  ความรับผิดชอบ  ความเอือ้เฟ้ือ  
ความมีระเบียบวินัย  ความสามัคคี  และการปรับตัวในการอยู่ร่วมกันของนักศึกษา  หอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้บรกิารสวัสดิการแก่นักศกึษาที่อยู่ห่างไกล  สร้างสภาพแวดล้อมให้
เอื้อตอ่การเรียนรู้  และเสริมสร้างคุณลักษณะต่างๆ ทีด่แีก่นักศึกษา  ดงัน้ันจึงจําเป็นตอ้งดําเนินโครงการพัฒนา
นักศึกษาหอพัก 
6.  วัตถุประสงคโ์ครงการ 
  เพ่ือจัดกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะนักศึกษาให้เป็นไปตามคุณลักษณะทีพึ่งประสงค์ 
7.  กลุ่มเป้าหมาย 
  นักศึกษาหอพัก 
8.  รูปแบบกิจกรรม  
  กิจกรรม/โครงการ 
9.  สถานทีดํ่าเนนิการ 
  งานหอพัก 
10.  ตัวชีว้ัดความสําเร็จของโครงการ (Output) 

ตัวชีว้ัด(Indicators) หนว่ยนบั ค่าเป้าหมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. จํานวนนักศึกษาหอพัก คน 699 
เชิงคุณภาพ    
   1. รอ้ยละความพึงพอใจของนักศึกษาหอพัก ร้อยละ 80 
เชิงเวลา   
   1. โครงการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาทีกํ่าหนด ร้อยละ 80 

11.  ตัวชีว้ัดความสําเร็จของกิจกรรม (Output) 
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กิจกรรม ตัวชีว้ัด(Indicators) หนว่ย
นับ 

ค่าเป้าหมาย(Target) 
ปี 2561 ปี 2562 

ไตรมาส 1 
(ต.ค.61 – ธ.ค.61

ไตรมาส 2 
(ม.ค.62 – มี.ค.62)

ไตรมาส 3 
(เม.ย.62 - มิ.ย.62

ไตรมาส 4 
(ก.ค.62 - ก.ย.62)

1. เสริมสร้าง
ศักยภาพ
คณะกรรมการ
นักศึกษาหอพัก 

ตัวชี้วัดเชิงปรมิาณ : 
จํานวนนักศึกษาที่เข้า
ร่วมกิจกรรม 

คน - - 30 - 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 
ร้อยละความพึงพอใจ
ของนักศึกษาทีเ่ข้าร่วม
กิจกรรม 

ร้อยละ - - 80 - 

2. ปฐมนิเทศ
นักศึกษาหอพัก 

ตัวชี้วัดเชิงปรมิาณ : 
จํานวนนักศึกษาที่เข้า
ร่วมกิจกรรม 

คน - - - 750 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 
ร้อยละความพึงพอใจ
ของนักศึกษาทีเ่ข้าร่วม
กิจกรรม 

ร้อยละ - - - 80 

3. ทําบุญหอพัก ตัวชี้วัดเชิงปรมิาณ : 
จํานวนนักศึกษาที่เข้า
ร่วมกิจกรรม 

คน - - - 500 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 
ร้อยละความพึงพอใจ
ของนักศึกษาทีเ่ข้าร่วม
กิจกรรม 

ร้อยละ - - - 80 

4. กีฬาสัมพันธ์
หอพักและเปิดหอ 

ตัวชี้วัดเชิงปรมิาณ : 
จํานวนหอพัก 

หอพัก - 10 - - 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 
ร้อยละความพึงพอใจ
ของนักศึกษาทีเ่ข้าร่วม
กิจกรรม 

ร้อยละ - 80 - - 

 
12. ผลทีค่าดวา่จะได้รับ 
  1. นักศึกษาและผู้พักอาศัยมีความพึงพอใจในการดําเนินงานหอพัก    
  2. หอพักมีกระบวนการทํางานที่มีระบบสามารถดําเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
13. แผนการดําเนินงาน   
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กิจกรรม รวม
ทั้งสิน้ 

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน(บาท) 
ปี 2561 ปี 2562 

ไตรมาส 1 
(ต.ค.61 – ธ.ค.61)

ไตรมาส 2 
(ม.ค.62 – มี.ค.62) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.62 – มิ.ย.62)

ไตรมาส 4 
(ก.ค.62 – ก.ย.62)

1. เสริมสร้างศกัยภาพคณะกรรมการ
นักศึกษาหอพัก 

28,000 - - 28,000 - 

2. ปฐมนิเทศนักศึกษาหอพัก 3,000 - - - 3,000 
3. ทําบุญหอพัก 27,000 - - - 27,000 
4. กีฬาสัมพันธ์หอพักและเปิดหอ 43,000 - 43,000 - - 

 
14. งบประมาณท่ีใช ้

กิจกรรม รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลกัษณะ
ครุภัณฑ์/รปูแบบรายการท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 

หมวด
รายจ่าย 

จํานวน
เงิน 

1. เสริมสร้างศักยภาพ
คณะกรรมการนักศึกษาหอพัก 
รหัสเบิกจ่าย 202302130121 

ค่าใช้สอย 26,600 บาท 
    1. ค่าอาหาร จํานวน 30 คน X 3 ม้ือ X 100 บาท รวม
ท้ังสิ้น = 9,000 บาท 
    2. ค่าท่ีพัก จํานวน 30 คน X 1 คืน X 300 บาท           
รวมท้ังสิ้น = 9,000 บาท 
    3. ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารว่าง จํานวน 30 คน X 3 ม้ือ 
X 35 บาท รวมท้ังสิ้น = 3,150 บาท 
    4. ค่าป้ายไวนิล จํานวน 1 ป้าย รวมท้ังสิ้น = 450 บาท 
    5. ค่าน้ํามันไป-กลับ จาํนวน 1 คร้ัง รวมท้ังสิน้ = 5,000 บาท 
ค่าวัสดุ 1,400 บาท 
    1. ค่าวัสดุอ่ืน รวมท้ังสิ้น = 1,400 บาท 
รวมเป็นเงินท้ังสิ้น 28,000  บาท 

ใช้สอย,วัสดุ 28,000 

2. ปฐมนิเทศนักศึกษาหอพัก 
รหัสเบิกจ่าย 202302130221 

ค่าวัสดุ 3,000 บาท 
    1. ค่าถ่ายเอกสาร จํานวน 750 ชุด X 4 บาท รวมท้ังสิ้น 
= 3,000 บาท 
รวมเป็นเงินท้ังสิ้น 3,000 บาท 

วัสดุ 3,000 

3. ทําบุญหอพัก 
รหัสเบิกจ่าย 202302130321 

ค่าใช้สอย 25,800 บาท 
    1. ค่าเช่าเต็นท์ จํานวน 8 หลัง X 500 บาท รวมท้ังสิ้น 
= 4,000 บาท 
    2. ค่าอาหาร จํานวน 500 คน X 40 บาท รวมท้ังสิ้น = 
20,000 บาท 
    3. ค่าประกอบพิธีทางศาสนา (ค่าปัจจัยถวายพระ) 
จํานวน 1 คร้ัง รวมท้ังสิ้น = 1,800 บาท 
ค่าวัสดุ 1,200 บาท 
    1. ค่าเคร่ืองไทยธรรมและวัสดุประกอบพิธีทางศาสนา 
จํานวน 1 คร้ัง รวมท้ังสิ้น = 1,200 บาท 
รวมเป็นเงินท้ังสิ้น 27,000 บาท 

ใช้สอย,วัสดุ 27,000 
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กิจกรรม รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลกัษณะ
ครุภัณฑ์/รปูแบบรายการท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 

หมวด
รายจ่าย 

จํานวน
เงิน 

4. กีฬาสัมพันธ์หอพักและ 
เปิดหอ 
รหัสเบิกจ่าย 
202302130421 

ค่าตอบแทน 4,000 บาท 
    1. ค่ากรรมการตัดสินกีฬา จํานวน 4 คน X 5 วัน X 
200 บาท รวมทั้งสิ้น = 4,000 บาท 
ค่าใช้สอย 30,500 บาท 
    1. ค่าเช่าเคร่ืองเสียงและเวที จํานวน 1 ชุด รวมทั้งสิ้น 
= 23,500 บาท 
    2. ค่าเช่าเต็นท์ จํานวน 4 หลัง X 500 บาท รวมท้ังสิ้น 
= 2,000 บาท 
    3. ค่าจัดทําบอร์ดทะเบียนนักศึกษา และบอร์
ประชาสัมพันธ์หอพัก จํานวน 10 หอพัก X 500 บาท  
รวมท้ังสิ้น = 5,000 บาท 
ค่าวัสดุ 8,500 บาท 
    1. ค่าถ้วยรางวัลกีฬา จํานวน 7 ถ้วย X 500 บาท  รวม
ท้ังสิ้น = 3,500 บาท 

ตอบแทน, 
ใช้สอย,วัสดุ 

43,000 

     2. ค่ารางวัลการแสดงและรางวัลกีฬา จํานวน 8 หอพัก 
X 500 บาท รวมท้ังสิ้น = 4,000 บาท 
    3. ค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬาและการจัดการแข่งขัน           
รวมท้ังสิ้น = 1,000 บาท 
รวมเป็นเงินท้ังสิ้น 43,000 บาท 

 

  รวมทั้งสิน้ 101,000
 
15. แนวทางการประเมินโครงการ 
      สิ่งที่ต้องการประเมิน 
  ความพึงพอใจของนักศึกษาทีเ่ข้าร่วมกิจกรรมผลการดําเนินงานกิจกรรมพัฒนานักศึกษาหอพัก 
      วธิีที่ใช้ในการประเมิน  

แบบรายงานผลการดําเนินงานแบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม  
      ผู้ประเมิน  

หัวหน้างานหอพัก 
 
 
                                                                      ลงชือ่……………………………………………………..…ผู้ขออนุมตัโิครงการ 
            นายวันชัย    ตาเสน  

                                                   หัวหน้างานหอพัก 
 

                                                
                                                                        ลงชือ่……………….…………………………………………ผู้อนุมตัโิครงการ 
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชยัฤทธ์ิ   ศิลาเดช     
                                                                                     รักษาราชการแทน 
        อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  
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มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
โครงการเงินรายได้  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 
 

แหลง่งบประมาณ  2, เงนิรายได้   
1.  โครงการ บริหารและพัฒนาหอพัก      รหัสโครงการ 6232000002/20230125 
2.  ผู้รับผิดชอบโครงการ หัวหน้างานหอพัก    หนว่ยงาน งานหอพัก 
3.  โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวทิยาลัย 
     ยุทธศาสตร์ที ่06, ยุทธศาสตรท์ี่ 6 พัฒนาระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย 
4.  โครงการสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจําปีของมหาวิทยาลัย 
     แผนงาน  แผนงานพ้ืนฐาน 
     ผลผลิต  ผู้สําเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
     งาน/โครงการ  งานบริหารจัดการ/พัฒนา/งานประกันคุณภาพการศึกษา 
5.  หลกัการและเหตุผล 
  หอพักนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา  นอกจากสร้างเป็นที่อยู่อาศัยเอื้ออํานวยความสะดวก  ในด้านที่
พักอาศัยสําหรับนักศึกษาแล้ว  ยังเป็นแหล่งสนับสนุนให้การศึกษาแก่นักศึกษาเป็นอย่างราบรื่น  มีประสิทธิภาพ  
อันได้แก่  เสริมสร้างความเจริญงอกงามทางสติปัญญา พัฒนาความเป็นผู้นํา ความรับผิดชอบ ความเอื้อเฟ้ือ ความ
มีระเบียบวินัย ความสามัคคี  และการปรับตัวในการอยู่ร่วมกันของนักศึกษา  หอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง  มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้บริการสวัสดิการแก่นักศึกษาที่อยู่ห่างไกล  สร้างสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อ
การพักอาศัย เป็นแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน และเสริมสร้างคุณลักษณะต่างๆ ที่ดีแก่นักศึกษา  ดังน้ันจึง
จําเป็นต้องดําเนินโครงการบริหารและพัฒนาหอพัก  
6.  วัตถุประสงคโ์ครงการ 
  1. เพ่ือบริหารหอพักให้บรรลุความสําเร็จตามภารกิจของหอพัก มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบ้่านจอมบึง
    
  2. เพ่ือปรับปรุงซ่อมแซมก่อสร้างและพัฒนาสภาพของหอพักให้เอือ้ตอ่การพักอาศัย เป็นแหล่งเรียนรูน้อก
ห้องเรียนของนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ     
  3. เพ่ือสร้างเสริมสวัสดิภาพ และสวัสดิการแก่นักศึกษาหอพัก   
7.  กลุ่มเป้าหมาย 
  บุคลากรและนักศึกษาที่พักอาศัยในหอพัก   
8.  รูปแบบกิจกรรม  
  ประชมุ/จดัซือ้จัดจ้าง 
9.  สถานทีดํ่าเนนิการ 
  หอพักนักศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
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10.  ตัวชีว้ัดความสําเร็จของโครงการ (Output) 
ตัวชีว้ัด(Indicators) หนว่ยนบั ค่าเป้าหมาย(Target) 

เชิงปริมาณ   
   1. รอ้ยละการเบิกจ่ายงบประมาณ ร้อยละ 80 
   2. การเบิกจา่ยงบประมาณงบลงทุน ร้อยละ 85 
เชิงคุณภาพ    
   1. ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ร้อยละ 85 
เชิงเวลา   
   1. โครงการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาทีกํ่าหนด ร้อยละ 80 

 
11.  ตัวชีว้ัดความสําเร็จของกิจกรรม (Output) 

กิจกรรม ตัวชีว้ัด(Indicators) หนว่ย
นับ 

ค่าเป้าหมาย(Target) 
ปี 2561 ปี 2562 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.61 – ธ.ค.61
ไตรมาส 2 

(ม.ค.62 – มี.ค.62)
ไตรมาส 3 

(เม.ย.62 - มิ.ย.62)
ไตรมาส 4 

(ก.ค.62 - ก.ย.62)
1. งานบริหารหอพัก ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละการ

เบิกจ่ายงบประมาณ 
ร้อยละ 80 80 80 80 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละ
ความพึงพอใจของนักศึกษาใน
การดําเนินงานหอพัก 

ร้อยละ 80 80 80 80 

2. ปรับปรุงและ
ซ่อมแซมหอพัก 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละการ
เบิกจ่ายงบประมาณ 

ร้อยละ 80 80 80 80 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละ
ความพึงพอใจของนักศึกษาใน
การดําเนินงานหอพัก 

ร้อยละ 80 80 80 80 

3. งานสํานักงานสีเขียว ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละการ
เบิกจ่ายงบประมาณ 

ร้อยละ 80 80 80 80 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มีการ
ดําเนินการตามเกณฑ์มาตรฐาน
โครงการสํานักงานสีเขียว
ประจําหน่วยงานครบทั้ง 7 
หมวด 
 

เกณฑ์
การ

ประเมิน

3 3 3 3 

4. งานสวัสดิการหอพัก ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละการ
เบิกจ่ายงบประมาณ 

ร้อยละ 80 80 80 80 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละ
ความพึงพอใจของนักศึกษาใน
การดําเนินงานหอพัก 

ร้อยละ 80 80 80 80 

5. งานทําความสะอาด
หอพัก 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละการ
เบิกจ่ายงบประมาณ 

ร้อยละ 80 80 80 80 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละ
ความพึงพอใจของนักศึกษาใน
การดําเนินงานหอพัก 

ร้อยละ 80 80 80 80 
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กิจกรรม ตัวชีว้ัด(Indicators) หนว่ย
นับ 

ค่าเป้าหมาย(Target) 
ปี 2561 ปี 2562 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.61 – ธ.ค.61
ไตรมาส 2 

(ม.ค.62 – มี.ค.62)
ไตรมาส 3 

(เม.ย.62 - มิ.ย.62)
ไตรมาส 4 

(ก.ค.62 - ก.ย.62)
6. แก้ปัญหางานอาคาร
หอพักกรณีเร่งด่วนและ
ฉุกเฉิน 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละการ
เบิกจ่ายงบประมาณ 

ร้อยละ 80 80 80 80 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละ
ความพึงพอใจของนักศึกษาใน
การดําเนินงานหอพัก 

ร้อยละ 80 80 80 80 

7. งานปรับเปลี่ยน
ระบบท่อส่งน้ําภายใน
อาคารหอพักนารีรัตน์
และหอพักแก้วกลัยา 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : งาน
ปรับเปลี่ยนระบบท่อส่งน้ํา
ภายในอาคารหอพักนารีรัตน์
และหอพักแก้วกลัยา 

งาน 0 1 - - 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : งาน
ปรับเปลี่ยนระบบท่อส่งน้ํา
ภายในอาคารหอพักนารีรัตน์
และหอพักแก้วกลัยาเป็นไปตาม
รายละเอียดที่กําหนด 

งาน 0 1 - - 

8. จัดซ้ือเคร่ืองสํารอง
ไฟสําหรับกล้องวงจร
ปิดและคอมพิวเตอร์
สํานักงาน 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวน
เคร่ืองสํารองไฟสําหรับกล้อง
วงจรปิดและคอมพิวเตอร์
สํานักงาน 

เคร่ือง 3 - - - 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : เคร่ือง
สํารองไฟสําหรับกล้องวงจรปิด
และคอมพิวเตอร์สํานักงาน
เป็นไปตามคุณลักษณะที่
กําหนดไว้ 

ร้อยละ 100 - - - 

9. จัดซ้ือเคร่ือง
บันทึกภาพ 8 
ช่องสัญญาณ สําหรับ
กล้องวงจรปิดหอพัก
ชาย 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวน
เคร่ืองบันทึกภาพ 8 
ช่องสัญญาณ สําหรับกล้อง
วงจรปิดหอพักชาย 

เคร่ือง 1 - - - 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : เคร่ือง
บันทึกภาพ 8 ช่องสัญญาณ 
สําหรับกล้องวงจรปิดหอพัก
ชาย เป็นไปตามคุณลักษณะที่
กําหนดไว้ 

ร้อยละ 100 - - - 

10. ค่าน้ําประปา ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ชําระค่า
น้ําประปา 

เดือน 3 3 3 3 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละ
ความพึงพอใจของนักศึกษาใน
การดําเนินงานหอพัก 

ร้อยละ 80 80 80 80 
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12. ผลทีค่าดวา่จะได้รับ 
  1. นักศึกษาและผู้พักอาศัยมีความพึงพอใจในการดําเนินงานหอพัก   
  2. หอพักมีสิ่งอาํนวยความสะดวก สวัสดิการ บริการแก่นักศึกษาหอพัก    
  3. หอพักมีสภาพเอื้อตอ่การพักอาศัยเป็นแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยฯ   
  4. หอพักของมหาวิทยาลัยฯ มีเอกลักษณท์ีโ่ดดเด่นสามารถแข่งขันกับหอพักเอกชนรอบๆ มหาวิทยาลัยฯได้  
 
13. แผนการดําเนินงาน   

กิจกรรม รวม
ทั้งสิน้ 

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน(บาท) 
ปี 2561 ปี 2562 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.61 – ธ.ค.61)
ไตรมาส 2 

(ม.ค.62 – มี.ค.62) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.62 – มิ.ย.62)
ไตรมาส 4 

(ก.ค.62 – ก.ย.62)

1. งานบริหารหอพัก 102,480 25,620 25,620 25,620 25,620 
2. ปรับปรุงและซอ่มแซมหอพัก 192,095 48,023 48,023 48,023 48,026 
3. งานสํานักงานสีเขียว 24,000 6,000 6,000 6,000 6,000 
4. งานสวัสดิการหอพัก 85,992 21,498 21,498 21,498 21,498 
5. งานทําความสะอาดหอพัก 63,390 15,847 15,848 15,847 15,848 
6. แก้ปัญหางานอาคารหอพักกรณีเร่งด่วน
และฉุกเฉิน 

50,030 10,030 15,000 15,000 10,000 

7. งานปรับเปลี่ยนระบบทอ่ส่งนํ้าภายใน
อาคารหอพักนารีรัตน์และหอพักแก้ว
กัลยา 

402,000 - 402,000 - -

8. จดัซือ้เครือ่งสํารองไฟสําหรับกล้อง
วงจรปิดและคอมพิวเตอรส์ํานักงาน 

17,700 17,700 - - -

9. จดัซือ้เครือ่งบันทึกภาพ 8 
ช่องสญัญาณ สําหรับกลอ้งวงจรปิดหอพัก
ชาย 

3,500 3,500 - - -

10. ค่านํ้าประปา 41,013 10,253 10,253 10,253 10,254 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



220 
 

 

14. งบประมาณท่ีใช ้

กิจกรรม รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลกัษณะ
ครุภัณฑ์/รปูแบบรายการท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 

หมวด
รายจ่าย 

จํานวน
เงิน 

1. งานบริหารหอพัก 
รหัสเบิกจ่าย 202301250121 

ค่าตอบแทน 24,750 บาท 
    1. ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
บุคลากรหอพัก จํานวน 165 วัน X 3 คน X 50 บาท        
รวมท้ังสิ้น = 24,750 บาท 
ค่าใช้สอย 6,260 บาท 
    1. ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารว่างประชุมคณะกรรมการ
บริหารงานหอพัก จํานวน 8 คร้ัง X 12 คน X 35 บาท 
รวมท้ังสิ้น = 3,360 บาท 
    2. ชุดพนักงานรักษาความปลอดภัย จํานวน 2 ชุด X  
700 บาท รวมทั้งสิ้น = 1,400 บาท 
    3. ค่าถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม จํานวน 1 คร้ัง           
รวมท้ังสิ้น = 1500 บาท 
ค่าวัสดุ 71,470 บาท 
    1. กระดาษ A4 จํานวน 40 รีม X 106 บาท รวม
ท้ังสิ้น = 4240 บาท 
    2. กระดาษสี จํานวน 3 รีม X 200 บาท รวมท้ังสิ้น = 
600 บาท 
    3. แฟ้มห่วงตราช้าง จํานวน 12 แฟ้ม X 95 บาท        
รวมท้ังสิ้น = 1,140 บาท 
    4. หมึกเคร่ืองพิมพ์ จํานวน 8 กล่อง X 2,500 บาท 
รวมท้ังสิ้น = 20,000 บาท 
    5. น้ํามันรถรับ-ส่ง นักศึกษาไปโรงพยาบาล จํานวน     
1 คร้ัง รวมท้ังสิ้น = 8,000 บาท 
    6. น้ํามันรถตัดหญ้า เคร่ืองเหว่ียงหญ้า เคร่ืองตัดแต่งกิ่ง 
จํานวน 12 เดือน X 1,916 บาท รวมท้ังสิ้น = 22,992 
บาท 
    7. น้ํามัน 2T จํานวน 10 ลิตร X 110 บาท รวมท้ังสิ้น 
= 1,100 บาท     
    8. น้ํามัน 4T จํานวน 2 ลิตร X 115 บาท รวมท้ังสิ้น 
= 230 บาท 
    9. เอ็นตัดหญ้า จํานวน 10 ม้วน X 300 บาท รวม
ท้ังสิ้น = 3,000 บาท 
10. ก็อกน้ําตู้น้ําเย็น-น้ําร้อน จํานวน 1 โหล รวมท้ังสิ้น = 
1,140 บาท 
    11. ลูกฟุตซอล จํานวน 3 ลูก X 590 บาท รวมท้ังสิ้น 
= 1,770 บาท 
    12. ลุกตะกร้อ จํานวน 4 ลูก X 250 บาท รวมท้ังสิ้น 
= 1,000 บาท 
    13. ไม้แบดมินตัน จํานวน 5 คู่ X 385 บาท รวม
ท้ังสิ้น = 1,925 บาท 

ตอบแทน, 
ใช้สอย,วัสดุ 

102,480
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กิจกรรม รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลกัษณะ
ครุภัณฑ์/รปูแบบรายการท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 

หมวด
รายจ่าย 

จํานวน
เงิน 

     14. ลูกแบดมินตัน จํานวน 1 กระบอก รวมทั้งสิ้น = 
305 บาท 
    15. วัสดุสํานักงานอ่ืนๆ รวมท้ังสิ้น = 4,028 บาท 
รวมเป็นเงินท้ังสิ้น 102,480  บาท 

 

2. ปรับปรุงและซ่อมแซม
หอพัก 
รหัสเบิกจ่าย 202301250221 

ค่าใช้สอย 55,000 บาท 
    1. ค่าซ่อมรถตัดหญ้า/เคร่ืองเหวี่ยงหญ้า/เคร่ืองตัดแต่ง
กิ่ง รวมท้ังสิ้น = 10,000 บาท 
    2. ค่าซ่อมระบบโทรทัศน์ กล้องวงจรปิด รวมท้ังสิ้น = 
20,000 บาท 
    3. ค่าซ่อมเครื่องทําน้ําเย็น จํานวน 10 เคร่ือง X          
1,000 บาท รวมท้ังสิ้น = 10,000 บาท 
    4. ค่าซ่อมพัดลมภายในหอพัก รวมท้ังสิ้น = 5,000 
บาท 
    5. ค่าจ้างสูบสิ่งปฏิกูลหอพัก จํานวน 25 เท่ียว X         
400บาท รวมท้ังสิ้น = 10,000 บาท 
ค่าวัสดุ 137,095 บาท 
    1. เก้าอ้ีพลาสติกเกรดเอ จํานวน 150 ตัว X 200 
บาท รวมท้ังสิ้น = 30,000 บาท 
    2. มิเตอร์ไฟฟ้า จํานวน 15 ลูก X 550 บาท รวม
ท้ังสิ้น = 8,250 บาท 
    3. ชุดขาไฟแบบสปริง  36w จํานวน 10 ชุด X150บาท 
รวมท้ังสิ้น = 1,500 บาท 
    4. วัสดุไฟฟ้าอ่ืนๆ รวมท้ังสิ้น = 3,000 บาท 
    5. ก็อกน้ํา 4 หุน จํานวน 2 กล่อง X 900 บาท          
รวมท้ังสิ้น = 1,800 บาท 
    6. วาล์วอ่างล้างหน้า จํานวน 1 โหล รวมทั้งสิ้น = 
1,920 บาท 
    7. ฝักบัวอาบน้ํา จํานวน 2 โหล X 900 บาท รวมท้ังสิ้น
= 1,800 บาท 
    8. ลูกบิดประตู จํานวน 1 โหล รวมท้ังสิ้น = 2,160 
บาท 
    9. ลูกบิดห้องน้ํา จํานวน 1 โหล รวมท้ังสิ้น=1,800 
บาท 
    10. กาวทาท่อน้ําไทย 250 กรัม จํานวน 1 โหล          
รวมท้ังสิ้น = 1,440 บาท 
    11. มุ้งลวด จํานวน 2 ม้วน X 1,700 บาท รวมท้ังสิ้น 
= 3,400 บาท 
    12. สายฉีดชําระ จํานวน 1 โหล รวมทั้งสิ้น=1,440 
บาท 
    13. สายอ่างล้างหน้า จํานวน 1 โหล รวมทั้งสิ้น= 840 
บาท 

ใช้สอย,วัสดุ 192,095 
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กิจกรรม รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลกัษณะ
ครุภัณฑ์/รปูแบบรายการท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 

หมวด
รายจ่าย 

จํานวน
เงิน 

     14. วาล์วฝักบัว จํานวน 1 โหล รวมท้ังสิ้น =1,200 
บาท 
    15. ท่อ PVC ขนาด1/2 นิ้ว จํานวน 8 เส้น X 47 บาท 
รวมท้ังสิ้น = 376 บาท 
    16. ท่อ PVC ขนาด3/4 นิ้ว จํานวน 8 เส้น X 56 บาท 
รวมท้ังสิ้น = 448 บาท 
    17. ท่อ PVC ขนาด 1 นิ้ว จํานวน 6 เส้น X 89 บาท 
รวมท้ังสิ้น = 534 บาท 
    18. ท่อ PVC ขนาด 2 นิ้ว จํานวน 2 เส้น X 231 บาท 
รวมท้ังสิ้น = 462 บาท 
    19. วัสดุประปาอ่ืนๆ รวมท้ังสิ้น = 3,000 บาท 
    20. เสาปูน  หน้า 5 แบบมีฐาน ยาว 3 เมตร จํานวน 
27 ต้น X 450 บาท รวมท้ังสิ้น = 12,150 บาท 
    21. เสาปูน หน้า 5 แบบมีฐาน ยาว 2.5 เมตร จํานวน 
15 ต้น X 375 บาท รวมท้ังสิ้น = 5,625 บาท 
    22. น้อตจับยึด 6 นิ้ว จํานวน 2 กิโลกรัม X 100 บาท 
รวมท้ังสิ้น = 200 บาท 
    23. ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 2*4 นิ้ว 
จํานวน 6 ท่อน X 765 บาท รวมท้ังสิ้น = 4,590 บาท 
    24. ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ขนาด 3/4 นิ้ว จํานวน      
8 ท่อน X 400 บาท รวมท้ังสิ้น = 3,200 บาท 
    25. ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ขนาด 1 นิ้ว จํานวน 14 
ท่อน X 590 บาท รวมท้ังสิ้น = 8,260 บาท 
    26. ปูนผสม จํานวน 20 ลูก X 110 บาท รวมท้ังสิ้น 
= 2,200 บาท 
    27. ทรายหยาบ จํานวน 6 ลบ.ม.X 500 บาท รวม
ท้ังสิ้น = 3,000 บาท 
    28. ตะปู 3 นิ้ว จํานวน 2 ลัง X 500 บาท รวมท้ังสิ้น 
= 1,000 บาท 
    29. ขายึดกระเบื้อง จํานวน 300 ตัว X 8 บาท รวม
ท้ังสิ้น = 2,400 บาท 
    30. ช่องตาข่ายแบบตาสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 2.5 มม. 
จํานวน 3 ม้วน X 1,160 บาท รวมทั้งสิ้น = 3,480 บาท 
    31. เหล็กฉาบ ขาด 40*40 มม. จํานวน 2 ท่อน X 
300 บาท รวมทั้งสิ้น = 600 บาท 
    32. ลวดเชื่อม จํานวน 4 กล่อง X 145 บาท รวม
ท้ังสิ้น = 580 บาท 
    33. ประตู PVC บานเรียบ ขนาด 0.70*2 ม. จํานวน  
5 บาน X 1,750 บาท รวมท้ังสิ้น = 8,750 บาท 
    34. อ่างล้างหน้า จํานวน 5 อ่าง X 1690 บาท รวม
ท้ังสิ้น = 8,450 บาท 
    35. ไม้อัดยางพารา ขนาด 10 มม. เกรด A จํานวน      
8 แผ่น X 530 บาท รวมท้ังสิ้น = 4,240 บาท 
    36. วัสดุซ่อมแซม อ่ืนๆ รวมทั้งสิ้น = 3,000 บาท 
รวมเป็นเงินท้ังสิ้น 192,095  บาท 
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กิจกรรม รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลกัษณะ
ครุภัณฑ์/รปูแบบรายการท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 

หมวด
รายจ่าย 

จํานวน
เงิน 

3. งานสํานักงานสีเขียว 
รหัสเบิกจ่าย 202301250321 

ค่าใช้สอย 15,000 บาท 
    1. ค่าจ้างรถแม็คโครปรับภูมิทัศน์ภายในหอพัก 
จํานวน 6 ชั่วโมง X 1,500 บาท รวมท้ังสิ้น = 9,000 
บาท 
    2. ค่าจ้างรถไถปรับพ้ืนท่ีภายในหอพัก จํานวน 10 ชั่วโมง 
X 600 บาท รวมท้ังสิ้น = 6,000 บาท 
ค่าวัสดุ 9,000 บาท 
    1. ค่าหินคลุกปรับภูมิทัศน์ภายในหอพัก จํานวน 5 
เท่ียว X 1,800 บาท รวมท้ังสิ้น = 9,000 บาท 
รวมเป็นเงินท้ังสิ้น 24,000 บาท 

ใช้สอย,วัสดุ 24,000 

4. งานสวัสดิการหอพัก 
รหัสเบิกจ่าย 202301250421 

ค่าวัสดุ 85,992 บาท 
    1. น้ําด่ืม  จํานวน 12 เดือน รวมท้ังสิ้น = 80,000 
บาท 
    2. ยาพาราเซตามอลบรรจุ 1,000 เม็ด จํานวน 2 กระปุก 
X 250 บาท รวมท้ังสิ้น = 500 บาท 
    3. ยาพาราเซตามอลบบรจุ 100 เม็ด จํานวน 1 โหล   
รวมทั้งสิ้น = 480 บาท 
    4. ยาคลอรามิน จํานวน 2 กระปุก X 100 บาท          
รวมท้ังสิ้น = 200 บาท 
    5. ยาธาตุน้ําขาวขวดเล็ก จํานวน 8 โหล X 150 บาท 
รวมท้ังสิ้น = 1,200 บาท 
    6. ยาแก้ปวดท้องประจําเดือน จํานวน 1 กล่อง          
รวมท้ังสิ้น = 1,000 บาท 
    7. เบตาดีน จํานวน 2 โหล X 360 บาท รวมท้ังสิ้น= 720 
บาท 
    8. น้ําเกลือล้างแผลขวดเล็ก จํานวน 1 โหล รวม
ท้ังสิ้น = 240 บาท 
    9. หน้ากากอนามัย จํานวน 4 กล่อง X 120 บาท        
รวมท้ังสิ้น = 480 บาท 
    10. เกลือแร่ จํานวน 3 กล่อง X 80 บาท รวมท้ังสิ้น 
= 240 บาท 
    11. ผ้าก็อต 2*2 จํานวน 4 กล่อง X 50 บาท รวม
ท้ังสิ้น = 200 บาท 
    12. นีโอพอร์ จํานวน 2 กล่อง X 216 บาท รวมท้ังสิ้น 
= 432 บาท 
    13. คารามาย จํานวน 1 โหล X  300 บาท รวม
ท้ังสิ้น = 300 บาท 
รวมเป็นเงินท้ังสิ้น 85,992 บาท 

วัสดุ 85,992 
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กิจกรรม รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลกัษณะ
ครุภัณฑ์/รปูแบบรายการท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 

หมวด
รายจ่าย 

จํานวน
เงิน 

5. งานทําความสะอาดหอพัก 
รหัสเบิกจ่าย 202301250521 

ค่าวัสดุ 63,390 บาท 
    1. ไม้กวาดอ่อน จํานวน 24 มัด X 370 บาท รวมท้ังสิ้น 
= 8,880 บาท 
    2. ไม้กวาดแข็ง จํานวน 12 มัด X 320 บาท รวม
ท้ังสิ้น = 3,840 บาท 
    3. ผ้าม็อบดันฝุ่น จํานวน 12 ผืน X 380 บาท รวม
ท้ังสิ้น = 4,560 บาท 
    4. แปรงถูพ้ืนด้ามยาว จํานวน 10 อัน X 80 บาท        
รวมท้ังสิ้น = 800 บาท 

วัสดุ 63,390 

     5. น้ํายาล้างห้องน้ํา (กัดคราบสนิม) จํานวน 8 โหล X 
1,800 บาท รวมท้ังสิ้น = 14,400 บาท 
    6. น้ํายาถูพ้ืนประจําวัน จํานวน 6 โหล X 3,360 บาท 
รวมท้ังสิ้น = 20,160 บาท 
    7. น้ํายาเช็ดกระจก จํานวน 3 แกลลอน X 250 บาท 
รวมท้ังสิ้น = 750 บาท 
    8. ผ้าถูพ้ืนโบต้ัน จํานวน 20 ผืน X 180 บาท รวม
ท้ังสิ้น = 3,600 บาท 
    9. สก็อตไบร์ท 3 M จํานวน 6 โหล X 900 บาท          
รวมท้ังสิ้น = 5,400 บาท 
    10. วัสดุทําความสะอาดอ่ืน ๆ รวมท้ังสิ้น = 1,000 
บาท 
รวมเป็นเงินท้ังสิ้น 63,390 บาท 

 

6. แก้ปัญหางานอาคารหอพัก
กรณีเร่งด่วนและฉุกเฉิน 
รหัสเบิกจ่าย 202301250621 

ค่าใช้สอย 50,030 บาท 
    1. งานแก้ปัญหางานอาคารหอพักกรณีเร่งด่วนฉุกเฉิน 
(อาทิ เกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติ อาคารมีปัญหาเร่งด่วน
ฉุกเฉิน ได้แก่ ท่อน้ําอุดตัน ปั๊มน้ําชํารุด  หลังคาชาํรุด 
ประตูห้องพัก  หน้าต่าง  มุ้งลวด  เป็นต้น) รวมท้ังสิ้น = 
50,030 บาท 
รวมเป็นเงินท้ังสิ้น 50,030  บาท 

ใช้สอย 50,030 

7. งานปรับเปลี่ยนระบบท่อส่ง
น้ําภายในอาคารหอพักนารี
รัตน์และหอพักแก้วกัลยา 
รหัสเบิกจ่าย 202301250732 

ค่าสิ่งก่อสร้าง 402,000 บาท 
    1. งานปรับเปลี่ยนระบบท่อส่งน้ําภายในอาคารหอพัก
นารีรัตน์และหอพักแก้วกัลยา จํานวน 1 งาน รวมท้ังสิ้น 
= 402,000 บาท 
รวมเป็นเงินท้ังสิ้น 402,000 บาท 

สิ่งก่อสร้าง 402,000 

8. จัดซ้ือเคร่ืองสํารองไฟ
สําหรับกล้องวงจรปิดและ
คอมพิวเตอร์สํานักงาน 
รหัสเบิกจ่าย 202301250831 

ค่าครุภัณฑ์ 17,700 บาท 
    1. จัดซ้ือเคร่ืองสํารองไฟสําหรับกล้องวงจรปิดและ
คอมพิวเตอร์สํานักงาน จํานวน 3 เคร่ือง X 5,900 บาท
รวมท้ังสิ้น = 17,700 บาท 
(คุณลักษณะ  :  กําลังไฟด้านนอกไม่น้อยกว่า 1 KVA  600 
วัตต์  /สามารถสํารองไฟฟ้าได้ ไม่น้อยกว่า  15  นาที)  
 รวมเป็นเงินท้ังสิ้น 17,700 บาท 

ครุภัณฑ์ 17,700 
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กิจกรรม รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลกัษณะ
ครุภัณฑ์/รปูแบบรายการท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 

หมวด
รายจ่าย 

จํานวน
เงิน 

9. จัดซ้ือเคร่ืองบันทึกภาพ 8 
ช่องสัญญาณ สําหรับกล้อง
วงจรปิดหอพักชาย 
รหัสเบิกจ่าย 202301250931 

ค่าครุภัณฑ์ 3,500 บาท 
    1. เคร่ืองบันทึกภาพ 8 ช่องสัญญาณ สําหรับกล้อง
วงจรปิดหอพักชาย จํานวน 1 เคร่ือง รวมท้ังสิ้น= 3,500 
บาท 
(คุณลักษณะ : รองรับกล้องสงูสุด 8 กล้อง รองรับกล้อง 5 
ระบบ AHD/TVI/CVI/CVBS/IP CAM สามารถดูออนไลน์ได้) 
รวมเป็นเงินท้ังสิ้น 3,500  บาท 

ครุภัณฑ์ 3,500 

10. ค่าน้ําประปา 
รหัสเบิกจ่าย 
202301251022 

ค่าสาธารณูปโภค 
    1. ค่าน้ําประปา  จํานวน 12 เดือน รวมท้ังสิ้น=  
41,013 บาท  
รวมเป็นเงินท้ังสิ้น 41,013 บาท 

สาธารณูปโภค 41,013 

  รวมทั้งสิน้ 982,200
 
15. แนวทางการประเมินโครงการ 
      สิ่งที่ต้องการประเมิน 
  1. ผลสําเร็จของงานปรับปรุงซ่อมแซมก่อสรา้งและพัฒนาหอพัก    
  2. ผลการเบิกจา่ยงบประมาณ    
  3. ผลการดําเนินงานหอพัก  
      วธิีที่ใช้ในการประเมิน  

1. รายงานผลการดําเนินงานหอพัก   
2. สมดุคุมพัสดภุายในหอพัก   
3. แบบรายงานผลการปฏิบัติงานรายไตรมาส   
4. แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจ  

      ผู้ประเมิน  
หัวหน้างานหอพัก 

 
 
                                                                      ลงชือ่……………………………………………………..…ผู้ขออนุมตัโิครงการ 
               นายวันชัย    ตาเสน  

                                                           หัวหน้างานหอพัก 
 

                                                
                                                                        ลงชือ่……………….…………………………………………ผู้อนุมตัโิครงการ 
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชยัฤทธ์ิ   ศิลาเดช     
                                                                                   รกัษาราชการแทน 
        อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  
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มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
โครงการเงินรายได้  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 
 

แหลง่งบประมาณ  2, เงนิรายได้   
1.  โครงการ บริหารจัดการด้านสุขภาพและอนามัย    รหัสโครงการ 6260000001/20230126 
2.  ผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้อํานวยการกองพัฒนานักศึกษา    หนว่ยงาน งานอนามัยและสขุาภิบาล 
3.  โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวทิยาลัย 
     ยุทธศาสตร์ที ่06, ยุทธศาสตรท์ี่ 6 พัฒนาระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย 
     กลยุทธ ์0601, S1 ส่งเสริมสนับสนุนการแสดงความรับผิดชอบตอ่การบริหารงานมหาวิทยาลัยตามหลักธรรมาภิ
บาล 
     ตัวชีว้ัดที ่KPI : 1 ร้อยละของผู้บริหารทีส่่งรายงานการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลทุก 6 เดือน 
4.  โครงการสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจําปีของมหาวิทยาลัย 
     แผนงาน  แผนงานพ้ืนฐาน 
     ผลผลิต  ผู้สําเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
     งาน/โครงการ  งานบริหารจัดการ/พัฒนา/งานประกันคุณภาพการศึกษา 
5.  หลกัการและเหตุผล 
  สุขภาพอนามัยที่ดีเป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนา ทั้งน้ีเพราะเมื่อคนมีสุขภาพดีย่อมส่งผลให้การปฏิบัติหน้าที่
ต่างๆ ได้อย่างเต็มตามศักยภาพ  ดังน้ันการที่จะทําให้บุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงมีสุขภาพ
อนามัยที่ดี จําเป็นต้องให้บริการด้านการตรวจและดูแลสุขภาพอนามัยและส่งเสริมด้านการดูแลสุขภาพให้กับ
นักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากร 
6.  วัตถุประสงคโ์ครงการ 
  1.  เพ่ือจัดหาสิง่จําเป็นในการปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น  
  2.  เพ่ือส่งเสริมและให้ความรู้เก่ียวกับเรื่องสุขภาพและโรคเบ้ืองต้นกับนักศึกษาและบุคลากร  
  3.  เพ่ือให้ผูร้ับบริการเกิดความพึงพอใจตอ่การจัดสวัสดิการและเสรมิสร้างสุขภาพที่ด ี
7.  กลุ่มเป้าหมาย 
  นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย 
8.  รูปแบบกิจกรรม  
  1.  จัดซือ้/ตรวจรับ/เบิกจ่าย  
  2.  เสนอโครงการ/ดําเนินงาน/รายงานผลการดําเนินงาน /เบิกจ่าย 
9.  สถานทีดํ่าเนนิการ 
  ห้องพยาบาล  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
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10.  ตัวชีว้ัดความสําเร็จของโครงการ (Output) 
ตัวชีว้ัด(Indicators) หนว่ยนบั ค่าเป้าหมาย(Target) 

เชิงปริมาณ   
   1. รอ้ยละการเบิกจ่ายงบประมาณ ร้อยละ 80 
เชิงคุณภาพ    
   1. รอ้ยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ ร้อยละ 80 
เชิงเวลา   
   1. โครงการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาทีกํ่าหนด ร้อยละ 80 

 
 
11.  ตัวชีว้ัดความสําเร็จของกิจกรรม (Output) 

กิจกรรม ตัวชีว้ัด(Indicators) หนว่ย
นับ 

ค่าเป้าหมาย(Target) 
ปี 2561 ปี 2562 

ไตรมาส 1 
(ต.ค.61 – ธ.ค.61

ไตรมาส 2 
(ม.ค.62 – มี.ค.62

ไตรมาส 3 
(เม.ย.62 - มิ.ย.62

ไตรมาส 4 
(ก.ค.62 - ก.ย.62)

1. บริหารจัดการงาน
อนามัยและการปฐม
พยาบาล 

ตัวชี้วัดเชิงปรมิาณ : รอ้ย
ละการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ร้อยละ 80 80 80 - 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 
การจัดซือ้ยาและ
เวชภัณฑ์มีคุณภาพ 

ร้อยละ 95 95 95 - 

 
12. ผลทีค่าดวา่จะได้รับ 
  1. จัดหาเวชภัณฑ์ยารักษาโรคเบ้ืองต้นให้กับนักศึกษาและบุคลากร  
  2. จัดหากิจกรรมด้านสขุภาพและอนามัยให้กับนักศึกษาและบุคลากร  
  3. จัดทําบอร์ดให้ความรู้เก่ียวกับเรื่องสุขภาพและโรคต่าง ๆ 
 
13. แผนการดําเนินงาน   

กิจกรรม รวม
ทั้งสิน้ 

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน(บาท) 
ปี 2561 ปี 2562 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.61 – ธ.ค.61)
ไตรมาส 2 

(ม.ค.62 – มี.ค.62) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.62 – มิ.ย.62)
ไตรมาส 4 

(ก.ค.62 – ก.ย.62)

1. บริหารจัดการงานอนามัยและการปฐม
พยาบาล 

100,000 62,375 900 900 35,825 

 
 
 
 
 
 



228 
 

 

14. งบประมาณท่ีใช ้

กิจกรรม รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลกัษณะ
ครุภัณฑ์/รปูแบบรายการท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 

หมวด
รายจ่าย 

จํานวน
เงิน 

1. บริหารจัดการงานอนามัย 
รหัสเบิกจ่าย 202301260121 

ค่าวัสดุ 100,000 บาท 
    1. ยาธาตุน้ําแดง 180 ml.จํานวน 100 ขวด X 12 บาท 
รวมท้ังสิ้น = 1,200 บาท 
    2. ยาอมมะแว้ง จํานวน 20 กล่อง X 180 บาท รวมท้ังสิ้น 
= 3,600 บาท 
    3. ผ้าปิดจมูกใยสังเคราะห์ 3 ชั้น จํานวน 40 กล่อง  X 
80 บาท รวมท้ังสิ้น = 3,200 บาท 
    4. ยาแก้ไอน้ําดํา 60 ml. จํานวน 200 ขวด X 8 บาท 
รวมท้ังสิ้น = 1,600 บาท 
    5. PARACETAMOL จํานวน 13 ขวด X 270 บาท รวม
ท้ังสิ้น = 3,510 บาท 
    6. DICLOFENAC 30g จํานวน 200 หลอด X 17 บาท 
รวมท้ังสิ้น = 3,400 บาท 
    7. CHLORPHENITAMINE 4mg จํานวน 30 ขวด X 60 
บาท รวมท้ังสิ้น = 1,800 บาท 
    8. ALUMINUM จํานวน 10 ขวด X 380 บาท รวมทั้งสิ้น = 
3,800 บาท     
    9. DEXTROMETHORPHAN จํานวน 20 ขวด X 110 บาท 
รวมท้ังสิ้น = 2,200 บาท 
    10. POLY OPH(12) ขวด จํานวน 10 โหล X 384 บาท 
รวมท้ังสิ้น = 3,840 บาท 
    11. MEFENSTAR จํานวน 10 ขวด X 330 บาท        
รวมท้ังสิ้น = 3,300 บาท 
    12. ยาธาตุน้ําขาว ขนาดเล็ก (12) จํานวน 20 โหล  X 
170 บาท รวมทั้งสิ้น = 3,400 บาท 
    13. ยาหม่องตลับเล็ก จํานวน 20 โหล X 65 บาท         
รวมท้ังสิ้น = 1,300 บาท 
    14. VITAMIN C จํานวน 10 ขวด X 250 บาท รวมท้ังสิ้น = 
2,500 บาท 
    15. DIMEN จํานวน 6 ขวด X 310 บาท รวมทั้งสิ้น = 
1,860 บาท 
    16. POVADINE 15ml(12) จํานวน 10 โหล X 180บาท 
รวมท้ังสิ้น = 1,800 บาท 
    17. เกลือแร่ สตองเค จํานวน 10 กล่อง X 80 บาท 
รวมท้ังสิ้น = 800 บาท 
    18. เกลือแร่แก้ท้องเสีย จํานวน 6 กล่อง X 200 บาท 
รวมท้ังสิ้น = 1,200 บาท 
    19. เทนโซพล๊าส จํานวน 40 กล่อง X 70 บาท รวมทั้งสิ้น   
= 2,800 บาท 

วัสดุ 100,000 
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กิจกรรม รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลกัษณะ
ครุภัณฑ์/รปูแบบรายการท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 

หมวด
รายจ่าย 

จํานวน
เงิน 

     20. ซองใส่ยาแบบใส่ ขนาด 3 นิ้ว 5 นิ้ว 7 นิ้ว จํานวน 
60 ห่อ X 60 บาท รวมท้ังสิ้น = 3,600 บาท 
    21. น้ํายาล้างตา จํานวน 6 ขวด X 40 บาท รวมท้ังสิ้น 
= 240 บาท 
    22. แอมโมเนีย 30ml. จํานวน 10 โหล X 180 บาท 
รวมท้ังสิ้น = 1,800 บาท 
    23. ผ้าก๊อซแผ่น 3x3 จํานวน 10 กล่อง X 70 บาท 
รวมท้ังสิ้น = 700 บาท 
    24. ผ้าก๊อซแผ่น 4x4 จํานวน 10 กล่อง X 90 บาท 
รวมท้ังสิ้น = 900 บาท 
    25. ฟาร์มาแคร์ 2 นิ้ว จํานวน 10 กล่อง X 180 บาท 
รวมท้ังสิ้น = 1,800 บาท 
    26. ฟาร์มาแคร์ 3 นิ้ว จํานวน 10 กล่อง X 210 บาท 
รวมท้ังสิ้น = 2,100 บาท 
    27. เข็ม ขนาด 24Gx1นิ้ว จํานวน 2 กล่อง  X 150
บาท รวมท้ังสิ้น = 300 บาท 
    28. ไซร้ิงพลาสติก ไม่ติดเข็ม 10ml. จํานวน 1 กล่อง  
รวมท้ังสิ้น = 300 บาท 
    29. ตาข่ายปิดแผล จํานวน 20 กล่อง X 100 บาท รวม
ท้ังสิ้น = 2,000 บาท 
    30. แคริฟิกซ์ สตอซ จํานวน 36 กล่อง X 45 บาท รวม
ท้ังสิ้น = 1,620 บาท 
    31. น้ําเกลือล้างแผน จํานวน 11 ขวด X 60 บาท  
รวมท้ังสิ้น = 660 บาท    
    32. เจลว่านหางจระเข้ จํานวน 6 หลอด  X 50บาท 
รวมท้ังสิ้น = 300 บาท 
    33. ถุงมือยาง M จํานวน 10 กล่อง X 160 บาท           
รวมท้ังสิ้น = 1600 บาท 
    34. HIMLOMIDE ยาแก้ท้องเสีย จํานวน 10 ขวด X 350 
บาท รวมท้ังสิ้น = 3,500 บาท 
    35. ซิลเวอร์เดอร์ม จํานวน 3 หลอด X 100 บาท  รวม
ท้ังสิ้น = 300 บาท 
    36. BETAMETHASONE 5g จํานวน 200 หลอด X  8
บาท รวมท้ังสิ้น = 1,600 บาท 
    37. AMOXICILLIN จํานวน 10 ขวด X 1250 บาท รวม
ท้ังสิ้น = 12,500 บาท 
    38. IBUPROFEN 200g จํานวน 20 ขวด X 220 บาท 
รวมท้ังสิ้น = 4,400 บาท  
39. CARMINATVE 180 ml จํานวน 102 ขวด X 10บาท 
รวมท้ังสิ้น = 1,020 บาท 
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กิจกรรม รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลกัษณะ
ครุภัณฑ์/รปูแบบรายการท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 

หมวด
รายจ่าย 

จํานวน
เงิน 

      40. ETHYL ALCOHOL 70% 450ml จํานวน 10 ขวด  
X 90 บาท รวมท้ังสิ้น = 900 บาท 
    41. ETHYL ALCOHOL 70% 60ml จํานวน 200 ขวด  X 
9 บาท รวมทั้งสิ้น = 1,800 บาท 
    42. หมึกสี HP จํานวน 5 กล่อง X 350บาท รวมทั้งสิ้น = 
1,750 บาท 
    43. หมึกดํา HP จํานวน 5 กล่อง X 350บาท รวมท้ังสิ้น 
= 1,750 บาท 
    44. แม็กซ์เย็บกระดาษ จํานวน 1 อัน รวมทั้งสิ้น= 70 บาท 
    45. ลูกแม็กซ์เย็บกระดาษ NO.35-1M จํานวน 6 กล่อง  
X 15 บาท รวมท้ังสิ้น = 90 บาท 
    46. ลูกแม็กซ์เย็บกระดาษ NO.10-1M จํานวน 7 กล่อง  
X 10 บาท รวมท้ังสิ้น = 70 บาท 
    47. กระดาษถ่ายเอกสาร A4 80 แกรม จํานวน 5 รีม  
X 110 บาท รวมท้ังสิ้น = 550 บาท 
    48. กระดาษสต๊ิกเกอร์ขาวด้าน (50แผ่น) จํานวน 5 รีม  
X 150 บาท รวมท้ังสิ้น = 750 บาท 
    49. ถ่าน AA (แพค 4ก้อน) จํานวน 4 แพค X 80 บาท 
รวมท้ังสิ้น = 320 บาท 
    50. ค่าซักผ้าปูเตียง จํานวน 12 คร้ัง X 300 บาท        
รวมท้ังสิ้น = 3,600 บาท 
รวมเป็นเงินท้ังสิ้น  100,000  บาท 

 

  รวมทั้งสิน้ 100,000
 
15. แนวทางการประเมินโครงการ 
      สิ่งที่ต้องการประเมิน 
  วัสดุ และเวชภัณฑ์ยามีเพียงพอเพ่ือให้บริการ 
      วธิีที่ใช้ในการประเมิน  

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ รายงานความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
      ผู้ประเมิน  

ผู้อํานวยการกองพัฒนานักศึกษา 
                                                                      ลงชือ่……………………………………………………..…ผู้ขออนุมตัโิครงการ 
      นางกมลวรรณ    แก้วไชยชาต ิ  

                                           ผูอ้ํานวยการกองพัฒนานักศึกษา 
                                                
                                                                        ลงชือ่……………….…………………………………………ผู้อนุมตัโิครงการ 
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชยัฤทธ์ิ   ศิลาเดช     
                                                                                 รักษาราชการแทน 
        อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  
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มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 

คําของบประมาณ ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

แหลง่งบประมาณ  2, เงินรายได้   
1. โครงการ บริหารจัดการมหาวิทยาลัยฯ เมืองราชบุร ี รหัสโครงการ 6245000001 
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ สํานักงานมหาวิทยาลัยในเมอืงราชบุรี  หนว่ยงาน มหาวิทยาลัยฯ ในเมอืงราชบุรี 
3. โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 
     ยุทธศาสตร์ที่ 06, ยุทธศาสตรท์ี่ 6 พัฒนาระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย 
     กลยุทธ ์0601, S1 ส่งเสริมสนับสนุนการแสดงความรับผิดชอบตอ่การบริหารงานมหาวิทยาลัยตามหลักธรรมาภิบาล 
     ตัวชีว้ัดที ่KPI : 1 ร้อยละของผู้บริหารที่ส่งรายงานการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลทุก 6 เดอืน 
4. โครงการสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจําปีของมหาวิทยาลัย 
     แผนงาน  แผนงานพ้ืนฐาน 
     ผลผลิต [plansubtype] 
     งาน/โครงการ  งานบริหารจัดการ/พัฒนา/งานประกันคุณภาพการศึกษา 
5. หลักการและเหตุผล 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้จดัตั้งมหาวิทยาลยัในเมืองราชบุรี ข้ึนเพ่ือขยายโอกาสทาง
การศึกษาและบริการวิชาการให้แก่ประชาชนในทอ้งที่  มหาวิทยาลัยในเมือง ประกอบไปด้วย 1) วิทยาลัยมวยไทย
และการแพทย์แผนไทย 2) โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 3) การจัดการศึกษาภาคพิเศษ 
และ 4) สํานักงานมหาวิทยาลัยในเมอืงราชบุรี  ดําเนินการภายใต้นโยบาย ยุทธศาสตร์ และพันธกิจหลักของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงคอื การจัดการศึกษา (การผลิตบัณฑิต) การวิจัย (การพัฒนาวิชาการและสร้าง
องค์ความรู้) การบริการวิชาการแก่สงัคม การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม เพ่ือให้การปฏิบัติพันธกิจในด้านต่าง ๆ ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงไดด้ําเนินไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ นโยบาย และระเบียบขอ้บังคับต่าง ๆ 
ที่วางไว้ ด้วยความเรียบร้อย เหมาะสม โปรง่ใส และตรวจสอบได้ และเพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพ
และประสิทธิภาพ  
6. วัตถุประสงค์โครงการ 
 1. เพ่ือพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยในเมอืงให้มคีุณภาพย่ิงขึ้นและสอดคลอ้งกับภารกิจของ
มหาวิทยาลัย  2. พัฒนาและปรับปรุงสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยในเมือง คอื
วิทยาลัยมวยไทยและการแพทย์แผนไทย  โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  3. พัฒนาและ
ปรับปรุงสนับสนุนการเรียนการสอนภาคพิเศษ  
7. กลุ่มเป้าหมาย 
 นักศึกษาภาคปกติ ภาคพิเศษ ทุกสาขาวิชาที่เรียนที่ศูนย์การเรียนรู้ในเมือง  นักเรียนโรงเรียนสาธิต ครู
อาจารย์ และบุคคลทั่วไป  
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8. รูปแบบกิจกรรม  
 บริหารจัดการมหาวิทยาลัยในเมืองราชบุร ี 
9. สถานที่ดําเนินการ 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เมอืงราชบุรี 
10.  ตัวชีว้ัดความสําเร็จของโครงการ (Output) 

ตัวชี้วัด(Indicators) หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ ร้อยละ 80 
เชิงคุณภาพ    
   1. ผลการประเมินการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีของผู้บริหาร คะแนน 4 
   2. ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ร้อยละ 80 
เชิงเวลา   
   1. โครงการแลว้เสร็จภายในระยะเวลาท่ีกําหนด ร้อยละ 80 

 
11.  ตัวชีว้ัดความสําเร็จของกิจกรรม (Output) 

กิจกรรม ตัวชี้วัด(Indicators) หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย(Target) 
ปี 2561 ปี 2562 
ไตรมาส 1

(ต.ค.61 – ธ.ค.61) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.62 – มี.ค.
62) 

ไตรมาส 3
(เม.ย.62 - มิ.ย.

62) 

ไตรมาส 4
(ก.ค.62 - ก.ย.62) 

1. งานซ่อมบํารุง ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อย
ละการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ร้อยละ 80.00 80.00 80.00 80.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 
ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 

ร้อยละ 80.00 80.00 80.00 80.00 

2. จัดซ้ือวัสดุ
โสตทัศนูปกรณ์ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อย
ละเบิกจ่ายงบประมาณ 

ร้อยละ 80.00 80.00 80.00 80.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 
ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 

ร้อยละ 80.00 80.00 80.00 80.00 

3. จัดซ้ือวัสดุงานอาคาร
สถานท่ี 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อย
ละเบิกจ่ายงบประมาณ 

ร้อยละ 80.00 80.00 80.00 80.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 
ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 

ร้อยละ 80.00 80.00 80.00 80.00 

4. จัดซ้ือวัสดุทําความ
สะอาด 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อย
ละการเบิกจ่าย
งบประมาณ 
 

ร้อยละ 80.00 80.00 80.00 80.00 
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กิจกรรม ตัวชี้วัด(Indicators) หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย(Target) 
ปี 2561 ปี 2562 
ไตรมาส 1

(ต.ค.61 – ธ.ค.61) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.62 – มี.ค.
62) 

ไตรมาส 3
(เม.ย.62 - มิ.ย.

62) 

ไตรมาส 4
(ก.ค.62 - ก.ย.62) 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 
ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 

ร้อยละ 80.00 80.00 80.00 80.00 

5. จัดซ้ือวัสดุสํานักงาน ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อย
ละการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ร้อยละ 80.00 80.00 80.00 80.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 
ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 

ร้อยละ 80.00 80.00 80.00 80.00 

6. จัดซ้ือน้ําด่ืม ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อย
ละการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ร้อยละ 80.00 80.00 80.00 80.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 
ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 

ร้อยละ 80.00 80.00 80.00 80.00 

7. จัดซ้ือน้ํามันตัดหญ้า ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อย
ละการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ร้อยละ 80.00 80.00 80.00 80.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 
ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 

ร้อยละ 80.00 80.00 80.00 80.00 

8. สาธารณูปโภค 
(น้ําประปา) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อย
ละเบิกจ่ายงบประมาณ 

ร้อยละ 80.00 80.00 80.00 80.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 
ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 

ร้อยละ 80.00 80.00 80.00 80.00 

9. อบรมและการป้องกัน
และระงับอัคคีภัยประจําปี 
2562 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 
จํานวนผู้เข้าอบรม 

คน 0.00 0.00 40.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 
บุคลากรมีความรู้พ้ืนฐาน
การป้องกันและระงับ
อัคคีภัย 

ร้อยละ 0.00 0.00 80.00 0.00 

10. ปรับปรุงและพัฒนา
สํานักงานสีเขียว (Green 
office) และสถานศึกษา
ปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อย
ละการเบิกจ่าย
งบประมาณ 
 
 

ร้อยละ 80.00 80.00 80.00 80.00 
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กิจกรรม ตัวชี้วัด(Indicators) หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย(Target) 
ปี 2561 ปี 2562 
ไตรมาส 1

(ต.ค.61 – ธ.ค.61) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.62 – มี.ค.
62) 

ไตรมาส 3
(เม.ย.62 - มิ.ย.

62) 

ไตรมาส 4
(ก.ค.62 - ก.ย.62) 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 
ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 

ร้อยละ 80.00 80.00 80.00 80.00 

11. บริหารและพัฒนา
สํานักงานมหาวิทยาลัยใน
เมืองราชบุรี 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อย
ละการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

กิจกรรม 80.00 80.00 80.00 80.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 
ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 

ร้อยละ 80.00 80.00 80.00 80.00 

12. จัดซ้ือกระดานไวท์
บอร์ดเคล่ือนท่ี 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 
กระดานไวท์บอร์ด
เคลื่อนท่ี 

ชุด 1.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 
กระดานไวท์บอร์ด
เคลื่อนท่ีเป็นไปตาม
คุณลักษณะท่ีกําหนด 

ร้อยละ 100.00 0.00 0.00 0.00 

13. จัดซ้ือรถเข็นของ
เอนกประสงค์ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 
รถเข็นของเอนกประสงค ์

คัน 1.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 
รถเข็นของเอนกประสงค์
เป็นไปตามคุณลักษณะท่ี
กําหนด 

ร้อยละ 100.00 0.00 0.00 0.00 

14. จัดซ้ือรถเข็นเหล็ก 2 
ล้อ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 
รถเข็นเหล็ก 2 ล้อ 

คัน 1.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 
รถเข็นเหล็ก 2 ล้อเป็นไป
ตามคุณลักษณะท่ีกําหนด 

ร้อยละ 80.00 0.00 0.00 0.00 

15. จัดซ้ือเคร่ืองฉีดน้ํา
แรงดันสูง 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 
เคร่ืองฉีดน้ําแรงดันสูง 

เครื่อง 1.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 
เคร่ืองฉีดน้ําแรงดันสูง
เป็นไปตามคุณลักษณะท่ี
กําหนด 

ร้อยละ 80.00 0.00 0.00 0.00 

16. จัดซ้ือถังเก็บน้ําบนดิน ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ถัง
เก็บน้ําบนดิน 

ถัง 1.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ถัง
เก็บน้ําบนดินเป็นไปตาม
คุณลักษณะท่ีกําหนด 

ร้อยละ 80.00 0.00 0.00 0.00 
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กิจกรรม ตัวชี้วัด(Indicators) หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย(Target) 
ปี 2561 ปี 2562 
ไตรมาส 1

(ต.ค.61 – ธ.ค.61) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.62 – มี.ค.
62) 

ไตรมาส 3
(เม.ย.62 - มิ.ย.

62) 

ไตรมาส 4
(ก.ค.62 - ก.ย.62) 

17. จัดซ้ือนั่งร้านเหล็ก ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 
นั่งร้านเหล็ก 

ชุด 3.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 
นั่งร้านเหล็กเป็นไปตาม
คุณลักษระท่ีกําหนด 

ร้อยละ 80.00 0.00 80.00 0.00 

12. ผลทีค่าดวา่จะได้รับ 
 1. อาคารสถานที่ สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทางกายภาพ และสิ่งอํานวยความสะดวกมีปรมิาณเพียงพอและมี
คุณภาพพร้อมใช้งาน 2. มหาวิทยาลัยในเมอืงเป็นมหาวิทยาลัยย่ังยืน ภายใตโ้ครงการสํานักงานสีเขียว และสภาน
ศึกษาปลอดภัย 
13. แผนการดําเนินงาน   

กิจกรรม หน่วยนับ รวมทั้งสิ้น 
แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงนิ(บาท) 

ปี 2561 ปี 2562 
ไตรมาส 1

(ต.ค.61 – ธ.ค.61) 
ไตรมาส 2

(ม.ค.62 – มี.ค.62) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.62 – มิ.ย.62) 
ไตรมาส 4

(ก.ค.62 – ก.ย.62) 
1. งานซ่อมบํารุง กิจกรรม 150,000.00 17,500.00 42,500.00 42,500.00 47,500.00
2. จัดซ้ือวัสดุโสตทัศนูปกรณ ์ กิจกรรม 58,500.00 5,750.00 29,250.00 9,750.00 13,750.00
3. จัดซ้ือวัสดุงานอาคารสถานที ่ กิจกรรม 65,000.00 8,750.00 18,750.00 18,750.00 18,750.00
4. จัดซ้ือวัสดุทําความสะอาด กิจกรรม 103,500.00 25,875.00 25,875.00 25,875.00 25,875.00
5. จัดซ้ือวัสดุสาํนักงาน กิจกรรม 34,340.00 4,585.00 8,585.00 10,585.00 10,585.00
6. จัดซ้ือนํ้าด่ืม กิจกรรม 41,760.00 10,440.00 10,440.00 10,440.00 10,440.00
7. จัดซ้ือนํ้ามันตัดหญ้า กิจกรรม 14,400.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00
8. สาธารณูปโภค (นํ้าประปา) กิจกรรม 72,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00
9. อบรมและการป้องกันและ
ระงับอคัคีภยัประจําปี 2562 

กิจกรรม 25,000.00 0.00 0.00 25,000.00 0.00

10. ปรับปรุงและพฒันา
สํานักงานสเีขียว (Green office) 
และสถานศึกษาปลอดภัยอย่าง
ต่อเน่ือง 

กิจกรรม 20,000.00 3,000.00 5,000.00 5,000.00 7,000.00

11. บริหารและพฒันาสาํนักงาน
มหาวิทยาลยัในเมอืงราชบุรี 

กิจกรรม 54,860.00 3,360.00 8,680.00 29,920.00 12,900.00

12. จัดซ้ือกระดานไวทบ์อร์ด
เคลือ่นที ่

ครั้ง 4,800.00 4,800.00 0.00 0.00 0.00

13. จัดซ้ือรถเข็นของ
เอนกประสงค ์

ครั้ง 2,850.00 2,850.00 0.00 0.00 0.00

14. จัดซ้ือรถเข็นเหล็ก 2 ล้อ ครั้ง 1,800.00 1,800.00 0.00 0.00 0.00
15. จัดซ้ือเครือ่งฉีดนํ้าแรงดันสูง ครั้ง 4,350.00 4,350.00 0.00 0.00 0.00
16. จัดซ้ือถังเก็บนํ้าบนดิน ครั้ง 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00
17. จัดซ้ือน่ังร้านเหล็ก ครั้ง 4,500.00 4,500.00 0.00 0.00 0.00
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14. งบประมาณท่ีใช ้

รหัสกิจกรรม กิจกรรม 
รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/
คุณลักษณะครุภัณฑ์/รูปแบบ
รายการที่ดินและสิง่ก่อสร้าง 

หมวดรายจ่าย จํานวนเงิน 

202301280121 1. งานซ่อมบํารุง รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 150000 
บาท

ใช้สอย 150,000.00

202301280221 2. จัดซื้อวัสดุโสตทัศนูปกรณ ์  
 
 
รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 58,500 บาท 

ใช้สอย,วัสดุ 58,500.00

202301280321 3. จัดซื้อวัสดุงานอาคารสถานท่ี  
รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 65,000 บาท 

วัสดุ 65,000.00

202301280421 4. จัดซื้อวัสดุทําความสะอาด  
 
รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 103,500 
บาท

วัสดุ 103,500.00

202301280521 5. จัดซื้อวัสดุสํานักงาน  
 
รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 34,340 บาท 

วัสดุ 34,340.00

202301280621 6. จัดซื้อน้ําด่ืม  
 
รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 41,760 บาท 

วัสดุ 41,760.00

202301280721 7. จัดซื้อน้ํามันตัดหญ้า รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 14,400 บาท วัสดุ 14,400.00
202301280822 8. สาธารณูปโภค (น้ําประปา)  

รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 72,000 บาท 

ใช้สอย 72,000.00

202301280921 9. อบรมและการป้องกันและระงับ

อัคคีภัยประจําปี 2562 

 
รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 25000 บาท 

ตอบแทน,ใช้
สอย,วัสดุ 

25,000.00

202301281021 10. ปรับปรุงและพัฒนาสํานักงานสี

เขียว (Green office) และ
สถานศึกษาปลอดภัยอย่างต่อเน่ือง 

 
รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 20000 บาท 

วัสดุ 20,000.00

202301281121 11. บริหารและพัฒนาสํานักงาน
มหาวิทยาลัยในเมืองราชบุรี 

 
รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 54,860 บาท 

ใช้สอย,วัสดุ 54,860.00

202301281231 12. จัดซื้อกระดานไวท์บอร์ดเคล่ือนที่ กระดาษไวท์บอร์ดเคล่ือนที่ ชนิด
หน้าเดียว  

ครุภัณฑ์ 4,800.00
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รหัสกิจกรรม กิจกรรม 
รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/
คุณลักษณะครุภัณฑ์/รูปแบบ
รายการที่ดินและสิง่ก่อสร้าง 

หมวดรายจ่าย จํานวนเงิน 

-ขนาด 120 * 240 ซม.  
-พร้อมขาต้ังและล้อเล่ือน 
-มีรางวางแปรงลบกระดานและที่
เสียบปากกา 
รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 4,800 บาท 
 
รายการครุภัณฑ์ 
1. กระดานไวท์บอร์ดเคล่ือนที่ 

ราคา 4800 จํานวน 1 ชุด รวม

เป็นเงิน 4,800.00 บาท 
รวมค่าครุภัณฑ์ เปน็เงิน 
4,800.00 บาท 

202301281331 13. จัดซื้อรถเข็นของเอนกประสงค์ รถเข็นของเอนกประสงค์ จํานวน 
1 ตัว 
-ขนาด 915*615*860 ซม. 
-รถเข็นของพ้ืนเหล็กชั้นเดียว 
-รับน้ําหนักได้ไม่น้อยกว่า 300 
กิโลกรัม 
-มือจับพับได้ 
-ล้อยาง 4 ล้อ 
รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 2,850 บาท 
 
รายการครุภัณฑ์ 
1. รถเข็นของเอนกประสงค์ 

ราคา 2850 จํานวน 1 ตัว รวม
เป็นเงิน 2,850.00 บาท 
รวมค่าครุภัณฑ์ เปน็เงิน 
2,850.00 บาท 

ครุภัณฑ์ 2,850.00

202301281431 14. จัดซื้อรถเข็นเหล็ก 2 ล้อ รถเข็นเหล็ก 2 ล้อ จํานวน 1 ตัว 
-รับนําหนักไม่น้อยกว่า 100 
กิโลกัม 
-มือจับยางกันล่ืน 
รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 1,800 บาท 

ครุภัณฑ์ 1,800.00
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รหัสกิจกรรม กิจกรรม 
รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/
คุณลักษณะครุภัณฑ์/รูปแบบ
รายการที่ดินและสิง่ก่อสร้าง 

หมวดรายจ่าย จํานวนเงิน 

รายการครุภัณฑ์
1. รถเข็นเหล็ก 2 ล้อ ราคา 

1800 จํานวน 1 ตัว รวมเป็นเงิน 

1,800.00 บาท 
รวมค่าครุภัณฑ์ เปน็เงิน 
1,800.00 บาท 

202301281531 15. จัดซื้อเคร่ืองฉีดน้ําแรงดันสูง เคร่ืองฉีดน้ําแรงดันสูง จํานวน 1 
เคร่ือง 
-มอเตอร์กําลังไม่น้อยกว่า 1400 
วัตต์ 
-ใช้งานไฟฟ้าสองสาย แรงดัน 

220v ความถี่ 50 เฮิร์ท 
-มีหัวฉีดน้ําพร้อมก้านหัวฉีดแบบ
ก้านยาวปรับองศาฉีดและก้าน
หัวฉีดแบบส้ันรวมท้ังหัวฉีดแบบ
ระเบิด Flow Rate ได้ถึง 
300L/hr 
-สายทนแรงดันสูง ยาวไม่น้อย

กว่า 10 เมตร 
-ทําแรงดันนํ้าสูงสุดได้ 100 Bar 
-มีระบบหยุดน้ําอัติโนมัติเมื่อ

ปล่อยไกหัวฉีด Auto stop 
-รับประกันตัวเคร่ือง 1 ปี 
รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 4,350 บาท 
 
รายการครุภัณฑ์ 
1. เคร่ืองฉีดน้ําแรงดันสูง ราคา 
4,350 จํานวน 1 ชุด รวมเป็น

เงิน 4,350.00 บาท 
รวมค่าครุภัณฑ์ เปน็เงิน 
4,350.00 บาท 

ครุภัณฑ์ 4,350.00

202301281631 16. จัดซื้อถังเก็บน้ําบนดิน ถังเก็บน้ําบนดิน จํานวน 1 ถัง 
-ถังเก็บน้ําบนดิน คณุภาพสูง

ครุภัณฑ์ 5,000.00
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รหัสกิจกรรม กิจกรรม 
รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/
คุณลักษณะครุภัณฑ์/รูปแบบ
รายการที่ดินและสิง่ก่อสร้าง 

หมวดรายจ่าย จํานวนเงิน 

เคลือบและกันเชื้อแบคทีเรีย
-กันร่ัวซึมได้มาตรฐานสากล 
-เส้นผ่าศูนย์กลางทรงกระบอกไม่

เกิน 90 ซม. ความสูงแปลตาม
ความกว้าง มีความจําเป็นต้อง
ติดต้ังในพ้ืนที่จํากัดและมีประตู
ทางเข้าแคบ 
-ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 700 
ลิตร 
รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 5,000 บาท 
 
รายการครุภัณฑ์ 
1. ถังเก็บน้ําบนดิน ความจุ 700 

ลิตร ราคา 5000 จํานวน 1 

รายการ รวมเป็นเงิน 5,000.00 
บาท 
รวมค่าครุภัณฑ์ เปน็เงิน 
5,000.00 บาท 

202301281731 17. จัดซื้อนั่งร้านเหล็ก นั่งร้านเหล็ก จํานวน 3 ชุด 
-ทําจากเหล็กหนาไม่น้อยกว่า 

1.8 มิลลิเมตร 
-ขนาดมาตรฐาน 170 ซม. * 

180 ซม. * 120 ซม. 
-ส่วนประกอบในหน่ึงชุด คือ ขา

ต้ังน่ังร้าน 2 ขา, ฝาครอบ  1 ชิ้น

,  กากบาท 2 ชิ้น,  ข้อต่อ 4 ตัว 
รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 4,500 บาท 
รายการครุภัณฑ์ 
1. นั่งร้านเหล็ก ราคา 1500 

จํานวน 3 ชุด รวมเป็นเงิน 

4,500.00 บาท 
รวมค่าครุภัณฑ์ เปน็เงิน 
4,500.00 บาท 

ครุภัณฑ์ 4,500.00

   รวมท้ังสิ้น 662,660.00
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15. แนวทางการประเมินโครงการ 
      สิ่งที่ต้องการประเมิน 
 1. ให้ผู้ใช้บริการสถานที่เป็นผูป้ระเมินโดยใชแ้บบสํารวจ 2. รายงานผลการดําเนินงานประจําปี 
      วธิีที่ใช้ในการประเมิน  

1. แบบสํารวจ 2. รายงานผลไตรมาส 
      ผู้ประเมิน  

ผู้ใช้บริการสถานที่มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบ้่านจอมบึง เมืองราชบุร ีนักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ 
บุคลากร  
 

 
ลงชื่อ.....................................................ผู้ขออนุมตัโิครงการ 

                            (สํานักงานมหาวิทยาลัยในเมอืงราชบุรี)    
                                                                           
                          ลงชือ่.....................................................ผู้อนุมัตโิครงการ 
                          ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัยฤทธ์ิ   ศลิาเดช       
                                           รักษาราชการแทน 
                อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง     
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มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
คําของบประมาณ ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 
แหลง่งบประมาณ  2, เงินรายได้   
1. โครงการ พัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยฯเมืองราชบุร ี รหัสโครงการ 6245000002 
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ สํานักงานมหาวิทยาลัยในเมอืง  หนว่ยงาน มหาวิทยาลัยฯ ในเมืองราชบุร ี
3. โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 
     ยุทธศาสตร์ที่ 06, ยุทธศาสตรท์ี่ 6 พัฒนาระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย 
     กลยุทธ ์0604, S4 ส่งเสริมสนับสนุนการดําเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
     ตัวชีว้ัดที ่KPI : 4 ร้อยละของหน่วยงานที่ดําเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
4. โครงการสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจําปีของมหาวิทยาลัย 
     แผนงาน  แผนงานยุทธศาสตร ์
     ผลผลิต [plansubtype] 
     งาน/โครงการ  งานพัฒนาบุคลากร 
5. หลักการและเหตุผล 
 สํานักงานมหาวิทยาลัยในเมอืง เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนในการจัดการศึกษาให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพและ
ดําเนินการบริหารจัดการเพ่ือให้สอดคลอ้งกับประเด็นยุทธศาตร์ของมหาวิทยาลัย ดังน้ี 1) การบริหารจัดการและ
บริการอย่างมีคุณภาพ พัฒนาสิ่งสนับสนุนการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 2) พัฒนาอาคารสถานที่และการ
จัดการภูมิทัศน์อย่างมีคุณภาพ 3) พัฒนาบุคลากรและสวัสดิการอย่างมีคุณภาพ 4) พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสือ่สารอย่างมีคุณภาพ จําเป็นต้องมีการพัฒนาการปฏิบัติงานด้านการบริการ และการทํางานให้เกิด
ประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น เพ่ือให้ผู้ใช้บริการได้รับความพึงพอใจทั้งในด้านคุณภาพของงาน และคุณภาพของบุคลากร 
ดังน้ันบุคลากรของสํานักงานศูนย์การเรียนรู้ในเมอืงจึงจําเป็นต้องแสวงหาความรู้ทั้งทางตรง และทางออ้มเพ่ือ
เตรียมความพร้อมในการให้บริการอยู่เสมอ การพัฒนาความรู้ความสามารถทั้งในรูปแบบการอบรม สัมมนาจึงเป็น
สิ่งหน่ึงที่สามารถนํามาพัฒนางานและการให้บริการของสาํนักศูนย์การเยนรู้ในเมอืงไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น
ตอ่ไป  
6. วัตถุประสงค์โครงการ 
 1) เพ่ือให้บุคลากรของศูนย์การเรียรู้ในเมอืงมีแนวทางพัฒนาขีดความสามารถของตนเองให้ม ีความรู ้
ทักษะสมรรถนะตามมาตรฐานที่สว่นราชการกําหนด หรือที่จํา เป็นในตําแหน่งงาน   2) เพ่ือเตรียมความพร้อมของ
บุคลากรให้มคีณุสมบัติ ความสามารถ และศกัยภาพในการทํางานสําหรับตําแหน่งงานท่ีสูงขึ้นในอนาคต   
7. กลุ่มเป้าหมาย 
 บุคลากรสังกัดศูนย์การเรียนรู้ในเมอืง จํานวน 5 คน 
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8. รูปแบบกิจกรรม  
 การอบรมพัฒนาบุคลากรายบุคคล 
9. สถานที่ดําเนินการ 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เมอืงราชบุรี 
10.  ตัวชีว้ัดความสําเร็จของโครงการ (Output) 

ตัวชี้วัด(Indicators) หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนได้รับการพัฒนา คน 6 
เชิงคุณภาพ    
   1. บุคลากรมีความรู้และประสบการณ์ในการทํางานเพิ่มข้ึน ร้อยละ 80 
เชิงเวลา   
   1. โครงการแลว้เสร็จภายในระยะเวลาท่ีกําหนด ร้อยละ 80 

11.  ตัวชีว้ัดความสําเร็จของกิจกรรม (Output) 

กิจกรรม ตัวชี้วัด(Indicators) หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย(Target) 
ปี 2561 ปี 2562 
ไตรมาส 1

(ต.ค.61 – ธ.ค.61) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.62 – มี.ค.
62) 

ไตรมาส 3
(เม.ย.62 - มิ.ย.62) 

ไตรมาส 4
(ก.ค.62 - ก.ย.62) 

1. พัฒนาบุคลากร
รายบุคคล 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 
จํานวนบุคลากรท่ีได้รับ
การพัฒนา 

คน 0.00 1.00 2.00 2.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 
บุคลากรมีความรู้และ
ประสบการณ์ในการ
ทํางานเพิ่มข้ึน 

ร้อยละ 0.00 80.00 80.00 80.00 

12. ผลทีค่าดวา่จะได้รับ 
 1) บุคลากรของศูนย์การเรียรู้ในเมืองมกีารพัฒนาขีดความสามารถของตนเอง มี ความรู้ ทักษะสมรรถนะ
ตามมาตรฐานที่ส่วนราชการกําหนด หรอืทีจ่ําเป็นในตําแหน่งงาน2) บุคลากรการเตรียมความพร้อม มีคุณสมบัต ิ
ความสามารถ และศักยภาพในการทํางานสําหรับตําแหน่งงานท่ีสูงขึ้นในอนาคต  
13. แผนการดําเนินงาน   

กิจกรรม หน่วย
นับ รวมทั้งสิ้น 

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงนิ(บาท) 
ปี 2561 ปี 2562 
ไตรมาส 1

(ต.ค.61 – ธ.ค.61) 
ไตรมาส 2

(ม.ค.62 – มี.ค.62) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.62 – มิ.ย.62) 
ไตรมาส 4

(ก.ค.62 – ก.ย.62) 
1. พัฒนาบุคลากร
รายบุคคล 

คน 25,000.00 0.00 5,000.00 10,000.00 10,000.00 
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14. งบประมาณท่ีใช ้

รหัสกิจกรรม กิจกรรม 

รายการ/รายละเอียด
ค่าใช้จ่าย/คุณลักษณะ

ครุภัณฑ์/รูปแบบรายการ
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

หมวด
รายจ่าย จํานวนเงิน 

203303120121 1. พัฒนาบุคลากรรายบุคคล  
รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 25,000 บาท 

ใช้สอย 25,000.00

   รวมทั้งสิ้น 25,000.00
15. แนวทางการประเมินโครงการ 
      สิ่งที่ต้องการประเมิน 
 ประเมินจากรายงานผลการพัฒนาตนเอง 
      วธิีที่ใช้ในการประเมิน  

รายงานผลการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล 
      ผู้ประเมิน  

ผู้บังคับบัญชา 
 

 
ลงชื่อ.....................................................ผู้ขออนุมตัโิครงการ 

                            (สํานักงานมหาวิทยาลัยในเมอืงราชบุรี)    
                                                                           
                 ลงชื่อ.....................................................ผู้อนุมัตโิครงการ 
                    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชยัฤทธ์ิ   ศิลาเดช     
                          รักษาราชการแทน 
        อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง      
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ภาคผนวก ก 
ประกาศสํานักงานอธิการบดี 

เร่ือง  นโยบายการบริหารงานสํานักงานอธิการบดี 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

วา

งบ
มา
   
มา
   
ผู้ม
   
บุค
   
ทั้ง
   
คิด
ด้ว
   
รอ
   
บริ
   
   
เป็

 
 
 
 

เพ่ือให้
างนโยบาย กา

นโยบา
1. กา

 1.
บประมาณ ปฏิ
าตรฐานติดตา
             1.
ากที่สุด     
             1.

มารับบริการเป็
             1.
คลากรอย่างใก
             1.
งด้านการบริห
             1.
ดเห็น แต่งตั้งค
วยความเรียบร้
             1.

องคณบดีและห
             1.
ริหารโดยยึดคว
             1.
            1.1

ปนสําคัญ 

  
      

ห้การดําเนินงา
รบริหาร ดังน้ี
ายของสํานักง
ารบริหารส่วน
1 หลักประสิ
ฏิบัติตามทิศทา
ม ประเมินผล
2 หลักประสิท

.3 หลักการตอ
ป็นอย่างดี 
4 หลักภาระ
กล้ชิด 
5 หลักความโ

หาร การเงิน งบ
6 หลักการมีส
คระอนุกรรมก
ร้อยมีแผนดําเน
7 หลักการกร
หัวหน้าฝ่ายตา่
8 หลักนิติธร
วามเป็นธรรม 
9 หลักความเ
10 หลักมุ่งเน้น

  
                

เรื่อง  นโย
-----

นของสํานักงา
้ 
งานอธิการบดี
งานโดยยึดหลั
สิทธิผล ปฏิบั
างแผนยุทธศา
และพัฒนาปรั
ทธิภาพ สามา

อบสนอง สาม

รับผิดชอบ ผ

โปร่งใส เปิดเผ
บประมาณ แล
ส่วนร่วม ผู้บริ
ารฝ่ายต่างๆ ติ
นินงานที่ชัดเจ
ระจายอํานาจ 
างๆภายในส่วน
รรม ใช้อํานาจ
ไม่เลือกปฏิบั

เสมอภาค ยึด
นฉันทามติ เน

 
                

ประกาศสําน
ยบายการบรหิ
----------------
านอธิการบดีเป็

ดี มหาวิทยาลยั
ลักธรรมาภิบาล
บัติงานให้บรร
าสตร์ มีเป้าปร
รับปรุงอย่างตอ่
ารถใช้ทรัพยา

มารถให้การตอ

ผู้บริหารมีคว

ผยการทํางาน
ละแจ้งให้บุคลา
ริหารมีความชั
ติดตามโครงกา
จนและจัดให้มี
มอบอํานาจก

นงาน 
จของกฎหมาย
ัติและคํานึงถึง
แนวปฏิบัติที่จ
น้นข้อตกลงท่ี

 
                

 
 
 

นกังานอธิการ
หารงานสํานัก
----------------
ป็นไปด้วยควา

ยราชภัฏหมูบ่้
ล 
รลุเป้าหมาย
ระสงค์ที่ชัดเจน
อเน่ือง 
ากรต่างๆ ให้เ

อบสนองในเวล

ามรับผิดชอบ

นอย่างตรงไปต
ากรทราบ 
ัดเจน ให้บุคล
าร/กิจกรรม จั
การประเมินผ
การบริหารและ

ย กฎระเบียบ
งสิทธิเสรีภาพ
จะให้บริการแก
เกิดจากกระบ

ประกาศ ณ

(นายพู
   ผู้อํานวยก

รบดี 
กงานอธิการบ
----------- 
ามเรียบร้อย ผู้

บ้านจอมบึง 

และวัตถุประ
น มีกระบวนก

กิดประโยชน์ส

ลาที่กําหนด ส

บในการบริหา

ตรงมา บริหาร

ากรมีส่วนร่วม
จัดประชุมปรึก
ผลการปฏิบัติงา
ะตัดสินใจตาม

บ ข้อบังคับ ป

ก่ผู้บริการทุกค
บวนการแสดงข

ณ วันที่ 1 ตุลา

พูนชัย  คทาวัช
ารสํานักงานอ

บดี 

ผู้บริหารสํานัก

ะสงค์ของแผน
การปฏิบัติงาน

สูงสุด คุ้มค่าแ

ร้างความเชื่อม

ารและติดตาม

งานด้วยความ

มในการบริหาร
กษาหารือ เพ่ือ
านทุกระดับอย

มบทบาทภาระ

ระกาศ คําส่ัง

คนอย่างเท่าเที
ข้อคิดเห็นของ

คม 2555 

ชรกุล) 
อธิการบดี

งานอธิการบดี

นปฏิบัติการท
นตามระบบงาน

และเกิดประสิท

ม่ัน ความไว้วา

มการปฏิบัติง

มซ่ือสัตย์ตรวจ

รและร่วมแสด
อให้ดําเนินงาน
ย่างโปร่งใส 
หน้าที่ที่เหมา

ง มติที่ประชุม

ยมกัน 
งบุคลากรในส่
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ดี  จึงได้

ที่ได้รับ
นที่เป็น

ทธิภาพ

างใจแก่

านของ

สอบได้ 

ดงความ
นเป็นไป

ะสมแก่

มในการ

ส่วนงาน


