
แผนงบประมาณแผนดิน และเงินรายได 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551
มหาวิทยาลัยราชภฏัเพชรบุรี

กองนโยบายและแผน   สํานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี



ตารางที่  1  สรุปงบประมาณรายจาย ปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ก - 1 คณะครุศาสตร 1
                 จําแนกตามหนวยงานและแหลงงบประมาณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร 2
ตารางที่  2  สรุปงบประมาณรายจาย ปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ก - 2 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 3
                 จําแนกตามหนวยงานและงบรายจาย คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 4
ตารางที่  3  สรุปงบประมาณรายจาย  เงินงบประมาณ ปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ก - 3 คณะวิทยาการจัดการ 5
                 จําแนกตามหนวยงานและงบรายจาย คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 6
ตารางที่  4  สรุปงบประมาณรายจาย รายได  (บ.กศ.)  ปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ก - 4 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 7
                 จําแนกตามหนวยงานและงบรายจาย สํานักงานอธิการบดี 8
ตารางที่  5  สรุปงบประมาณรายจาย รายได  (ภาค กศ.บป./โครงการพิเศษ) ก - 5  - กองกลาง 8.1
               ปงบประมาณ พ.ศ. 2551  จําแนกตามหนวยงานและงบรายจาย  - กองนโยบายและแผน 8.2

่

สารบญั

ตารางที  6  สรุปงบประมาณรายจาย รายได  (ภาคสมทบ/พิเศษ) ก - 6 - กองพัฒนานักศึกษา 8.3
                ปงบประมาณ พ.ศ. 2551   จําแนกตามหนวยงานและงบรายจาย สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 9
ตารางที่  7  สรุปงบประมาณรายจาย รายได  (บัณฑิตศึกษา) ปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ก - 7 สถาบันวิจัยและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม 10
                 จําแนกตามหนวยงานและงบรายจาย สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 11
ตารางที่  8  สรุป งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ก - 8  - สํานักงานผูอํานวยการ 11.1
                 จําแนกตามหนวยงานและงบประมาณตามภารกิจและยุทธศาสตร  - ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ 11.2
                 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี งบกลาง 12
ตารางที่  9  สรุป งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ก - 9 สํานักจัดการศึกษาภายนอก 13
                จําแนกตามหนวยงานและประเภทงบประมาณ  - ศูนยคายธนะรัชต 13.1
                มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  - ศูนยประจวบคีรีขันธ 13.2
ตารางที่  10   สรุป งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ก - 11  - ศูนยหัวหิน 13.3
                  จําแนกตามหนวยงานและประเด็นยุทธศาสตร  - ศูนยบางสะพาน 13.4
                   มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  - ศูนยนครปฐม 13.5



ตารางที่  1  สรุปงบประมาณรายจาย ปงบประมาณ พ.ศ. 2551
                 จําแนกตามหนวยงานและแหลงงบประมาณ

หนวย : ลานบาท

หนวยงาน เงินงบประมาณ เงินรายได รวมทั้งสิ้น รอยละ

(งบแผนดิน) บ.กศ. สมทบ/พิเศษ กศ.บป. ป. โท/เอก รวม

คณะครุศาสตร 4.8250            2.3866            0.0552            0.2341            9.5616            12.2375          17.0625          3.75     

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 1.0639            2.4335            0.0222            0.6088            -                  3.0645            4.1284            0.91     

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1.7282            4.9359            -                  1.2336            5.2528            11.4223          13.1505          2.89     

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 2.1244            5.2687            2.4194            1.4299            9.7045            18.8225          20.9469          4.60     

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 5.5638            4.9511            0.0382            0.4515            0.3155            5.7563            11.3201          2.49     

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 3.0942            14.2450          1.4983            3.9244            3.0900            22.7577          25.8519          5.68     

คณะวิทยาการจัดการ 1.5601            11.7020          1.3416            9.6321            2.6029            25.2786          26.8387          5.90     

สํานักงานอธิการบดี 233.7792        16.8569          2.0991            17.5211          2.6160            39.0931          272.8723        59.97   
 - กองกลาง -                      3.0623                1.0000                5.8215                2.6160                12.4998               12.4998               2.75        

 - กองนโยบายและแผน 0.6500                0.7348                -                      0.5000                -                      1.2348                1.8848                0.41        

 - กองพัฒนานักศึกษา 0.3500                4.8342                -                      1.1373                -                      5.9715                6.3215                1.39        

 - งบกลาง 232.7792             8.2256                1.0991                10.0623               -                      19.3870               252.1662             55.42      

สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 0.5000            1.4866            0.6000            4.7630            0.2500            7.0996            7.5996            1.67     

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 1.0000            3.8995            0.5200            4.6470            2.3267            11.3932          12.3932          2.72     
 - สํานักงานผูอํานวยการ 0.6000                2.0244                0.5000                3.3170                2.3267                8.1681                8.7681                1.93        

 - ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ 0.4000                1.8751                0.0200                1.3300                -                      3.2251                3.6251                0.80        

สถาบันวิจัยและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม 0.4750            0.1809            -                  3.1500            1.9800            5.3109            5.7859            1.27     

สํานักจัดการศึกษาภายนอก -                  -                  -                  28.8873          8.1946            37.0819          37.0819          8.15     
 - ศูนยคายธนรัชต -                      -                      -                      2.6890                -                      2.6890                2.6890               0.59       

 - ศูนยประจวบคีรีขันธ -                      -                      -                      3.5411                3.4371                6.9782                6.9782               1.53        

 - ศูนยหัวหิน -                      -                      -                      3.6606                0.4522                4.1128                4.1128               0.90        

 - ศูนยบางสะพาน -                      -                      -                      8.0398                2.6049                10.6447               10.6447             2.34       

 - ศูนยนครปฐม -                      -                      -                      10.9568               1.7004                12.6572               12.6572             2.78       

รวม 255.7138        68.3467          8.5940            76.4828          45.8946          199.3181        455.0319        100.00  

รอยละ 56.20              15.02              1.89                 16.81              10.09              43.80              100.00            

ก - 3



ตารางที่  2  สรุปงบประมาณรายจาย ปงบประมาณ พ.ศ. 2551 
                 จําแนกตามหนวยงานและงบรายจาย

หนวยงาน งบอุดหนุน งบ รวม

เงินเดือน  พนักงาน คจช. ตอบแทน ใชสอย วัสดุ สาธารณูฯ ครุภัณฑ สิ่งกอสราง รายจายอื่น

คณะครุศาสตร -              0.7132         -              5.2861         2.2727         2.0817         0.0490         0.6159         0.0240         4.3400         1.6800         17.0625      

คณะเทคโนโลยีการเกษตร -              0.9858         -              0.4655         0.9935         1.1476         0.0130         0.2380         -              0.2850         -              4.1284        

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม -              3.0661         -              4.2710         1.3503         2.2787         0.0200         1.8594         -              0.3050         -              13.1505      

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ -              2.6822         -              7.8819         1.7011         3.1114         0.3466         3.2487         1.5000         0.4750         -              20.9469      

คณะวิทยาศาสตร ฯ -              3.8372         -              1.0769         1.2287         1.8129         0.0200         0.9105         -              2.4339         -              11.3201      

คณะมนุษยศาสตร ฯ -              5.2000         0.3600         8.6667         4.3183         4.5986         0.0590         0.8493         0.0900         1.7100         -              25.8519      

คณะวิทยาการจัดการ -              2.8160         -              9.8242         4.5237         6.1906         0.0100         2.7942         0.3000         0.3800         -              26.8387      

สํานักงานอธิการบดี 72.6433       7.0262         1.0993         21.3238       9.6375         10.9117       11.9775       16.4173       104.3960     8.3204         9.1193         272.8723    

 - กองกลาง -              2.4000         -              4.5485         3.2890         1.9930         0.0973         0.1720         -              -              -              12.4998        

 - กองนโยบายและแผน -              0.4828         -              0.0402         0.3603         0.1691         0.0324         0.0270         0.0830         0.0400         0.6500         1.8848          

 - กองพัฒนานกัศึกษา -              0.9442         -              0.2870         2.3182         2.1006         0.0550         0.2665         -              -              0.3500         6.3215          

 - งบกลาง 72.6433       3.1992         1.0993         16.4481       3.6700         6.6490         11.7928       15.9518       104.3130     8.2804         8.1193         252.1662      

สํานักสงเสริมวิชาการ ฯ -              0.9500         -              3.1414         0.7136         1.4546         0.0720         0.7680         -              -              0.5000         7.5996        

สํานักวิทยบริการ ฯ -              2.3731         -              1.3600         1.4350         5.0826         0.5733         0.5692         -              -              1.0000         12.3932      

 - สํานักงานผูอํานวยการ -              2.1649         -              1.1583         0.9250         3.8099         0.0090         0.1010         -              -              0.6000         8.7681          

 - ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ -              0.2082         -              0.2017         0.5100         1.2727         0.5643         0.4682         -              -              0.4000         3.6251          

สถาบันวิจัย ฯ -              0.4500         -              0.2262         1.2821         0.7326         0.0500         0.1950         -              2.8500         -              5.7859        

สํานักจัดการศึกษาภายนอก -              -              0.9623         18.1606       12.2992       3.7065         0.0620         1.8913         -              -              -              37.0819      

 - ศูนยคายธนรัชต -              -              0.0916         1.0243         0.6987         0.7268         0.0620         0.0856         -              -              -              2.6890          

 - ศูนยประจวบคีรีขันธ -              -              0.2879         3.7065         2.0388         0.5024         -              0.4426         -              -              -              6.9782          

 - ศูนยหัวหิน -              -              0.0916         2.6892         0.9170         0.3550         -              0.0600         -              -              -              4.1128          

 - ศูนยบางสะพาน -              -              0.0916         4.8816         4.0316         0.9760         -              0.6640         -              -              -              10.6447        

 - ศูนยนครปฐม -              -              0.3997         5.8590         4.6131         1.1463         -              0.6391         -              -              -              12.6572        

72.6433       30.0998       2.4216         81.6844       41.7557       43.1095       13.2524       30.3568       106.3100     21.0993       12.2993       455.0319    

21.0993       12.2993       455.0319    

รอยละ 4.64            2.70            100.00        

งบบุคลากร งบดําเนินการ งบลงทุน

105.1646 179.8019 136.6668

23.11 39.51 30.03

รวม

ก - 4



ตารางที่  3  สรุปงบประมาณรายจาย  เงินงบประมาณ ปงบประมาณ พ.ศ. 2551 
                 จําแนกตามหนวยงานและงบรายจาย

หนวยงาน งบอุดหนุน งบ รวม

เงินเดือน  พนักงาน คจช. ตอบแทน ใชสอย วัสดุ สาธารณูฯ ครุภัณฑ สิ่งกอสราง รายจายอื่น

คณะครุศาสตร -              -              -              0.0594         0.1536         0.0520         -              -              -              2.9400         1.6200         4.8250        

คณะเทคโนโลยีการเกษตร -              -              -              -              0.2306         0.5478         0.0005         -              -              0.2850         -              1.0639        

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม -              -              -              0.2220         0.4901         0.7311         -              -              -              0.2850         -              1.7282        

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ -              -              -              0.1388         0.3585         1.1521         -              -              -              0.4750         -              2.1244        

คณะวิทยาศาสตร ฯ -              -              -              0.2789         1.0453         1.8057         -              -              -              2.4339         -              5.5638        

คณะมนุษยศาสตร ฯ -              -              -              -              0.3357         1.0485         -              -              -              1.7100         -              3.0942        

คณะวิทยาการจัดการ -              -              -              0.0500         0.6801         0.4500         -              -              -              0.3800         -              1.5601        

สํานักงานอธิการบดี 72.6433       3.1992         1.0993         16.2481       0.7700         6.6190         6.4051         15.9518       99.7630       8.2804         2.8000         233.7792    

 - กองกลาง -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -               

 - กองนโยบายและแผน -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              0.6500         0.6500          

 - กองพัฒนานักศึกษา -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              0.3500         0.3500          

 - งบกลาง 72.6433       3.1992         1.0993         16.2481       0.7700         6.6190         6.4051         15.9518       99.7630       8.2804         1.8000         232.7792      

สํานักสงเสริมวิชาการ ฯ -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              0.5000         0.5000        

สํานักวิทยบริการ ฯ -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              1.0000         1.0000        

 - สํานักงานผูอํานวยการ -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              0.6000         0.6000          

 - ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              0.4000         0.4000          

สถาบันวิจัย ฯ -              -              -              0.0940         0.2266         0.1544         -              -              -              -              -              0.4750        

สํานักจัดการศึกษาภายนอก -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              

 - ศูนยคายธนรัชต -               

 - ศูนยประจวบคีรีขันธ -               

 - ศูนยหัวหิน -               

 - ศูนยบางสะพาน -               

 - ศูนยนครปฐม -               

72.6433       3.1992         1.0993         17.0912       4.2905         12.5606       6.4056         15.9518       99.7630       16.7893       5.9200         255.7138    

16.7893       5.9200         255.7138    

รอยละ 6.57            2.32            100.00        

งบลงทุนงบบุคลากร งบดําเนินการ

30.09 15.78 45.25

รวม
76.9418 40.3479 115.7148

ก - 5



ตารางที่  4  สรุปงบประมาณรายจาย รายได  (บ.กศ.) งบประมาณ ปงบประมาณ พ.ศ. 2551 
                 จําแนกตามหนวยงานและงบรายจาย

หนวยงาน งบอุดหนุน งบ รวม

เงินเดือน  พนักงาน คจช. ตอบแทน ใชสอย วัสดุ สาธารณูฯ ครุภัณฑ สิ่งกอสราง รายจายอื่น

คณะครุศาสตร -              0.6412         -              0.1344         0.5033         0.6228         0.0400         0.3609         0.0240         -              0.0600         2.3866        

คณะเทคโนโลยีการเกษตร -              0.9858         -              0.0988         0.7479         0.3505         0.0125         0.2380         -              -              -              2.4335        

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม -              2.4839         -              0.2126         0.4902         0.8498         0.0200         0.8594         -              0.0200         -              4.9359        

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ -              2.6822         -              -              1.1074         0.6670         0.3466         0.4655         -              -              -              5.2687        

คณะวิทยาศาสตร ฯ -              3.8372         -              -              0.1834         -              0.0200         0.9105         -              -              -              4.9511        

คณะมนุษยศาสตร ฯ -              5.2000         -              1.9854         3.6186         2.5847         0.0590         0.7073         0.0900         -              -              14.2450      

คณะวิทยาการจัดการ -              2.8160         -              0.4442         2.2236         3.1140         0.0100         2.7942         0.3000         -              -              11.7020      

สํานักงานอธิการบดี -              1.4270         -              0.9280         3.8842         3.5449         5.4493         0.2935         0.6330         -              0.6970         16.8569      

 - กองกลาง -              -              -              0.4440         0.8995         1.6455         0.0733         -              -              -              -              3.0623          

 - กองนโยบายและแผน -              0.4828         -              0.0120         0.0650         0.0326         0.0324         0.0270         0.0830         -              -              0.7348          

 - กองพัฒนานักศึกษา -              0.9442         -              0.2720         1.4597         1.8368         0.0550         0.2665         -              -              -              4.8342          

 - งบกลาง -              -              -              0.2000         1.4600         0.0300         5.2886         -              0.5500         -              0.6970         8.2256          

สํานักสงเสริมวิชาการ ฯ -              0.9500         -              0.2000         0.2416         0.0600         0.0350         -              -              -              -              1.4866        

สํานักวิทยบริการ ฯ -              1.2082         -              0.0500         1.0750         0.9930         0.5733         -              -              -              -              3.8995        

 - สํานักงานผูอํานวยการ -              1.0000         -              -              0.8050         0.2104         0.0090         -              -              -              -              2.0244          

 - ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ -              0.2082         -              0.0500         0.2700         0.7826         0.5643         -              -              -              -              1.8751          

สถาบันวิจัย ฯ -              -              -              -              0.0500         0.1059         0.0250         -              -              -              -              0.1809        

สํานักจัดการศึกษาภายนอก -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              

 - ศูนยคายธนรัชต -               

 - ศูนยประจวบคีรีขันธ -               

 - ศูนยหัวหิน -               

 - ศูนยบางสะพาน -               

 - ศูนยนครปฐม -               

-              22.2314       -              4.0534         14.1252       12.8926       6.5907         6.6293         1.0470         0.0200         0.7570         68.3467      

0.0200         0.7570         68.3467      

รอยละ 0.03            1.11            100.00        

งบบุคลากร งบดําเนินการ งบลงทุน

รวม
22.2314 37.6620 7.6763

32.53 55.10 11.23

ก - 6



ตารางที่  5  สรุปงบประมาณรายจาย รายได  (ภาค กศ.บป./โครงการพิเศษ) งบประมาณ ปงบประมาณ พ.ศ. 2551 
                 จําแนกตามหนวยงานและงบรายจาย

หนวยงาน งบอุดหนุน งบ รวม

เงินเดือน  พนักงาน คจช. ตอบแทน ใชสอย วัสดุ สาธารณูฯ ครุภัณฑ สิ่งกอสราง รายจายอื่น

คณะครุศาสตร -              -              -              0.2341         -              -              -              -              -              -              -              0.2341        

คณะเทคโนโลยีการเกษตร -              -              -              0.3667         -              0.2421         -              -              -              -              -              0.6088        

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม -              -              -              1.0186         0.0200         0.1950         -              -              -              -              -              1.2336        

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ -              -              -              0.9906         0.0740         0.3187         -              0.0466         -              -              -              1.4299        

คณะวิทยาศาสตร ฯ -              -              -              0.4500         -              0.0015         -              -              -              -              -              0.4515        

คณะมนุษยศาสตร ฯ -              -              -              3.5933         -              0.3311         -              -              -              -              -              3.9244        

คณะวิทยาการจัดการ -              -              -              7.4100         0.8200         1.4021         -              -              -              -              -              9.6321        

สํานักงานอธิการบดี -              2.4000         -              3.1747         2.8638         0.4203         -              -              4.0000         0.0400         4.6223         17.5211      

 - กองกลาง -              2.4000         -              3.1315         0.2700         0.0200         -              -              -              -              -              5.8215          

 - กองนโยบายและแผน -              -              -              0.0282         0.2953         0.1365         -              -              -              0.0400         -              0.5000          

 - กองพัฒนานักศึกษา -              -              -              0.0150         0.8585         0.2638         -              -              -              -              -              1.1373          

 - งบกลาง -              -              -              -              1.4400         -              -              -              4.0000         -              4.6223         10.0623        

สํานักสงเสริมวิชาการ ฯ -              -              -              2.4314         0.4420         1.1046         0.0170         0.7680         -              -              -              4.7630        

สํานักวิทยบริการ ฯ -              1.1649         -              0.8780         0.2600         1.7749         -              0.5692         -              -              -              4.6470        

 - สํานักงานผูอํานวยการ -              1.1649         -              0.7463         0.0200         1.2848         -              0.1010         -              -              -              3.3170          

 - ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ -              -              -              0.1317         0.2400         0.4901         -              0.4682         -              -              -              1.3300          

สถาบันวิจัย ฯ -              -              -              0.0700         0.1806         0.0494         -              -              -              2.8500         -              3.1500        

สํานักจัดการศึกษาภายนอก -              -              0.7660         13.7524       10.2353       2.8234         0.0620         1.2482         -              -              -              28.8873      

 - ศูนยคายธนรัชต -              -              0.0916         1.0243         0.6987         0.7268         0.0620         0.0856         -              -              -              2.6890          

 - ศูนยประจวบคีรีขันธ -              -              0.0916         1.8705         1.1396         0.3024         -              0.1370         -              -              -              3.5411          

 - ศูนยหัวหิน -              -              0.0916         2.2370         0.9170         0.3550         -              0.0600         -              -              -              3.6606          

 - ศูนยบางสะพาน -              -              0.0916         3.3566         3.3874         0.7243         -              0.4800         -              -              -              8.0398          

 - ศูนยนครปฐม -              -              0.3997         5.2640         4.0926         0.7148         -              0.4857         -              -              -              10.9568        

-              3.5649         0.7660         34.3698       14.8957       8.6631         0.0790         2.6320         4.0000         2.8900         4.6223         76.4828      

2.8900         4.6223         76.4828      

รอยละ 3.78            6.04            100.00        

งบบุคลากร งบดําเนินการ งบลงทุน

รวม
4.3309 58.0076 6.6320

5.66 75.84 8.67

ก - 7



ตารางที่  6  สรุปงบประมาณรายจาย รายได  (ภาคสมทบ/พิเศษ) งบประมาณ ปงบประมาณ พ.ศ. 2551 
                 จําแนกตามหนวยงานและงบรายจาย

หนวยงาน งบอุดหนุน งบ รวม

เงินเดือน  พนักงาน คจช. ตอบแทน ใชสอย วัสดุ สาธารณูฯ ครุภัณฑ สิ่งกอสราง รายจายอื่น

คณะครุศาสตร -              -              -              0.0552         -              -              -              -              -              -              -              0.0552        

คณะเทคโนโลยีการเกษตร -              -              -              -              0.0150         0.0072         -              -              -              -              -              0.0222        

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ -              -              -              1.2032         0.1112         0.4352         -              0.6698         -              -              -              2.4194        

คณะวิทยาศาสตร ฯ -              -              -              0.0380         -              0.0002         -              -              -              -              -              0.0382        

คณะมนุษยศาสตร ฯ -              -              -              1.3300         0.1000         0.0683         -              -              -              -              -              1.4983        

คณะวิทยาการจัดการ -              -              -              0.7200         0.1000         0.5216         -              -              -              -              -              1.3416        

สํานักงานอธิการบดี -              -              -              0.9200         0.0300         0.0500         0.0991         -              -              -              1.0000         2.0991        

 - กองกลาง -              -              -              0.9200         0.0300         0.0500         -              -              -              -              -              1.0000          

 - กองนโยบายและแผน -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -               

 - กองพัฒนานักศึกษา -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -               

 - งบกลาง -              -              -              -              -              -              0.0991         -              -              -              1.0000         1.0991          

สํานักสงเสริมวิชาการ ฯ -              -              -              0.4700         -              0.1300         -              -              -              -              -              0.6000        

สํานักวิทยบริการ ฯ -              -              -              0.2200         -              0.3000         -              -              -              -              -              0.5200        

 - สํานักงานผูอํานวยการ -              -              -              0.2000         -              0.3000         -              -              -              -              -              0.5000          

 - ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ -              -              -              0.0200         -              -              -              -              -              -              -              0.0200          

สถาบันวิจัย ฯ -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              

สํานักจัดการศึกษาภายนอก -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              

 - ศูนยคายธนรัชต -               

 - ศูนยประจวบคีรีขันธ -               

 - ศูนยหัวหิน -               

 - ศูนยบางสะพาน -               

 - ศูนยนครปฐม -               

-              -              -              4.9564         0.3562         1.5125         0.0991         0.6698         -              -              1.0000         8.5940        

-              1.0000         8.5940        

รอยละ -              11.64          100.00        

งบบุคลากร งบดําเนินการ งบลงทุน

รวม
0.0000 6.9242 0.6698

0.00 80.57 7.79

ก - 8



ตารางที่  7  สรุปงบประมาณรายจาย รายได  (บัณฑิตศึกษา) งบประมาณ ปงบประมาณ พ.ศ. 2551 
                 จําแนกตามหนวยงานและงบรายจาย

หนวยงาน งบอุดหนุน งบ รวม

เงินเดือน  พนักงาน คจช. ตอบแทน ใชสอย วัสดุ สาธารณูฯ ครุภัณฑ สิ่งกอสราง รายจายอื่น

คณะครุศาสตร -              0.0720         -              4.8030         1.6158         1.4069         0.0090         0.2550         -              1.4000         -              9.5616        

คณะเทคโนโลยีการเกษตร -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม -              0.5822         -              2.8178         0.3500         0.5028         -              1.0000         -              -              -              5.2528        

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ -              -              -              5.5493         0.0500         0.5384         -              2.0668         1.5000         -              -              9.7045        

คณะวิทยาศาสตร ฯ -              -              -              0.3100         -              0.0055         -              -              -              -              -              0.3155        

คณะมนุษยศาสตร ฯ -              -              0.3600         1.7580         0.2640         0.5660         -              0.1420         -              -              -              3.0900        

คณะวิทยาการจัดการ -              -              -              1.2000         0.7000         0.7029         -              -              -              -              -              2.6029        

สํานักงานอธิการบดี -              -              -              0.0530         2.0895         0.2775         0.0240         0.1720         -              -              -              2.6160        

 - กองกลาง -              -              -              0.0530         2.0895         0.2775         0.0240         0.1720         -              -              -              2.6160          

 - กองนโยบายและแผน -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -               

 - กองพัฒนานักศึกษา -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -               

 - งบกลาง -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -               

สํานักสงเสริมวิชาการ ฯ -              -              -              0.0400         0.0300         0.1600         0.0200         -              -              -              -              0.2500        

สํานักวิทยบริการ ฯ -              -              -              0.2120         0.1000         2.0147         -              -              -              -              -              2.3267        

 - สํานักงานผูอํานวยการ -              -              -              0.2120         0.1000         2.0147         -              -              -              -              -              2.3267          

 - ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -               

สถาบันวิจัย ฯ -              0.4500         -              0.0622         0.8249         0.4229         0.0250         0.1950         -              -              -              1.9800        

สํานักจัดการศึกษาภายนอก -              -              0.1963         4.4082         2.0639         0.8831         -              0.6431         -              -              -              8.1946        

 - ศูนยคายธนรัชต -               

 - ศูนยประจวบคีรีขันธ -              -              0.1963         1.8360         0.8992         0.2000         -              0.3056         -              -              -              3.4371          

 - ศูนยหัวหิน -              -              -              0.4522         -              -              -              -              -              -              -              0.4522          

 - ศูนยบางสะพาน -              -              -              1.5250         0.6442         0.2517         -              0.1840         -              -              -              2.6049          

 - ศูนยนครปฐม -              -              -              0.5950         0.5205         0.4314         -              0.1535         -              -              -              1.7004          

-              1.1042         0.5563         21.2135       8.0880         7.4807         0.0780         4.4739         1.5000         1.4000         -              45.8946      

1.4000         -              45.8946      

รอยละ 3.05            -              100.00        

งบลงทุนงบบุคลากร งบดําเนินการ

รวม
1.6605 36.8602 5.9739

3.62 80.31 13.02

ก - 9



ตารางที่  8  สรุป งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551
                 จําแนกตามหนวยงานและงบประมาณตามภารกิจและยุทธศาสตร
                 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

หนวยงาน รวม รอยละ
ภารกิจประจํา ยุทธศาสตร

1 คณะครุศาสตร 9.5943        7.4682        17.0625      3.75      
2 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 2.2443        1.8841        4.1284        0.91      
3 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 9.5714        3.5791        13.1505      2.89      
4 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 12.3260      8.6209        20.9469      4.60      
5 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 6.5164        4.8037        11.3201      2.49      
6 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 10.5973      15.2546      25.8519      5.68      
7 คณะวิทยาการจัดการ 13.8600      12.9787      26.8387      5.90      
8 สํานักงานอธิการบดี 136.5127    136.3596    272.8723    59.97    
81 - กองกลาง 11.9958           0.5040            12.4998           2.75         
82 - กองนโยบายและแผน 1.6848            0.2000            1.8848            0.41         
83 - กองพัฒนานักศึกษา 1.9000            4.4215            6.3215            1.39         
84 - งบกลาง 120.9321         131.2341         252.1662         55.42       
9 สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 4.7996        2.8000        7.5996        1.67      

10 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 11.3169      1.0763        12.3932      2.72      
101 - สํานักงานผูอํานวยการ 8.3318            0.4363            8.7681            1.93         
102 - ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ 2.9851            0.6400            3.6251            0.80         
11 สถาบันวิจัยและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม 0.9500        4.8359        5.7859        1.27      
12 สํานักจัดการศึกษาภายนอก 35.0956      1.9863        37.0819      8.15      
121  - ศูนยคายธนะรัชต 2.4390            0.2500            2.6890            0.59         
122  - ศูนยประจวบคีรีขันธ 6.7082            0.2700            6.9782            1.53         
123  - ศูนยหัวหิน 3.8338            0.2790            4.1128            0.90         
124  - ศูนยบางสะพาน 10.0874           0.5573            10.6447           2.34         
125  - ศูนยนครปฐม 12.0272           0.6300            12.6572           2.78         

-                      -              
รวม 253.3844    201.6475    455.0319    100.00  
รอยละ 55.6850      44.3150      100.00        

หนวย : ลานบาท
งบประมาณตาม

ก - 8



ตารางที่  9  สรุป งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551
                จําแนกตามหนวยงานและประเภทงบประมาณ
                มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ภารกิจประจํา ยุทธศาสตร รวม ภารกิจประจํา ยุทธศาสตร รวม ภารกิจประจํา ยุทธศาสตร รวม
คณะครุศาสตร 1.6200       3.2050       4.8250       1.6162       0.7704       2.3866       0.0552       -             0.0552       
คณะเทคโนโลยีการเกษตร 0.2880       0.7759       1.0639       1.3253       1.1082       2.4335       0.0222       -             0.0222       
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 0.2824       1.4458       1.7282       3.1176       1.8183       4.9359       -             -             -             
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 1.0034       1.1210       2.1244       3.3848       1.8839       5.2687       1.2513       1.1681       2.4194       
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 0.7601       4.8037       5.5638       4.9511       -             4.9511       0.0382       -             0.0382       
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 1.3842       1.7100       3.0942       5.5045       8.7405       14.2450     1.4983       -             1.4983       
คณะวิทยาการจัดการ 0.7801       0.7800       1.5601       5.2820       6.4200       11.7020     1.3416       -             1.3416       
สํานักงานอธิการบดี 110.9144   122.8648   233.7792   11.3557     5.5012       16.8569     1.0991       1.0000       2.0991       
 - กองกลาง -           -           -           2.5923       0.4700      3.0623      1.0000      -           1.0000       
 - กองนโยบายและแผน 0.6500      -           0.6500      0.7348       -           0.7348      -           -           -            
 - กองพัฒนานักศึกษา -           0.3500      0.3500      1.9000       2.9342      4.8342      -           -           -            
 - งบกลาง 110.2644   122.5148   232.7792   6.1286       2.0970      8.2256      0.0991      1.0000      1.0991       
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน -             0.5000       0.5000       1.4866       -             1.4866       0.6000       -             0.6000       
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 0.6000       0.4000       1.0000       3.8995       -             3.8995       0.5200       -             0.5200       
 - สํานักงานผูอํานวยการ 0.6000      -           0.6000      2.0244       -           2.0244      0.5000      -           0.5000       
 - ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ -           0.4000      0.4000      1.8751       -           1.8751      0.0200      -           0.0200       
สถาบันวิจัยและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม -             0.4750       0.4750       0.1809       -             0.1809       -             -             -             
สํานักจัดการศึกษาภายนอก -             -             -             -             -             -             -             -             -             
 - ศูนยคายธนะรัชต -           -           -           -            -           -           -           -           -            
 - ศูนยประจวบคีรีขันธ -           -           -           -            -           -           -           -           -            
 - ศูนยหัวหิน -           -           -           -            -           -           -           -           -            
 - ศูนยบางสะพาน -           -           -           -            -           -           -           -           -            
 - ศูนยนครปฐม -           -           -           -            -           -           -           -           -            

รวม 117.6326   138.0812   255.7138   42.1042     26.2425     68.3467     6.4259       2.1681       8.5940       

เงินงบประมาณ บ.กศ. สมทบ/พิเศษ
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ตารางที่  9  สรุป งบประมาณรายจายประจําปงบ
                จําแนกตามหนวยงานและประเภทงบป
                มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

คณะครุศาสตร
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
คณะวิทยาการจัดการ
สํานักงานอธิการบดี
 - กองกลาง
 - กองนโยบายและแผน
 - กองพัฒนานักศึกษา
 - งบกลาง
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 - สํานักงานผูอํานวยการ
 - ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถาบันวิจัยและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม
สํานักจัดการศึกษาภายนอก
 - ศูนยคายธนะรัชต
 - ศูนยประจวบคีรีขันธ
 - ศูนยหัวหิน
 - ศูนยบางสะพาน
 - ศูนยนครปฐม

รวม

หนวย : ลานบาท

ภารกิจประจํา ยุทธศาสตร รวม ภารกิจประจํา ยุทธศาสตร รวม ภารกิจประจํา ยุทธศาสตร รวม
0.2341       -             0.2341       6.0688       3.4928       9.5616       9.5943       7.4682       17.0625     
0.6088       -             0.6088       -             -             -             2.2443       1.8841       4.1284       
0.9186       0.3150       1.2336       5.2528       -             5.2528       9.5714       3.5791       13.1505     
1.1372       0.2927       1.4299       5.5493       4.1552       9.7045       12.3260     8.6209       20.9469     
0.4515       -             0.4515       0.3155       -             0.3155       6.5164       4.8037       11.3201     
2.2103       1.7141       3.9244       -             3.0900       3.0900       10.5973     15.2546     25.8519     
3.8534       5.7787       9.6321       2.6029       -             2.6029       13.8600     12.9787     26.8387     

10.5615     6.9596       17.5211     2.5820       0.0340       2.6160       136.5127   136.3596   272.8723   
5.8215      -           5.8215      2.5820       0.0340      2.6160      11.9958    0.5040      12.4998     
0.3000      0.2000      0.5000      -            -           -           1.6848      0.2000      1.8848       

-           1.1373      1.1373      -            -           -           1.9000      4.4215      6.3215       
4.4400      5.6223      10.0623    -            -           -           120.9321   131.2341   252.1662    

2.4630       2.3000       4.7630       0.2500       -             0.2500       4.7996       2.8000       7.5996       
4.1907       0.4563       4.6470       2.1067       0.2200       2.3267       11.3169     1.0763       12.3932     
3.1007      0.2163      3.3170      2.1067       0.2200      2.3267      8.3318      0.4363      8.7681       
1.0900      0.2400      1.3300      -            -           -           2.9851      0.6400      3.6251       

0.0594       3.0906       3.1500       0.7097       1.2703       1.9800       0.9500       4.8359       5.7859       
27.2162     1.6711       28.8873     7.8794       0.3152       8.1946       35.0956     1.9863       37.0819     

2.4390      0.2500      2.6890      -            -           -           2.4390      0.2500      2.6890       
3.4211      0.1200      3.5411      3.2871       0.1500      3.4371      6.7082      0.2700      6.9782       
3.3816      0.2790      3.6606      0.4522       -           0.4522      3.8338      0.2790      4.1128       
7.6477      0.3921      8.0398      2.4397       0.1652      2.6049      10.0874    0.5573      10.6447     

10.3268    0.6300      10.9568    1.7004       -           1.7004      12.0272    0.6300      12.6572     
53.9046     22.5782     76.4828     33.3171     12.5775     45.8946     253.3844   201.6475   455.0319   

กศ.บป. ป. โท/เอก รวม
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ตารางที่ 10   สรุป งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551
                  จําแนกตามหนวยงานและประเด็นยุทธศาสตร
                   มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

หนวย : ลานบาท
ประเด็นยุทธศาสตร/

กลยุทธ ภารกิจประจํา ยุทธศาสตร

1. การผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมนําความรู    204.3772       41.5225     245.8998 54.04   
1.1 การผลิตบัณฑิตโดยเนนผลิตในกลุมสาขาวิชาการทองเที่ยว  อุตสาหกรรมและคุณภาพชีวิต        185.6012 21.7690         207.3702        45.57       

1.2 การพัฒนากระบวนการผลิตและสงเสริมวิทยฐานะครูและบุคลากรทางการศึกษา           9.5943 3.8826           13.4769         2.96        

1.3 การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหเปนบัณฑิตที่มีคุณธรรมนําความรู                  -   1.2289           1.2289           0.27        

1.4 การพัฒนากระบวนการผลิตบัณฑิต           9.1818 14.6420         23.8238         5.24        

2. การวิจัยและพัฒนาเพื่อสรางองคความรู และสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ        0.9500       11.7513       12.7013 2.79     
2.1 การพัฒนาโครงสรางและระบบบริหารจัดการการวิจัย           0.9500 9.4497           10.3997         2.29        

2.2 การสรางและพัฒนานักวิจัยอยางตอเนื่อง                  -   1.6703           1.6703           0.37        

2.3 การสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ                  -   0.6313           0.6313           0.14        

3. การบริการวิชาการและการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น                 -           7.6416         7.6416       1.68
3.1 การพัฒนาระบบ กลไก ปจจัยสนับสนุนการใหบริการวิชาการ                  -   6.6190           6.6190           1.45        

3.2 การสงเสริมและอนุรักษศิลปวัฒนธรรม/ภูมิปญญาทองถิ่น                  -   1.0226           1.0226           0.22        

4. การบริหารจัดการองคกรอยางมีประสิทธิภาพ      48.0572     140.7320     188.7892     41.49
4.1 การพัฒนาโครงสรางการบริหารและระบบบริหารตามแนวทางการบริหาร  จัดการบานเมืองที่ดี          44.5521 2.3104           46.8625         10.30       

4.2 การพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลและพัฒนาทรัพยากรมนุษย           0.2700 9.6452           9.9152           2.18        

4.3 การพัฒนาระบบการเงินและบัญชี  การงบประมาณและการพัสดุ                  -   0.0340           0.0340           0.01        

4.4 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน                  -   121.9724        121.9724        26.81       

4.5 การพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและจัดการ           2.9851 5.6200           8.6051           1.89        

4.6 การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ และระบบการประเมินผล           0.2500 1.1500           1.4000           0.31        

รวม 253.3844    201.6475     455.0319     100.00   

รอยละ 55.68           44.32            100.00          

งบประมาณตาม
รวม รอยละ
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แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 
คณะ ครุศาสตร

โครงการ/กิจกรรม/ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด / เปาหมาย หมวดรายจาย/รายการ
รหัสงบประมาณ ภาระงานประจํา ยุทธศาสตร

แผนงบประมาณ : เรงรัดปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต 9,594,300       6,977,400         
แผนงาน : จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา 9,594,300       6,977,400         

งาน : งานจัดการศึกษาดานสังคมศาสตร 9,594,300       6,977,400         
1) งานบริหารคณะครุศาสตร  - เพื่อดําเนินงานบริหารสํานักงาน 1) จํานวนอาจารยที่มีประสิทธิภาพใน รวมงบประมาณ 1,514,600       -                    

   คณะครุศาสตร      การจัดการเรียนการสอน อาจารย งบบุคลากร 641,200             -                    
[ 1-1-0101-1-01 ]     จํานวน 25 คน  - คาจางพนักงาน และคาประกันสังคม 641,200             

2) จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนที่มี    จํานวน 8 คน
   ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
   บุคลากรสายสนับสนุน 14 คน งบดําเนินงาน 553,500           -                    
3) ผลการเรียนของนักศึกษา , จํานวน  - คาตอบแทน 20,000             
    บัณฑิตที่จบการศึกษา ,การมีงานทํา    1) คาตอบแทนกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
    ของบัณฑิตและความพึงพอใจของ        ประจําคณะ 20,000              
    นายจาง -นักศึกษา จํานวน 447 คน

-บัณฑิต จํานวน 88 คน - คาใชสอย 193,500

งบประมาณตาม

    บณฑต จานวน 88 คน   คาใชสอย 193,500           
4) ผลสําเร็จตามเปาหมายภายในระยะ    1) คาซอมแซม ปรับปรุง อาคาร สํานักงาน
   เวลาที่กําหนด       1 ปงบประมาณ        และอาคารประกอบ 170,000             
   (1 ต.ค.50-30ก.ย.51)    2) คาติดตั้ง LCD พรอมอุปกรณ 23,500              
    1 ปการศึกษา(1มิ.ย.50-31พ.ค.51)  - คาวัสดุ 300,000           
5) รอยละของงบประมาณที่ใช ไมเกิน    1) คาวัสดุสํานักงาน 300,000             
   รอยละ 50

 - คาสาธารณูปโภค 40,000             
   1) คาไปรษณียและโทรศัพท 40,000              

งบลงทุน 319,900           -                    
 - คาครุภัณฑ 295,900           
   1) LCD จํานวน 2 เครื่อง 126,300             
   2) จอรับภาพ จํานวน 2 จอ 9,600                
   3) เครื่องปรับอากาศ จํานวน 4 เครื่อง 160,000             
 - คาที่ดินและสิ่งกอสราง 24,000             
       1) ติดตั้งประตูกระจกอลูมิเนียม จํานวน 24,000              
           4 ชุด
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แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 
คณะ ครุศาสตร

โครงการ/กิจกรรม/ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด / เปาหมาย หมวดรายจาย/รายการ
รหัสงบประมาณ ภาระงานประจํา ยุทธศาสตร

งบประมาณตาม

2) พัฒนาคุณภาพการศึกษา  - เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษา 1) นักศึกษาระดับปริญญาตรี รวมงบประมาณ 101,600           -                    
    ระดับปริญญาตรี สาขาการ-    สาขาปฐมวัย ระดับปริญญาตรี      สาขา การศึกษาปฐมวัย รอยละ 100 งบดําเนินงาน 101,600             -                    
    ศึกษาปฐมวัย 2) นักศึกษาครุศาสตรบัณาฑิต  - คาตอบแทน 1,200               

   สาขา การศึกษาปฐมวัย มีสมรรถนะ    1) คาตอบแทนวิทยากร 1,200                
[ 1-1-0104-1-02 ]    ตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา 

   รอยละ 100  - คาใชสอย 15,000             
3) นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการ    1) คาเบี้ยเลี้ยง/คาที่พัก/คาพาหนะ 5,000                
    ศึกษาเรียนจบการศึกษาภายในเวลา    2) คาถายเอกสาร 10,000              
    ที่กําหนด รอยละ 100
4) คาใชจายในการศึกษาของนักศึกษา  - คาวัสดุ 85,400             
   ตลอดหลักสูตรไมเกิน1,875บาท/คน    1) คาวัสดุฝกรายวิชาการศึกษาปฐมวัย 50,000              
   (นักศึกษา 110 คน) รอยละ 100    2) คาวัสดุสํานักงาน 15,400              

   3) คาหนังสือ/ตํารา 20,000              

3) การจัดการศึกษาภาคกศ.บป.  - เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษา 1) จัดการเรียนการสอนในรายวิชาที่คณะ รวมงบประมาณ 234,100           
   สําหรับนักศึกษา ภาค กศ.บป.      ครุศาสตรรับผิดชอบตลอดป งบดําเนินงาน 234,100             -                    

[ 3-1-0101-1-03 ]     การศึกษา 2551 และมีสาขาวิชาการ  - คาตอบแทน 234,100           
    ศึกษาปฐมวัยรวมอยูดวย รอยละ 100    1) คาตอบแทนบริหารคณะ 147,000             
2) มีการบริหารจัดการการเรียนการสอน    2) คาตอบแทนเจาหนาที่ปฏิบัติงาน
  ภาคกศ.บป. อยางมีคุณภาพ        ภาค กศ.บป. 40,000              
   รอยละ 100    3) คาตอบแทนการสอน 47,100              
3) 3 ภาคการศึกษา ในปการศึกษา 2551
   รอยละ 100 

4) การจัดการการศึกษา 1) การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาที่ รวมงบประมาณ 55,200             -                    
    ภาคสมทบ      คณะครุศาสสตรรับผิดชอบตลอดป งบดําเนินงาน 55,200               -                    

    การศึกษา 2550อยางนอย 1 รายวิชา  - คาตอบแทน 55,200             
[ 5-1-0101-1-04 ]     รอยละ 100    1) คาตอบแทนบริหารคณะ 27,000              

2) มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน    2) คาตอบแทนเจาหนาที่ปฏิบัติงาน
   อยางมีคุณภาพและมีการบริหารจัด        ภาคสมทบ 6,000                
   การที่ดี รอยละ 100    3) คาตอบแทนการสอน 22,200              
3) 3 ภาคการศึกษาในปการศึกษา 2551
   รอยละ 100
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แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 
คณะ ครุศาสตร

โครงการ/กิจกรรม/ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด / เปาหมาย หมวดรายจาย/รายการ
รหัสงบประมาณ ภาระงานประจํา ยุทธศาสตร

งบประมาณตาม

5) การจัดการการศึกษาระดับ 1) นักศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชา รวมงบประมาณ 1,752,700       -                    
    ประกาศนียบัตรบัณฑิต      -ชีพครูจบการศึกษาภายใน 3 ภาค- งบดําเนินงาน 1,677,700         -                    
    วิชาชีพครู     เรียน จํานวน 120 คน  - คาตอบแทน 980,000           

2) นักศึกษามีสมรรถภาพ มีความ    1) คาตอบแทนดําเนินการ 200,000             
    [ 6-1-0108-1-05 ]    สามารถในการเปนครูตามเกณฑของ    2) คาตอบแทนอาจารยที่ปรึกษา 20,000              

   คุรุสภา รอยละ 95    3) คาตอบแทนการสอน 760,000             
3) 3 ภาคเรียน รอยละ 100

 - คาใชสอย 340,000           
   1) คาจางซอมแซมอาคารสถานที่ 40,000              
   2) คาใชจายในการเดินทางทั้งใน 300,000             
       และตางประเทศ (พัฒนาบุคลากร)

 - คาวัสดุ 357,700           
1) คาวัสดการศึกษา 307 700   1) คาวสดุการศกษา 307,700             

   2) คาโตะบรรยาย 12 ตัว 30,000              
   3) คาเกาอี้ฟงบรรยาย 40 ตัว 20,000              

งบลงทุน 75,000             -                    
 - คาครุภัณฑ 75,000             
   1) คาโปรเจคเตอร 1 เครื่อง 45,000              
   2) คาคอมพิวเตอรพกพา 1 เครื่อง 30,000              

6) การผลิตบัณฑิตสาขา 1) นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขา รวมงบประมาณ 500,000           -                    
    หลักสูตร และการสอน      หลักสูตรและการสอนจบการศึกษา งบดําเนินงาน 500,000             -                    

    ตามหลักสูตร รอยละ 100  - คาตอบแทน 471,200           
    [ 6-1-0107-1-06 ] 2) มหาบัณฑิตสาขาหลักสูตรและการ    1) คาสอนของอาจารย 372,000             

   สอนมีความรูความสามารถเปนผูนํา    2) คาตอบแทนที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 76,800              
   ทางวิชาการ รอยละ 100    3) คาตอบแทนกรรมการสอบวิทยานิพนธ 22,400              
3) นักศึกษาระดับบัณฑิตสาขาหลักสูตร    
  และการสอนจบการศึกษาภายในเวลา  - คาวัสดุ 28,800             
   กําหนด รอยละ 100    1) คาเอกสารประกอบการสอน 28,800              
4) คาใชจายในการศึกษาของนักศึกษา
   ตลอดหลักสูตร ไมเกิน 100,000บาท
   รอยละ 80
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7) พัฒนาคุณภาพการศึกษา 1) นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขา รวมงบประมาณ 471,400           -                    
    ระดับบัณฑิตศึกษาปฐมวัย      วิชาการศึกษาปฐมวัย จบการศึกษา งบดําเนินงาน 471,400             -                    

    รอยละ 80  - คาตอบแทน 431,000           
    [ 6-1-0104-1-07 ] 2) มหาบัณฑิตสาขาวิชาการศึกษา    1) คาตอบแทนการสอน/วิทยากร 363,000             

   ปฐมวัยมีสมรรถนะตามมาตรฐาน    2)คาตอบแทนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 60,000              
   วิชาชีพของคุรุสภา รอยละ 100    3) คาตอบแทนนักศึกษาชวยงาน 8,000                
3)นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสาขาวิชา
  การศึกษาปฐมวัย จบการศึกษาภายใน  - คาใชสอย 20,000             
   เวลาที่กําหนด รอยละ 80    1) คาจัดทําเอกสารประกอบการสอน 20,000              
4) คาใชจายในการศึกษาของนักศึกษา
   ตลอดหลักสูตร ไมเกิน 100,000บาท  - คาวัสดุ 20,400             
   ตอคน รอยละ 80    1) คาวัสดุการศึกษาและสํานักงาน 20,400              

8) การผลิตบัณฑิตสาขา 1) นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขา รวมงบประมาณ 1,592,000       -                    
    การบริหารการศึกษา      การบริหารการศึกษา จบการศึกษา งบบุคลากร 72,000               -                    

    รอยละ 100  - คาตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัย 72,000              
    [ 6-1-0106-1-08 ] 2)มหาบัณฑิตสาขาการบริหารการศึกษา

  มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ งบดําเนินงาน 1,440,000       -                    
  ของคุรุสภา รอยละ 100  - คาตอบแทน 1,162,000       
3) นักศึกษาระดับบัณฑิตสาขา    1) คาสอนของอาจารย 790,000             
  การบริหารการศึกษาจบการศึกษาภาย    2) คาตอบแทนที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 288,000             
   ในเวลาที่กําหนด รอยละ 100    3) คาตอบแทนกรรมการสอบวิทยานิพนธ 84,000              
4) คาใชจายในการศึกษาของนักศึกษา  - คาใชสอย 50,000             
   ตลอดหลักสูตร ไมเกิน 100,000บาท    1) คาซอมแซม วัสดุ อุปกรณ และอาคาร
   ตอคน รอยละ 80        สถานที่ 50,000              

 - คาวัสดุ 219,000           
   1) คาวัสดุสํานักงาน 120,000             
   2) คาเอกสารประกอบการสอน 99,000              
 - คาสาธารณูปโภค 9,000               
   1) คาโทรศัพท 6,000                
   2) คาอากรแสตมปไปรษณีย 3,000                

งบลงทุน 80,000             -                    
 - คาครุภัณฑ 80,000             
   1) คาเครื่องฉาย LCD 1 ตัว และคอมพิวเตอร 80,000              
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9) การจัดการศึกษาระดับบัณฑิต 1) ผูบริหารการศึกษาไดรับวุฒิประกาศ รวมงบประมาณ 1,620,000       -                    
   ศึกษาสาขาบริหารการศึกษา      นียบัตรบัณฑิตบริหารการศึกษา งบรายจายอื่น 1,620,000         -                    

    และพัฒนาวิชาชีพครู     จํานวน 80 คน ครูประจําการไดรับ  - คาตอบแทน 834,000           
    การพัฒนาวิชาชีพและทักษะ ผูบริหาร    1) คาตอบแทนเจาหนาที่ดําเนินงาน 84,000              

    [ 2-1-0106-1-09 ]     จํานวน 80 คน ครูประจําการจํานวน    2) คาตอบแทนคณะกรรมการดําเนินงาน 200,000             
     170 คน    3) คาตอบแทนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา 500,000             
2) มีผูบริหารการศึกษาที่มีทักษะและ    4) คาใชจายการนิเทศนักศึกษา 50,000              
   ประสบการณในการบริหารงานอยาง
   มีประสิทธิภาพ ผูบริหารการศึกษา   - คาใชสอย 160,000           
   และครูไดรับการพัฒนาและมีวุฒิ    1) คาใชจายในการพัฒนานักศึกษา 60,000              
  เพิ่มขึ้น รอยละ 100    2) คาใชจายพัฒนาอาจารยผูสอนทั้งในและ 100,000             
3) ผูบริหารการศึกษาและครูจบหลักสูตร        ตางประเทศ
    ตามกําหนดเวลา รอยละ 100

- คาวัสด 626 000 - คาวสดุ 626,000           
   1) คาเอกสารประกอบการสอน 200,000             
   2) คาวัสดุสํานักงาน 100,000             
   3) คากิจกรรมนิทรรศการ 100,000             
   4) คาใชจายอื่น ๆ 226,000             

10)พัฒนาบุคลิกภาพความเปนครู รวมงบประมาณ 80,000              
1) เพื่อใหนักศึกษาสามารถในการ 1) นักศึกษาของคณะครุศาสตร จาก งบดําเนินงาน 80,000              

    [ 2-1-0101-2-10 ]     พัฒนา"ตน"ไดอยางผสมผสานและ    ทุกเอก ทกุชั้นป ไดรับการพัฒนา  1) คาใชจายในการเสริมสรางภูมิคุมกันทางจิต 40,000               
    กลมกลืน    บุคลิกภาพความเปนครูโดยจัด      (กิจกรรมคุณธรรมจําจิตใจ,ปฐมนิเทศ)
2) เพื่อใหนักศึกษามีความมั่นใจและ    กิจกรรมจําแนกตามชั้นป  นักศึกษา      ชั้นปที่ 1 
    เชื่อมั่นในตนเอง มีเจตคติ คานิยม    คณะครุศาสตร จํานวน 276 คน  2) คาใชจายในการเปดโลกทัศนเตรียมสู 20,000               
    ในการดําเนินชีวิต 2) นักศึกษาของคณะครุศาสตรมีความ      ความเปนบัณฑิตที่มีคุณภาพพิจารณา
3) เพื่อใหนักศึกษาสามารถในการ    สามารถในการพัฒนาตนไดอยาง      ชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพียง,รุงอรุณสูธรรม
    ทํางานที่อํานวยคุณประโยชน    เหมาะสม เปนคนดี มีคุณธรรม      ชั้นปที่ 2 
4) เพื่อใหนักศึกษาเปนผูมีศีลธรรม    เปนคนเกง กลาคิด กลาที่จะกระทําดี  3) พัฒนาศักยภาพใหเปนผูนําและกลา 15,000               
    จริยธรรม ความมีระเบียบวินัย และ    ใหเปนที่ปรากฎ รอยละ 80 ของ      แสดงออก (กิจกรรม Educational Visit)
    มีคุณภาพ    นักศึกษาที่เขารวมกิจกรรม      ชั้นปที่ 3

 4) พัฒนา EQ สูความเปนบัณฑิตที่ 5,000                 
     สงางาม (กิจกรรม Think Positive club)
     ชั้นปที่ 4-5 
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11) เสริมสรางศักยภาพนักศึกษา 1) เพื่อจัดกิจกรรมประชุม แลกเปลี่ยน 1) นักศึกษาครุศาสตรบัณฑิตปที่ 3,4,5 รวมงบประมาณ -                   60,000              
      ฝกประสบการณวิชาชีพครู     เรียนรู สรางความเขาใจตอการฝก     ไดประชุม/อบรม สัมมนารวมกัน งบดําเนินงาน 60,000              

    ประสบการณวิชาชีพครูใหกับ    อยางนอยภาคเรียนละ 1 ครั้ง  - คาตอบแทน 20,000              
    [ 2-1-0101-2-11 ]     นักศึกษาที่ออกฝกประสบการณ    ประชุมอบรม/อบรมนักศึกษาฝก    1) คาตอบแทนวิทยากร 20,000               

    วิชาชีพครู    ประสบการณวิชาชีพครู ภาคเรียนละ
2)เพื่อจัดกิจกรรม/อบรมเชิงปฏิบัติการ    1 ครั้ง  - คาใชสอย 20,000              
    เสริมสรางความรูใหกับนักศึกษา 2) นักศึกษารู เขาใจการฝกประสบการณ    1) อาหารและอาหารวาง 20,000               
    ที่ออกฝกประสบการณวิชาชีพครู     วืชาชีพ และมีความพรอมทางดาน

    วิชาการ และบุคลิกภาพ เมื่อฝก  - คาวัสดุ 20,000              
    ปฏิบัติวิชาชีพในโรงเรียน    1) เอกสารประกอบการประชุม/สัมมนา/อบรม  20,000               
    นักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู
    250 คน
3) ตลอดปการศึกษา 2550 ตลอดปการ
ศึกษา   ศกษา

4) ประสิทธิภาพของการฝกประสบการณ
   วิชาชีพครูของนักศึกษา 
   นักศึกษา 250

12)เสริมสรางศักยภาพโรงเรียน 1) เพื่อจัดกิจกรรมประชุม แลกเปลี่ยน 1) ครูจากโรงเรียนเครือขายรวมพัฒนา รวมงบประมาณ -                   45,000              
    เครือขายรวมพัฒนาวิชาชีพครู     เรียนรู สรางความเขาใจตอการฝก     วิชาชีพครู 21 โรงเรียนรวมประชุม/ งบดําเนินงาน 45,000              

    ประสบการณวิชาชีพครูใหกับ    รับการอบรมเสริมความรู อยางนอย  - คาตอบแทน 25,000              
    [ 2-1-0101-2-12 ]     โรงเรียนเครือขายพัฒนาวิชาชีพครู     ภาคเรียนละ 1 ครั้ง  ประชุม/อบรม    1) คาตอบแทนวิทยากร 25,000               

    ครูจาก21 โรงเรียนภาคเรียนละ 1ครั้ง
2)เพื่อจัดกิจกรรมเสริมสรางความรูให     เปนอยางนอย  - คาใชสอย 10,000              
    กับครูโรงเรียนเครือขายรวมพัฒนา 2) ครูจากโรงเรียนเครือขายรวมพัฒนา    1) อาหารและอาหารวาง 10,000               
    วิชาชีพครู    วิชาชีพครู 21 โรงเรียน เกิดความรู
3) เพื่อเสริมสรางความเขาใจและ     ความเขาใจ มีศักยภาพทางวิชาการ  - คาวัสดุ 10,000              
    ความรวมมือระหวางโรงเรียนรวม     ที่จะพัฒนาการฝกประสบการณ    1) เอกสารประกอบการประชุม/สัมมนา/อบรม  10,000               
    พัฒนาวิชาชีพครูกับคณะครุศาสตร     วิชาชีพครูอยางมีประสิทธิภาพ

    ครูโรงเรียนเครือขาง 21 โรงเรียน
3) ตลอดปการศึกษา 2550 ภาคเรียนละ
   1 ครั้ง
4) นักศึกษาครุศาสตรบัณฑิตไดรับการ
   ฝกประสบการณวิชาชีพครูจาก
   โรงเรียนเครือขายอยางมีประสิทธิภาพ
    นักศึกษาครุศาสตร 250 คน
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แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 
คณะ ครุศาสตร

โครงการ/กิจกรรม/ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด / เปาหมาย หมวดรายจาย/รายการ
รหัสงบประมาณ ภาระงานประจํา ยุทธศาสตร

งบประมาณตาม

13)พัฒนาทักษะที่จําเปนสําหรับ 1) เพื่อใหนักศึกษามีความรู ความเขา 1) นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต รวมงบประมาณ 80,000              
     ครูใหกับนักศึกษาหลักสูตร     ใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมเพื่อ     ชั้นปที่ 4จํานวน 80 คน/จํานวนครั้ง งบดําเนินงาน 80,000              
     ครุศาสตรบัณฑิต ชั้นปที่ 4     สงเสริมทักษะการคิดและสามารถ    ที่จัดกิจกรรม จํานวน 2 ครั้ง  - คาตอบแทน 14,400              

   จัดกิจกรรมเสริมทักษะการคิดใหกับ 2) นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต    1) คาตอบแทนวิทยากร 14,400               
    [ 2-1-0101-2-13 ]     นักเรียนได    ชั้นปที่ 4 มีความรูความเขาใจในการ

   จัดกิจกรรม รอยละ 100 ความพึงพอใจ  - คาใชสอย 43,600              
   ของนักศึกษา ครูในโรงเรียนที่จัด    1) อาหารและอาหารวาง 43,600               
   กิจกรรมและนักเรียนที่เขารวมกิจกรรม
   ระดับมาก (ไมต่ํากวารอยละ 70)  - คาวัสดุ 22,000              
3) ดําเนิจกิจกรรมเสร็จทัน    1) เอกสารประกอบการประชุม/สัมมนา/อบรม  22,000               
    ปการศึกษา 2551

14)โครงการผลิตครูการศึกษา 1) เพื่อฝกประสบการณความเปนครู 1) นักศึกษาทุนครู 5 ป ไดรับทุนการ รวมงบประมาณ -                   2,940,000         
ขั้นพื้นฐานการศึกษา เสริมจากการจัดการเรียนการสอน ศึกษาทกคนและไดรับการฝก งบเงินอดหนน 2 940 000      ขนพนฐานการศกษา     เสรมจากการจดการเรยนการสอน    ศกษาทุกคนและไดรบการฝก งบเงนอุดหนุน 2,940,000         

      (หลักสูตร5 ป) นักศึกษาทุน     ในหองเรียน    ประสบการณเสริมความรู รอยละ 100 1) เงินทุนนักศึกษา 35 คนๆละ 69,000 2,415,000           
2) ดําเนินการจัดสรรทุนใหกับ 2) ไดครูพันธใหมที่มีวิสัยทัศน และมี 2) คาใชจายเขาคายกิจกรรมเสริมประสบการณ

    [ 2-1-0101-2-14 ]     นักศึกษาทุนครู 5 ป     คุณภาพเหมาะสมกับความเปนครู     ความเปนครู 200,000              
    รอยละ 100 3) คาใชจายกิจกรรมวันเด็ก 45,000               
3) ทํากิจกรรมไดตามชวงเวลาที่กําหนด 4) คาใชจายคายอาสาพัฒนาโรงเรียนใน
    รอยละ 95     ทองถิ่นขาดแคลน 100,000              
4) ดานงบประมาณ รอยละ 100 5) คากิจกรรมวิชาการ 60,000               

6) ศึกษาดูงานแหลงเรียนรู 120,000              

15) พัฒนาบุคลากร 1) เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากร 1) จํานวนบุคลากรที่ไดรับความรู รวมงบประมาณ 156,000            
     คณะครุศาสตร     คณะครุศาสตร     ความเขาใจ เทคนิควิธีการ วิทยาการ งบดําเนินงาน 156,000            

   ใหม ๆ และการนํามาไปใชได  - คาใชสอย 156,000            
    [ 1-1-0101-2-15 ] 2) เพิ่มประสิทธิภาพการจัดกิจกรรม    บุคลากร จํานวน 26 คน   1) คาเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ 156,000              

   การเรียนการสอนและการปฏิบัติงาน 2) ผลการสอนและการปฏิบัติงานเกิด
    ประสิทธิภาพมากขึ้น บุคลากรจํานวน
    26 คน
3) การดําเนินโครงการเสร็จตามระยะ
    เวลาที่กําหนด 1ต.ค.50-30ก.ย.51
4) ความคุมคาของการใชงบประมาณ
   เปรียบเทียบกับความสําเร็จของ
   โครงการตามเปาหมายบุคลากร 26 คน
   งบประมาณ 156,000 บาท
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แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 
คณะ ครุศาสตร

โครงการ/กิจกรรม/ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด / เปาหมาย หมวดรายจาย/รายการ
รหัสงบประมาณ ภาระงานประจํา ยุทธศาสตร

งบประมาณตาม

16)โครงการพัฒนาหลักสูตรใหม รวมงบประมาณ -                   60,000              
      คณะครุศาสตร 1) เพื่อพัฒนาหลักสูตรใหม หรือ 1) หลักสูตรใหม หรือหลักสูตรปรับปรุง งบดําเนินงาน 60,000              

    หลักสูตรปรับปรุง 3 หลักสูตร    ระดับปริญญาตรี 3 หลักสูตร  - คาตอบแทน 24,000              
    [ 1-1-0101-2-16 ] 2) ไดหลักสูตรที่ปรับปรุง หรือหลักสูตร 1) คาตอบแทนวิทยากรและผูทรงคุณวิฒิ

    ใหม  สําหรับผลิตบัณฑิตระดับ     วิพากษหลักสูตร 24,000               
    ปริญญาตรี 3 หลักสูตร หลักสูตรใหม
    หรือหลักสูตรปรับปรุง  - คาใชสอย 10,000              
3) หลักสูตรเสร็จทันเวลา 1 ปการศึกษา 2) คาใชจายในการจัดประชุม 10,000               
    รอยละ 100
4) ดําเนินการปรับปรุงหรือพัฒนา  - คาวัสดุ 26,000              
   หลักสูตรใหม 20,000 บาท/หลักสูตร 2) คาจัดทําเอกสารหลักสูตร 11,000               

3) คาวัสดุการศึกษา 15,000               

17) นักศึกษาครรปฏิบัติใน รวมงบประมาณ - 60 00017) นกศกษาครูรูปฏบตใน รวมงบประมาณ -                   60,000              
      วัฒนธรรมไทย 1) ใหนักศึกษาไดตระหนักตอการเปน 1) นักศึกษาของคณะครุศาสตร ชั้นปที่ งบรายจายอื่น -                     60,000              

    คนไทย ชาติไทย วิถีชีวิตแบบไทย    2,3,4,5 ไดรับการพัฒนาเสริมสราง  1) คาใชจายในการจัดกิจกรรมสัมพันธ
    [ 1-1-0101-2-17 ] 2) เพื่อใหนักศึกษา ไดเรียนรูและ    ความเปนไทยเรียนรูวิถีชีวิตแบบ      งานสืบสานวัฒนธรรมประเพณี (กิจกรรม

    ปฏิบัติรวมกันที่แสดงถึงความเปน   เศรษฐกิจพอเพียงโดยจําแนกกิจกรรม      วันสําคัญทางพุทธศาสนา) ชั้นปที่ 2 25,000               
    ระเบียบเรียบรอย ความสามัคคี   สูวัด ชุมชน โรงเรียน นักศึกษาคณะ  2) คาใชจายในการปฏิสัมพันธศึกษางาน
    กลมเกลียว รวมถึงการแสดงพฤติ-    ครุศาสตร จํานวน 276 คน      วัฒนธรรมทองถิ่น (วัด โรงเรียน ชุมชน) 10,000               
    กรรม ที่ดีในแบบไทยไมผิดเพี้ยน 2) นักศึกษาของคณะครุศาสตรมีความ      ชั้นปที่ 3 
    ไปตามชาติอื่น    สามารถในการพัฒนาตนไดอยาง  3) คาใชจายในการกิจกรรม Good 

   เหมาะสมและ ไมงมงายมีความภูมิใจ      Appearance ชั้นปที่ 4-5 
   ในความเปนไทย มีชาติ ศาสนา และ     (วัฒนธรรมการไหว,การแตงกาย,
    พระมหากษัตริย และมีวัฒนะธรรม-      การเปนผูนําชุมชน สังคม การสวดมนต )
    ประเพณี อันดีงามสืบทอดกันมา      กิจกรรมนักปราชญ (ชาวบาน) (ฟง คิด
    รอยละ 80 ของนักศึกษาที่เขารวม      ถาม เขียน) วัด โรงเรียน ชุมชน 25,000               
    กิจกรรม
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แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 
คณะ ครุศาสตร

โครงการ/กิจกรรม/ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด / เปาหมาย หมวดรายจาย/รายการ
รหัสงบประมาณ ภาระงานประจํา ยุทธศาสตร

งบประมาณตาม

18)โครงการพัฒนาหองสมุด รวมงบประมาณ -                   200,000            
      คณะครุศาสตร 1) เพื่อปรับปรุงหองสมุดคณะให 1) ไดเอกสาร/หนังสือและหองสมุด งบดําเนินงาน 135,000            

    สามารถใหบริการไดอยางมี     พรอมใหบริการแกนักศึกษาคณะ คาใชสอย 10,000              
    [ 1-1-0101-2-18 ]     มีประสิทธิภาพ     ครุศาสตร รอยละ 90 1) คาตอบแทนทํางานนอกเวลาของเจาหนาที่ 10,000               

2) เพื่อจัดหาเอกสาร หนังสือ เพิ่มให 2) นักศึกษามีความพึงพอใจตอบริการ
    กับหองสมุด ไดมากขึ้น    ภายในเวลา 1 ปการศึกษา รอยละ 95 คาวัสดุ 125,000            
3)เพื่อใหเปนแหลงเรียนรูของนักศึกษา 3) งบลงทุนนักศึกษาดานหองสมุด 1) คาหนังสือ/เอกสารการสอน 120,000              
    คณะครุศาสตร    คนควา วิชาชีพครู รอยละ 100 2) คาวัสดุสําหรับหองสมุด 5,000                 

งบลงทุน 65,000              
คาครุภัณฑ 65,000              
1) คาเครืองปรับอากาศ 1 เครื่อง 40,000               
2) คาเครื่องคอมพิวเตอรตั้งโตะ 1 ชุด 25,000               

19) พัฒนาคุณภาพทางวิชาการ รวมงบประมาณ -                   48,400              
1) เพื่อใหนักศึกษาไดรับความรูและ 1) นักศึกษาวิชาเอกการศึกษาปฐมวัย งบดําเนินงาน 48,400              

    [ 1-1-0101-2-19 ]      ประสบการณจากการไปศึกษาดู     จํานวน 116 คน พัฒนาคุณภาพ  - คาตอบแทน 10,000              
     งาน ในสถานศึกษาที่มีคุณภาพ     ทางวิชาการ   1) คาตอบแทนวิทยากร 10,000               
2) เพื่อใหนักศึกษาเรียนรู ทักษะ และ 2) มีความรู ความเขาใจในวิชาการศึกษา
     ประสบการณในการจัดประชุม    ปฐมวัย วิชาชีพ และการปรับตัวเขา  - คาใชสอย 38,400              
     สัมมนาทางการศึกษาปฐมวัย    กับสังคม นักศึกษาทั้ง 120 มีคุณภาพ   1) คเชายานพาหนะ/เชื้อเพลิง 22,000               
3) เพื่อใหนักศึกษามีประสบการณใน    ในระดับดี   2) คาเบี้ยเลี้ยงอาจารยพนักงาน 1,500                 
     การทํางานกับเพื่อน พี่ นอง ปฐมวัย 3) มีการจัดกิจกรรมทั้ง 3 กิจกรรมใน   3) คาของที่ระลึก 1,500                 
     และไดรับขอคิดที่ดีตอการประกอบ    ชวงภาคเรียนที่ 2/2550และภาคเรียน   4) คาอาหาร 120 คน ๆ 70 บาท 8,400                 
     อาชีพครูปฐมวัย    ที่ 1/2551 จัดกิจกรรมภายในเวลาที่   5) คาจัดปายบนเวที 2,000                 
4)  เพื่อใหนักศึกษาไดพัฒนาทั้งดาน    กําหนดได   6) คาจัดทําเอกสาร 3,000                 
     วิชาการและสังคมอยางสมบูรณ 4) ใชงบประมาณอยางประหยัด คุมคา

   ตามงบประมาณที่ตั้งไว กิจกรรมจัด
   สัมมนาทําใหมีรายไดเขาสาขาวิชา
   การศึกษาปฐมวัย
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แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 
คณะ ครุศาสตร

โครงการ/กิจกรรม/ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด / เปาหมาย หมวดรายจาย/รายการ
รหัสงบประมาณ ภาระงานประจํา ยุทธศาสตร

งบประมาณตาม

20) สูการเปนนักจิตวิทยา - รวมงบประมาณ -                   16,000              
      แนะแนวมืออาชีพ 1) เพื่อปลูกฝงและสรางจิตสํานึกของ 1) กิจกรรมพัฒนาผูเรียนดวยความถนัด งบดําเนินงาน 16,000              

     การนําประโยชนตอนักเรียน     ความสนใจ ทักษะทางสังคม และ  - คาตอบแทน 1,000                
    [ 1-1-0102-2-20 ]      ตอบุคคล ตอสังคม ประเทศชาติ     กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน นักศึกษา   1) คาตอบแทนวิทยากร 1,000                 

2) เพื่อใหมีความรู ความเขาใจใน     จิตวิทยา
    กิจกรรมพัฒนาผูเรียนอยางแทจริง 2) นักศึกษาจิตวิทยาและการแนะแนว  - คาใชสอย 10,000              
3) เพื่อใหเห็นคุณคาขององคความรู     มีความสามารถในการจัดกิจกรรม 1) คาใชจายพัฒนาองครวม กาย สติปญญา 10,000               
    ตาง ๆ จนสามารถนําไปใชในการ    พัฒนาผูเรียน คนพบศักยภาพแหงตน     อารมณ สังคม 
    พัฒนาตนเอง และประกอบอาชีพ    และชัดเจนในบทบาท หนาที่ใน

   วิชาชีพ รอยละ 90 ของนักศึกษา  - คาวัสดุ 5,000                
   เอกจิตวิทยา   1) คาวัสดุ/อุปกรณ 5,000                 

21) พัฒนาการเรียนการสอน รวมงบประมาณ -                   50,000              
เทคโนโลยีและนวัตกรรม 1)เพื่อพัฒนานักศึกษาใหมีคณลักษณะ 1) จํานวนครั้งในการจัดสัมมนาวิชาชีพ งบดําเนินงาน 50 000      เทคโนโลยและนวตกรรม 1)เพอพฒนานกศกษาใหมคุณลกษณะ 1) จานวนครงในการจดสมมนาวชาชพ งบดาเนนงาน 50,000              

      การศึกษา     ที่พึงประสงคโดยสงเสริมการจัด     และฝกอบรม 2 ครั้ง/ป คาตอบแทน 10,000              
    อบรม/สัมมนา     จํานวนครั้งในการไปทัศนศึกษางาน 1) คาตอบแทนวิทยากร 10,000               

    [ 1-1-0102-2-21 ] 2) ศึกษาดูงานและจัดกิจกรรมสราง     นอกสถานที่ 1 ครั้ง/ภาคเรียน
    ความเขมแข็งทางวิชาการตาง 2) ความสามารถและประสิทธิผลใน คาใชสอย 20,000              
    สถาบัน    กระบวนการจัดสัมมนาวิชาชีพและ 1) คาเบี้ยเลี้ยงที่พักและพาหนะ 20,000               

   ฝกอบรม ในระดับดี
คาวัสดุ 20,000              
1) คาวัสดุสํานักงาน 5,000                 
2) คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร 5,000                 
3) คาวัสดุไฟฟาและวิทยุ 10,000               

22) พัฒนานักศึกษา รวมงบประมาณ -                   20,000              
      สาขาพลศึกษา 1) เพื่อใหนักศึกษาเอกพละศึกษามี 1) มีการจัดอบรมผูตัดสินและผูนําดาน งบดําเนินงาน 20,000              

    ทักษะในการตัดสินกีฬาอยางนอย    ดานนันทนาการ 2 ครั้ง คาตอบแทน 5,400                
    [ 1-1-0105-2-22 ]     1 ประเภท 2) นักศึกษาวิชาเอกพละศึกษาผานการ 1) คาตอบแทนวิทยากร 5,400                 

2) นักศึกษาเอกพละศึกษามีการ    สอบเปนผูตัดสินได รอยละ 85 
    พัฒนาทักษะในการจัดกิจกรรม คาใชสอย 6,600                
    นันทนาการ 1 ครั้ง 1) คาใชจายในการจัดอบรม 6,600                 

คาวัสดุ 8,000                
1) คาวัสดุในการจัดการอบรม 8,000                 
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23)คายสังคมศึกษาพัฒนาชุมชน รวมงบประมาณ 30,000              
1) เพื่อใหนักศึกษารูจักเสียสละและ 1) นักศึกษาวิชาเอกสังคมศึกษา ชั้นปที่ งบดําเนินงาน 30,000              

    [ 1-1-0109-2-23 ]      บําเพ็ญตนเพื่อสังคม     1-4 ใหเขารวมกิจกรรม นักศึกษา คาตอบแทน 2,000                
2) เพื่อใหนักศึกษามีระเบียบวินัยใน     จํานวน 76 คน 1) คาตอบแทนวิทยากร 2,000                 
     การใชชีวิตรวมกัน รูรักสามัคคีใน 2) นักศึกษาไดรับความรู ความสามารถ
     หมูคณะ     เกิดทักษะจากการไดปฏิบัติจริง คาใชสอย 26,000              
3) เพื่อใหนักศึกษาไดรับประสบการณ     เกิดการเรียนรูจากประสบการณตรง 2) คาอาหารกลางวันและอาหารวาง/เครื่องดื่ม 6,000                 
     ตรง สามารถนําไปใชในชีวิตประจํา 3) ปการศึกษา 2550 ชวงเดือนธันวาคม 3) คาเหมาจายรถโดยสาร 10,000               
     วันได 4) ประสิทธิภาพของการปฏิบัติจาก 5) คาที่พัก 10,000               

   ประสบการณตรงและนําไปใชในชีวิต
   ประจําวันได นักศึกษาจํานวน 76 คน คาวัสดุ 2,000                

1) คาถายเอกสาร 2,000                 

24) เสริมศักยภาพทางวิชาการ รวมงบประมาณ - 30 00024) เสรมศกยภาพทางวชาการ รวมงบประมาณ -                   30,000              
      นักศึกษาโปรแกรม 1) เพื่อจัดกิจกรรมเสริมศักยภาพทาง 1) นักศึกษาโปรแกรมวิชาสังคมศึกษา งบดําเนินงาน 30,000              
      สังคมศึกษา     วิชาการใหนักศึกษาโปรแกรมวิชา    75 คน ไดรับการเสริมศักยภาพทาง คาตอบแทน 15,000              

    สังคมศึกษา เชน การอบมเชิง    วิชาการ นักศึกษาโปรแกรมวิชา 1) คาตอบแทนวิทยาการ 15,000               
    [ 1-1-0109-2-24 ]     ปฏิบัติการ    สังคมศึกษา จํานวน 75 คน

2) เพื่อฝกทักษะในการจัดทําผลงาน 2) นักศึกษามีความรู ทักษะ ในการจัด คาวัสดุ 15,000              
    นวัตกรรมการจัดการเรียนรูที่สอด    การเรียนการสอนกลุมสาระสังคม- 1) คาวัสดุการอบรม/สัมมนา 15,000               
    คลองกับกับศักยภาพที่ไดรับการ    ศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมเพิ่มขึ้น 
    เสริมศักยภาพ    นักศึกษาโปรแกรมวิชาสังคมศึกษา
3) เพื่อใหนักศึกษาไดนําเสนอผลงาน    จํานวน 75 คน
    การพัฒนานวัตกรรม 3) ภายในปงบประมาณ 2551 ภาคเรียน

   ที่ 1 และ 2 นักศึกษาโปรแกรม
   วิชาสังคมศึกษา จํานวน 75 คน
4) ผลงานนักศึกษา/แบบประเมิน
    ความพึงพอใจ นักศึกษาโปรแกรม
    วิชาสังคมศึกษา จํานวน 75 คน
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25) พัฒนาทักษะการผลิตสื่อ รวมงบประมาณ -                   30,000              
      การเรียนการสอนสําหรับ 1) เพื่อใหนักศึกษา 1) จํานวนสื่อที่นักศึกษาผลิต งบดําเนินงาน 30,000              
    นักศึกษาวิชาเอกคณิตศาสตร     วิชาเอกคณิตศาสตร มีทักษะในการ    จํานวน 26 ชื้น คาตอบแทน 10,800              

    ผลิตสื่อการเรียนการสอน 2) สื่อนักศึกษาผลิตขึ้นมีคุณภาพ 1) คาตอบแทนวิทยากร 10,800               
    [ 1-1-0110-2-25 ]     วิชาคณิตศาสตร    สามารถนําไปใชไดจริง จํานวน 26ชิ้น

3) นักศึกษาผลิตสื่อเสร็จคนละ 1 ชิ้น คาใชสอย 7,400                
    ภายในระยะเวลาที่กําหนด จํานวน 1) คาใชจายในการจัดอบรม 7,400                 
    26 คน

คาวัสดุ 11,800              
1) คาวัสดุในการจัดการอบรม 11,800               

26) พัฒนาศักยภาพการจัดการ รวมงบประมาณ -                   30,000              
      การเรียนรูกลุมสาระการเรียน 1) เพื่อจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ 1) นักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาไทย งบดําเนินงาน 30,000              

รภาษาไทย สําหรับนักศึกษา ทางการสอนภาษาไทย การพัฒนา ไดรับการอบรมเชิงปฏิบัติการทาง คาตอบแทน 20 000      รูภาษาไทย สาหรบนกศกษา     ทางการสอนภาษาไทย การพฒนา    ไดรบการอบรมเชงปฏบตการทาง คาตอบแทน 20,000              
      โปรแกรม วิชาภาษาไทย     หลักสูตรใหกับนักศึกษาโปรแกรม    การสอน การพัฒนาหลักสูตร 2 ครั้ง/ 1) คาตอบแทนวิทยาการ 20,000               

    วิชาภาษาไทย    ป  นักศึกษาโปรแกรมภาษาไทย 
    [ 1-1-0111-2-26 ] 2) เพื่อนําเสนอผลงานนักศึกษา    จํานวน 55 คน คาวัสดุ 10,000              

    โปรแกรมวิชาภาษาไทย ดาน 2) นักศึกษามีศักยภาพการสอน/การ  1) คาวัสดุการอบรม/สัมมนา 10,000               
     นวัตกรรมหลักสูตรสาระทองถิ่น    พัฒนาหลักสูตรสูงขึ้น นักศึกษา

   โปรแกรมภาษาไทย จํานวน 55 คน
3) ภาคเรียนที่ 2/2550,2551 นักศึกษา
   โปรแกรมภาษาไทย จํานวน 55 คน

27) พัฒนานวัตกรรมการวิจัยใน รวมงบประมาณ -                   20,000              
      ชั้นเรียน วิชาภาษาไทย 1) เพื่อจัดกิจกรรมใหนักศึกษา 1) นวัตกรรมการวิจัยในหองเรียน งบดําเนินงาน 20,000              

    เอกภาษาไทย ระดมความรูและ    วิชาภาษาไทย 30 รูปแบบ นวัตกรรม คาตอบแทน 15,000              
    [ 1-1-0111-2-27 ]     เทคนิค วิธีการ ดานนวัตกรรมการ    30 รูปแบบ 1) คาตอบแทนวิทยาการ 15,000               

    วิจัยในชั้นเรียน วิชาภาษาไทย 2) นักศึกษาวิชาเอกภาษาไทย 38 คน
   มีความรู และทักษะเกี่ยวกับนวัตกรรม คาใชสอย 5,000                
   การวิจัยทางภาษาไทย นักศึกษา 1) คาวัสดุการอบรม/สัมมนา 5,000                 
   เอกภาษาไทย 38 คน
3) ปการศึกษา 2551 1 ปการศึกษา 2551
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28)การผลิตสื่อการเรียนการสอน รวมงบประมาณ -                   20,000              
     ทางวืทยาศาสตร 1) เพื่อฝกอบรมนักศึกษาสาขาวิชา 1) นักศึกษาที่เขารับการฝกอบรม 17คน งบดําเนินงาน 20,000              

    วิทยาศาสตรทั่วไป ชั้นปที่ 3-4 คณะ 2) จัดฝกอบรม 2 วัน งบประมาณ คาใชสอย 5,400                
    [ 1-1-0112-2-28 ]     ครุศาสตร ใหมีความรูความเขาใจ    20,000 บาท 1) คาของที่ระลึกวิทยากร 1,000                 

    เกี่ยวกับการผลิตสื่อการเรียน 2) คาอาหาร/อาหารวาง/ 100 ตอคน 2 วัน
    การสอน ทางวิทยาศาสตรให     ( 100*2*22 ) 4,400                 
    สามารถนําไปใชในการจัดการเรียน
    การสอน ทางวิทยาศาสตรให คาวัสดุ 14,600              
2) นักศึกษาสามารถผลิตสื่อการเรียน 1) คาวัสดุสํานักงาน 13,500               
    การสอน ทางวิทยาศาสตรได 2) เอกสารประกอบการอบรม 22 ชุด
3) เพื่อใหนักศึกษาตระหนักถึงความ     ชุดละ 50 บาท 1,100                 
    สําคัญทางสื่อการเรียนการสอน

29) พัฒนาคณภาพทางวิชาการ รวมงบประมาณ - 32,0009) ฒน ุณภ งว ร รวมง ร ม ณ 3 ,000
     ระดับบัณฑิตศึกษา 1) เพื่อขยายผลการสัมมนาในชั้นเรียน 1) นักศึกษาจํานวน 8 คน นักศึกษาเกา งบดําเนินงาน 32,000              

    ทําใหนักษึกษาไดเพิ่มพูนความรู    จํานวน 6 คน พัฒนาคุณภาพทาง คาตอบแทน 10,000              
    [ 6-1-0108-2-29 ]     ประสบการณ และมีทักษะการจัด    วิชาการสําเร็จการศึกษา 1) คาตอบแทนวิทยากร 10,000               

    สัมมนา และไดบริการทางวิชาการ 2) ความรู ความเขาใจ ความสามารถใน
    แกทองถิ่น    การจัดการศึกษาปฐมวัย ความสําเร็จ คาใชสอย 15,950              
2) เพื่อใหนักศึกษามีความรู และมี    ในการศึกษา นักศึกษา 8 คน  1) คาเชายานพาหนะ/เชื้อเพลิง 8,900                 
    ประสบการณ ตรงในการจัดการ    มี คุณภาพดีมาก นักศึกษา 6 คน  2) คาของที่ระลึก 3,000                 
    การศึกษาระดับปฐมวัยหลังจากได    สําเร็จการศึกษา  3) คาจัดทําเอกสาร 2,000                 
    ศึกษาดูงาน 3) ภาคเรียนที่ 1/2551 นักศึกษา 8 คน  4) คาจัดปา 1,000                 

   จบ CourseWork ภาคเรียนที่ 2/2550  5) คาอาหาร : 15 คน * 70 บาท 1,050                 
   ,3/2550,1/2551 นักศึกษาสําเร็จ
   การศึกษา 6 คน คาวัสดุ 6,050                

 1) คาวัสดุ 6,050                 

30) การผลิตบัณฑิตระดับ รวมงบประมาณ -                   31,200              
      บัณฑิตศึกษาคณะครุศาสตร 1) เพื่อใหนักศึกษาใหมมีความรูความ 1) นักศึกษาใหมมีความรูความเขาใจ งบดําเนินงาน 31,200              

    เขาใจในวิธีการเรียนระดับบัณฑิต    ในวิธีการเรียนการสอนจํานวน100 คน คาตอบแทน 7,200                
    [ 6-1-0108-2-30 ]     ศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัย 2) นักศึกษาใหมทราบแนวทางการเรียน 1) คาตอบแทนวิทยากร 7,200                 

    ราชภัฎเพชรบุรี    การสอนตามหลักสูตรระดับบัณฑิต-
2) เพื่อใหนะกศึกษาใหมไดทราบแนว    ศึกษา จํานวน 100 คน คาใชสอย 24,000              
    ทางการจัดการเรียนการสอนตาม 1) คาอาหารวาง 5,000                 
    หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และ 2) คาจัดทําเอกสารคูมือนักศึกษา 16,000               
    ระเบียบตาง ๆ ในระดับบัณฑิตศึกษา 3) คาวัสดุสํานักงาน 3,000                 
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แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 
คณะ ครุศาสตร

โครงการ/กิจกรรม/ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด / เปาหมาย หมวดรายจาย/รายการ
รหัสงบประมาณ ภาระงานประจํา ยุทธศาสตร

งบประมาณตาม

31)โครงการพัฒนาคุณภาพ รวมงบประมาณ -                   2,938,800         
     ผูบริหารคณาจารยและ 1) เพื่อพัฒนาคุณภาพคณาจารยและ 1) กิจกรรมพัฒนาบุคลากร 3 โครงการ งบดําเนินงาน 1,638,800         
    บุคลากรคณะครุศาสตร     บุคลากรทางคณะใหมีขีดความ    งานวิจัยของบุคลากรใน คาตอบแทน 750,000            

    สามารถในการบริหาร บริการ และ    4 เรื่อง100% 1) คาตอบแทนผูปฏิบัติงานในโครงการ 
    [ 6-1-0108-2-31 ]     จัดการเรียนการสอนไดอยางมี 2)ไดบุคลากรที่มีคุณภาพ มีความ     1 ตําแหนง 150,000              

    ประสิทธิภาพ    สามารถทางการวิจัยและมีมาตรฐาน 2) คาตอบแทนวิทยากรและจัดประชุมระดับ
2) เพื่อเปนการขยายประสบการณ    ทางดานการเรียนการสอน 100 %     ประเทศ 600,000              
    เพิ่มวิสัยทัศนในการจัดการศึกษา 3) 1 ปการศึกษา 100%
    ของคณะครุศาสตร คาใชสอย 688,800            
3) เพื่อสนับสนุนทุนโครงการวิจัยระดับ 1) คาเบี้ยเลี้ยงเดินทางตางประเทศ 300,000              
    คณะอยางนอย 4 โครงการ 2) คาเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ 188,800              
4) เพื่อสงเสริมและพัฒนาบุคลากรให 3) คาเชารถ 200,000              
    มีคุณวุฒิที่สูงขึ้น

คาวัสด 200 000คาวสดุ 200,000            
1) คาวัสดุการศึกษา 200,000              

งบเงินอุดหนุน 1,300,000         
1) ทุนอุดหนุนการศึกษาตอสาขาขาดแคลน 300,000              
2) ทุนศึกษาตอระดับปริญญาตรีสาขา
    การศึกษา 10 ทุนๆ ละ 20,000 บาทตอป 200,000              
3) งบอุดหนุนโครงการวิจัยของคณาจารย
    คณะครุศาสตร 800,000              
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แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 
คณะ ครุศาสตร

โครงการ/กิจกรรม/ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด / เปาหมาย หมวดรายจาย/รายการ
รหัสงบประมาณ ภาระงานประจํา ยุทธศาสตร

งบประมาณตาม

32) การจัดการการศึกษาระดับ 1) นักศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชา รวมงบประมาณ 1,752,700       -                    
    ประกาศนียบัตรบัณฑิต      -ชีพครูจบการศึกษาภายใน 3 ภาค- งบดําเนินงาน 1,652,700         -                    
    สาขาบริหารการศึกษา     เรียน จํานวน 40 คน  - คาตอบแทน 850,000           

2) นักศึกษามีสมรรถภาพ มีความ    2) คาตอบแทนอาจารยที่ปรึกษา 20,000              
    [ 6-1-0108-1-32 ]    สามารถในการเปนครูตามเกณฑของ    3) คาตอบแทนนิเทศนักศึกษา 100,000             

   คุรุสภา รอยละ 95    3) คาตอบแทนการสอน 730,000             
3) 3 ภาคเรียน รอยละ 100

 - คาใชสอย 260,000           
   1) คาใชจายในการศึกษาดูงาน 100,000             
   2) งบพัฒนาบุคลากรทั้นในและตางประเทศ 160,000             

 - คาวัสดุ 542,700           
1) คาวัสดการศึกษา 89 000   1) คาวสดุการศกษา 89,000              

   2) คาวัสดุการศึกษา 200,000             
   3) คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร 200,000             
   4) คาวัสดุอื่น ๆ 53,700              

งบลงทุน 100,000           -                    
 - คาครุภัณฑ 100,000           
   1) คาโปรเจคเตอร 1 เครื่อง 45,000              
   2) คาคอมพิวเตอรพกพา 1 เครื่อง 30,000              
   2) เครื่องฉายภาพทึบแสง 1 เครื่อง 25,000              
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แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 
คณะ ครุศาสตร

โครงการ/กิจกรรม/ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด / เปาหมาย หมวดรายจาย/รายการ
รหัสงบประมาณ ภาระงานประจํา ยุทธศาสตร

งบประมาณตาม

แผนงบประมาณ : สนับสนุนดานวิทยาศาสตรเทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม -                   490,800            
แผนงาน : วิจัย -                   490,800            

งาน : วิจัยเพื่อสรางองคความรู -                   490,800            
33) โครงการประชุมวิชาการ รวมงบประมาณ -                   173,000            
       เสนอผลงานวิจัย 1) เพื่อใหนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 1) ผูเขารวมประชุมฝงการนําเสนอผล- งบดําเนินงาน 173,000            

    และนักวิจัยเครือขาย การวิจัยทาง    งาน ที่จังหวัดเพชรบุรีและประจวบ- คาตอบแทน 51,600              
    [ 6-4-0101-2-33 ]     การศึกษาจังหวัดเพชรบุรี และ    คีรีขันธ มีผลงานวิจัยจังหวัดละ200คน 1) คาวิทยากร 3 คนๆละ 2 วันๆละ 6 ชั่วโมงๆละ

    ประจวบคีรีขันธ มีโอกาสเผยแพร    จํานวน 100 เรื่อง     600 บาท 21,600               
    ผลงานวิจัยตอสาธารณะ 2) ผลงานวิจัยของเครือขายการวิจัยทาง 2) คาตอบแทนกรรมการคัดเลือกผลงานวิจัย
2) เพื่อเปนเวทีในการแลกเปลี่ยน    การศึกษาไดรับเผยแพรมีนักวิจัยทาง     3 คน จํานวน 100 เรื่องๆ ละ 100 บาท 30,000               
    ความรู ความคิดเห็น สรางความ-    การศึกษาเพิ่มขึ้น จํานวน 100 เรื่อง
    สัมพันธระหวางนักศึกษา คณาจารย    รอยละ 100 คาใชสอย 119,000            
    และนักวิจัยสาขาตาง ๆ 1) คาจางจัดทําหนังสือรวมบทความ 400 เลม
3) เพื่อพัฒนาทักษะการนําเสนอผลงาน เลมละ 160 บาท 64 0003) เพอพฒนาทกษะการนาเสนอผลงาน     เลมละ 160 บาท 64,000               
    ตอที่ประชุม ของนักศึกษาและนัก 2) คาอาหารกลางวันและอาหารวาง 400 คน
    วิจัยเครือขายทางการศึกษาจังหวัด     คนละ 100 บาท 40,000               
    เพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ 3) คาเชาสถานที่ และการจัดเวทีหองประชุม 10,000               
4) เพื่อรวบรวมผลงานวิทยานิพนธของ 4) คาจางทําปายประชาสัมพันธ 5,000                 
    นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
    มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรีและ คาวัสดุ 2,400                
    ผลงานวิจัยของนักวิจัยเครือขายการ 5) คาวัสดุสํานักงาน 2,400                 
    วิจัยทางการศึกษาจังหวัดเพชรบุรี
    และประจวบคีรีขันธ
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แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 
คณะ ครุศาสตร

โครงการ/กิจกรรม/ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด / เปาหมาย หมวดรายจาย/รายการ
รหัสงบประมาณ ภาระงานประจํา ยุทธศาสตร

งบประมาณตาม

34) การสนับสนุนเครือขายการ รวมงบประมาณ -                   317,800            
      วิจัยทางการศึกษาจังหวัด 1) เพื่อสนับสนุนการวิจัยเพื่อการ 1) งานวิจัยและพัฒนาเพื่อการพัฒนา งบดําเนินงาน 217,800            
      เพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ     พัฒนาทองถิ่นโดยเนนการสือสาน    ทองถิ่นโดยเนนการสืบสานโครงการ คาตอบแทน 90,000              

    โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ    อันเนื่องมาจากพระราชดําริ การ 1) คาตอบแทนวิทยากร 90,000               
    [ 6-4-0101-2-34 ]     การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ    ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิ

    ภูมิปญญาทองถิ่น    ปญญาทองถิ่น พัฒนาคุณภาพทาง คาใชสอย 98,000              
2) เพื่อจัดฝกอบรมดานการวิจัยทาง    วิชาการ 2 เรื่อง 1) คาอาหารกลางวันและอาหารวาง 30,000               
    การศึกษาแกสมาชิกเครือขายการ 2) ไดนักวิจัยทางการศึกษาในเขต 2) คาเชาสถานที่ 8,000                 
    วิจัยทางการศึกษาจังหวัดเพชรบุรี    จังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ 3) คาจัดทําเอกสารฝกอบรม 60,000               
    และประจวบคีรีขันธ    เพิ่มขึ้นรอยละ 5ของสมาชิกเครือขาย
3) เพื่อขับเคลื่อนเครือขายการวิจัย 3) การบริการดานวิชาการโดยจัดฝก คาวัสดุ 29,800              
    ทางการศึกษาจังหวัดเพชรบุรีและ    อบรมดานการวิจัยทางการศึกษาแก 1) คาวัสดุสํานักงาน 29,800               
    ประจวบคีรีขันธ    สมาชิกเครือขาย การวิจัยทางการ

ศึกษาจังหวัดเพชรบรีและ งบเงินอดหนน 100 000   ศกษาจงหวดเพชรบุรและ งบเงนอุดหนุน 100,000            
   ประจวบคีรีขันธ 1) เงินอุดหนุนทุนวิจัย 100,000              

รวมทั้งสิ้น 9,594,300       7,468,200         

-                     
17,062,500                                    
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แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 
คณะ เทคโนโลยีการเกษตร

โครงการ/กิจกรรม/ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด / เปาหมาย หมวดรายจาย/รายการ
รหัสงบประมาณ ภาระงานประจํา ยุทธศาสตร

แผนงบประมาณ : เรงรัดปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต 2,244,300       1,599,100      
แผนงาน : จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา 2,244,300       1,559,100      

งาน : งานจัดการศึกษาดานวิทยาศาสตร 2,244,300       1,559,100      
1) บริหารคณะเทคโนโลยี 1) จํานวนพนักงานมหาวิทยาลัยที่จางใน รวมงบประมาณ 1,325,300       -                 
    การเกษตร     ป 2551 จางพนักงานมหาวิทยาลัย งบบุคลากร 985,800            -                 

   สายสนับสนุน 10 อัตรา สายวิชาการ  1) คาจางพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน 703,130            
    [ 1-1-0201-1-01 ]    2 อัตรา      จํานวน 10 อัตรา

2) จํานวนครุภัณฑที่จัดซื้อ จัดซื้อวัสดุ 2) คาจางพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ 282,670            
   ไมต่ํากวา 100 รายการ     จํานวน 2 อัตรา
3) จํานวนวัสดุที่จัดซื้อ จัดซื้อวัสดุไมต่ํา งบดําเนินงาน 196,500          -                 

     100 รายการ  - คาตอบแทน 24,000            
4) จํานวนครั้งในการจัดประชุมคณะ 1) คาตอบแทนคณะกรรมการประจําคณะ 24,000              
   กรรมการประจําคณะ ประชุมอาจารย     ประเภทผูทรงคุณวุฒิ
ประจําคณะปละ 2 ครั้ง

เงินงบประมาณตาม

   ประจาคณะปละ 2 ครง
5) จํานวนครั้งของผูบริหาร/อาจารย ไป  - คาใชสอย 123,000          
   ประชุม/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน 1) คาประกันสังคมพนักงานมหาวิทยาลัย 38,000              
   ระยะสั้น ผูบริหารและอาจารยไป 2) คาซอมแซมครุภัณฑสิ่งกอสราง 50,000              
   ราชาการไมต่ํากวา 5 ครั้ง 3) คาเบี้ยเลี้ยงที่พัก ยานพาหนะ 35,000              
6) จํานวนครุภัณฑ และสิ่งกอสรางที่ได 
   รับการปรับปรุงซอมแซม ปรับปรุง  - คาวัสดุ 37,000            
   ครุภัณฑและสิ่งกอสรางไมตํากวา 1) คาวัสดุสํานักงาน 3,600                
   5 รายการ 2) คาวัสดุโฆษณา เผยแพร (หนังสือพิมพ) 4,000                
7) ความพึงพอใจของบุคลากรในการ 3) คาวัสดุเกษตร 29,400              
   บริหารงานโดยภาพรวมคณะ ผล
   การประเมินความพึงพอใจของคณะ  - คาสาธารณูปโภค 12,500            
  ในภาพรวมระดับดี 1)คาโทรศัพท 4,500                
8) ระยะเวลาในการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ 2) คาแสตมป 8,000                
  ไมเกิน 1 ป

งบลงทุน 143,000          -                 
 - คาครุภัณฑ 143,000          
1) คาคอมพิวเตอรแบบพกพา 1 เครื่อง 36,000              
2) คาเครื่องคอมพิวเตอร พรอมจอ LCD 1 ชุด 25,000              
3) คากลองดิจิตอล 10,000              
4) คาเครื่องถายทอดสัญญาณภาพจากจอ 72,000              
    คอมพิวเตอรและวีดีโอ 1 ชุด
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แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 
คณะ เทคโนโลยีการเกษตร

โครงการ/กิจกรรม/ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด / เปาหมาย หมวดรายจาย/รายการ
รหัสงบประมาณ ภาระงานประจํา ยุทธศาสตร

เงินงบประมาณตาม

2) บริหารการจัดการศึกษา 1)  จํานวนวัสดุที่จัดซื้อ จัดซื้อวัสดุไมต่ํา รวมงบประมาณ 608,800          
    คณะเทคโนโลยีการเกษตร     100 รายการ งบดําเนินงาน 608,800            -                 
    สําหรับนักศึกษาภาค กศ.บป. 2) ความพึงพอใจของบุคลากรในการ  - คาตอบแทน 366,700          

   บริหารงานโดยภาพรวมคณะ ผล 1) คาตอบแทนคณะกรรมการ กศ.บป. 216,700            
    [ 3-1-0201-1-02 ]    การประเมินความพึงพอใจของคณะ 2) คาตอบแทนการสอน กศ.บป. 150,000            

  ในภาพรวมระดับดี
 - คาวัสดุ 242,100          
1) คาวัสดุเชื้อเพลิง 50,000              
2) คาวัสดุสํานักงาน 42,100              
3) คาวัสดุการศึกษา 150,000            

3) บริหารการจัดการศึกษา 1)  จํานวนวัสดุที่จัดซื้อ จัดซื้อวัสดุไมต่ํา รวมงบประมาณ 22,200            
    คณะเทคโนโลยีการเกษตร     5 รายการ งบดําเนินงาน 22,200              -                 
    สําหรับนักศึกษาภาคสมทบ 2) ความพึงพอใจของบุคลากรในการ  - คาใชสอย 15,000            

   บริหารงานโดยภาพรวมคณะ ผล 1) คาตอบแทนคณะกรรมการภาคสมทบ 15,000              
    [ 5-1-0201-1-03 ]    การประเมินความพึงพอใจของคณะ

  ในภาพรวมระดับดี  - คาวัสดุ 7,200              
3) คาวัสดุสํานักงาน 7,200                

4) บริหารการจัดการศึกษา 1) จํานวนครุภัณฑและสิ่งกอสรางที่ได รวมงบประมาณ 288,000          
    คณะเทคโนโลยีการเกษตร     รับการปรับปรุงซอมแซมครุภัณฑและ งบดําเนินงาน 288,000            -                 
    สําหรับนักศึกษาภาคปกติ    สิ่งกอสรางที่ปรับปรุงซอมแซมไมต่ํา  - คาใชสอย 73,000            

   กวา 3 รายการ 1) คาซอมแซมครุภัณฑสิ่งกอสราง 20,000              
    [ 2-1-0201-1-04 ] 2) จํานวนอาจารยที่เขาประชุม อบรม/ 2) คาเบี้ยเลี้ยง ที่พัก ยานพาหนะ 53,000              

   สัมมนา ระดับชาติหรือนานาชาติไม
   ต่ํากวา 4 คน  - คาวัสดุ 215,000          
3) จํานวนวัสดุตาง ๆ ที่จัดซื้อ ไมต่ํากวา 1) คาวัสดุเชื้อเพลิง 10,000              
   100 รายการ 2) คาวัสดุสํานักงาน 40,000              
4) ความพึงพอใจของบุคลากรในการ 3) คาวัสดุการศึกษา 150,000            
   บริหารงานโดยภาพรวมคณะ ระดับดี 4) คาวัสดุชาง 15,000              
5) ระยะเวลาในการดําเนินกิจกรรม 
   ไมเกิน 1 ป
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5) พัฒนาบุคลากร 1) เพื่อสนับสนุนใหคณาจารยไดเขา 1) จํานวนอาจารยที่เขาประชุม/สัมมนา รวมงบประมาณ 293,000         
    คณะเทคโนโลยีการเกษตร     ประชุม อบรม สัมมนาทางวิชาการ     อบรม/ดูงานเกี่ยวกับการสอน 21 คน งบดําเนินงาน 293,000         

   หรือศึกษาดูงานที่เกี่ยวขอกับงาน 2) จํานวนอาจารยที่ศึกษาดูงานระยะสั้นๆ  - คาใชสอย 293,000         
    [ 1-1-0201-2-05 ]    สอน    21 คน 1) คาเบี้ยเลี้ยง/ที่พัก/ยานพาหนะ อาจารยไป 210,000           

2) เพื่อสนับสนุนอาจารยไดศึกษาดู 3) จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนที่เขา     ประชุม 21 คนๆ ละ10,000
  งานระยะสั้น ๆ    อบรม/ศึกษาดูงาน บุคลากร 10 คน 2) คาเบี้ยเลี้ยง/ที่พัก/ยานพาหนะ อาจารยไป 63,000             
3)เพื่อสนับสนุนบุคลากรสายสนับสนุน 4) อาจารยไดรับความรูและประสบการณ     ศึกษาดูงานเปนหมูคณะ 21 คน
   ไดเขาอบรมและศึกษาดูงานระยะ    มากขึ้น ผลประเมินการสอนของ     คนละ 3,000บาท
   สั้น ๆ    อาจารย 3) คาเบี้ยเลี้ยง/ที่พัก/ยานพาหนะ บุคลากร 20,000             

5) บุคลากรไดรับความรูและประสบ-      สายสนับสนุนไปอบรม /ศึกษาดูงาน
   การณการทํางานมากขึ้น ผลการ    10 คนคนละ 2,000 บาท
   ประเมินการปฏิบัติงาน โดยนักศึกษา/
   ผูควบคุมงานดีขึ้น
6) ระยะเวลาในการดําเนินกิจกรรม6) ระยะเวลาในการดาเนนกจกรรม
   ตั้งแตเดือนตุลาคม 2550 - 
   กันยายน2551

6) จัดการเรียนการสอนสาขา 1) เพื่อใหนักศึกษามีวัสดุอุปกรณใช 1) มีวัสดุและอุปกรณในการฝกทักษะ รวมงบประมาณ 88,100           
    วิชาเกษตรศาสตร (1)     ประกอบการเรียนการสอนอยาง     สาขาเกษตร ไดอยางเพียงพอ งบดําเนินงาน 88,100           

   เพียงพอ 2) นักศึกษาชั้นปที่ 4 สําเร็จการศึกษา  - คาใชสอย 10,000           
    [ 2-1-0202-2-06 ] 2) สาขาวิชามีโรงเรือนและปฏิบัติการ    15 คน 1) คาซอมแซมครุภัณฑ 10,000             

   ปุยหมักและเตรียมฝกประสบการณ 3) การเบิกจายงบประมาณกระจายทุก
   วิชาชีพเกษตรใหมีความพรอมตอ    ไตรมาส เบิกจายทุกไตรมาส  - คาวัสดุ 78,100           
   การเรียนการสอน 1) คาวัสดุวิทยาศาสตร 35,000             
3) เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิชาเกษตร 2) คาวัสดุการเกษตร 35,000             
   ศาสตร ที่มีความรูและตระหนักใน 3) คาวัสดุกอสราง 8,100              
   วิชาชีพ
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7) จัดการเรียนการสอนสาขา 1) เพื่อจัดหาวัสดุอุปกรณและครุภัณฑ 1) ปรับปรุงซอมแซมโรงเรือนทําปุยหมัก รวมงบประมาณ 129,700         
    วิชาเกษตรศาสตร (2)     ใชในการเรียนการสอนของสาขาฯ     ชีวภาพ 1 หลัง งบดําเนินงาน 109,700         

2) เพื่อจัดการเรียนการสอนใหมี 2) ตูเย็นใชในการเก็บรักษาหัวเชื้อเห็ด  - คาใชสอย 49,700           
    [ 1-1-0202-2-07 ]    คุณภาพ    1 เครื่อง 1) งานนิเทศนักศึกษาฝกประสบการณ 14,700             

3) นักศึกษาชั้นปที่ 2,3,4 มีทักษะใน 2) คาปรับปรุงซอมแซมโรงเรือนทําปุยหมัก 
   การฝกประสบการณวิชาชีพ 30 คน     1 หลัง 35,000             
4) การเบิกจายงบประมาณกระจายทุก
   ไตรมาส เบิกจายไตรมาส 25 %  - คาวัสดุ 60,000           

1) คาวัสดุวิทยาศาสตร 30,000             
2) คาวัสดุเกษตร 30,000             

งบลงทุน 20,000           
 - คาครุภัณฑ 20,000           
1) คาตเย็น 20 0001) คาตูเยน 20,000             

8) จัดการเรียนการสอน 1) เพื่อใหนักศึกษามีวัสดุ อุปกรณใช 1) โรงเรือนโคนมไดรับการตอเติม รวมงบประมาณ 131,600         
    สาขาวิชาสัตวศาสตร     ประกอบการเรียนการสอนอยาง      ปรับปรุงเพื่อเขาสูมาตรฐานโคนม1หลัง งบดําเนินงาน 131,600         

   เพียงพอ     1 หลัง  - คาใชสอย 21,600           
    [ 2-1-0203-2-08 ] 2) สาขาวิชามีโรงเรือนและสัตวเลี้ยง 2) นักศึกษาชั้นปที่ 4 สําเร็จการศึกษา    1) คาซอมแซมครุภัณฑ 21,600             

   ไดรับการดูแลและเลี้ยงดูใหมีความ     60 คน    
   พรอมตอการเรียนการสอน รวมทั้ง 3) การเบิกจายงบประมาณกระจายทุก  - คาวัสดุ 110,000         
   ไดโรงเรือนโคนมตนแบบที่ไดรับ    ไตรมาส ไตรมาสละ 25 %    1) คาวัสดุวิทยาศาสตร 40,000             
    มาตรฐานฟารมโคนม    2) คาวัสดุเกษตร 40,000             
3) เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิชา    3) คาวัสดุกอสราง 30,000             
   สัตวศาสตรที่มีความรูและตระหนัก
   ในวิชาชีพ
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9) จัดการเรียนการสอน 1) เพื่อจัดซื้อวัสดุอุปกรณและครุภัณฑ 1) โคนมและโคเนื้อมีอาหารขนและ รวมงบประมาณ 194,000         
    สาขาวิชาสัตวศาสตร    ใชในงานการเรียนการสอนของสาขา      อาหารหยาบกินทุกเดือน อาหารขน งบดําเนินงาน 169,000         

   วิชาฯ     เดือนละ 40 ถุง อาหารหยาบฟาง  - คาตอบแทน 16,800           
    [ 1-1-0203-2-09 ] 2) เพื่อจัดการเรียนการสอนใหมีคุณภาพ     เดือนละ 300 ฟอน    1) คาจางดําเนินการวันหยุดราชการคนงาน

2) คลินิกรักษาสัตวติดตั้งเครื่องปรับ        เลี้ยงโคนม 16,800             
   อากาศ จํานวน 1 เครื่อง
3) นักศึกษาชั้นปที 2 และนักศึกษาชั้น  - คาใชสอย 32,200           
   ปที่ 4 ไดรับประสบการณจากการฝก    1) คาซอมแซมครุภัณฑ 12,200             
   ประสบการณวิชาชีพ ป 2 จํานวน 35    2) งานนิเทศนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพ 20,000             
   คน ป 4 จํานวน 60 คน
4) การเบิกจายงบประมาณกระจายทุก  - คาวัสดุ 120,000         
   ไตรมาส ไตรมาสละ 25 %    1) คาวัสดุวิทยาศาสตร 60,000             
5) คนงานเลี้ยงโคนมและโคเนื้อไดรับ    2) คาวัสดุเกษตร 60,000             
คาดําเนินการชวงวันหยดราชการ   คาดาเนนการชวงวนหยุดราชการ

   จํานวน 120 วัน วันละ 140 บาท งบลงทุน 25,000           
 - คาครุภัณฑ 25,000           
1) ติดตั้งเครื่องปรับอากาศขนาด 12,000 BTU 25,000             

10) จัดการเรียนการสอนสาขา 1) เพื่อจัดหาวัสดุอุปกรณและครุภัณฑ 1) มีอุปกรณ เครื่องมือ ตํารา พอเพียง รวมงบประมาณ 156,000         
      วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี     ใชในการเรียนการสอนของสาขา     ตอความตองการใชของนักศึกษา งบดําเนินงาน 156,000         
      การอาหาร    วิชาฯ   นักศึกษาทุกคนมีอุปกรณเครื่องมือ  - คาตอบแทน 15,000           

2) เพื่อจัดการเรียนการสอนใหมีคุณภาพ   การฝกปฏิบัติ    1) คาตอบแทนวิทยากร 15,000             
    [ 1-1-0204-2-10 ] 2) นักศึกษาทุกชั้นปในสาขาสอบผาน  - คาใชสอย 60,000           

   ทุกรายวิชาที่เปดสอน นักศึกษาชั้นป    1) ซอมแซมครุภัณฑ 20,000             
   ที่ 4 จบมีงานทํา    2) นิเทศนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพ 20,000             
3) มีวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ และตํารา    3) ศึกษาดูงาน 20,000             
   ใชเรียนตรงตามรายวิชาที่ตองใชเปด  - คาวัสดุ 81,000           
   สอนในแตละเทอม นักศึกษาเรียนจบ    1) คาวัสดุวิทยาศาสตร 30,000             
   ตามหลักสูตรของแตละวิชาตามเวลา    2) คาวัสดุตํารา 20,000             
   ที่กําหนดในแตละเทอม    3) คาวัสดุงานครัว 21,000             

   4) คาวัสดุสํานักงาน 10,000             

2 - 24



แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 
คณะ เทคโนโลยีการเกษตร

โครงการ/กิจกรรม/ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด / เปาหมาย หมวดรายจาย/รายการ
รหัสงบประมาณ ภาระงานประจํา ยุทธศาสตร

เงินงบประมาณตาม

11) จัดการเรียนการสอนสาขา 1) เพื่อบริหารจัดการการเรียนการสอน 1) มีวัสดุและอุปกรณในการเรียนปฏิบัติ รวมงบประมาณ 105,900         
    วิชาวิทยาศาสตรและ     ของสาขาวิชาวิทยาศาสตรและ    ไดอยางพอเพียง งบดําเนินงาน 105,900         
    เทคโนโลยีการอาหาร    เทคโนโลยีการอาหาร 2) นักศึกษาชั้นปที่ 4 สําเร็จการศึกษา  - คาวัสดุ 105,900         

2) เพื่อซอมแซมวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ    37 คน    1) คาอุปกรณ เครื่องมือ เครื่องแกว 65,900             
    [ 2-1-0204-2-11 ]    ในหองปฏิบัติการวิทยาศาสตรและ 3) การเบิกจายกระจายทุกไตรมาส    2) คาสารเคมี 40,000             

   เทคโนโลยีการอาหาร

12) จัดการเรียนการสอน 1) เพื่อใหผูเรียนเกิกกระบวนการเรียนรู 1) หองเรียนมาตรฐาน 1 หอง รวมงบประมาณ 110,300         
      สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา     ตามขั้นตอนทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ 2) จัดการเรียนการสอนแกนักศึกษา งบดําเนินงาน 110,300         

   อยางมีคุณภาพ     83 คน  - คาใชสอย 83,000           
    [ 2-1-0205-2-12 ] 2) เพื่อจัดหาวัสดุที่ใชในการเรียนรูทักษะ 3) ระบบการจัดการเรียนการสอนผาน    1) คาเบี้ยเลี้ยงและยานพาหนะ 18,000             

    วิชาชีพ    เกณฑการประเมินพึงพอใจ และมีผล    2) งานนิเทศนักศึกษาและฝกประสบการณ
   สัมฤทธิ์ทางการเรียนดี        วิชาชีพ 15,000             
4) นักศึกษามีความพึงพอใจและเรียนร 3) คาจางนักศึกษาชวยงาน 30 0004) นกศกษามความพงพอใจและเรยนรู    3) คาจางนกศกษาชวยงาน 30,000             
   อยางมีคุณภาพ    4) คาซอมครุภัณฑ 20,000             
5) การเบิกจายงบประมาณกระจายทุก
   ไตรมาส เปนไปตามแผนที่วางไวใน  - คาวัสดุ 27,300           
   ไตรมาสที่ 1-4    1) คาวัสดุวิทยาศาสตร 27,300             

13) งานจัดการศึกษาสาขา 1) เพื่อจัดหาวัสดุอุปกรณที่ใชในการ 1) มีอุปกรณเพียงพอสําหรับการเรียน รวมงบประมาณ 162,500         
      วิชาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา     เรียนการสอนของสาขาฯ     ของนักศึกษา จํานวน 83 คน งบดําเนินงาน 112,500         

2) เพื่อจัดการเรียนการสอนอยางมี 2) การจัดการเรียนการสอนอยางมี  - คาใชสอย 70,000           
    [ 1-1-0205-2-13 ]    คุณภาพ และผูเรียนเกิดการเรียนรู    คุณภาพ ผานเกณฑการประเมิน    1) คาเชารถ 40,000             

3) การเบิกจายจัดซื้อ ตรงเวลามีอุปกรณ    2) คาซอมแซมบํารุงบอและหองปฏิบัติการ 30,000             
   ใชทันเวลาที่ดําเนินกิจกรรม ไตรมาส
   ที่ 1-4  - คาวัสดุ 42,500           
4) หองปฏิบัติการที่ไดมาตรฐาน ดําเนิน    1) คาวัสดุตํารา 20,000             
   การสอนปฏิบัติการมีประสิทธิภาพ    2) คาวัสดุเกษตร 22,500             

งบลงทุน 50,000           
 - คาครุภัณฑ 50,000           
   1) เครื่องปรับอากาศสําหรับหองขนาด
        40ตร.ม. (2 เครื่อง x 25,000) 50,000             
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แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 
คณะ เทคโนโลยีการเกษตร

โครงการ/กิจกรรม/ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด / เปาหมาย หมวดรายจาย/รายการ
รหัสงบประมาณ ภาระงานประจํา ยุทธศาสตร

เงินงบประมาณตาม

14) พัฒนาเว็บไซตและจุลสาร 1) เพื่อพัฒนาอาจารยใหสามารถรับสง 1) จํานวนบทความทางวิชาการและงาน รวมงบประมาณ 20,000           
     คณะเทคโนโลยีการเกษตร     ขาวผานเว็บไซต      วิจัยที่ลงเว็บไซต 10 เรื่องตอป งบดําเนินงาน 20,000           

2) เพื่อพัฒนาขาวสารงานเว็บไซตของ 2) จํานวนจุลสารที่เผยแพร 1 เลมตอป  - คาใชสอย 10,000           
    [ 1-1-0201-2-14 ]    คณะใหเปนปจจุบันอยูตลอดเวลา 3) การอางอิงจากเว็บไซตและจุลสาร    1) คาใชสอยการเขาอบรม 10,000             

   10 เรื่องตอป
4) ระยะเวลาดําเนินการภายในเวลาที่  - คาวัสดุ 10,000           
   กําหนด (เว็บไซต) เว็บไซต 10 เรื่อง    1) คาวัสดุสิ่งพิมพ 10,000             
   ตอป  จุลสาร 1 เลมตอป
5) ความคุมคาของงบประมาณ มูลคา
   การนําไปใชมากกวา 1 เรื่องตอป

15) ประกันคุณภาพการศึกษา 1) เพื่อติดตามและประเมินผลการดําเนิน 1) จํานวนรายงานการประเมินตนเองไม รวมงบประมาณ 25,000           
    กิจกรรมโครงการตางๆ ของคณะ     ต่ํากวา 10 ฉบับ งบดําเนินงาน 25,000           

[ 2 1 0201 2 15 ] 2) เพื่อจัดทํารายงานการประเมินตนเอง 2) หลักฐานประกอบตัวชี้วัดตางๆ มีหลัก คาใชสอย 25 000    [ 2-1-0201-2-15 ] 2) เพอจดทารายงานการประเมนตนเอง 2) หลกฐานประกอบตวชวดตางๆ มหลก  - คาใชสอย 25,000           
   และเตรียมพรอมรับการประเมิน    ฐานไมต่ํากวารอยละ 80    1) คาจางพิมพรายงาน 1,000              

3) ผลการประเมินคุณภาพภายในตัวชี้วัด    2) คาจางทํารายงานประเมินตนเอง 15 ฉบับ
   ไมต่ํากวาระดับ 2        ฉบับละ 200 3,000              
4) มีการจัดทํารายงานพรอมหลักฐาน    3) คาอาหารและอาหารวางจัดประชุมและจัด
   ตามปฏิทิน จัดทํารายงานและรวบรวม        ทํารายงานการประเมินตนเอง 3,000              
   หลักฐานเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม    4) คาจางนักศึกษารวบรวมและบันทึกขอมูล
   พ.ศ. 2551        1 คน เดือนละ 1,500 บาท 12 เดือน 18,000             

16) ปรับปรุงหองเตรียมสาร 1) เพื่อปรับปรุงหองเตรียมสาร โดย 1) ไดโตะปฏิบัติการใหม จํานวน 2 ตัว รวมงบประมาณ 40,000           
      คณะเทคโนโลยีการเกษตร     เปลี่ยนโตะปฏิบัติการ 2 ตัว และเดิน 2) โตะไดมาตรฐาน สะดวกใชงาน การ งบดําเนินงาน 40,000           

   ระบบน้ําไฟ ของโตะปฏิบัติการ    เรียนการสอนราบรื่น นักศึกษามีความ  - คาใชสอย 40,000           
    [ 1-1-0201-2-16 ]    สุขและพึงพอใจในการเรียน 1) คาจางเปลี่ยนโตะปฏิบัติการใหม 30,000             

3) นักศึกษาเรียนจบวิชาตางๆ ของหลัก 2) คาจางปรับปรุงพื้นหองวางโตะ 10,000             
   สูตรในเวลาที่กําหนด สอบผานตาม
   รายวิชาแตละเทอม
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แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 
คณะ เทคโนโลยีการเกษตร

โครงการ/กิจกรรม/ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด / เปาหมาย หมวดรายจาย/รายการ
รหัสงบประมาณ ภาระงานประจํา ยุทธศาสตร

เงินงบประมาณตาม

17) ปฐมนิเทศนักศึกษา 1) เพื่อใหนักศึกษามีความรูความเขาใจ 1) นักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร รวมงบประมาณ 8,000             
      คณะเทคโนโลยีการเกษตร     ในกระบวนการเรียนการสอนของคณะ     ปที่ 1 จํานวน 130 คนเขารวมกิจกรรม งบดําเนินงาน 8,000             

2) เพื่อสรางเจตคติที่ดีตอคณะฯ และ    เปนไปตามเปาหมายเชิงปริมาณที่  - คาตอบแทน 4,000             
    [ 1-1-0201-2-17 ]    มหาวิทยาลัย    กําหนดในแผนปฏิบัติการ    1) คาตอบแทนวิทยากร 4,000              

3) เพื่อใหนักศึกษารูจักการปฏิบัติตนได 2) นักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร
   อยางเหมาะสม ในการพัฒนาตนเปน   ชั้นปที่ 1 เขาใจในหนาที่และขอปฏิบัติ  - คาใชสอย 4,000             
   บัณฑิตที่พึงประสงคของคณะฯ    ตางๆ และมีเจตคติที่ดีตอคณะและ    1) คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 4,000              

   มหาวิทยาลัยสามารถจัดปฐมนิเทศ
   เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
3) นักศึกษาคณะฯชั้นปที่ 1 เขารวม
   กิจกรรมปฐมนิเทศ จํานวน 1 วัน ซึ่ง
   กิจกรรมเปนไปตามกําหนดเวลาใน
   แผนปฏิบัติการสามารถบรรลุวัตถุประสงค
4) จัดกิจกรรมตามแผนงบประมาณได4) จดกจกรรมตามแผนงบประมาณได
    อยางมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุ
    ประสงค

18) จัดอบรมผูนํานักศึกษา 1) เพื่อใหนักศึกษาแกนนําคณะ 1) นักศึกษาจํานวน 50 คน เขารวม รวมงบประมาณ 15,000           
      คณะเทคโนยีการเกษตร     เทคโนโลยีการเกษตรมีความรูความ     กิจกรรม เปนไปตามเปาหมายเชิง งบดําเนินงาน 15,000           

   เขาใจ บทบาทและบุคลิกภาพความ    ปริมาณที่กําหนดในแผนปฏิบัติการ  - คาตอบแทน 7,000             
    [ 1-1-0201-2-18 ]    เปนผูนํา 2) นักศึกษาแกนนําของคณะมีความรู    1) คาตอบแทนวิทยากร 7,000              

2) เพื่อใหนักศึกษาเขาใจนโยบายของ    ความเขาใจบุคลิภาพและความเปน
  คณะและมหาวิทยาลัย เพื่อจัดกิจกรรม    ผูนํา สามารถจัดผูนํานักศึกษาเพื่อ  - คาใชสอย 8,000             
  ใหสอดคลองกัน    พัฒนาศักยภาพนักศึกษาไดอยางมี    1) คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 8,000              

   ประสิทธิภาพ
3) นักศึกษาแกนนําไดเขาอบรมผูนํา
   นักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร
  จํานวน 2 วัน เปนไปตามกําหนดเวลา
  ในแผนปฏิบัตการและบรรลุวัตถุประสงค
4) สามารถจัดกิจกรรมอบรมผูนําตาม
   แผนงบประมาณไดอยางมีประสิทธิภาพ
   และบรรลุวัตถุประสงค
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แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 
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รหัสงบประมาณ ภาระงานประจํา ยุทธศาสตร

เงินงบประมาณตาม

19) จัดอบรมพัฒนาบุคลิกภาพ 1) เพื่อพัฒนานักศึกษาใหมีคุณลักษณะ 1) นักศักษาจํานวน 80 คน เขารวม รวมงบประมาณ -                  10,000           
      เทคนิคการสมัครงานและ     ที่พึงประสงค โดยสงเสริมการจัด     กิจกรรมอบรมพัฒนาบุคลิกภาพ งบดําเนินงาน 10,000           
      ปจฉิมนิเทศ   อบรมพัฒนาบุคลิกภาพและเทคนิค    และเทคนิคการสมัครงานเปนไป  - คาตอบแทน 6,000             

  การสมัครงาน    ตามเปาหมายเชิงปริมาณที่กําหนด    1) คาตอบแทนวิทยากร 6,000              
    [ 1-1-0201-2-19 ] 2) เพื่อใหนักศึกษาไดพัฒนาบุคลิกภาพ    ในแผนปฏิบัติการ

   ใหสอดคลองกับวิชาชีพ 2) นักศึกษาไดรับการพัฒนาดานบุคลิก  - คาใชสอย 4,000             
3) เพื่อจัดกิจกรรมอบรมแนะแนวให    ภาพใหเปนบัณฑิตที่มีคุณลักษณะ    1) คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 4,000              
   บัณฑิตมีบุคลิกภาพที่เหมาะสมใน   ที่พึงประสงคของคณะฯ ตลอดจน
   การเปนบัณฑิตที่ดีตอไป   สามารถปรับตัวใหเขากับการเปลี่ยน

  แปลงของสังคมไดเปนระบบ สามารถ
  จัดอบรมพัฒนาบุคลิกภาพและ
  เทคนิคการสมัครงานเพื่อพัฒนา
  ศักยภาพนักศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ
3) นักศึกษาไดเขาอบรมพัฒนาบคลิกภาพ3) นกศกษาไดเขาอบรมพฒนาบุคลกภาพ
   และเทคนิคการสมัครงานจํานวน 1 วัน
   ซึ่งการอบรมเปนไปตามกําหนดเวลา
   ในแผนปฏิบัติการสามารถบรรลุวัตถุ
   ประสงค
4) สามารถจัดกิจกรรมตามแผนงบประมาณ
    10,000 บาท ไดอยางมีประสิทธิภาพ
    สามารถจัดกิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพ
    และเทคนิคการสมัครงานเปนไปตาม
    แผนงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ
    และบรรลุวัตถุประสงค
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เงินงบประมาณตาม

20) จัดอบรมความรูพื้นฐาน 1) เพื่อใหนักศึกษามีความรูและความ 1) นักศึกษาชั้นปที่ 1 จํานวน 80 คน เขา รวมงบประมาณ -                  20,000           
      คอมพิวเตอรและภาษา     เขาใจเรื่องการใชและบํารุงรักษา     รวมกิจกรรมเชิงปฏิบัติการอบรมทักษะ งบดําเนินงาน 20,000           
      อังกฤษเพื่อการสมัครงาน    คอมพิวเตอรอยางถูกวิธี และประยุกต    ความรูพื้นฐานดานคอมพิวเตอร จํานวน  - คาตอบแทน 20,000           

   ความรูที่อบรมในการพิมพงานและทํา    นักศึกษาที่เขารวมกิจกรรมปฐมนิเทศ    1) คาตอบแทนวิทยากร 20,000             
    [ 1-1-0201-2-20 ]    สื่อประกอบการเผยแพรขอมูล    เปนไปตามเปาหมายเชิงปริมาณที่กําหนด

2) เพื่อใหนักศึกษาไดพัฒนานําความรู    ในแผนปฏิบัติการ
   และทักษะภาษาอังกฤษเพื่อใชในการ 2) นักศึกษาจํานวนชั้นปที่ 1 ของคณะ
   สื่อสารตลอดจนนําวิชาไปประยุกต    เทคโนโลยีการเกษตรมีความรูความ
   เพื่อการสมัครงาน    เขาใจและใชคอมพิวเตอรไดอยางถูกวิธี

   ตลอดจนสามารถนําความรูที่อบรมไป
   ประยุกตในการพิมพงานและทําประกอบ
   เผยแพรขอมูลทางวิชาการ สามารถจัด
   อบรมคอมพิวเตอรและภาษาอังกฤษ
เพื่อพัฒนานักศึกษาไดอยางมีประสิทธิ   เพอพฒนานกศกษาไดอยางมประสทธ

    ภาพ
3) นักศึกษาชั้นปที่ 4 ไดพัฒนาความรูและ
   ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อใชในการสื่อสาร
   ตลอดจนไปประยุกตเพื่อการสมัครงาน
  สามารถจัดอบรมคอมพิวเตอรและภาษา
  อังกฤษเพื่อพัฒนานักศึกษาไดอยางมี
  ประสิทธิภาพ
4) นักศึกษาชั้นปที่ 1เขารวมอบรมเชิง
   ปฏิบัติการทักษะทางคอมพิวเตอร จํานวน
   2วันสามารถจัดกิจกรรมอบรมคอมพิวเตอร
   เปนไปตามกําหนดเวลาในแผนปฏิบัติ
   และบรรลุวัตถุประสงค
5) นักศึกษาชั้นปที่ 4 เขารวมการอบรม

    เชิงปฏิบัติการภาษาอังกฤษเพื่อการสมัคร
   งานจํานวน2วัน จากการตอบแบบสอบ
   ถามและสังเกตพฤติกรรม สามารถจัด
   กิจกรรมอบรมภาษาอังกฤษเปนไปตาม
   กําหนดเวลาในแผนปฏิบัติและบรรลุวัตถุ
   ประสงค
6) สามารถจัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติการทักษะ
   ทางคอมพิวเตอร ตามแผนงบประมาณ
   10,000 บาท ไดอยางมีประสิทธิภาพ
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แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 
คณะ เทคโนโลยีการเกษตร

โครงการ/กิจกรรม/ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด / เปาหมาย หมวดรายจาย/รายการ
รหัสงบประมาณ ภาระงานประจํา ยุทธศาสตร

เงินงบประมาณตาม

7) สามารถจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ
   ภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครงานตามแผน
  งบประมาณ 10,000 บาท ไดอยางมี
  ประสิทธิภาพ สามารถจัดกิจกรรมปฐม
  นิเทศเปนไปตามแผนงบประมาณอยาง
  มีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค

21) สํารวจและติดตามบัณฑิต 1) เพื่อเก็บขอมูลการมีงานทําของบัณฑิต 1) ติดตามขอมูลและคุณภาพชีวิตของบัณฑิ รวมงบประมาณ -                  10,000           
2) เพื่อเก็บขอมูลความพึงพอใจของบัณฑิต    80 คน งบดําเนินงาน 10,000           

    [ 2-1-0201-2-21 ]    ผูใชบัณฑิตและนายจาง 2) การไดรับขอมูลจากบัณฑิตกระบวนการ  - คาวัสดุ 3,500             
3) เพื่อทําแนวทางการปรับปรุงรูปแบบ    ติดตามมีประสิทธิภาพเปนระบบไดรับ 1) คาวัสดุ 3,500              
   การจัดการเรียนการสอน    ขอมูลครบถวนครอบคลุม  - คาใชสอย 6,000             

3) เก็บขอมูลภายในระบบเวลาที่กําหนด 1) คาจางเก็บขอมูลวิเคราะหขอมูลและทํารายงาน 6,000              
หลังบัณฑิตจบการศึกษาไมเกิน 12เดือน - คาสาธารณปโภค 500   หลงบณฑตจบการศกษาไมเกน 12เดอน - คาสาธารณูปโภค 500                

1) คาอากรแสตมป 500                 

22) โครงการแนะแนวและ 1) เพื่อใหอาจารยและนักศึกษาของคณะ 1) จํานวนโรงเรียนที่ไปแนะแนว ไมต่ํากวา รวมงบประมาณ -                  40,000           
       ประชาสัมพันธ     เทคโนโลยีการเกษตรไดเดินทางไป      20 โรงเรียน งบดําเนินงาน 40,000           

   เผยแพรและแนะแนวนักเรียนชั้นมัธยม 2) จํานวนครั้งในการไปแนะแนวประชา  - คาใชสอย 40,000           
    [ 1-1-0201-2-22 ]    ศึกษาปที่ 6 ในโรงเรียนเปาหมายทั้ง     สัมพันธไมต่ํากวา 3 ครั้ง 1) คาเบี้ยเลี้ยง ที่พัก ยานพาหนะ อาจารย

  เขตจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดใกลเคียง 3) จํานวนนักเรียนที่สมัครเรียนมากกวาป     และนักศึกษา 40,000             
    2550 ไมต่ํากวา 10 %
4) นักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 6 ที่ไปแนะแนว
   รูจักสาขาตางๆ ในคณะมาขึ้น มีจํานวน
   นักศึกษาสมัครเรียนมากขึ้น
5) ไมเกินระยะเวลาที่นักเรียนม.6 สอบ
    ปลายปการศึกษา 2551เสร็จสิ้นไมเกิน
    เดือนธ.ค.2551(ก.ย.2551-ธ.ค.2551)

2 - 30



แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 
คณะ เทคโนโลยีการเกษตร

โครงการ/กิจกรรม/ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด / เปาหมาย หมวดรายจาย/รายการ
รหัสงบประมาณ ภาระงานประจํา ยุทธศาสตร

เงินงบประมาณตาม

แผนงาน : บริการวิชการแกสังคม 20,000           
งาน : งานเผยแพรความรูและบริการวิชาการ 20,000           

23) โครงการบริการวิชาการ 1) เพื่อจัดอบรมระยะสั้นๆ 1-2 วัน ใหกับ 1) จํานวนผูเขารับการอบรมไมต่ํากวา รวมงบประมาณ 20,000           
       ดานการเกษตรและ     นักเรียน นักศึกษา หรือประชาชนทั่วๆ      สาขาละ 20 คน งบดําเนินงาน 20,000           
       อุตสาหกรรมเกษตร    ไปในดานการเกษตรและอุตสาหกรรม 2) จํานวนสาขาวิชาที่จัดอบรม4สาขาวิชา  - คาใชสอย 12,000           

   เกษตรที่เกี่ยวของในสาขาวิชาที่เปด 3) ความพึงพอใจของผูรับการอบรม มี 1) คาอาหาร และอาหารวาง 8,000              
    [ 2-2-0201-2-23 ]    สอน    ความพึงพอใจในระดับดี 2) คาจัดทําเอกสาร 4,000              

4) ดําเนินกิจกรรมในรอบปงบประมาณ
  จัดกิจกรรมไมเกินเดือนกันยายน2551  - คาวัสดุ 8,000             

1) วัสดุเกษตรและงานบานงานครัว 8,000              

แผนงาน : ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 20,000           
งาน : ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 20,000           

24) พัฒนาคณธรรมจริยธรรม 1) เพื่อพัฒนานักศึกษาใหมีคณลักษณะ 1) นักศึกษาจํานวน 200 คนเขารวมกิจกรรม รวมงบประมาณ - 20 00024) พฒนาคุณธรรมจรยธรรม 1) เพอพฒนานกศกษาใหมคุณลกษณะ 1) นกศกษาจานวน 200 คนเขารวมกจกรรม รวมงบประมาณ -                  20,000           
      นักศึกษาและการทํานุบํารุง     ที่พึงประสงค โดยสงเสริมการจัดอบรม     เชิงปฏิบัติการอบรมพัฒนาคุณธรรมและ งบดําเนินงาน 20,000           
      ศิลปวัฒนธรรม    พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและทํานุบํารุง    ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม จํานวนนักศึกษ - คาตอบแทน 6,000             

   ศิลปวัฒนธรรม    ที่เขาอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม    1) คาตอบแทนวิทยากร 6,000              
    [ 1-3-0201-2-24 ] 2) เพื่อสรางจิตสํานึกดานคุณธรรม    และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

   จริยธรรมและการทํานุบํารุงศิลป- 2) นักศึกษาไดรับการพัฒนาดานคุณธรรม  - คาใชสอย 14,000           
   วัฒนธรรมใหกับนักศึกษา    จริยธรรมและสรางจิตสํานึกในการทํานุ    2) คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 14,000             

   บํารุงศิลปวัฒนธรรมใหเปนบัณฑิตที่มี
   คุณลักษณะที่พึงประสงคของคณะฯ
   ตลอดจนสามารถปรับตัวใหเขากับการ
   เปลี่ยนแปลงของสังคมไดอยางเปนระบบ
   และมีประสิทธิภาพ
3) นักศึกษาคณะฯ ไดเขารับการอบรม
   คุณธรรมจริยธรรมและทํานุบํารุงศิลป-
   วัฒนธรรมจํานวน 2 วัน ซึ่งการจัดอบรม
   เปนไปตามกําหนดเวลาในแผนปฏิบัติ
   การสามารถบรรลุวัตถุประสงคเพื่อพัฒนา
   ศักยภาพนักศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ
4) จัดกิจกรรมแผนงบประมาณ 20,000 บาท
   ไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถจัดกิจกรรม
   อบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและทํานุ
   บํารุงศิลปวัฒนธรรมเปนตามแผนงบ
   ประมาณอยางมีประสิทธิภาพ
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แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 
คณะ เทคโนโลยีการเกษตร

โครงการ/กิจกรรม/ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด / เปาหมาย หมวดรายจาย/รายการ
รหัสงบประมาณ ภาระงานประจํา ยุทธศาสตร

เงินงบประมาณตาม

แผนงบประมาณ : สนับสนุนดานวิทยาศาสตรเทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 285,000         
แผนงาน : วิจัย 285,000         

งาน : วิจัยเพื่อสรางองคความรู 285,000         
25) สนุบสนุนทุนวิจัยคณะ - เพื่อดําเนินโครงการวิจัยและเผยแพร - โครงการวิจัย จํานวน 1 โครงการ รวมงบประมาณ -                  285,000         
      เทคโนโลยีการเกษตร    การเลี้ยงปลากดุก งบเงินอุดหนุน 285,000         

 - เงินอุดหนุนทั่วไป 285,000         
    [ 2-4-0201-2-25 ]    1) อุดหนุนโครงการวิจัยและเผยแพร 285,000           

       การเลี้ยงปลากดุก

รวมทั้งสิ้น 2,244,300       1,884,100      
4,128,400                                   
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แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 
คณะ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

โครงการ/กิจกรรม/ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด / เปาหมาย หมวดรายจาย/รายการ
รหัสงบประมาณ ภาระงานประจํา ยุทธศาสตร

แผนงบประมาณ : เรงรัดปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต 9,571,400         3,144,100        
แผนงาน : จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา 9,571,400         3,069,100        

งาน : งานจัดการศึกษาดานวิทยาศาสตร 9,571,400         3,069,100        
1) บริหารจัดการศึกษา รวมงบประมาณ 3,027,500         
    คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม งบบุคลากร 2,483,900           

- คาจางพนักงานมหาวิทยาลัย 2,483,900         
    [ 1-1-0301-1-01 ] 1) คาจางพนักงานมหาวิทยาลัย (วิชาการ) 1,721,800           

2) คาจางพนักงานมหาวิทยาลัย (สนับสนุน) 762,100              

งบดําเนินงาน 165,200            
- คาตอบแทน 82,500              
  1) ผูทรงคุณวุฒิและอาจารยพิเศษ 82,500               
  
- คาใชสอย 17,000

งบประมาณตาม

 คาใชสอย 17,000              
  1) คาบํารุงรักษาลิฟต 17,000               

- คาวัสดุ 45,700              
  1) คาวัสดุสํานักงาน 45,700               

- คาสาธารณูปโภค 20,000              
  1) คาโทรศัพทและดวงตราไปรษณีย 20,000               

งบลงทุน 378,400            
- คาครุภัณฑ 378,400            
  1) คอมพิวเตอรสวนกลาง 3 เครื่อง 90,000               
  2) คอมพิวเตอรหองสมุด 2 เครื่อง 60,000               
  3) คอมพิวเตอรสํานักงาน 1 เครื่อง 30,000               
  4) คอมพิวเตอรวิชาการและบริการ1เครื่อง 30,000               
  5) โปรเจกเตอร (หองเรียนรวม)2เครื่อง 113,400              
  6) เครื่องเสียง (กิจการนักศึกษา) 1 ชุด 30,000               
  7) กลองถายรูปดิจิตอล 1 เครื่อง 15,000               
  8) ปริ้นเตอร 2 เครื่อง 10,000               
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แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 
คณะ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

โครงการ/กิจกรรม/ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด / เปาหมาย หมวดรายจาย/รายการ
รหัสงบประมาณ ภาระงานประจํา ยุทธศาสตร

งบประมาณตาม

2) บริหารจัดการศึกษา รวมงบประมาณ 282,400            
    คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม งบดําเนินงาน 282,400            
    สําหรับนักศึกษาภาคปกติ - คาวัสดุ 137,800            

  1) คาวัสดุสํานักงาน 99,300               
    [ 2-1-0301-1-02 ]   2) คาวัสดุเชื้อเพลิง (รถยนต) 12,000               

  3) คาวัสดุคอมพิวเตอร 21,500               
   4) คาวัสดุเชื้อเพลิง (ภาคสนาม)และ 5,000                 
       ซอมบํารุง

- คาใชสอย 144,600            
  1) คาใชจายสํารองฉุกเฉินตามนโยบาย
      คณบดี 144,600              

3) บริหารจัดการศึกษาสําหรับ รวมงบประมาณ 918,600            
นักศึกษาภาค กศ บป งบดําเนินการ 918 600    นกศกษาภาค กศ.บป. งบดาเนนการ 918,600            

- คาตอบแทน 918,600            
    [ 3-1-0301-1-03 ]   1) คาตอบแทนกรรมการภาค กศ.บป. 150,000              

  2) คาตอบแทนการสอน 768,600              
 
4) สนับสนุนการจัดการเรียนการ 1) เพื่อใหนักศึกษาวิศวกรรมเครื่องกล 1) บุคลากรประจําสาขาวิชา 5 คน รวมงบประมาณ 299,400           
    สอนสาขาวิศวกรรมเครื่องกล     ไดมีครุภัณฑฝกปฏิบัติ 2)  นักศึกษวิศวกรรมมีวัสดุฝกอยาง งบบุคลากร -                   

2)เพื่อใหการเปดสอนหลักสูตรวิศวกรรม     เพียงพอ98 คน 1) คาตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัย *261000
    [ 1-1-0302-2-04 ]    ศาสตรซึ่งไดรับการรับรแงจากสภา 2) คาตอบแทนหัวหนาสาขาวิชา *240000

   วิศกรแลวดําเนินการไดอยางมีคุณภาพ 3) คาตอบแทนอาจารยพิเศษ (2 คน) *120000
3) เพื่อสรางบัณฑิตใหเปนที่ยอมรับของ
   ภาคอุตสาหกรรม งบดําเนินงาน 263,100           

- คาใชสอย 128,200           
1) คาจางจัดทําสัญลักษณ (เฟอง) 80,000               
2) คาประชาสัมพันธหลักสูตร 48,200               
- คาวัสดุ 134,900           
1) คาวัสดุจัดทําสัญลักษณ (เฟอง) 70,000               
2) คาวัสดุการศึกษา 44,900               
3) คาวัสดุวิทยาศาสตร 20,000               

งบลงทุน 36,300             
- คาครุภัณฑ 36,300             
1) เครื่องเสียงประจําสาขาวิชา 1 ชุด 36,300               
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5) สนับสนุนทุนการศึกษา 1) เพื่อสรางบัณฑิตใหมีคุณภาพ 1) จํานวนนักศึกษาเขามาศึกษาตอ รวมงบประมาณ 20,000             
    นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย     และเปนที่ยอมรับของผูใชบัณฑิต     หลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกล 2 คน งบอุดหนุน 20,000             
    ที่เขามาศึกษาตอใน 2) เพื่อสนับสนุนนักเรียนที่เรียนดี     ทุน 2 ทุน - เงินอุดหนุนทั่วไป 20,000             
    หลักสูตรวิศวกรรม    แตขาดแคลนทุนทรัพย   1) ทุนนักศึกษาเรียนดี (ม.6) 20,000               

    [ 1-1-0302-2-05 ] 3) เพื่อใชเปนขอมูลรายงานการประกัน
   คุณภาพการศึกษาตามตัวบงชี้ของการ
   ประกันคุณภาพและของกพร.

7) โครงการสุขภาพดีนักศึกษา 1)นักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1) จํานวนนักศึกษาที่เขารวมโครงการ รวมงบประมาณ 10,000             
     เทคโนฯ     มีสุขภาพรางกายสมบูรณ     ประกันสุขภาพจํานวนนักศึกษา 150 คน งบดําเนินงาน 10,000             

2) ใชเปนขอมูลสนับสนุนงานประกัน 2) สุขภาพรางกายของนักศึกษาแข็งแรง - คาตอบแทน 2,000               
    [ 2-1-0301-2-07 ]     คุณภาพการศึกษา   1) คาตอบแทน 2,000

3) เพื่อเปนการสรางภูมิปองกันการที่จะ - คาใชสอย 2,000               
เกิดโรคภัยตางๆ 1) คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 2 000   เกดโรคภยตางๆ   1) คาอาหารวางและเครองดม 2,000

- คาวัสดุ 6,000               
  1) คาเอกสารและวัสดุ 6,000                

8) ดนตรีตานภัยยาเสพติด 1) เพื่อใหคณะครูอาจารยบุคลากร รวมงบประมาณ 12,000             
    เจาหนาที่นักศึกษาตระหนักถึงโทษภัย งบดําเนินงาน 12,000             

    [ 2-1-0301-2-08 ]    ยาเสพติด - คาใชสอย 10,000             
2) เพื่อจัดใหมีการแสดงดนตรีตานภัย   1) คาเชาเครื่องเสียง 7,000                
   ยาเสพติด   2) คาของที่ระลึก 3,000                

- คาวัสดุ 2,000               
  3) คาอาหารวาง 2,000                

9) ปจฉิมนิเทศ 1)เพื่อใหนักศึกษาเกิดความมั่นใจในการ 1) มีนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รวมงบประมาณ 25,000             
   ออกสูการทํางานในสถานประกอบการ     เขารวมโครงการ 350 คน งบดําเนินงาน 25,000             

    [ 2-1-0301-2-09 ] 2) เพื่อใหนักศึกษามีความเขาใจในการ - คาใชสอย 24,500             
   ปฏิบัติตัวในสถานประกอบการ   1) คาอาหาร 10,500               

  2) คาอาหารวาง 14,000               
- คาวัสดุ 500                  
  1) เอกสารประกอบการปจฉิมนิเทศ 500                   
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10) พัฒนาการเรียนการสอนสาขา 1) เพื่อใหนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ รวมงบประมาณ 194,700           
     วิชาการจัดการอุตสาหกรรม     อุตสาหกรรมไดมีวัสดุการศึกษา งบดําเนินงาน 120,000           

2) เพื่อสงเสริมและสนับสนุนการทําวิจัย - คาตอบแทน *150000
    [ 1-1-0307-2-10 ]    ทั้งคณาจารยและนักศึกษาของสาขา 1) คาจางตอบแทนอาจารย (เงินเดือน) *150000

   วิชาการจัดการอุตสาหกรรม
- คาใชสอย 20,000             
1) คาใชสอย คาจาง คาซอมทั่วไป 20,000               

- คาวัสดุ 100,000           
1) คาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 42,000               
2) คาวัสดุการศึกษาและสํานักงาน 58,000               

งบลงทุน 74,700             
- คาครภัณฑ 74 700- คาครุภณฑ 74,700             
  1) เครื่องไมโครคอมพิวเตอร 74,700               
      และปริ้นเตอร

11) สนับสนุนและพัฒนาดานการ 1) เพื่อจัดหาวัสดุ อุปกรณ ที่ใชใน 1) จํานวนนักศึกษาภาคปกติและ รวมงบประมาณ 326,200           
    จัดการเรียนการสอนสาขาวิชา      การเรียนการสอนอยางทั่วถึงเพียงพอ     ภาคกศ.บปไมนอยกวา 100 คน งบบุคลากร -                   
    เทคโนโลยีคอมพิวเตอร 2) เพื่อจัดหาครุภัณฑสิ่งอํานวยความ 2) จํานวนวัสดุ อุปกรณไมนอยกวา 100 1) คาจางชั่วคราว (อ.ปฏิบัติการ) *360300
    อิเล็กทรอนิกส    สะดวกตางๆ ใหสมบูรณมากขึ้น     รายการ

3)เพื่อสนับสนุนสงเสริมการทําวิจัยใหกับ 3) จํานวนครุภัณฑสิ่งอํานวยความสะดวก งบดําเนินงาน 146,200           
    [ 1-1-0303-2-11 ]    คณาจารยและนักศึกษาของสาขาวิชา     ตางๆ ไมนอยกวา 1 รายการ - คาตอบแทน 30,000             

4) เพื่อใหนักศึกษาเกิดประสบการณตรง 4) จํานวนคณาจารยในสาขาวิชาไมนอย   1) คาตอบแทน อ.พิเศษ 30,000               
   จากการศึกษาดูงาน    กวา 3 คน
5) เพื่อพัฒนาบุคลากรของสาขาวิชาใหมี 5) บัณฑิตที่จบการศึกษาไมนอยกวา30คน - คาใชสอย 50,000             
   ความรูเทาทันเทคโนโลยีมากขึ้น    ตอป   1) เบี้ยเลี้ยง ที่พัก และยานพาหนะ 50,000               

- คาวัสดุ 66,200             
  1) วัสดุสํานักงาน 30,000               
  2) วัสดุทางการศึกษา 36,200               

งบลงทุน 180,000           
- คาครุภัณฑ 180,000           
  1) เครื่องปรับอากาศขนาดไมนอยกวา
       30000BTU จํานวน 4 เครื่อง 180,000             
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12) จัดหาวัสดุฝกทักษะนักศึกษา 1) เพื่อจัดหาวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือให 1)จํานวนนักศึกษาภาคปกติและภาคกศ.บป รวมงบประมาณ 256,100           
     สาขาวิชาเทคโนโลยี     พรอมและเพียงพอกับจํานวนนักศึกษา    ไมนอยกวา 100 คน งบดําเนินงาน 256,100           
     คอมพิวเตอรอิเล็กทรอนิกส 2) เพื่อสนับสนุนการทําโครงงานการวิจัย 2)จํานวนวัสดุอุปกรณไมนอยกวา50รายการ - คาใชสอย 85,000             

   ของคณาจารยและนักศึกษา 3)จํานวนคณาจารยในสาขาวิชาไมนอยกวา   1) คาเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และยานพาหนะ 85,000               
    [ 2-1-0303-2-12 ] 3) เพื่อแสวงหากิจกรรมรูปแบบการเรียน    3 คน

   การสอนหลากหลาย 4)บัณฑิตที่จบการศึกษาไมนอยกวา 30 คน - คาวัสดุ 171,100           
4) เพื่อพัฒนาบุคลากรสาขาวิชาเทาทัน    ตอป   1) วัสดุสํานักงาน วัสดุการศึกษา 
   เทคโนโลยี       วัสดุไฟฟาอิเล็กทรอนิกส 171,100             

     และคอมพิวเตอร

13) พัฒนาการเรียนการสอนสาขา 1) เพื่อใหนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยี รวมงบประมาณ 16,800             
      วิชาเทคโนโลยีกอสราง     กอสรางไดมีครุภัณฑฝกปฏิบัติ งบบุคลากร -                   

2) เพื่อสงเสริมและสนับสนุนการทําวิจัย - คาวัสดุ -                   
[ 1 1 0305 2 13 ] ทั้งคณาจารยและนักศึกษาของสาขาวิชา 1) เงินเดือนอาจารยปฏิบัติการ 12 เดือน *150000    [ 1-1-0305-2-13 ]    ทงคณาจารยและนกศกษาของสาขาวชา  1) เงนเดอนอาจารยปฏบตการ 12 เดอน *150000

   เทคโนโลยีกอสราง
งบดําเนินงาน 16,800             
- คาวัสดุ 16,800             
  1) คาวัสดุการศึกษา 16,800               

14) พัฒนาการเรียนการสอน 1) เพื่อจัดหาวัสดุฝก 1) บุคลากรประจําสาขาวิชาไดมีการพัฒนา รวมงบประมาณ 501,200           
      สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟตแวร 2) เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน     จากโครงการ 50 คน งบดําเนินงาน 411,200           

2) นักศึกษาประจําสาขาวิชาไดมีการใชงาน - คาใชสอย 200,000           
    [ 1-1-0304-2-14 ]    วัสดุและศึกษาดูงาน 80 คน   1) คาเบี้ยเลี้ยง ที่พัก ยานพาหนะ ของ

3) นักศึกษามีวัสดุในการฝกปฏิบัติ 80 คน       อาจารยในการพัฒนาบุคลากร 100,000             
4) บุคลากรมีวัสดุในการสอน 5 คน    2) คาเบี้ยเลี้ยง ที่พัก ยานพาหนะ 
5) นักศึกษาในสาขาวิชาไดฝกในรายวิชา        ของการศึกษาดูงานของนักศึกษา 100,000             
   ปฏิบัติตลอดปการศึกษา 12 เดือน        และนิเทศ

- คาวัสดุ 211,200           
  1) คาวัสดุสํานักงาน วัสดุคอมพิวเตอร 211,200             

งบลงทุน 90,000             
- คาครุภัณฑ 90,000             
  1) คาครุภัณฑคอมพิวเตอร 90,000               
      (โนตบุค 2 เครื่อง)
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**) พัฒนาการเรียนการสอน 1) เพื่อจัดหาวัสดุฝก 1) จํานวนอาจารยปฏิบัติการ 3 คน รวมงบประมาณ -                   
      สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟตแวร 2) เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 2) สาขาวิชามีอาจารยที่ตรงสาขาและเพียง งบบุคลากร -                   

   พอ 3 คน 1) คาจางตอบแทนอาจารย *310200
3) จางอาจารยปฏิบัติการตลอดปการศึกษา 
   2551 12 เดือน

15) พัฒนาหองปฏิบัติการสาขา 1) เพื่อจัดหาวัสดุการศึกษา สถานที่ฝก 1) จัดหาวัสดุ/ครุภัณฑ เพื่อใหการจัดการ รวมงบประมาณ 300,000           
       วิชาเทคโนโลยีไฟฟา     ปฏิบัติและครุภัณฑใหการจัดการเรียน     เรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ ให งบดําเนินงาน 200,000           

   การสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ    กับนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา - คาวัสดุ 200,000           
    [ 1-1-0307-2-15 ] 2) เพื่อเพิ่มศักยภาพของนักศึกษาและ    ในทุกชั้นปทั้งภาคปกติและภาคกศ.บป.   1) คาวัสดุคอมพิวเตอร 100,000             

   สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟาในการจัด    150 คน   2) คาวัสดุสํานักงาน 100,000             
   การเรียนการสอนดานวิทยาศาสตร
3) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัด งบลงทุน 100,000           
การเรียนการสอนในสาขาวิชาฯ คาครภัณฑ 100 000   การเรยนการสอนในสาขาวชาฯ - คาครุภณฑ 100,000           

  1) คาครุภัณฑโปรเจคแตอร 100,000             

16) บริหารสาขาวิชาเทคโนโลยี 1) เพื่อจัดหาวัสดุการศึกษาสําหรับการ 1) จัดหาวัสดุเพื่อใหการบริหารการเรียนการ รวมงบประมาณ 90,100              
      ไฟฟา     บริหารในสาขาวิชาฯไดอยางมีประสิทธิ     สอนไดอยางมีประสิทธิภาพ รองรับความ งบบุคลากร -                      

   ภาพ    ตองการคณาจารยในสาขาวิชาฯไดอยาง 1) คาจางอาจารยปฏิบัติการ 3 อัตรา *315500
    [ 1-1-0307-1-16 ] 2) เพื่อเพิ่มศักยภาพการบริหารงานสาขา    เพียงพอ 5 คน

   วิชาเทคโนโลยีไฟฟาในการจัดการเรียน 2) อาจารยปฏิบัติการ ประจําสาขาวิชา งบดําเนินงาน 90,100              
   การสอนดานวิทยาศาสตร    เทคโนโลยีไฟฟา 3 คน - คาตอบแทน 15,100              
3) เพื่อเพื่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียน   1) คาตอบแทน 15,100               
   การสอนในสาขาวิชาฯ
4) เพื่อเปนคาจางอาจารยปฏิบัติการของ - คาวัสดุ 75,000              
   สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา   1) คาวัสดุสํานักงาน 25,000               

  2) คาวัสดุคอมพิวเตอร 25,000               
  3) คาวัสดุการศึกษา 25,000               

17) พัฒนาบุคลากรสาขาวิชา 1) เพื่อพัฒนาบุคลากรของสาขาวิชา 1) อบรมหรือสัมมนางานทางไฟฟาของ รวมงบประมาณ 200,000           
      เทคโนโลยีไฟฟา     เทคโนโลยีไฟฟา     คณาจารยสาขาวิชาไฟฟา 5 คน งบดําเนินงาน 200,000           

2) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียน - คาตอบแทน 100,000           
    [ 2-1-0307-2-17 ]    การสอนในการปฏิบัติงานทางไฟฟา   1) คาตอบแทนวิทยากร 100,000             

- คาใชสอย 100,000           
  1) คาใชจายในการอบรมในประเทศ 100,000             
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18) ปายและงานประชาสัมพันธ 1) เพื่อปรับปรุงภูมิทัศนของสาขาวิชา รวมงบประมาณ 60,000             
      สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา     เทคโนโลยีไฟฟา งบดําเนินงาน 60,000             

2) เพื่อเปนการเพิ่มความสะดวกในการเดิน - คาใชสอย 60,000             
    [ 2-1-0307-2-18 ]    ทางมาของผูที่มาติดตอกับอาจารยและ  1) คาจางทําปายและประชาสัมพันธ 60,000               

   นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีไฟฟา
3) เพื่อเพิ่มศักยภาพการประชาสัมพันธของ
   สาขาฯ

19) วัสดุฝกสาขาวิชาเทคโนโลยี 1) เพื่อสนับสนุนดานการจัดการเรียนการ 1) ทักษะความเขาใจในการเรียนการสอน รวมงบประมาณ 120,000           
      ไฟฟา     สอน     สื่อการเรียนการสอน นักศึกษามีความรู งบดําเนินงาน 120,000           

2) เพื่อสงเสริม พัฒนาความรูและทักษะ    ความเขาใจมากขึ้น ไดสื่อการเรียนการ - คาใชสอย 21,000             
    [ 2-1-0307-2-19 ]    แกนักศึกษา   สอนที่มีคุณภาพ   1) คาอินเตอรเน็ต 15,000               

  2) คาเชาสญัญาณจานดาวเทียม 6,000                

- คาวัสดุ 99,000             
  1) วัสดุสํานักงาน 15,000               
  2) วัสดุฝกปฏิบัติ 44,000               
  3) ชุดเครื่องมือพื้นฐานชางไฟฟา 40,000               

20) ศึกษาดูงานสาขาวิชา 1) เพื่อใหนักศึกษาไดประสบการณจาก 1) อาจารย และนักศึกษาสาขาวิชา รวมงบประมาณ 50,000             
      เทคโนโลยีไฟฟา     สถานประกอบการณจริง     เทคโนโลยีไฟฟา คณะเทคโนโลยี งบดําเนินงาน 50,000             

2) เพื่อเปนการสงเสริมความรูใหแก    อุตสาหกรรมเขารวมโครงการ 50 คน - คาใชสอย 50,000             
    [ 1-1-0307-2-20 ]    นักศึกษา   1) คาเชาเหมารถโดยสาร 1 คัน 24,000               

   2) คาอาหาร 12,400               
  3) คาเบี้ยเลี้ยงอาจารย 5 ทาน 3,600                
  4) คาที่พัก 10,000               

21) นิเทศนักศึกษาฝก 1) เพื่อใหนักศึกษาไดประสบการณจาก 1) นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา รวมงบประมาณ 10,000             
      ประสบการณวิชาชีพ     สถานประกอบการจริง     คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเขารวม งบดําเนินงาน 10,000             
     เทคโนโลยีไฟฟา 2) เพื่อเปนการสงเสริมความรูใหแก    โครงการ 44 คน - คาใชสอย 10,000             

   นักศึกษา   1) คาเบี้ยเลี้ยงอาจารย 4 ทาน 2,280                
    [ 2-1-0307-2-21 ] 3) เพื่อเปนการเตรียมความพรอมใหกับ   2) คาน้ํามันเชื้อเพลิง 4,000                

   นักศึกษากอนจบการศึกษา   3) คาอาหาร 1,500                
  4) คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 1,000                
  5) คาของที่ระลึกใหสถานประกอบการณ 1,220                
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22)สืบทอดประเพณี 1)เพื่อใหคณะครูอาจารยบุคลากรเจาหนาที่ รวมงบประมาณ 5,000               
    แหเทียนพรรษา   นักศึกษาอนุรักษทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม งบดําเนินงาน 5,000               

    [ 2-1-0301-2-22 ]  สืบทอดประเพณีแหเทียนพรรษา - คาใชสอย 5,000               
2)เพื่อใหคณะครูอาจารยบุคลากรเจาหนาที่   1) จัดแตงตนเทียน 3,000                
  นักศึกษามีโอกาสทําบุญรวมกัน   2) สังฆทาน 1,000                

23) สืบทอดประเพณีลอยกระทง 1)เพื่อใหคณะครูอาจารยบุคลากรเจาหนาที่ 1) นักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รวมงบประมาณ 10,000             
   นักศึกษาอนุรักษทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม     350 คน งบดําเนินงาน 10,000             

    [ 2-1-0301-2-23 ]   สืบทอดประเพณีลอยกระทง - คาใชสอย 10,000             
2)เพื่อใหคณะครูอาจารยบุคลากรเจาหนาที่   1) ทํากระทง 3,000                
  นักศึกษาขอขมาแกพระแมคงคา บูชา   2) ชุดไทยแตงกาย 3,000                
  รอยพระพุทธบาทเทพเจาตามคติความ   3) อาหาร 4,000                
  เชื่อ
3)เพื่อใหคณะครอาจารยบคลากรเจาหนาที่3)เพอใหคณะครูอาจารยบุคลากรเจาหนาท
  นักศึกษารูถึงคุณคาของน้ําหรือแมน้ํา
  ลําคลองอันเปนสิ่งจําเปนสําหรับดํารงชีวิต

24) กีฬาสัมพันธนองพี่ 1) เพื่อใหนักศึกษามีความสามัคคีภายใน 1) มีนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รวมงบประมาณ 20,000             
    คณะ     เขารวมโครงการ 200 คน งบดําเนินงาน 20,000             

    [ 2-1-0301-2-24 ] 2) เพื่อใหนักศึกษามีสุขภาพรางกายที่แข็ง - คาใชสอย 18,000             
   แรง และมีน้ําใจเปนนักกีฬา   1) คาอาหาร 12,000               
3) เพื่อสรางความสัมพันธที่มีระหวาง   2) คาอาหารวาง 4,000                
   นักศึกษาภายในคณะ   3) คาใชจายในการเตรียมงาน 2,000                

- คาวัสดุ 2,000               
  1) คาอุปกรณกีฬา 2,000                

25) โครงการสนับสนุนการทําผล 1) เพื่อสงเสริมใหบุคลากรในคณะมีแรงจูง 1) บุคลากรไดผลงานวิชาการเพิ่มขั้นป 51 รวมงบประมาณ 85,000             
      งานวิชาการ     ใจในการทําผลงานวิชาการ     จํานวน 2-3 คน ผศ. จํานวน 2 คน รศ. งบดําเนินงาน 85,000             

2) เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนของคณะฯ    จํานวน 1 คน - คาตอบแทน 85,000             
    [ 1-1-0301-2-25 ] 3) เพื่อตอบสนองการประเมินคุณภาพภาย   1) คาตอบแทนตําแหนง ผศ. 2 คน 50,000               

   ในและภายนอก   2) คาตอบแทนตําแหนง รศ.  1 คน 35,000               
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26) ประกันคุณภาพการศึกษาคณะฯ1) เพื่อรายงานผลการดําเนินการของคณะ 1) จํานวน 9 องคประกอบ เกณฑผานระดับ รวมงบประมาณ 25,000             
      ป 50     เทคโนฯใหสาธารณชนทราบ     พอใช-ดี (2-3) งบดําเนินงาน 25,000             

2) เพื่อศึกษาผลที่ไดจากการประเมินในตัว 2) ตัวบงชี้ 40 ตัว เกณฑผานระดับ พอใช-ดี - คาวัสดุ 25,000             
    [ 3-1-0301-2-26 ]    บงชี้ที่ตองปรับปรุงในปการศึกษาตอไป    (2-3)   1) คาวัสดุ/เอกสาร 25,000               

3) เพื่อประเมินการจัดการศึกษาของคณะ
   เทคโนโลยีโดยภาพรวม
4) เพื่อหาแนวทางสงเสริมใหเกิดการพัฒนา
   การจัดการศึกษาของคณะฯ

27) โครงการพัฒนาหลักสูตร 1) เพื่อรองรับนักเรียนที่ตองการเขาศึกษา 1) หลักสูตร วท.บ. (สาขาวิชาเทคโนโลยี รวมงบประมาณ 60,000             
      วิทยาศาสตรบัณฑิต และ     ตอดานเทคโนโลยีกอสราง     กอสราง) จํานวนหลักสูตรที่พัฒนา 2หลัก งบดําเนินงาน 60,000             
      วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 2) เพื่อรองรับผูที่สําเร็จการศึกษาระดับ    สูตร - คาตอบแทน 15,000             

  ปริญญาตรีเขาศึกษาตอในหลักสูตรวศ.ม. 2) หลักสูตร วศ.ม.(สาขาวิชาวิศวกรรมการ   1) คาตอบแทนวิทยากร 5,000                
[ 2 1 0301 2 27 ] (วิศวกรรมการจัดการอตสาหกรรม) จัดการ) จํานวนหลักสตรที่พัฒนา 2 หลัก 2) คาตอบแทนผทรงคณวฒิ 10 000    [ 2-1-0301-2-27 ]   (วศวกรรมการจดการอุตสาหกรรม)    จดการ) จานวนหลกสูตรทพฒนา 2 หลก   2) คาตอบแทนผูทรงคุณวุฒ 10,000               

3) เพื่อตอบสนองตอตัวชี้วัดขององคประ    สูตร
   กอบการจัดการเรียนการสอน - คาวัสดุ 45,000             

  1) คาวัสดุหลักสูตรกอสราง 25,000               
  2) คาวัสดุหลักสูตร วศ.ม. 20,000               

28) โครงการเตรียมภาษาอังกฤษ 1) เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนภาษา 1) ไดจํานวนโครงการ 2 โครงการ รวมงบประมาณ 60,000             
      และการฝกงานตางประเทศ     อังกฤษใหแกนักศึกษา      โครงการเตรียมภาษาอังกฤษ 25000 งบดําเนินงาน 60,000             

2) เพื่อคัดเลือกนักศึกษาเปนตัวแทนไป     โครงการรับนักศึกษาตางชาติ 35000 - คาตอบแทน 55,000             
    [ 2-1-0301-2-28 ]    ฝกงานตางประเทศ   1) คาวิทยากรสอนภาษาอังกฤษ 20,000               

3) เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในคณะฯ   2) คาเบี้ยเลี้ยงนักศึกษาตางชาติ 1 คน 35,000               
 4) เพื่อรับนักศึกษาตางชาติเขาฝกงานใน

   คณะฯ - คาวัสดุ 5,000               
  1) คาวัสดุ 5,000                

29) โครงการจัดทําวารสารวิชาการ 1)เพื่อเปนแหลงการเผยแพรเฉพาะทางของ รวมงบประมาณ 25,000             
      คณะเทคโนฯ     คณะเทคโนฯและวิศวกรรมศาสตร งบดําเนินงาน 25,000             

2) เพื่อเปนการบริการวิชาการใหแกทองถิ่น - คาใชสอย 25,000             
    [ 1-1-0301-2-29 ] 3) เพื่อใชเปนขอมูลสนับสนุนการประกัน   1) คาพิมพ  คาจางทําเอกสาร 100 เลม 25,000               

   คุณภาพการศึกษาของคณะฯ
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แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 
คณะ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

โครงการ/กิจกรรม/ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด / เปาหมาย หมวดรายจาย/รายการ
รหัสงบประมาณ ภาระงานประจํา ยุทธศาสตร

งบประมาณตาม

30) โครงการปรับปรุงภูมิทัศนคณะ 1) พัฒนาภูมิทัศนดานหลังหอประชุม ใหมี 1) ปรับปรุงดิน ปลูกตนไมและจัดสวนหยอม รวมงบประมาณ 54,700             
    ความสวยงาม     ไดภูมิทัศนหลังหองประชุม 1 ดีขึ้น งบดําเนินงาน 54,700             

    [ 2-1-0301-2-30 ] 2) สรางบรรยากาศในการสนับสนุนการ - คาวัสดุ 54,700             
   ศึกษาของคณะใหมีคุณภาพสูงขั้น   1) คาวัสดุ ดิน ตนไม 30,000               
3) เพื่อเปนการสรางภูมิปองกันการที่จะเกิด   2) คาแรง คาถมดิน 24,700               

    โรคภัยตางๆ

31) โครงการพัฒนาหองสมุดคณะ 1) เพื่อจัดหาตําราเฉพาะทางใหมีจํานวน 1) ปริมาณหนังสือดานเทคโนโลยีและ รวมงบประมาณ 100,000           
      เทคโนโลยีอุตสาหกรรม     เพิ่มขึ้น     วิศวกรรมเพิ่มขึ้น จัดหาตํารา 300 เลม งบดําเนินงาน 100,000           

2) เพื่อใชเปนแหลงคนใหกับอาจารยและ    คอมพิวเตอร 2 ชุด - คาวัสดุ 100,000           
    [ 3-1-0301-2-31 ]    บุคคลภายนอก   1) ตําราดานเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร 90,000               

3) เพื่อใชเปนขอมูลสนับสนุนตัวบงชี้ในงาน   2) วารสาร 10,000               
    ประกันคุณภาพ

4) เพื่อพัฒนาและสงเสริมการเรียนการสอน4) เพอพฒนาและสงเสรมการเรยนการสอน
   ในคณะฯ

32) โครงการพัฒนาบุคลากรสาย 1) เพื่อสงเสริมและพัฒนาดานวิชาการและ 1) จํานวนงบประมาณการพัฒนาบุคลากร รวมงบประมาณ 165,000           
      ผูสอน และสายสนับสนุน     วิจัยใหอาจารยมีความรูสูงขึ้น     และบุคลากรสายสนับสนุน บุคลากรทุก งบดําเนินงาน 165,000           

2) เพื่อพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนใหเกิด    สายไดรับการพัฒนา 38 คน - คาวัสดุ 165,000           
    [ 2-1-0301-2-32 ]    การพัฒนาการทํางาน   1) คาเอกสาร วัสดุ ลงทะเบียน ที่พัก 

3) เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนของคณะฯ      เบี้ยเลี้ยง คาเดินทาง 165,000             
    ใหมีคุณภาพสูงขึ้น 

33) โครงการแนะแนวการศึกษาป 1) เพื่อเพิ่มจํานวนนักศึกษาของคณะใหมาก รวมงบประมาณ 40,000             
      พ.ศ.2551     มากขึ้น งบดําเนินงาน 40,000             

2) เพื่อประชาสัมพันธมหาวิทยาลัยราชภฏั - คาใชสอย 20,000             
    [ 3-1-0301-2-33 ]    เพชรบุรีและคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   1) คาเบี้ยเลี้ยง และที่พัก 20,000               

   ใหเปนที่รูจักและเผยแพรชื่อเสียงแกกลุม
    โรงเรียนและนักเรียนมากยิ่งขึ้น - คาวัสดุ 20,000             

  1) คาเอกสาร 5,000                
  2) คาเชื้อเพลิง 15,000               
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แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 
คณะ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

โครงการ/กิจกรรม/ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด / เปาหมาย หมวดรายจาย/รายการ
รหัสงบประมาณ ภาระงานประจํา ยุทธศาสตร

งบประมาณตาม

34) บริหารจัดการศึกษา 1. เพื่อจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา 1. จํานวนนักศึกษาระดับปริญญาโท รวมงบประมาณ 5,252,800         
     ระดับบัณฑิตศึกษา 2. เพื่อพัฒนางานวิจัยในรูปแบบตาง ๆ      ไดรับการพัฒนาและบริการการเรียน งบบุคลากร 582,200              

3. เพื่อสรางองคความรูในสาขาวิชาการ     การสอน 40 คน/ปการศึกษา - คาจางพนักงานมหาวิทยาลัย 582,200            
    [ 6-1-0308-1-34 ]   จัดการเทคโนโลยี 2. จํานวนนักศึกษาระดับปริญญาเอก 1) คาจางพนักงานมหาวิทยาลัย (วิชาการ) 122,200              

4. เพื่อศึกษาวิจัย สงเสริมและสืบสาน    ไดรับการพัฒนาและบริการการ 2) คาจางพนักงานมหาวิทยาลัย (สนับสนุน) 100,000              
  โครงการอันมาจากพระราชดําริ     เรียนการสอน จํานวน 40 คนตอ 3) คาจางผูเชี่ยวชาญพิเศษ 360,000              

    ปการศึกษา
3. จํานวนอาจารยบัณฑิตศึกษาไดรับการ งบดําเนินงาน 3,670,600         
   บริการการสอน จํานวน 15 คน/ป - คาตอบแทน 2,817,800         
4. จํานวนมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต   1) คาตอบแทนการสอน 1,667,800           
   สําเร็จการศึกษาไมนอยกวา 20 คน   2) คาตอบแทนการสอบวิทยานิพนธ 350,000              
   ตอปการศึกษา   3) คาตอบแทนที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 800,000              

  
- คาใชสอย 350 000- คาใชสอย 350,000            
  1) คาจางจัดทําเอกสาร 250,000              
  1) คาเบี้ยเลี้ยงที่พักและพาหนะ 100,000              

- คาวัสดุ 502,800            
  1) วัสดุการศึกษา 300,000              
  2) วัสดุคอมพิวเตอร 202,800              

งบลงทุน 1,000,000         
- คาครุภัณฑ 1,000,000         
  1) เครื่องโปรเจคเตอร  1  เครื่อง 200,000              
  2) เครื่องไมโครคอมพิวเตอรพรอม
      เครื่องพิมพ 600,000              
  3) เครื่องปรับอากาศ 200,000              

35) จัดหาวัสดุกิจการนักศึกษา 1) สโมสรคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมี 1) จํานวนนักศึกษาของคณะเทคโนฯ จํานวน รวมงบประมาณ 18,000             
    วัสดุและอุปกรณใชอยางเพียงพอ      150 คน งบดําเนินงาน 18,000             

    [ 2-1-0301-2-35 ] 2) นักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม - คาวัสดุ 18,000             
   สามารถดําเนินกิจกรรมไดอยางมี   1) วัสดุการจัดทําโครงการ 18,000               

   ประสิทธิภาพ

3 - 44



แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 
คณะ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

โครงการ/กิจกรรม/ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด / เปาหมาย หมวดรายจาย/รายการ
รหัสงบประมาณ ภาระงานประจํา ยุทธศาสตร

งบประมาณตาม

แผนงาน : บริการวิชการแกสังคม 75,000             
งาน : งานเผยแพรความรูและบริการวิชาการ 75,000             

36) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 1) เพื่อตอบสนองตอตัวบงชี้ (รอยละ 1) มีจํานวนโครงการบริการดานวิชาการเพิ่ม รวมงบประมาณ 75,000             
    ทางเทคโนโลยีฯและวิศวกรรม     จํานวนโครงการที่บริการวิชาการ     ขึ้นเปนจํานวน 3 เรื่อง จํานวนโครงการ งบดําเนินงาน 75,000             

   ใหแกทองถิ่น)    3 เรื่อง - คาตอบแทน 50,000
    [ 2-2-0302-2-36 ] 2) เพื่อศักยภาพของบุคลากร 2) ผูรับการประเมินไดนําความรูไปประยุกต   1) คาตอบแทนวิทยากร 50,000

3)เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนของคณะ    ใชงานที่รับผิดชอบ และขยายผลตอ
4) เพื่อพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา - คาวัสดุ 25,000             
   และภาคอุตสาหกรรมในทองถิ่น   1) คาวัสดุ/อุปกรณ 25,000               

แผนงบประมาณ : สนับสนุนดานวิทยาศาสตรเทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม -                    435,000           
แผนงาน : วิจัย -                    435,000           

งาน : วิจัยเพื่อสรางองคความรู -                    435,000           
37) โครงการวิจัยดานเทคโนโลยี 1) เพื่อตอบสนองตัวชี้วัดการประเมินคณภาพ1) งบประมาณสนับสนนการวิจัย 150 000 รวมงบประมาณ 150 00037) โครงการวจยดานเทคโนโลย 1) เพอตอบสนองตวชวดการประเมนคุณภาพ1) งบประมาณสนบสนุนการวจย 150,000 รวมงบประมาณ 150,000           
     อุตสาหกรรมและ     ภายในและภายนอก     บาท (ตัวชี้วัด 4.3) ผลงานวิจัย 2 เรื่อง งบดําเนินงาน 150,000           
     วิศวกรรมศาสตร 2) เพื่อพัฒนาดานศักยภาพของบุคลากร 2) ตัวชี้วัด 4.5 รอยละของบทความวิจัยที่ได - คาตอบแทน 100,000           

   ดานงานวิจัย    รับการอางอิง Citation ใน Referent   1) คาตอบแทนนักวิจัย 100,000             
    [ 3-4-0301-2-37 ] 3) เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนของคณะฯ    Journal ระดับชาติหรือนานาชาติ งานวิจัย

4) เพื่อไดผลงานการวิจัยที่ตอบสนองตอ   ไดรับการอางอิงเพิ่มขั้น - คาวัสดุ 50,000             
   ทองถิ่น   1) คาวัสดุ 50,000               
5) เพื่อนําผลงานการวิจัยมาปรับปรุงการ
   เรียนการสอนของคณะฯ

38) สนับสนุนทุนวิจัย - เพื่อดําเนินโครงการวิจัยและพัฒนาและ - โครงการวิจัย จํานวน 1 โครงการ รวมงบประมาณ 285,000           
     คณะเทคโนโลยอุตสาหกรรม     ถายทอดเทคโนโลยีพลังงาน งบเงินอุดหนุน 285,000           

   ทดแทนดวยแสงอาทิตย - เงินอุดหนุนทั่วไป 285,000           
   เพื่อการแปรรูปอาหารทะเล   1) อุดหนุนโครงการวิจัย 1 โครงการ 285,000             

    [ 2-4-0301-2-38 ]

รวมทั้งสิ้น 9,571,400         3,579,100        

 * ตั้งซ้ําซอนกับงานบริหาร ฯ
13,150,500                                    
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แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 
คณะ มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

โครงการ/กิจกรรม/ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด / เปาหมาย หมวดรายจาย/รายการ
รหัสงบประมาณ ภาระงานประจํา ยุทธศาสตร

แผนงบประมาณ : เรงรัดปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต 10,597,300       13,544,600       
แผนงาน : จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา 10,597,300       13,434,600       

งาน : งานจัดการศึกษาดานสังคมศาสตร 10,597,300       13,434,600       
1) สนับสนุนการจัดการเรียนการ รวมงบประมาณ 5,504,500       
    สอนคณะมนุษยศาสตรและ งบบุคลากร 5,200,000         
    สังคมศาสตร  - คาจางพนักงานมหาวิทยาลัย 5,200,000       

   1) คาจางพนักงานมหาวิทยาลัย 4,800,000          
    [ 1-1-0401-1-01 ]    2) คาจางอาจารยพิเศษ 400,000             

งบดําเนินงาน 304,500           
 - คาใชสอย 264,500           
   1) คาจางเหมาบริการและซอมแซม
       ครุภัณฑ 264,500             

งบประมาณตาม

  
 - คาสาธารณูปโภค 40,000             
   1) คาไปรษณียากรและโทรศัพท 40,000              

2) สนับสนุนการจัดการเรียนการ รวมงบประมาณ 2,210,300       -                    
    สอนคณะมนุษยศาสตรและ งบดําเนินงาน 2,210,300         
    สังคมศาสตร (ภาค กศ.บป.)  - คาตอบแทน 2,210,300       

   1) คาตอบแทนกรรมการดําเนินงาน
    [ 3-1-0401-1-02 ]        กศ.บป. 400,000             

   2) คาตอบแทนการสอน กศ.บป. 1,810,300          

3) สนับสนุนการจัดการเรียนการ รวมงบประมาณ 1,498,300       -                   
    สอนคณะมนุษยศาสตรและ งบดําเนินงาน 1,498,300         
    สังคมศาสตร (ภาคสมทบ)  - คาตอบแทน 1,330,000          

   1) คาตอบแทนกรรมการดําเนินงาน
    [ 5-1-0401-1-03 ]        สมทบ 130,000

   2) คาตอบแทนการสอน สมทบ 1,200,000          

 - คาใชสอย 100,000           
   1) คาจางเหมาบริการและซอมแซม
       ครุภัณฑ 100,000             

 - คาวัสดุ 68,300             
   1) คาวัสดุการศึกษา 68,300              
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แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 
คณะ มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

โครงการ/กิจกรรม/ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด / เปาหมาย หมวดรายจาย/รายการ
รหัสงบประมาณ ภาระงานประจํา ยุทธศาสตร

งบประมาณตาม

4) สนับสนุนการจัดการเรียนการ รวมงบประมาณ 1,384,200       -                   
    สอนคณะมนุษยศาสตรและ งบดําเนินงาน 1,384,200         
    สังคมศาสตร (ภาคปกติ)  - คาใชสอย 335,700           

   1) คาจางเหมาบริการและซอมแซม
    [ 2-1-0401-1-04 ]        ครุภัณฑ 335,700             

 - คาวัสดุ 1,048,500       
   1) คาวัสดุการศึกษา 500,000             
   2) คาวัสดุสํานักงาน 548,500             

5) ปรับปรุงหองเรียนบัณฑิตและ 1) เพื่อใชเปนหองเรียนในระดับปริญญาโท 1) นักศึกษาในระดับปริญญาโท และระดับ รวมงบประมาณ 399,300           
    หลักสูตรพิเศษ     และหลักสูตรพิเศษ     ปริญญาตรีภาคปกติ สมทบ และกศ.บป. งบดําเนินงาน 77,000              
    คณะมนุษยศาสตร ฯ 2) เพื่อใชเปนหองประชุมสัมมนาสําหรับ    1,900  คน  - คาวัสดุ 77,000             

[ 1 1 0401 2 05 ] คณาจารยและนักศึกษาทกระดับ 1) โตะประชม 18 ตัว 46 400    [ 1-1-0401-2-05 ]    คณาจารยและนกศกษาทุกระดบ    1) โตะประชุม 18 ตว 46,400               
   2) เกาอี้ 36 ตัว 30,600               

งบลงทุน 322,300           
 - คาครุภัณฑ 232,300           
   1) เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวนชนิด
       แขวน ขนาด 35,000 BTU 2 เครื่อง 74,900               
   2) จอรับภาพชนิดมอเตอรไฟฟา ขนาด
      เสนทะแยงมุม 20" 16,000               
   3) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอรขนาด
      ไมนอยกวา 1500 ANSI LUMEN
        1 เครื่อง 50,000               
   4) มานปรับแสง 1 ชุด 24,000               
   5) เครื่องเสียง 1 ชุด 15,000               
   6) เครื่องถายทอดสัญญาณวัตถุ 3 มิติ
       1 เครื่อง 52,400               

 - คาที่ดินและสิ่งกอสราง 90,000             
   1) ปรับปรุงหองเรียน 1 หอง 90,000               
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โครงการ/กิจกรรม/ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด / เปาหมาย หมวดรายจาย/รายการ
รหัสงบประมาณ ภาระงานประจํา ยุทธศาสตร

งบประมาณตาม

6) พัฒนาบุคลากร 1) เพื่อใหผูสอนไดรับการอบรมความรู 1) อาจารยสังกัดคณะมนุษยศาสตรและ รวมงบประมาณ 330,000           
    คณะมนุษยศาสตร ฯ     ใหมๆ     สังคมศาสตร  85 คน งบดําเนินงาน 330,000            

2) เพื่อประสิทธิภาพการเรียนการสอน  - คาใชสอย 330,000           
    [ 1-1-0401-2-06 ]    1) คาเบี้ยเลี้ยง คาที่พัก คาพาหนะ 330,000             

7) ศึกษาดูงานของคณาจารย 1) เพื่อศึกษาระบบการทํางานในรูปแบบ 1) อาจารยและเจาหนาที่สังกัดคณะ รวมงบประมาณ 400,000           
    และเจาหนาที่     ของมหาวิทยาลัย     มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  90 คน งบดําเนินงาน 400,000            
    คณะมนุษยศาสตร ฯ 2) เพื่อศึกษาในดานวิชาการ สถานที่ และ  - คาใชสอย 400,000           

   เทคโนโลยีทางการศึกษา    1) คาเบี้ยเลี้ยง  ที่พัก และยานพาหนะ 400,000             
    [ 1-1-0401-2-07 ] 3) เพื่อสกัดความสัมพันธของบุคลากร

   คณะมนุษยศาสตรใหมีเอกภาพยิ่งขึ้น

8) จัดนิทรรศการวิชาการ 1) เพื่อใหนักศึกษาไดมีโอกาสแสดงความ 1) นักศึกษาไดเขารวมและฝกปฏิบัติการ รวมงบประมาณ -                   120,000           
 ั ใ ี ใ ั ไ ํ    คณะมนุษยศาสตร ฯ    สามารถ  และศักยภาพในการแสดงความ    เรียนรูในการจัดนิทรรศการไดแสดงผล งบดําเนินงาน 120,000           

   คิดริเริ่มสรางสรรคและนําเสนอผลงาน      โดยคณาจารยและนักศึกษาคณะมนุษย  - คาวัสดุ 120,000           
    [ 1-1-0401-2-08 ]    ของตนในหลากหลายรูปแบบ    ศาสตรฯ    1) คาวัสดุการศึกษา 70,000               

2) นักศึกษาไดฝกปฏิบัติและเรียนรูในการ 2) งานของกลุมและเรียนรูวิธีปฏิบัติงานรวม    2) คาวัสดุเผยแพรโฆษณา 20,000               
   ทํางานรวมกันเปนหมูคณะ    กันทุกขั้นตอน โดยคณาจารยและนักศึกษา    3) คาวัสดุสํานักงาน 30,000               
3) เพื่อใหนักศึกษาไดประสบการณตรง    คณะมนุษยศาสตรฯ
   และไดรับความรูเพิ่มขึ้นจากการจัด
   นิทรรศการ

9) พัฒนาศักยภาพงานกิจการ 1) เพื่อพัฒนานักศึกษาใหมีคุณลักษณะที่ 1) นักศึกษามีความรูและเพิ่มพูนทักษะใน รวมงบประมาณ -                   80,000             
    นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร     พึงประสงค โดยสงเสริมการจัดอบรม     ดานตางๆ จากการเขารับการอบรม โดย งบดําเนินงาน 80,000              
    และสังคมศาสตร    ทักษะเสริมความรูทางวิชาการวิชาชีพ    นักศึกษาเขารวมอบรมจํานวน 1,942 คน  - คาตอบแทน 10,000             

   และพัฒนาบุคลิกภาพ 2) เสริมความรูทางวิชาการและวิชาชีพ โดย    1) คาตอบแทนวิทยากร 10,000               
    [ 1-1-0401-2-09 ]    นักศึกษาเขารวมอบรมจํานวน 1,942 คน

 - คาวัสดุ 70,000             
   1) คาวัสดุสํานักงาน 40,000               
   2) คาวัสดุการศึกษา 30,000               
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รหัสงบประมาณ ภาระงานประจํา ยุทธศาสตร

งบประมาณตาม

10) ปจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะ 1) เพื่อใหนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร 1) จัดการปจฉิมนิเทศใหกับนักศึกษาคณะ รวมงบประมาณ -                   60,000             
     มนุษยศาสตร ฯ     และสังคมศาสตร ชั้นปที่ 4 ที่จะจบ     มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ชั้นปที่ 4 งบดําเนินงาน 60,000              

   การศึกษาไดมีความเขาใจมั่นใจในการ    ในภาคเรียนที่ 2/2551นักศึกษาชั้นปที่ 4  - คาใชสอย 16,000             
    [ 1-1-0401-2-10 ]    ใชความรูความสามารถในการไปประ    เขารวมกิจกรรม 270 คน    1) จางทําเอกสาร 10,000               

   กอบอาชีพ และดํารงชีวิตในสังคม    2) คาอาหารวางและอาหารกลางวัน 6,000                 
2) เพื่อสรางความสัมพันธอันดีระหวาง  - คาวัสดุ 44,000             
   นักศึกษากับอาจารยในคณะมนุษย-    1) คาวัสดุสํานักงาน 44,000               
   ศาสตรและสังคมศาสตร

11) ประกันคุณภาพการศึกษา 1) เพื่อใหการดําเนินการประกันคุณภาพ 1) อาจารยประจําและอาจารยปฏิบัติการ รวมงบประมาณ -                   100,000           
     คณะมนุษยศาสตร ฯ     การศึกษาของมหาวิทยาลัยเปนรูปธรรม     ของคณะฯ จะไดรับความรูในดานการ งบดําเนินงาน 100,000            

   และเปนประโยชนแกการศึกษาและ    ประกันคุณภาพ 3 ครั้ง คนละ 1 ครั้ง  - คาตอบแทน 20,000             
    [ 1-1-0401-2-11 ]    มหาวิทยาลัย    1) คาตอบแทนวิทยากร 20,000               

 - คาใชสอย 40,000             
   1) คาเอกสาร 30,000               
   2) คาอาหารกลางวัน อาหารวาง และ
       เครื่องดื่ม 10,000               

 - คาวัสดุ 40,000             
   1) วัสดุสํานักงาน 40,000               

12) ประชาสัมพันธ 1) เพื่อนําเสนอศักยภาพสาขาวิชาของ 1) ทําโปสเตอร 15 ปาย รวมงบประมาณ 400,000           
     คณะมนุษยศาสตร ฯ     คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 2) โฆษณาหนังสือพิมพทองถิ่น 10 ครั้ง งบดําเนินงาน 400,000            

2) เพื่อเพิ่มปริมาณนักศึกษา  - คาใชสอย 70,000             
    [ 1-1-0401-2-12 ] 3) เพื่อประสิทธิภาพในการบริหารงาน    1) ลงโฆษณาหนังสือพิมพ 70,000               

 - คาวัสดุ 330,000           
   1) ทําโปสเตอรขนาด A2 80,000               
   2) ทําปายไวนิวขนาด 4Í5 เมตร 250,000             

13) พัฒนาการเรียนการสอนหอง 1) เพื่อใหการทํางานในสํานักงานคณะฯ 1) คณาจารยและนักศึกษาในคณะฯไดใช รวมงบประมาณ -                   105,000           
      บรรยาย 1 และ 2     เกิดความคลองตัวมากขึ้น     ประโยชนและคุมคามากที่สุด การทํางาน งบลงทุน 105,000            

   รวดเร็ว และเกิดความประหยัด 1 เครื่อง  - คาครุภัณฑ 105,000           
    [ 1-1-0401-2-13 ]    1) เครื่องถายทอดสัญญาณ 2 เครื่อง 105,000             
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โครงการ/กิจกรรม/ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด / เปาหมาย หมวดรายจาย/รายการ
รหัสงบประมาณ ภาระงานประจํา ยุทธศาสตร

งบประมาณตาม

14) จัดทําวารสารวิชาการและ 1) เพื่อจัดทําวารสารและรายงานประจําป 1) จัดทําวารสารทางวิชาการและรายงาน รวมงบประมาณ -                   140,000           
      รายงานประจําปของคณะ     ประจําคณะวิชา     ประจําปประจําคณะมนุษยศาสตรและ งบดําเนินงาน 140,000            
      มนุษยศาสตรและสังคม- 2) เพื่อรวบรวมผลงานวิชาการของบุคลากร    สังคมศาสตร 1,000-1,200 ฉบับ  - คาใชสอย 140,000           
      ศาสตรประจําป 2551    ในคณะ    2 ฉบับ ตอป    1) คาจางทําตนฉบับ 20,000               

3) เพื่อเปนเวทีใหบุคลากรในคณะได    2) คาจางพิมพวารสาร และรายงาน
    [ 1-1-0401-2-14 ]    แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเสนอแนวคิด        ประจําป 120,000             

   ของตนไดอยางเต็มภาคภูมิ
4) เปนการประชาสัมพันธคณะวิชาผูบริหาร
    ตลอดจนสาขาวิชาตางๆ ไปทั่วประเทศ

15) พัฒนาเอกสารประกอบการ 1) เพื่อสงเสริมใหอาจารยในคณะฯผลิต 1) สามารถผลิตเอกสารตําราได 30 รายวิชา รวมงบประมาณ 500,000           
      บรรยายวิชาตางๆ     เอกสาร ตํารา เพื่อใชประกอบการ      งบดําเนินงาน 500,000            

   เรียนการสอน  - คาวัสดุ 500,000           
[ 1 1 0401 2 15 ] 2) เพื่อเผยแพรเอกสารตําราของคณาจารย 1) คาวัสดการศึกษา 500 000    [ 1-1-0401-2-15 ] 2) เพอเผยแพรเอกสารตาราของคณาจารย    1) คาวสดุการศกษา 500,000             

   ในคณะฯ

16) พัฒนาคุณภาพการเรียนการ 1) พัฒนาและปรับปรุงดานการจัดการ 1) พัฒนาการเรียนการสอนทุกสาขาวิชา รวมงบประมาณ 400,000           
      สอนคณะมนุษยศาสตรและ     เรียนการสอนสนองความตองการทุก    คณาจารยและนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร งบดําเนินงาน 400,000            
      สังคมศาสตร    สาขาวิชา  - คาวัสดุ 200,000           

2) จัดหาวัสดุการศึกษา สนับสนุนการ    1) วัสดุการศึกษา 200,000             
    [ 1-1-0401-2-16 ]     เรียนการสอนตลอดปการศึกษา

 - คาใชสอย 200,000           
   1) เอกสารการเรียนการสอน 200,000             

17) พัฒนาคุณภาพดานการสอน 1) เพื่อใหนักศึกษาใชเวลาวางใหเปน 1) ใหนักศึกษารุนพี่สอนรุนนอง 24 คน/ครั้ง รวมงบประมาณ -                   100,000           
      เสริมความรูใหนักศึกษา     ประโยชนโดยการศึกษาเพิ่มเติม 2) ผลิตเอกสารประกอบการสอน 12 รายวิชา งบดําเนินงาน 100,000            

2) เพื่อสรางประสบการณในการถายทอด  - คาวัสดุ 30,000             
    [ 1-1-0401-2-17 ]    ความรูใหกับรุนพี่    1) คาเอกสารประกอบการสอน 12

3) ประสิทธิภาพดานความรูของนักศึกษา        รายวิชา 30,000               
4) ทําใหเกิดความสัมพันธที่ดีระหวาง
   นักศึกษาภายในคณะฯ  - คาตอบแทน 70,000             

   1) คาสอน 12 รายวิชา 70,000               
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18) แนะแนวการศึกษาคณะ 1) เพื่อเปนการแนะแนวการศึกษาของคณะ 1) ประชุมหาขอสรุปในการนําเสนอแนะแนว รวมงบประมาณ -                   50,000             
   มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 2) เพื่อเพิ่มจํานวนนักศึกษาในปการศึกษา     3 ครั้ง งบดําเนินงาน 50,000              

   ตอไป 2) ออกแนะแนวตามโรงเรียนระดับมัธยม  - คาตอบแทน 40,000             
    [ 1-1-0401-2-18 ]    ศึกษาตอนปลาย 10 โรงเรียน    1) คาเบี้ยเลี้ยงและพาหนะ 40,000               

 - คาวัสดุ 10,000             
   1) เอกสารแนะแนว 10,000               

19) จัดทําและเปดสอนหลักสูตร 1) เพื่อทําหลักสูตรภาษาญี่ปุนเพื่อเปดรับ 1) เปดรับสาขาวิชาภาษาญี่ปุนในปการ รวมงบประมาณ -                   60,000             
     ภาษาญี่ปุน     นักศึกษาในปการศึกษา 2551     ศึกษา 2551 จํานวน 40 คน งบดําเนินงาน 20,000              

 - คาวัสดุ 20,000             
    [ 1-1-0416-2-19 ]    1) คาวัสดุสํานักงาน 20,000               

งบลงทน 40 000งบลงทุน 40,000             
 - คาครุภัณฑ 40,000             
   1) เครื่องไมโครคอมพิวเตอร 2 เครื่อง 40,000               

20) พัฒนาและสงเสริมคุณภาพ 1) เพื่อใหนักศึกษาไดรับความรูความ 1) นักศึกษาไดเขาอบรม-สัมมนาวิชาการใน รวมงบประมาณ -                   100,000           
      นักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร     สามารถและทักษะตลอดจนคุณลักษณะ     สาขาวิชานิติศาสตร  150 คน งบดําเนินงาน 100,000            

   อันพึงประสงคสําหรับการเรียนในสาขา 2) นักศึกษาไดศึกษาดูงาน 2 ครั้ง  - คาใชสอย 67,000             
    [ 1-1-0410-2-20 ]    วิชานิติศาสตร 3) นักศึกษาไดจัดกิจกรรมทางวิชาการ    1) คาจางทําเลมเอกสาร 8,000                 

 2) เพื่อใหนักศึกษาไดรับความรูและประ    3 ครั้ง    2) คาอาหารและเครื่องดื่ม 4,000                 
   สบการณจากวิทยากร 4) คณาจารยไดรับการพัฒนาโดยการเขา    3) คาของที่ระลึก 2,000                 
3) เพื่อใหนักศึกษาไดเปดโลกทัศนดวย    รวมอบรม ประชุมสัมมนา วิชาการทาง    4) คาเชาสถานที่ 2,000                 
   การศึกษาดูงานที่เกี่ยวของกับหลักวิชา    กฎหมาย 5 ครั้ง    5) คาเชารถ 25,000               
   ที่เรียน    6) คาเบี้ยเลี้ยงที่พักและพาหนะ 4,000                 
4) เพื่อใหนักศึกษามีเปาหมายสําหรับการ    7) คาเบี้ยประกันอุบัติเหตุ 2,000                 
   ประกอบวิชาชีพ    8) คาใชจายในการอบรม 20,000               
   ประกอบวิชาชีพ        (หลักสูตรละไมเกิน10,000 บาท)

 - คาตอบแทน 15,000             
   1) คาตอบแทนวิทยากร 15,000               

 - คาวัสดุ 18,000             
   1) คาวัสดุสํานักงาน 10,000               
   2) คาวัสดุตํารา 8,000                 
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แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 
คณะ มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

โครงการ/กิจกรรม/ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด / เปาหมาย หมวดรายจาย/รายการ
รหัสงบประมาณ ภาระงานประจํา ยุทธศาสตร

งบประมาณตาม

21) พัฒนาการเรียนการสอนสาขา 1) เพื่อเตรียมความพรอมในดานการสอน 1) จัดซื้อวัสดุและครุภัณฑเพื่อสนับสนุน รวมงบประมาณ -                   40,000             
      วิชาดนตรี     ดนตรี     งานสอนดนตรีใหเพียงพอตอการสอนใน งบดําเนินงาน 18,000              

2) เพื่อจัดหาวัสดุและครุภัณฑในการสอน    2 ภาคเรียน (2/2550 และ 1/2551)  - คาใชสอย 5,000               
    [ 1-1-0412-2-21 ]    ดนตรีใหเพียงพอกับผูเรียน    1) จางเหมาซอมเครื่องดนตรีไทย 5,000                 

3) เพื่อใหการสอนดนตรีมีประสิทธิภาพ
   สูงสุด  - คาวัสดุ 13,000             

   2) ลูกฆองมอญ 1 ชุด 15 ลูก 5,000                 
   3) รานฆองไทย 2 ราน  8,000                 

งบลงทุน 22,000             
 - คาครุภัณฑ 22,000             
   1) ฟรุต 1 ตัว 22,000               

22) พัฒนาการเรียนการสอนและ 1) เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนใหเกิด 1) เชิญวิทยากรผเชี่ยวชาญมาบรรยายใน รวมงบประมาณ - 20 00022) พฒนาการเรยนการสอนและ 1) เพอพฒนาการเรยนการสอนใหเกด 1) เชญวทยากรผูเชยวชาญมาบรรยายใน รวมงบประมาณ -                   20,000             
      บริการวิชาการดาน     ประสิทธิภาพ     วิชา ธุรกิจการบินและบาริและเครื่องดื่ม งบดําเนินงาน 20,000              
      อุตสาหกรรมทองเที่ยว 2) เพื่ออํานวยประโยชนแกอาจารย ให    จํานวน 270 คน  - คาใชสอย 8,000               

  การสอนมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 2) ซื้อวัสดุเพื่อดําเนินการสอน    1) คาเบี้ยเลี้ยงที่พักและพาหนะ 8,000                 
    [ 1-1-0404-2-22 ] 3) เพื่อสรางเครือขายใหเปนที่รูจักแก 3) การเดินทางเพื่อบริการชุมชน

   ชุมชนภายนอก  - คาตอบแทน 7,000               
   1) คาวิทยากร 7,000                 

 - คาวัสดุ 5,000               
   1) คาวัสดุคอมพิวเตอร 2,500                 
   2) คาวัสดุสํานักงาน 2,500                 

23) พัฒนาศักยภาพนักศึกษา 1) นักศึกษามีศักยภาพในดานความรูและ 1) นักศึกษาทุกชั้นปไดรวมโครงการ 269 คน รวมงบประมาณ -                   75,000             
      สาขาอุตสาหกรรมทองเที่ยว     ทักษะในแขนงที่ตนเรียน 2) นักศึกษาเกิดทักษะและความรูจากการ งบดําเนินงาน 75,000              

2) นักศึกษาไดนําความรูและทักษะไป    ฝกปฏิบัติในแขนงที่ตนเรียน  - คาใชสอย 75,000             
    [ 1-1-0404-2-23 ]    ประยุกตใชในอนาคต    1) คาเชารถออกทัวร วัด/วัง การทาเรือ 18,000               

3) นักศึกษาแขนงการทองเที่ยวไดปฏิบัติ    2) คารถทัวรฝกปฏิบัติมัคคุเทศก (อีสาน
   ตามเงื่อนไขของการทองเที่ยวแหง        สุโขทัย) 20,000               
   ประเทศไทย    3) คาวัสดุฝกทักษะการโรงแรม 15,000               
4) นักศึกษาแขนงโรงแรมไดเขาแขงขัน    4) คารถเดินทางแขงขันทักษะและ 15,000               
   ระดับนานาชาติ    5) คาเบี้ยเลี้ยงอาจารย 7,000                 
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แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 
คณะ มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

โครงการ/กิจกรรม/ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด / เปาหมาย หมวดรายจาย/รายการ
รหัสงบประมาณ ภาระงานประจํา ยุทธศาสตร

งบประมาณตาม

24) ปฐมนิเทศและสัมมนาและ 1) เพื่อใหนักศึกษาทราบแนวทางการ 1) นักศึกษาทุกชั้นปเขารวมการอบรมและ รวมงบประมาณ -                   45,000             
      นิเทศการฝกประสบการณ     ปฏิบัติงานดําเนินการฝกประสบการณ     ฝกประสบการณวิชาชีพ 269 คน งบดําเนินงาน 45,000              
      วิชาชีพแกนักศึกษา    รวมทั้งการปฏิบัติตัวในมหาวิทยาลัย 2) นักศึกษา อาจารย และผูดําเนินงานใน  - คาใชสอย 45,000             

2) เพื่อเขาใจขอเสนอแนะและปญหาโดย    สถานประกอบการมีความเขาใจตรงกัน    1) คาเดินทางในการนิเทศนักศึกษา
    [ 1-1-0401-2-24 ]    ตรงจากนักศึกษาและหัวหนางานจาก    ในดานตางๆ เชน การเสนอแนะเพื่อ        ของอาจารย 25,000               

   สถานประกอบการณจริง เพื่อการพัฒนา    พัฒนาคุณภาพ    2) คาอาหาร 15,400               
   นักศึกษาและการเรียนการสอนใน    3) คาสถานที่ 2,000                 
   อนาคต    4) คาของที่ระลึก 800                   

   5) คาซักผา 300                   
   6) คาใบประกาศ 300                   
   7) คาแฟมและเอกสารแจก 1,200                 

25) พัฒนาศักยภาพนักศึกษา 1) สาขาวิชานาฏศิลปและการละครมีสื่อ 1) จัดซื้อกลองถาย VDO Mini Dv รวมงบประมาณ -                   31,000             
สาขาวิชานาฏศิลปและการละคร อปกรณในการเก็บขอมล Handycam 1 เครื่อง งบดําเนินงาน 15 010    สาขาวชานาฏศลปและการละคร    อุปกรณในการเกบขอมูล     Handycam 1 เครอง งบดาเนนงาน 15,010             

2) นักศึกษาสาขาวิชานาฏศิลปและการ 2) พานักศึกษาไปดูงาน 11 คน 2 ครั้ง  - คาใชสอย 15,010             
    [ 1-1-0413-2-25 ]    ละครมีศักยภาพมากยิ่งขึ้น    1) คาเชารถในการศึกษาดูงาน

       จํานวน 2 ครั้ง 10,000               
   2) คาเขาชมและคาใชจายอื่นๆ ในการ
       ศึกษาดูงาน 5,010                 

งบลงทุน 15,990             
คาครุภัณฑ 15,990             
   1) กลอง VDO Mini DV Handycam
      ยี่หอ Sony รุน Hc 38 จํานวน 1เครื่อง 15,990               

26) พัฒนาการเรียนการสอนสาขา 1) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการ 1) ซื้อวัสดุในการศึกษา 56 คน รวมงบประมาณ -                   40,000             
      วิชาการพัฒนาชุมชน     สอนของสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน 2) จัดประชุมอาจารยในสาขาวิชารวมกับ งบดําเนินงาน 40,000              

2) เพื่อสนับสนุนการบริหารงานของสาขา     หนวยงานที่เกี่ยวของ ในเรื่องที่เกี่ยวกับ  - คาใชสอย 15,000             
    [ 1-1-0409-2-26 ]    ใหมีความคลองตัว     การพัฒนาชุมชน    1) คาจางพิมพเอกสาร 3,000                 

   2) คาจางถายเอกสาร 7,000                 
   3) คาซอมแซมครุภัณฑคอมพิวเตอร 5,000                 

 - คาตอบแทน 5,000               
   1) คาตอบแทนวิทยากร 5,000                 

 - คาวัสดุ 20,000             
   1) คาวัสดุสํานักงาน 20,000               
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โครงการ/กิจกรรม/ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด / เปาหมาย หมวดรายจาย/รายการ
รหัสงบประมาณ ภาระงานประจํา ยุทธศาสตร

งบประมาณตาม

27) พัฒนานักศึกษาสาขาวิชาการ 1) เพื่อใหนักศึกษามีความรูความเขาใจ 1) พัฒนาบุคลิกภาพใหนักศึกษาใหมของ รวมงบประมาณ -                   110,000           
      พัฒนาชุมชน     กระบวนการเรียนการสอนของสาขา     สาขาวิชา 80 คน 2 ครั้ง งบดําเนินงาน 90,000              

   วิชา และปฏิบัติตนไดอยางเหมาะสม 2) จัดการศึกษาดูงานดานการพัฒนาชุมชน  - คาตอบแทน 6,000               
    [ 1-1-0409-2-27 ] 2) เพื่อใหนักศึกษาฝกทักษะการบริหาร    ใหนักศึกษาทุกหลักสูตร 150 คน 3 ครั้ง    1) คาตอบแทนวิทยากร 6,000                 

   จัดการดานการพัฒนาชุมชน 3) จัดอบรมการใชคอมพิวเตอรใหนักศึกษา  - คาใชสอย 74,000             
3) เพื่อใหนักศึกษามีความรู ความเขาใจ    8 คน 2 ครั้ง    1) คาเชารถ 46,000               
   ใจเทคนิควิธี กระบวนการ และการ 4) จัดปจฉิมนิเทศใหนักศึกษา 40 คน 1 ครั้ง    2) คาอาหารวาง และเครื่องดื่ม 23,000               
   บริหารจัดการดนการพัฒนาชุมชนโดย 5) จัดคายอาสาพัฒนาชุมชน 100 คน 1 ครั้ง    3) คาจางทําเอกสาร 5,000                 
   อาศัยประสบการณตรง
4) เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพและเสริมสราง  - คาวัสดุ 10,000             
   คุณนิสัยที่จําเปนสําหรับนักศึกษา ใน    1) คาวัสดุสํานักงาน 10,000               
   การเปนนักพัฒนา ตลอดจนการอยูรวม
   กับผูอื่นในสังคม งบลงทุน 20,000             

- คาครภัณฑ 20 000 - คาครุภณฑ 20,000             
   1) คาครุภัณฑ 20,000               

28) พัฒนาการเรียนการสอน 1) เพื่อใหการเรียนการสอนของสาขาวิชา 1) ซื้อวัสดุในการศึกษา รวมงบประมาณ -                   17,600             
      สาขาวิชาพัฒนาสังคม     พัฒนาสังคมมีประสิทธิภาพมากขึ้น 2) จัดประชุมอาจารยในสาขาวิชารวมกับ งบดําเนินงาน 17,600              

2) เพื่อใหการบริหารงานของสาขาวิชา    หนวยงานที่เกี่ยวของ ในเรื่องที่เกี่ยวกับ  - คาใชสอย 7,600               
    [ 1-1-0409-2-28 ]    พัฒนาสังคมมีความคลองตัว    การพัฒนาสังคม    1) คาจางพิมพเอกสาร 7,600                 

  - คาวัสดุ 10,000             
   1) คาวัสดุสํานักงาน 10,000               

29) พัฒนานักศึกษาสาขาวิชา 1) เพื่อใหนักศึกษามีความรูเความเขาใจ 1) พัฒนาบุคลิกภาพใหนักศึกษาใหมของ รวมงบประมาณ -                   27,400             
      พัฒนาสังคม     กระบวนการเรียนการสอนของสาขา     สาขาวิชา จํานวน 2 ครั้ง งบดําเนินงาน 27,400              

   วิชา และปฏิบัติตนไดอยางเหมาะสม 2) จัดการศึกษาดูงานดานการพัฒนาสังคม  - คาตอบแทน 2,400               
    [ 1-1-0409-2-29 ] 2) เพื่อใหนักศึกษาฝกทักษะการบริหาร    ใหนักศึกษาทุกหลักสูตร 40 คน 2 ครั้ง    1) คาตอบแทนวิทยากร 2,400                 

   จัดการดานงานพัฒนาสังคม
3) เพื่อใหนักศึกษามีความรู ความเขาใจ  - คาใชสอย 15,000             
   ในเทคนิควิธี กระบวนการ และการ    1) คาเชารถ 15,000               
   บริหารจัดการดานพัฒนาสังคมโดย
   อาศัยประสบการณตรง  - คาวัสดุ 10,000             
4) เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพและเสริมสราง    1) คาวัสดุสํานักงาน 10,000               
   คุณนิสัยที่จําเปนสําหรับนักศึกษา
   ตลอดจนการอยูรวมกับผูอื่นในสังคม  
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30) พัฒนาการเรียนการสอนสาขา 1) เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนของสาขา 1) บุคลากรและนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย รวมงบประมาณ -                   35,000             
      วิชาภาษาไทย     วิชาภาษาไทย     มีการพัฒนาทางดานการเรียนการสอน งบดําเนินงาน 35,000              

2) เพื่อพัฒนากิจกรรมและสื่อการเรียน 2) สาขาวิชาภาษาไทยความพรอมในการให  - คาวัสดุ 15,000             
    [ 1-1-0408-2-30 ]    การสอนใหเกิดความเหมาะสม    การศึกษา    1) คาวัสดุ 15,000               

 - คาใชสอย 20,000             
   2) คาเชารถ 20,000               

31) พัฒนาและสงเสริมการเรียน 1) เพื่ออํานวยการบริหารสาขาวิชาภาษา 1) นักศึกษาวิชาเอกภาษาอังกฤษ/ภาษา รวมงบประมาณ -                   125,000           
      การสอนภาษาอังกฤษ    อังกฤษใหดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ     อังกฤษธุรกิจป 1- ป 4 180 คน งบดําเนินงาน 99,000              

2) เพื่อสงเสริมและพัฒนาการเรียนการ 2) คณาจารย 20 คน  - คาใชสอย 30,000             
    [ 1-1-0407-2-31 ]    สอนใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น 3) หลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษ จํานวน    1) จางถายเอกสาร 30,000               

3) เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพและความรูและ    2 หลักสูตร
ความคิดของนักศึกษาใหมากขึ้น คาวัสด 50 000    ความคดของนกศกษาใหมากขน  - คาวสดุ 50,000             

   1) วัสดุการเรียนการสอน 50,000               

 - คาสาธารณูปโภค 19,000             
   1) คาสมาชิก UBC 19,000               

งบลงทุน 26,000             
 - คาครุภัณฑ 26,000             
   1) คอมพิวเตอรตั้งโตะ 1 ชุด 20,000               
   2) เครื่องพิมพเลเซอรขนาดA4  1เครื่อง 6,000                 

32) พัฒนาคุภาพนักศึกษาสาขา 1) เพื่อใหนักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสน- 1) จัดปฐมนิเทศใหกับนักศึกษาใหม 1 ครั้ง รวมงบประมาณ -                   116,000           
      วิชารัฐประศาสตร     ศาสตรมีลักษณะอันพึงประสงคโดย 2) เชิญวิทยากรมาบรรยาย 3 ครั้ง งบดําเนินงาน 116,000            

   เฉพาะความเปนผูนํา 3) ศึกษาดูงานที่เกี่ยวกับสาขาวิชา 1 ครั้ง  - คาใชสอย 101,000           
    [ 1-1-0403-2-32 ] 2) เพื่อใหนักศึกษามีความรู ความสามารถ    1) คาสถานที่ อาหาร อาหารวาง 13,000               

   ประยุกตใชความรูกับสภาพความเปน    2) ศึกษาดูงาน 2 ครั้งๆละ 2 วัน ใชรถยนต
   จริงของสังคม        ครั้งละ 2 คัน 88,000               

  - คาวัสดุ 15,000             
   1) คาเอกสารการปฐมนิเทศ 15,000               
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33) พัฒนาการเรียนการสอน 1) เพื่อใหสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 1) ผลิตเอกสารประกอบการบรรยายปการ รวมงบประมาณ -                   184,000           
      สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร     เปนสาขาวิชาที่ทันสมัยสอดคลองกับ     ศึกษาละ 10 รายวิชา งบดําเนินงาน 184,000            

   ความตองการของสังคม 2) อาจารยไดพัฒนาศักยภาพโดยการเขา  - คาใชสอย 30,300             
    [ 1-1-0403-2-33 ] 2) เพื่อใหสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร    ประชุม/สัมมนา คนละ 3 ครั้ง    1) คาเบี้ยเลี้ยง ยานพาหนะ ที่พัก และ

   สามารถสรางองคความรูใหม        คาลงทะเบียน 30,300               
 3) เพื่อการเรียนการสอนสาขาวิชาที่มี

   ประสิทธิภาพ  - คาวัสดุ 153,700           
   1) เอกสารประกอบการบรรยาย 120,000             
   2) วัสดุสํานักงาน 33,700               

34) พัฒนาคุณภาพการเรียนการ 1) เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพดานการเรียน 1) ไหวครูแบะครอบมือชางศิลปโดยนัก รวมงบประมาณ -                   60,000             
      สอนสาขาวิชาศิลปกรรม     การสอน      ศึกษาศิลปกรรม งบดําเนินงาน 25,000              

2) เพื่อสรางความรูและความเขาใจเกี่ยว 2) จัดหาวัสดุ-ครุภัณฑเพื่อการเรียนการสอน  - คาใชสอย 5,000               
[ 1 1 0403 2 34 ] กับสาขาวิชาศิลปกรรมใหเปนที่รจัก โดยนักศึกษาศิลปกรรม 1) คาอาหารเลี้ยงพระไหวครครอบมือ 2 000    [ 1-1-0403-2-34 ]    กบสาขาวชาศลปกรรมใหเปนทรูจก    โดยนกศกษาศลปกรรม    1) คาอาหารเลยงพระไหวครูครอบมอ 2,000                 

   กวางขวางและชัดเจนยิ่งขึ้น 3) ประชาสัมพันธสาขาวิชาศิลปกรรม โดย    2) คาสังฆทาน(ในพิธีไหวครูชางศิลป) 3,000                 
   นักเรียนผูสนใจ
4) พัฒนาบุคลากรของสาขาวิชาโดยคณา  - คาวัสดุ 20,000             
   จารยศิลปกรรม    1) คาวัสดุสํานักงาน 15,000               

   2) คาวัสดุเชื้อเพลิง 5,000                 

งบลงทุน 35,000             
 - คาครุภัณฑ 35,000             
   1) คาครุภัณฑ 35,000               

35) สรางเสริมทักษะวิชาชีพ 1) เพื่อใหนักศึกษามีความรูและ 1) จัดอบรมเสริมสรางทักษะทางวิชาชีพ รวมงบประมาณ -                   30,000             
      สารสนเทศศาสตร     ประสบการณในวิชาชีพเพิ่มขึ้น     45 คน งบดําเนินงาน 30,000              

2) ศึกษาดูงานหองสมุด/ศูนยสารสนเทศ  - คาตอบแทน 8,000               
    [ 1-1-0411-2-35 ]    45 คน    1) คาตอบแทน 8,000                 

   
  - คาใชสอย 12,000             

   1) คาใชสอย 12,000               

 - คาวัสดุ 10,000             
   1) คาวัสดุ 10,000               
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36) จัดหองสมุดตนแบบและจัด 1) เพื่อจัดหองสมุดตนแบบแกโรงเรียน 1) หองสมุดตนแบบโรงเรียนประถมศึกษา รวมงบประมาณ -                   15,000             
      กิจกรรมสงเสริมการอานใน     ประถมศึกษาในจังหวัดเพชรบุรี จังหวัด     จัดกิจกรรมสงเสริมการอาน 1ครั้ง งบดําเนินการ 15,000              
      หองสมุดตนแบบ    ประจวบคีรีขันธ  - คาตอบแทน 4,000               

2) เพื่อจัดกิจกรรมสงเสริมการอานแก    1) คาตอบแทน 4,000                 
    [ 1-1-0411-2-36 ]    นักเรียนประถมศึกษาในหองสมุดตน    

   แบบใหเปนตัวอยางในการจัดกิจกรรม  - คาใชสอย 5,000               
   สงเสริมการอานแกครูบรรณารักษโรง    1) คาใชสอย 5,000                 
   เรียนประถมศึกษา

 - คาวัสดุ 6,000               
   1) คาวัสดุ 6,000                 

 
37) โครงการจัดการศึกษาสําหรับ 1) เพื่อจัดการศึกษาตามความตองการ 1) ผลิตบัณฑิตสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร รวมงบประมาณ -                   1,714,100        
      นักบริหารการปกครองทองถิ่น     ของบุคลากรในทองถิ่น     ระดับปริญญาตรี 118 คน งบดําเนินการ 1,714,100         

2) เพื่อจัดการศึกษาที่ทันสมัยโดยจัด คาตอบแทน 1 383 0002) เพอจดการศกษาททนสมยโดยจด  - คาตอบแทน 1,383,000        
    [ 3-1-0415-2-37 ]    กิจกรรมและประสบการณที่เหมาะสม    1) คาตอบแทนการสอน 1,152,000          

   กับผูเรียน    2) คาตอบแทนคณะกรรมการอํานวย
3) เพื่อเปดโอกาสในการพัฒนาบุคลากร        การและคณะกรรมการดําเนินงาน
   ระดับผูบริหารทองถิ่นทั้งภาครัฐและ        การควบคุมคุณภาพ 123,000             
   เอกชน    3) คาตอบแทนเจาหนาที่ปฏิบัติงาน

       นอกเวลาราชการ 108,000             

 - คาวัสดุ 331,100           
   1) เอกสารประกอบการบรรยาย 48วิชา 240,000             
   2) วัสดุสํานักงานและสนับสนุนวัสดุคณะ 91,100               

38) จัดการศึกษาสําหรับนักศึกษา 1) เพื่อติดตอประสานงานดานการเรียน 1) ติดตอประสานงานกับสถาบันการศึกษา รวมงบประมาณ -                   700,000           
       จีน     การสอนกับประเทศสาธารณรัฐ     ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 4 คน งบดําเนินการ 700,000            

   ประชาชนจีน    2 ครั้ง  - คาใชสอย 300,000           
    [ 1-1-0408-2-38 ] 2) เพื่อจัดหาวัสดุ-อุปกรณืที่เกี่ยวของกับ 2) จัดหาวัสดุ-อุปกรณการเรียนการสอน 50    1) ติดตอประสานงานกับสถาบัน ณ 

   การเรียนการสอน    รายวิชา        ประเทศสาธารณรฐัประชาชนจีน 200,000             
3) เพื่อประสิทธิภาพดานการสอนและการ 3) จัดงานปฐมนิเทศ  และพิธมอบประกาศ    2) คาจัดปฐมนิเทศ และพิธีมอบ
   ประสานงาน     นียบัตร 8 ครั้ง        ประกาศนียบัตร 100,000             
4) เพื่อจัดงานปฐมนิเทศและงานมอบ
   ประกาศนียบัตร  - คาวัสดุ 400,000           

   1) วัสดุสํานักงาน 200,000             
   2) วัสดุการศึกษา 200,000             
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39) ฝกประสบการณวิชาชีพและ 1) เพื่อใหนักศึกษาไดรับความรูและ 1) นักศึกษาไดรับความรูและประสบการณ รวมงบประมาณ -                   330,000           
      นิเทศการฝกประสบการณ     ประสบการณจากการฝกประสบการณ     จากการฝกงาน 1 ครั้ง งบดําเนินการ 330,000            
     วิชาชีพนักศึกษาสาขาวิชา    วิชาชีพ 2) นักศึกษาไดรับการนิเทศจากอาจารย  - คาใชสอย 330,000           
     ภาษาไทย ณ ประเทศ 2) เพื่อใหนักศึกษานําความรูและประสบ    1) คาพาหนะ คาเบี้ยเลี้ยง คาที่พัก 330,000             
     สาธารณรัฐประชาชนจีน    การณไปประยุกตใชในการประกอบ

   อาชีพ
    [ 1-1-0408-2-39 ] 3) เพื่อนําขอบกพรองในการฝกประสบ

   การณมาปรับปรุงการเรียนการสอน
 
40) พัฒนาการเรียนการสอน 1) เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนของ 1) นักศึกษาเกิดการพัฒนา 350 คน รวมงบประมาณ 3,285,200        
      นักศึกษาตางชาติ     นักศึกษาตางชาติ งบดําเนินงาน 3,074,200         

2) เพื่อเสริมประสบการณใหกับนักศึกษา  - คาตอบแทน 1,788,000        
    [ 1-1-0408-2-40 ]    ตางชาติ    1) คาตอบแทนประธานหลักสูตร 72,000               

3) เพื่อใหนักศึกษามีวัสดที่เพียงพอใน 1) คาตอบแทนการสอน 1 676 0003) เพอใหนกศกษามวสดุทเพยงพอใน    1) คาตอบแทนการสอน 1,676,000          
   การเรียนการสอน    3) คาตอบแทนวิทยากร 30,000               

   4) คาอาหารนอกเวลาราชการ 10,000               

 - คาใชสอย 988,200           
   1) คาเชารถ 960,000             
   2) คาเบี้ยเลี้ยง 9,000                 
   3) คาที่พัก 19,200               

 - คาวัสดุ 298,000           
   1) คาวัสดุกิจกรรมเสริมหลักสูตร 70,000               
   2) คาวัสดุสํานักงาน 78,000               
   3) คาหนังสืออนุสรณนักศึกษาจีน 100,000             
   4) คาชุดการแสดง 50,000               

งบลงทุน 211,000           
 - คาครุภัณฑ 211,000           
   1) คอมพิวเตอร PC 4 เครื่อง 80,000               
   2) โนตบุค 1 เครื่อง 35,000               
   3) เครื่องปริ้นเตอร 2 เครื่อง 10,000               
   4) เครื่องปรับอากาศ 1 เครื่อง 28,000               
   5) เครื่องถายเอกสาร 1 เครื่อง 58,000               
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แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 
คณะ มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

โครงการ/กิจกรรม/ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด / เปาหมาย หมวดรายจาย/รายการ
รหัสงบประมาณ ภาระงานประจํา ยุทธศาสตร

งบประมาณตาม

41) การจัดการศึกษาระดับ 1) เพื่อจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา 1) ดําเนินการเรียนการสอนระดับบัณฑิต รวมงบประมาณ -                   1,727,300        
      บัณฑิตศึกษา 2) เพื่อพัฒนางานวิจัยในรูปแบบตางๆ     ศึกษาสาขาวิชายุทธศาสตรการพัฒนา งบดําเนินงาน 1,727,300         

3) เพื่อสรางองคความรูในสาขาวิชา    30 เรื่อง  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร  - คาใชสอย 24,000             
    [ 6-1-0415-2-41 ]    ทางสังคมศาสตร    46 เรื่อง    1) คาศึกษาดูงานของนักศึกษา จํานวน

2) งานวิจัยในรูปแบบวิทยานิพนธ 20 เรื่อง        4 ครั้งๆ 1 วัน ใชยานพาหนะ 2 คัน 24,000               

 - คาตอบแทน 1,350,000        
   1) คาตอบแทนการสอน 10 รายวิชา 1,350,000          
  
 - คาวัสดุ 353,300           
   1) วัสดุและเอกสารประกอบการบรรยาย 240,000             
   2) วัสดุสํานักงานและสนับสนุนวัสดุของ
        คณะ 113,300             
  

42) จัดการศึกษาระดับบัณฑิต 1) เพื่อจัดการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต 1) ดําเนินการเรียนการสอนระดับบัณฑิต รวมงบประมาณ -                   1,362,700        
       ศึกษา 2) เพื่อสรางองคความรูเพื่อการพัฒนา     ศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร งบบุคลากร 360,000            

   ทองถิ่น    การพัฒนา  - คาจางชั่วคราว 360,000           
    [ 6-1-0415-2-42 ] 3) เพื่อศึกษาวิจัยดานยุทธศาสตรการ    1) คาจางประธานหลักสูตร 360,000             

   พัฒนา
งบดําเนินงาน 860,700           
 - คาใชสอย 240,000           
   1) สื่อการสอน 240,000             

 - คาตอบแทน 408,000           
   1) คาตอบแทนการสอน 270,000             
   2) คาพาหนะศึกษาดูงาน 48,000               
   3) คาใชจายไปราชการ 18,000               
   4) คาวิทยากร 72,000               

 - คาวัสดุ 212,700           
   1) สนับสนุนวัสดุของคณะ 63,000               
   2) วัสดุสํานักงาน 93,700               
   3) วัสดุเอกสารเพื่อการคนควา 56,000               

งบลงทุน 142,000           
 - คาครุภัณฑ 142,000           
   1) คอมพิวเตอร PC 4 ชุด 92,000               
   2) ล็อกเกอรสําหรับนักศึกษา 40 คน 50,000               
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แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 
คณะ มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

โครงการ/กิจกรรม/ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด / เปาหมาย หมวดรายจาย/รายการ
รหัสงบประมาณ ภาระงานประจํา ยุทธศาสตร

งบประมาณตาม

แผนงาน : บริการวิชการแกสังคม 110,000            
งาน : งานเผยแพรความรูและบริการวิชาการ 110,000            

43) พัฒนาศักยภาพของอาจารย 1) เพื่อพัฒนาศักยภาพวิจัยและการบริการ 1) คณาจารยมีความรูเพื่อพัฒนาศักยภาพ รวมงบประมาณ -                   110,000           
      ดานการวิจัยและการบริการ    วิชาการแกคณาจารย คณะมนุษยศาสตร     ทางดานการวิจัยและการบริการทางวิชา งบดําเนินงาน 110,000            
      วิชาการแกชุมชน   และสังคมศาสตร    การแกสังคม อาจารยอบรมจํานวน 90  - คาใชสอย 10,000             

   คน อยางนอย 1 ครั้ง    1) คาอาหารวาง เครื่องดื่มและอาหาร
    [ 1-2-0401-2-43 ]        กลางวัน 10,000               

 - คาตอบแทน 10,000             
   1) คาตอบแทนวิทยากร 10,000               

 - คาวัสดุ 90,000             
   1) คาเอกสาร 60,000               

2) ัส สํ ั 30 000   2) วัสดุสํานักงาน 30,000               

แผนงบประมาณ : สนับสนุนดานวิทยาศาสตรเทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 1,710,000        
แผนงาน : วิจัย 1,710,000        

งาน : วิจัยเพื่อสรางองคความรู -                   1,710,000        
44) สนับสนุนทุนอุดหนุนการ 1) เพื่อสนับสนุนการศึกษาการใชศูนยฝก รวมงบประมาณ -                   1,710,000        
     วิจัยคณะมนุษยศาสตร ฯ      ปฏิบัติการโรงแรมและการ งบเงินอุดหนุน 1,710,000         

    ทองเที่ยวเพื่อพัฒนาบุคลากร  - เงินอุดหนุนทั่วไป 1,710,000        
    [ 2-4-0401-2-44 ]     ดานอุตสาหกรรมบริการ    1) อุดหนุนโครงการวิจัย 2 โครงการ 1,710,000          

2) เพื่อสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรและ
    การสอนภาษาอังกฤษในชั้น
    ประถมโดยใชเนื้อหาการ

รวมทั้งสิ้น 10,597,300     15,254,600      
25,851,900                                    
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แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 
คณะวิทยาการจัดการ

โครงการ/กิจกรรม/ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด / เปาหมาย หมวดรายจาย/รายการ
รหัสงบประมาณ ภาระงานประจํา ยุทธศาสตร

แผนงบประมาณ : เรงรัดปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต 13,860,000      12,098,700      
แผนงาน : จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา 13,860,000      12,098,700      

งาน : จัดการศึกษาดานสังคมศาสตร 13,860,000      12,098,700      
1. บริหารจัดการสําหรับนักศึกษา 1.1 เพื่อจางพนักงานมหาวิทยาลัยปฏิบัติ 1) นักศึกษาภาคปกติทุกชั้นป 100 คน รวมงบประมาณ 5,282,000       -                   
   ภาคปกติ คณะวิทยาการจัดการ      งานตามภารกิจหลักของกองนโยบาย 2) ความพึงพอใจของการบริการ งบบุคลากร 2,816,000       -                   

     และแผน   ไมต่ํากวาระดับดี  - คาจางพนักงานมหาวิทยาลัย 2,816,000       -                   
[1-1-0501-1-01] 1.2 เพื่อประสานงาน ประชุม ภายในและ    1) พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ 11 อ. 1,716,000         

     ภายนอกหนวยงาน    2) พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน 13 อ. 1,100,000         

งบดําเนินงาน 444,000          -                   
 - คาใชสอย 274,000          -                   
   1) คาประกันสังคม 184,000            
   2) คาซอมแซมครุภัณฑ 90,000              

งบประมาณตาม

 - คาวัสดุ 160,000          -                   
   1) คาวัสดุสํานักงาน 160,000            

 - คาสาธารณูปโภค 10,000            -                   
   1) คาโทรศัพท 10,000              

งบลงทุน 2,022,000       -                   
 - คาครุภัณฑ 2,022,000       -                   
   1) เครื่องชวยสอนใชสาย  5 เครื่อง 50,000              
   2) เครื่องถายทอดสัญญาณ 3 มิติ 4 เครื่อง 164,000            
   3) เครื่องปรับอากาศ 36000 BTU 2 เครื่อง 98,000              
   4) คอมพิวเตอร PC 24 เครื่อง 800,000            
   5) คอมพิวเตอร Notebook 2เครื่อง 70,000              
   6) เครื่องเสียงไรสาย  10 ชุด 250,000            
   7) กลองดิจิตอล  7 ตัว 247,000            
   8) Swicther  1 ตัว 113,000            
   9) กลองวิดิโอ  1 ตัว 150,000            
  10) ขาตั้งกลองวิดิโอ  4 ตัว 80,000              
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แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 
คณะวิทยาการจัดการ

โครงการ/กิจกรรม/ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด / เปาหมาย หมวดรายจาย/รายการ
รหัสงบประมาณ ภาระงานประจํา ยุทธศาสตร

งบประมาณตาม

2. การแขงขันกีฬาและสงเสริม 2.1  เพื่อใหนักศึกษาสาขาการตลาด 1)  จัดกิจกรรมกีฬาระหวางชั้นป รวมงบประมาณ -                  15,000             
   สุขภาพนักศึกษสาขาการตลาด        4  ชั้นป  มีกิจกรรมที่เปนประโยชน    อยางตอเนื่อง  1 เดือน  4 ครั้ง งบดําเนินงาน -                  15,000             

     ทํารวมกัน    โดยจัดอาทิตยละครั้ง อยางนอย   - คาวัสดุ -                  15,000             
[1-1-0504-2-02] 2.2  เพื่อใหนักศึกษาใชเวลาวาง    ไมต่ํากวา  4  ครั้ง    1) คาวัสดุสํานักงาน 15,000               

     ใหเกิดประโยชน
2.3  เพื่อสรางความสามัคคีในหมูคณะ
     สาขาเดียวกัน

3. การจัดสัมมนาของนักศึกษา 3.1 เพื่อใหนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ 1)  จัดกิจกรรมสัมมนาอยางนอย  1 ครั้ง รวมงบประมาณ -                  20,000             
   สาขาวิชาการจัดการทั่วไป       ทั่วไป  ไดรับความรูและประสบการณ งบดําเนินงาน -                  20,000             

      ตรงเกี่ยวกับการจัดสัมมนา  - คาตอบแทน -                  10,000             
    [1-1-0502-2-03] 3.2 เพื่อใหนักศึกษาสาขาการจัดการทั่วไป    1) คาตอบแทนวิทยากร 10,000               

เรียนรวิธีการวางแผนและการคิด      เรยนรูวธการวางแผนและการคด
      ตัดสินใจแกไขปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้น  - คาใชสอย -                  7,000               
      โดยใชทฤษฎีการบริหาร    1) คาอาหารกลางวันและอาหารวาง 5,000                
3.3  เพื่อใหนักศึกษาสาขาการจัดการทั่วไป    2) คาเชาสถานที่ 2,000                
      สามารถทํางานเปนทีมอยางมี
      ประสิทธิภาพ  - คาวัสดุ -                  3,000               

   1) คาวัสดุสํานักงาน 3,000                

4.  การใชโปรแกรมบัญชี 4.1  เพื่อใหผูเขารับการอบรมมีความรู 1)  อบรมการใชโปรแกรมสําเร็จรูป รวมงบประมาณ -                  23,000             
      สําเร็จรูป Express      ความเขาใจขั้นตอนการใชงาน      Express  36 คน อยางนอย 1 ครั้ง งบดําเนินงาน -                  23,000             

     โปรแกรมสําเร็จรูป Express  - คาตอบแทน -                  13,000             
    [1-1-0506-2-04] 4.2  เพื่อใหผูเขารับการอบรมสามารถ    1) คาวิทยากร 13,000               

     พัฒนาทักษะการใชโปรแกรม
     เพื่อเตรียมความพรอมในการใชงาน  - คาใชสอย -                  10,000             
     ไดอยางมีประสิทธิภาพ    1) คาอาหารกลางวันและอาหารวาง 7,500                
4.3  เพื่อใหผูเขารับการอบรมมีความพรอม    2) คาจางทําเอกสารประกอบการอบรม 2,500                
     กอนออกไปฝกประสบการณ
     ในสถานประกอบการและพรอม
     เขาสูตลาดแรงงานตอไป
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แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 
คณะวิทยาการจัดการ

โครงการ/กิจกรรม/ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด / เปาหมาย หมวดรายจาย/รายการ
รหัสงบประมาณ ภาระงานประจํา ยุทธศาสตร

งบประมาณตาม

5. การใชโปรแกรมบญัชีสําเร็จรูป 5.1  เพื่อใหผูเขารับการอบรมมีความรู 1)  จัดอบรมการใชโปรแกรม รวมงบประมาณ -                  35,000             
    Microsoft Visio 2003      และทราบวิธีการใชโปรแกรมสําเร็จรูป      Microsolf Visio 2003 งบดําเนินงาน -                  35,000             

       Microsolf Visio      90 คน อยางนอย 2 ครั้ง  - คาตอบแทน -                  17,000             
    [1-1-0501-2-05] 5.2  เพื่อใหผูเขารับการอบรมสามารถ    1) คาวิทยากร 17,000               

     พัฒนาทักษะการใชโปรแกรม
     เพื่อเตรียมความพรอมในการใชงาน  - คาใชสอย -                  18,000             
     ไดอยางมีประสิทธิภาพ    1) คาอาหารกลางวันและอาหารวาง 13,000               
5.3  เพื่อใหผูเขารับการอบรมมีความ    2) คาจางทําเอกสารประกอบการอบรม 5,000                
     พรอมกอนออกไปฝกประสบการณ
     ในสถานประกอบการและพรอม
     เขาสูตลาดแรงงานตอไป

6 การตลาดสัมพันธ 6 1 เพื่อใหนักศึกษาสาขาวิชาการตลาด 1) การจัดกิจกรรมการตลาดสัมพันธ รวมงบประมาณ - 5 0006. การตลาดสมพนธ 6.1  เพอใหนกศกษาสาขาวชาการตลาด 1)  การจดกจกรรมการตลาดสมพนธ รวมงบประมาณ -                  5,000               
     ชั้นปที่ 3 และ 4 มีโอกาส     ระหวางนักศึกษาสาขาวิชาการตลาด งบดําเนินงาน -                  5,000               

    [1-1-0504-2-06]      แลกเปลี่ยนความรู  แนวคิด     มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีกับ  - คาใชสอย -                  3,000               
     และกิจกรรมดานการตลาดกับ     สถาบันการศึกษาอื่น    1) คาอาหารวาง 3,000                
     นักศึกษาสถาบันอื่น

 - คาวัสดุ -                  2,000               
   1) คาวัสดุสํานักงาน 2,000                

7. การฝกทักษะคิดอยางเปน 7.1  เพื่อมุงสงเสริมใหนักศึกษา 1)  นักศึกษามีทักษะในกระบวนการคิด รวมงบประมาณ -                  40,000             
   ระบบ สําหรับนักศึกษาสาขา      ไดเรียนรูกระบวนการคิด     50 คน งบดําเนินงาน -                  40,000             
   วิชาบริหารทรัพยากรมนุษย      อยางเปนระบบ 2)  นักศึกษาสามารถนํากระบวนการ  - คาตอบแทน -                  18,000             

7.2  เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษา    ไปใชในกิจกรรม/ทํางาน  50 คน    1) คาตอบแทนวิทยากร 18,000               
    [1-1-0503-2-07]      ดานการคิด  การวิเคราะห การเขียน

 - คาใชสอย -                  17,000             
   1) คาจางทําเอกสาร 7,000                
   2) คาอาหารกลางวันและอาหารวาง 10,000               

 - คาวัสดุ -                  5,000               
   1) คาวัสดุสํานักงาน 5,000                
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8. การฝกทักษะเบื้องตนของการ 8.1 เพื่อมุงสงเสริมใหนักศึกษา 1)  นักศึกษามีทักษะในการวิทยากร รวมงบประมาณ -                  40,000             
   เปนวิทยากรกระบวนการ     เรียนรูบทบาทหนาที่การเปน    ผูชวย/วิทยากร  50  คน งบดําเนินงาน -                  40,000             
   สําหรับนักศึกษาสาขาวิชา     วิทยากร/วิทยากรผูชวย 2)  นักศึกษาสามารถนํากระบวนการ  - คาตอบแทน -                  18,000             
   บริหารทรัพยากรมนุษย 8.2 เพื่อมุงฝกทักษะการเปนวิทยากร    ไปใชในกิจกรรม/ทํางาน  50 คน    1) คาตอบแทนวิทยากร 18,000               

    วิทยากรผูชวยกระบวนการ
    [1-1-0506-2-08]  - คาใชสอย -                  17,000             

   1) คาจางทําเอกสาร 7,000                
   2) คาอาหารกลางวันและอาหารวาง 10,000               

 - คาวัสดุ -                  5,000               
   1) คาวัสดุสํานักงาน 5,000                

9 การพัฒนาทักษะและวิชาการ 9 1 เพื่อใหนักศึกษานิเทศศาสตร ได 1) อบรมการใชเครื่องมือดานนิเทศศาสตร รวมงบประมาณ - 100 0009. การพฒนาทกษะและวชาการ 9.1 เพอใหนกศกษานเทศศาสตร ได 1)  อบรมการใชเครองมอดานนเทศศาสตร รวมงบประมาณ -                  100,000           
   ดานนิเทศศาสตร     ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการในดาน    อยางนอย  1 ครั้ง งบดําเนินงาน -                  100,000           

    บุคลิกภาพการใชเครื่องมือ  2)  อบรมการใชภาษาอังกฤษอยางนอย  - คาตอบแทน -                  30,000             
    [1-1-0507-2-09]     ทางนิเทศศาสตรและภาษาอังกฤษ     1 ครั้ง จํานวน  200 คน    1) คาตอบแทนวิทยากร 30,000               

 - คาใชสอย -                  40,000             
   1) คาอาหารกลางวัน  อาหารวาง 40,000               

 - คาวัสดุ -                  30,000             
   1) คาวัสดุ 30,000               

10. การพัฒนาบุคลิกภาพ 10.1  เพื่อสงเสริมใหนักศึกษาไดเรียน 1)  จัดอบรมพัฒนาบุคลิกภาพ  2 ครั้ง รวมงบประมาณ -                  20,000             
     ศึกษาสาขาคอมพิวเตอร       รูมารยาทความเปนไทยเกี่ยวกับ      นักศึกษาชั้นปที่ 1  80 คน งบดําเนินงาน -                  20,000             
     ธุรกิจ       การไหว  การพูด  การแตงกายที่ถูกตอ      นักศึกษาชั้นปที่ 4  150 คน  - คาใชสอย -                  15,000             

      เหมาะสมในสถาบันการศึกษา    1) คาตอบแทนวิทยากร 5,000                
    [1-1-0505-2-10] 10.2  เพื่อสงเสริมใหนักศึกษาไดเรียน    2) คาจางทําเอกสารอบรม 5,000                

      รูมารยาทความเปนไทยเกี่ยวกับ    3) คาอาหารกลางวันและอาหารวาง 5,000                
      การไหว  การพูด  การแตงกายที่ถูกตอง
      เหมาะสมในการไปประกอบอาชีพ  - คาวัสดุ -                  5,000               

   1) คาวัสดุสํานักงาน 5,000                
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11. กิจกรรมสงเสริมสุขเสริม 11.1  เพื่อใหนักศึกษามีสุขภาพกายและ 1)  จัดกิจกรรมฝกโยคะเพื่อบริหารกาย รวมงบประมาณ -                  20,000             
     สุขภาพนักศึกษาสาขา        สุขภาพใจที่ดี    และจิตใจอยางนอย  1 ครั้ง งบดําเนินงาน -                  20,000             
     การจัดการทั่วไป 11.2  เพื่อใหนักศึกษาไดรุจักการฝกโยคะ    จํานวน  200  คน  - คาตอบแทน -                  3,600               

      อยางถูกตองและสามารถถายทอด    1) คาตอบแทนวิทยากร 3,600                
    [1-1-0502-2-11]       ใหแกผูอื่นได

 - คาใชสอย -                  10,000             
   1) คาอาหารกลางวันและอาหารวาง 10,000               

 - คาวัสดุ -                  6,400               
   1) คาวัสดุสํานักงาน 6,400                

12. กีฬาสี BC สัมพันธ 2007 12.1 เพื่อเสริมสรางลักษณะนิสัยรัก 1)  จัดกิจกรรมกีฬาสีระหวางชั้นป รวมงบประมาณ -                  30,000             
การกีฬา และการออกกําลังกาย อยางนอย 1 ครั้ง จํานวน 300 คน งบดําเนินงาน - 30 000      การกฬา และการออกกาลงกาย     อยางนอย  1 ครง   จานวน  300 คน งบดาเนนงาน -                  30,000             

    [1-1-0501-2-12]       แกนักศึกษา 4 ชั้นป  - คาใชสอย -                  15,000             
12.2 เพื่อเสริมสรางความสามัคคีอันดี    1) คาอาหารกลางวันและอาหารวาง 15,000               
      ใหแกนักศึกษาทั้ง 4 ชั้นป

 - คาวัสดุ -                  15,000             
   1) คาวัสดุกีฬา 15,000               

13. แขงขันกีฬาสาขาวิชา 13.1  เพื่อสงเสริมการเลนกีฬาและสุขภาพ 1)  จัดกิจกรรมกีฬาเชื่อมความสัมพันธ รวมงบประมาณ -                  10,000             
     นิเทศศาสตร 13.2  เพื่อเชื่อมความสัมพันธอันดี     อยางนอย  1 ครั้ง จํานวน 200 คน งบดําเนินงาน -                  10,000             

       ระหวาง นอง - พี่ นิเทศศาสตร  - คาใชสอย -                  5,000               
    [1-1-0507-2-13]    1) คาอาหารกลางวันและอาหารวาง 5,000                

 - คาวัสดุ -                  5,000               
   1) คาวัสดุสํานักงาน 5,000                

14. แขงขันทักษะทาง 14.1  เพื่อเปดเวทีในการแขงขัน  ทักษะ 1)  จัดกิจกรรมแขงขันทักษะ รวมงบประมาณ -                  20,000             
     คอมพิวเตอรธุรกิจ       ทางคอมพิวเตอร  แกนักเรียน    ทางวิชาการคอมพิวเตอรธุรกิจ งบดําเนินงาน -                  20,000             

      และนักศึกษาทั่วไป    อยางนอย  2 แหง  150 คน  - คาใชสอย -                  5,000               
    [1-1-0505-2-14]       เหมาะสมในสถาบันการศึกษา    1) คาอาหารกลางวันและอาหารวาง 5,000                

14.2  เพื่อเพิ่มศักยภาพของนักเรียน
      นักศึกษา  ดานวิชาการคอมพิวเตอร  - คาวัสดุ -                  15,000             

   1) คาวัสดุสํานักงาน 15,000               
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15. คายพัฒนาทักษะชีวิต 15.1  เพื่อมุงเสริมใหนักศึกษาไดปรับ 1)  นักศึกษาสามารถปรับตัวใหเขากับ รวมงบประมาณ -                  25,000             
      พฤติกรรมของตนเองใหอยูในสังคม    สังคมใหมไดอยางเหมาะสม งบดําเนินงาน -                  25,000             

    [1-1-0501-2-15]       ไดอยางเหมาะมลม 2)  นักศึกษาสามารถนําความรูที่ไดรับ  - คาตอบแทน -                  9,000               
15.2  เพื่อมุงสงเสริมใหนักศึกษาเกิดความ     ไปปรับใชในการดํารงชีวิตในสังคม    1) คาตอบแทนวิทยากร 9,000                
      ตระหนักและเห็นคุณคาของตนเอง

 - คาใชสอย -                  10,000             
   1) คาอาหารกลางวันและอาหารวาง 10,000               

 - คาวัสดุ -                  6,000               
   1) คาวัสดุสํานักงาน 6,000                

16. จัดกิจกรรมการฝกลีลาศ 16.1  เพื่อมุงสงเสริมใหนักศึกษา 1)  นักศึกษามีทักษะในการลีลาศ รวมงบประมาณ -                  30,000             
สําหรับนักศึกษาสาขาวิชา เปนผที่มีจิตใจแจมใสในรางกาย อยางถกตอง 50 คน งบดําเนินงาน - 30 000     สาหรบนกศกษาสาขาวชา        เปนผูทมจตใจแจมใสในรางกาย     อยางถูกตอง 50 คน งบดาเนนงาน -                  30,000             

     บริหารทรัพยากรมนุษย        ที่แข็งแรง 2)  นักศึกษามีสุขภาพกายและ  - คาตอบแทน -                  10,000             
   สุขภาพจิตที่ดี  20 คน    1) คาตอบแทนวิทยากร 10,000               

    [1-1-0503-2-16]
 - คาใชสอย -                  10,000             
   1) คาอาหาร 10,000               

 - คาวัสดุ -                  10,000             
   1) คาวัสดุกีฬา 10,000               

17. จัดกิจกรรมศึกษาศิลป 17.1  เพื่อมุงสงเสริมใหนักศึกษาเกิด 1)  นักศึกษามีทักษะในการวิทยากร รวมงบประมาณ -                  20,000             
     วัฒนธรรม สําหรับนักศึกษา        ความตระหนักและหวงแหน    ผูชวย  50 คน งบดําเนินงาน -                  20,000             
     สาขาวิชาบริหารทรัพยฯ        ศิลปวัฒนธรรมของไทยไมให 2)  นักศึกษาสามารถนํากระบวนการไปใช  - คาตอบแทน -                  10,000             

       สูญหาย    ในการกิจกรรม  50 คน    1) คาตอบแทนวิทยากร 10,000               
    [1-1-0503-2-17]

 - คาใชสอย -                  8,000               
   1) คาจางทําเอกสาร 8,000                

 - คาวัสดุ -                  2,000               
   1) คาวัสดุสํานักงาน 2,000                
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18. จัดกิจกรรมสงเสริมกีฬา 18.1  เพื่อเปนการสงเสริมสุขภาพรางกาย 1)  นักศึกษาทุกชั้นป  1500 คน รวมงบประมาณ -                  282,000           
     และนันทนาการ        ของนักศึกษาคณะฯ 2)  ความพึงพอใจของการรับบริการ งบดําเนินงาน -                  282,000           
     คณะวิทยาการจัดการ 18.2  เพื่อใหนักศึกษารูจักใชเวลาวาง    ไมต่ํากวาระดับดี  - คาใชสอย -                  120,000           

      ใหเปนประโยชนตอตนเองและผูอื่น    1) คาเชาชุดการแสดง 50,000               
    [1-1-0501-2-18] 18.3  เพื่อเสริมสรางความสามัคคีและ    2) คาอาหารกองเชียร 40,000               

       ทักษะในการทํางานรวมกับผูอื่น    3) คาเชาอุปกรณเครื่องเสียงและเวที 25,000               
   4) คาจางทําเกียรติบัตร 5,000                

 - คาวัสดุ -                  162,000           
   1) คาวัสดุกีฬา 82,000               
   2) คาวัสดุสํานักงาน 80,000               

19. จัดกิจกรรมสงเสริมและ 19.1  เพื่อสงเสริมและพัฒนาวิชาการ 1)  อบรมการพัฒนาบุคลิกภาพผูนํา รวมงบประมาณ -                  230,000           
พัฒนาวิชาการนักศึกษา ใหกับนักศึกษาคณะฯ นักศึกษา ปละ 1 ครั้ง งบดําเนินงาน - 230 000     พฒนาวชาการนกศกษา        ใหกบนกศกษาคณะฯ     นกศกษา ปละ 1 ครง งบดาเนนงาน -                  230,000           

     คณะวิทยาการจัดการ 19.2  เพื่อใหนักศึกษามีความพรอมใน 2)  กิจกรรมวันสถาปนาคณะ ปละ 1 ครั้ง  - คาตอบแทน -                  20,000             
      การประกอบอาชีพ 3)  อบรมวิชาชีพอิสระอยางนอย 1 ครั้ง    1) คาตอบแทนวิทยากร 20,000               

    [1-1-0501-2-19] 4)  การศึกษาดูงานกิจการนักศึกษา
    อยางนอย 1 ครั้ง  - คาใชสอย -                  160,000           
5)  อบรมภาวะผูนํานักศึกษาอยางนอย1ครั้ง    1) คาเบี้ยเลี้ยงที่พักและพาหนะ 50,000               
6)  กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม    2) คาจางทําเอกสาร 60,000               
    คณะฯ ปละ 1 ครั้ง    3) คาอาหารกลางวันและอาหารวาง 50,000               

 - คาวัสดุ -                  50,000             
   1) คาวัสดุสํานักงาน 50,000               

20. จัดกิจกรรมสงเสริมและ 20.1  เพื่อเปนการสงเสริมและอนุรักษ 1)  ประเพณีลอยกระทง ปละ 1 ครั้ง รวมงบประมาณ -                  58,000             
     อนุรักษศิลปวัฒนธรรม        ศิลปวัฒนธรรมไทยใหสืบทอด 2)  การทําบุญตักบาตร อยางนอย 1 ครั้ง งบดําเนินงาน -                  58,000             
     นักศึกษาคณะวิทยาการ        ตอไป 3)  ประเพณีแหเทียนพรรษา ปละ 1 ครั้ง  - คาใชสอย -                  38,000             
     จัดการ 20.2  เพื่อใหนักศึกษาตระหนักถึงคุณคา 4)  รณรงคการแตงกายที่ดี อยางนอย 1 ครั้ง   1) คาจางทําปายประชาสัมพันธ 5,000                

       ของศิลปวัฒนธรรมไทย    2) คาอาหารเลี้ยงพระ 3,000                
    [1-1-0501-2-20] 20.3  เพื่อใหนักศึกษาเปนผูมีความ    3) คาของรางวัล  10,000               

      ประพฤติที่ดีงาม    4) คาจัดดอกไม 10,000               
   5) คาเชาเครื่องแตงกาย 10,000               

 - คาวัสดุ -                  20,000             
   1) คาวัสดุสํานักงาน 20,000               
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21. จัดกิจกรรมสงเสริมและ 21.1  เพื่อใหนักศึกษาตระหนักถึงคุณคา 1)  พัฒนาสิ่งแวดลอมคณะฯ รวมงบประมาณ -                  80,000             
     อนุรักษสิ่งแวดลอมนักศึกษา        ของทรัพยากรธรรมชาติและ    อยางนอย  1 ครั้ง งบดําเนินงาน -                  80,000             
     คณะวิทยาการจัดการ        สิ่งแวดลอม 2)  รณรงคการลดใชพลังงานเพื่อชาติ  - คาใชสอย -                  79,000             

21.2  เพื่อใหนักศึกษามีสวนรวมในการ    อยางนอย  1 ครั้ง    1) คาจางทําปายประชาสัมพันธ 5,000                
    [1-1-0501-2-21]       สงเสริมและอนุรักษสิ่งแวดลอม 3)  ปลูกปา  อยางนอย  1 ครั้ง    2) คาอาหารกลางวันและอาหารวาง 60,000               

21.3 เพื่อเสริมสรางความสามัคคีในหมู 4)  รณรงคกําจัดขยะในมหาวิทยาลัยฯ    3) คาเชาพาหนะ 11,000               
      นักศึกษา     อยางนอย  1 ครั้ง    4) คาเชาเต็นท 3,000                

 - คาวัสดุ -                   1,000               
   1) คาวัสดุเกษตร 1,000                

22. จัดกิจกรรมสงเสริมสุขภาพ 22.1  เพื่อใหนักศึกษาคณะฯ เปนผูมี 1)  กิจกรรมคายคุณธรรมเพื่อพัฒนาจิต รวมงบประมาณ -                  100,000           
     นักศึกษาคณะวิทยาการจัดกา        สุขภาพรางกายที่แข็งแรงสมบูรณ    อยางนอย 1 ครั้ง  นักศึกษา  500 คน งบดําเนินงาน -                  100,000           

22 2 เพื่อใหนักศึกษาคณะฯ เปนผมี 2) การแขงขันเตนแอโรบิกเพื่อสขภาพ คาตอบแทน 10 00022.2  เพอใหนกศกษาคณะฯ เปนผูม 2)  การแขงขนเตนแอโรบกเพอสุขภาพ  - คาตอบแทน -                  10,000             
    [1-1-0501-2-22]       สุขภาพจิตที่ดี    อยางนอย  1 ครั้ง นักศึกษา 200 คน    1) คาตอบแทนวิทยากร 10,000               

3)  กิจกรรมกีฬาตานยาเสพติด อยางนอย
    1  ครั้ง  นักศึกษา 200 คน  - คาใชสอย -                  40,000             

   1) คาอาหารกลางวันและอาหารวาง 35,000               
   2) คาจางทําปายประชาสัมพันธ 5,000                

 - คาวัสดุ -                  50,000             
   1) คาวัสดุกีฬา 50,000               

23. จัดกิจกรรมอาสาบริการ 23.1  เพื่อมุงเสริมสรางความเขาใจ 1)  นักศึกษามีทักษะในการวิทยากร รวมงบประมาณ -                  10,000             
     ชุมชน ในสาขาบริหารทรัพฯ        อันดีระหวางสถานศึกษากับชุมชน     ผูชวยวิทยากร  100 คน งบดําเนินงาน -                  10,000             

23.2  เพื่อมุงปลูกฝงนักศึกษาใหรักทองถิ่น 2)  นักศึกษาสามารถนํากระบวนการไปใช  - คาใชสอย -                  10,000             
    [1-1-0503-2-23]    ในการกิจกรรม/ทํางาน 100 คน    1) คาอาหารกลางวันและอาหารวาง 10,000               

24. นิเทศศาสตรรักสิ่งแวดลอม 24.1  เพื่อฝกปฏิบัติการจัดทําสื่อ 1)  ผลิตสื่อประชาสัมพันธ รวมงบประมาณ -                  20,000             
      เพื่อรักษาสิ่งแวดลอม     อยางนอย  5  ประเภท งบดําเนินงาน -                  20,000             

    [1-1-0507-2-24] 24.2  เพื่อทํากิจกรรม  รวมกับชุมชน  2)  จัดกิจกรรมรักษสิ่งแวดลอม  - คาใชสอย -                  15,000             
      ในการ บําเพ็ญประโยชน     อยางนอย  1  ครั้ง    1) คาอาหารกลางวันและอาหารวาง 15,000               
      และรักษาสิ่งแวดลอม     จํานวน  200 คน

 - คาวัสดุ -                  5,000               
   1) คาวัสดุสํานักงาน 5,000                
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25. แนวทางการตรวจสอบบญัชี 25.1 เพื่อใหผูเขารับการอบรมมีความรู 1)  จัดอบรมการตรวจสอบบญัชี รวมงบประมาณ -                  21,000             
     ดวยคอมพิวเตอร       ความเขาใจเกี่ยวกับระบบสารสรเทศ    ดวยคอมพิวเตอร 50คน งบดําเนินงาน -                  21,000             

     ทางการบัญชี 2)  ความพึงพอใจการจัดอบรม  - คาตอบแทน -                  10,000             
    [1-1-0506-2-25] 25.2  เพื่อใหผูเขารับการอบรมมีความรู    1) คาตอบแทนวิทยากร 10,000               

      ความเขาใจเกี่ยวกับวิธีและเทคนิค
      การตรวจสอบดวยระบบคอมพิวเตอร  - คาใชสอย -                  11,000             
25.3  เพื่อใหผูเขารับการอบรมมีความ    1) คาอาหารวางและอาหารกลางวัน 7,000                
      พรอมกอนออกไปฝกประสบการณ    2) คาจางทําเอกสารการอบรม 2,000                
      ในสํานักงานบัญชีและสอนบัญชี    3) คาเชาสถานที่ 2,000                
      และพรอมเขาสูตลาดแรงตอไป

26. แนะแนวการศึกษา 26.1  เพื่อเสริมสรางความรูความเขาใจ 1)  จัดทําสื่อประชาสัมพันธการศึกษาตอ รวมงบประมาณ -                  50,000             
คณะวิทยาการจัดการ ในการศึกษาตอในคณะฯ คณะฯ จํานวนสื่อ 3 ประเภท งบดําเนินงาน - 50 000     คณะวทยาการจดการ       ในการศกษาตอในคณะฯ    คณะฯ  จานวนสอ 3 ประเภท งบดาเนนงาน -                  50,000             

26.2  เพื่อเปนการประชาสัมพันธและ 2)  การแนะแนวการศึกษาตอตาม  - คาใชสอย -                  50,000             
    [1-1-0501-2-26]       เสริมสรางภาพลักษณที่ดีใหกับ    สถาบันการศึกษาตาง ๆ    1) คาจางทําสื่อประชาสัมพันธ 10,000               

       คณะฯ    อยางนอย  20  โรงเรียน    2) คาเชารถ 30,000               
26.3  เพื่อเสริมสรางโอกาสในการศึกษา    3) คาจางทําเอกสาร 10,000               
       ตอระดับอุดมศึกษาแกนักเรียน
       นักศึกษาและผูที่สนใจทั่วไป

27. บําเพ็ญประโยชนและรักษา 27.1  เพื่อเสริมสรางใหนักศึกษาไดรูจัก 1)  จัดกิจกรรมบําเพ็ญประโยชนและ รวมงบประมาณ -                  20,000             
     สิ่งแวดลอม        การบําเพ็ญประโยชนและรักษา    รักษาสิ่งแวดลอม งบดําเนินงาน -                  20,000             

        สิ่งแวดลอม  - คาใชสอย -                  20,000             
    [1-1-0501-2-27] 27.2  เพื่อใหนักศึกษามีความรับผิดชอบ    1) คาอาหารกลางวันและอาหารวาง 20,000               

       และใสใจในการอนุรักษ
       สิ่งแวดลอม
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28. บําเพ็ญประโยชนและรักษา 28.1  เพื่อสงเสริมใหนักศึกษารูจัก 1)  จัดกิจกรรมบําเพ็ญประโยชนและ รวมงบประมาณ -                  20,000             
     สิ่งแวดลอมนักศึกษาสาขา        รับผิดชอบตอสังคมดานสิ่งแวดลอม    รักษาสิ่งแวดลอมอยางนอย  2 ครั้ง งบดําเนินงาน -                  20,000             
     การจัดการทั่วไป 28.2  เพื่อสงเสริมใหนักศึกษาไดทํา  - คาตอบแทน -                  1,800               

      ประโยชนใหกับสังคมและชุมชน    1) คาตอบแทนวิทยากร 1,800                
    [1-1-0502-2-28]

 - คาใชสอย -                  8,200               
   1) คาอาหารกลางวันและอาหารวาง 8,200                

 - คาวัสดุ -                  10,000             
   1) คาวัสดุสํานักงาน 10,000               

29. บําเพ็ญประโยชนและรักษา 29.1  เพื่อใหนักศึกษาสาขาการตลาดทั้ง 1)  นักศึกษาทํากิจกรรมที่เปนประโยชน รวมงบประมาณ -                  15,000             
สิ่งแวดลอมนักศึกษาสาขา 4 ชั้นป มีคณธรรม จริยธรรม ในการชวยเหลือผที่ดอยโอกาสกวา งบดําเนินงาน - 15 000     สงแวดลอมนกศกษาสาขา         4  ชนป  มคุณธรรม  จรยธรรม    ในการชวยเหลอผูทดอยโอกาสกวา งบดาเนนงาน -                  15,000             

     การตลาด       และมีสวนชวยรักษาสิ่งแวดลอม    รวมทั้งชวยในการดูแลสิ่งแวดลอม  - คาวัสดุ -                  15,000             
29.2 ใหนักศึกษามีกิจกรรมที่เปนประโยชน    อยางนอย 2 ครั้ง    1) คาวัสดุสํานักงาน 15,000               

    [1-1-0504-2-29]       ในการพัฒนาตนเองและผูอื่น

30. ปรับปรุงหองน้ําและบริเวณ 7.1  เพื่อใหนักศึกษาไดเรียนในสภาพ 1)  นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ รวมงบประมาณ -                  600,000           
     คณะวิทยาการจัดการ      แวดลอมที่เหมาะสมและมีสุขลักษณะ     ทุกชั้นป  2,500  คน งบดําเนินงาน -                  300,000           

     ที่ดี 2)  ความพึงพอใจของการรับบริการ  - คาวัสดุ -                  300,000           
    [1-1-0501-2-30]    1) อุปกรณตกแตง 300,000             

งบลงทุน -                  300,000           
 - คาที่ดินและสิ่งกอสราง -                  300,000           
   1) คาจางเหมาปรับปรุงหองน้ําและเทคอนกรีต 300,000             
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31. พัฒนาความเปนเลิศทางวิชา 31.1 เพื่อใหนักศึกษาสาขาวิชาการตลาด 1) อบรมการวางแผนการตลาด รวมงบประมาณ -                  45,000             
     การนักศึกษาสาขาการตลาด       ชั้นปที่ 2  มีความรูและทักษะ    จํานวน  1 รุน ๆ ละ 30 ชั่วโมง งบดําเนินงาน -                  45,000             

      การวางแผนการตลาด 2) อบรมการวางแผนธุรกิจ  - คาตอบแทน -                  20,000             
    [1-1-0504-2-31] 31.2  เพื่อใหนักศึกษาสาขาวิชาการตลาด   จํานวน  2 รุน ๆ ละ 60 ชั่วโมง    1) คาตอบแทนวิทยากร 20,000               

      ชั้นปที่  3  และชั้นปที่ 4  มีความรู 3) อบรมประมวลความรู  นักศึกษาชั้นปที่
      เรื่องการวางแผนธุรกิจ    3,4  จํานวน  1 รุน ๆ ละ 12 ชั่วโมง  - คาใชสอย -                  20,000             
31.3 เพื่อฝกทักษะ การประยุกตใชความรู 4)  สงนักศึกษาประกวดแผนการตลาด    1) คาอาหารวาง 10,000               
      โดยสงนักศึกษาเขาประกวด    หรือแผนธุรกิจระดับประเทศ 2 ครั้ง    2) คาจางถายเอกสาร 10,000               
      แผนการตลาดหรือแผนธุรกิจ
31.4 เพื่ออบรมประมวลความรู  - คาวัสดุ -                  5,000               
      ดานการตลาดและการบริหาร    1) วัสดุสํานักงาน 5,000                
      ธุรกิจใหนักศึกษาสาขาวิชาการตลาด
     ชั้นปที่ 4

32. พัฒนาความเปนเลิศทาง 32.1  เพื่อใหนักศึกษาชั้นปที่ 1 1)  อบรมการใชโปรแกรม  Microsoft รวมงบประมาณ -                  80,000             
     วิชาการนักศึกษาสาขา       มีความรูและทักษะการใช     office 2003   2 ครั้ง งบดําเนินงาน -                  80,000             
     คอมพิวเตอรธุรกิจ       โปรแกรม  Microsoft office 2003 2)  อบรมการใชโปรแกรม  - คาตอบแทน -                  55,000             

32.2  เพื่อใหนักศึกษาชั้นปที่ 2 มีความรู      Dream  weaver 8 และ    1) คาตอบแทนวิทยากร 55,000               
    [1-1-0505-2-32]       และทักษะการใชโปรแกรม      Photoshop CS    2 ครั้ง

        Dream  weaver 8 และ 3)  อบรมการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชั่น  - คาวัสดุ -                  25,000             
        Photoshop CS    ดวยภาษา  ASP.NET    2 ครั้ง    1) คาวัสดุสํานักงาน 25,000               
32.3  เพื่อใหนักศึกษาชั้นปที่ 3,4
       มีความรูและทักษะการพัฒนา
      เว็บแอปพลิเคชั่นดวยภาษา
        ASP.NET

33. พัฒนาทักษะการพิมพดีด 35.1 เพื่อเสริมทักษะดานตาง ๆ เชน 1)  จัดอบรมทักษะดานพิมพดีด รวมงบประมาณ -                  120,000           
     คอมพิวเตอร การเขียนและ       พิมพดีด คอมพิวเตอร การนําเสนองาน    คอมพิวเตอร  การเขียนและนําเสนอ งบดําเนินงาน -                  120,000           
     นําเสนอรายงาน 35.2 สรางความมั่นใจใหกับนักศึกษาใน    งาน  อยางนอยดานละ 1 ครั้ง  - คาตอบแทน -                  27,000             

      การปฏิบัติงานภายหลังจนการศึกษา    1) คาตอบแทนวิทยากร 27,000               
    [1-1-0501-2-33]

 - คาใชสอย -                  53,000             
   1) คาอาหารกลางวันและอาหารวาง 40,000               
   2) คาจางทําเอกสาร 13,000               

 - คาวัสดุ -                  40,000             
   1) คาวัสดุสํานักงาน 40,000               
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34. พัฒนาระบบเทคโนโลยี 36.1  เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 1) จํานวนรายวิชาที่ตรวจดวย รวมงบประมาณ -                  600,000           
     สารสนเทศ คณะวิทยการ 36.2  เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของ    เครื่องตรวจขอสอบ  ไมต่ํากวา งบลงทุน -                  600,000           
     จัดการ       การจัดเก็บขอมุลที่สําคัญ    รอยละ 30 ของรายวิชาที่เปดสอน  - คาครุภัณฑ -                  600,000           

2) ความพึงพอใจของอาจารยผูสอน    1) เครื่องตรวจขอสอบและแบบสอบถาม 1 ชุด 600,000             
    [1-1-0501-2-34]   ไมต่ํากวาระดับดี

35. พัฒนาหองสมุด 37.1  ใหนักศึกษามีแหลงศึกษาคนควา 1)  นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ รวมงบประมาณ -                  650,000           
     คณะวิทยาการจัดการ        เฉพาะดานที่ทันสมัย    ทุกชั้นป ไดแก ภาคปกติ สมทบ/พิเศษ งบดําเนินงาน -                  477,800           

37.2  เสริมสรางลักษณะนิสัยรักการอาน    กศ.บป.  โครงการพิเศษและปรญิญาโท  - คาใชสอย -                  171,000           
    [1-1-0501-2-35]      2,500 คน    1) คาจางเขียนปาย 15,000               

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ    2) คาตกแตงสถานที่ 10,000               
วัดระดับความพึงพอใจของผใชบริการ 3) คาจางถายเอกสารและทํารปเลมวิทยานิพนธ 50 000    วดระดบความพงพอใจของผูใชบรการ    3) คาจางถายเอกสารและทารูปเลมวทยานพนธ 50,000               

เปาหมาย ไมต่ํากวาระดับดี    4) คาจัดทําวารสารคณะวิทยาการจัดการ 60,000               
   5) คาจางนักศึกษาชวยงานหองสมุด 36,000               

 - คาวัสดุ -                  306,800           
   1) วัสดุตํารา 200,000             
   2) วัสดุสิ่งพิมพ  นิตยสาร  วารสาร 30,000               
   3) คาวัสดุคอมพิวเตอร 15,000               
   4) คาวัสดุสํานักงาน 61,800               

งบลงทุน -                  172,200           
 - คาครุภัณฑ -                  172,200           
   1) คอมพิวเตอร (20,000x8 PC) 160,000             
   2) ตูล็อกเกอร   1 ตู 7,200                
   3) ตูเอกสาร 1 ตู 5,000                

36. ศึกษาดูงานของนักศึกษา 38.1  เพื่อมุงสงเสริมใหนักศึกษาไดรับ 1)  นักศึกษาไดรับประสบการณตรง รวมงบประมาณ -                  35,000             
     สาขาวิชาบริหารทรัพยฯ       ประสบการณตรงจากการศึกษาดูงาน     จากการศึกษาดูงาน งบดําเนินงาน -                  35,000             

38.2  มุงสรางความรูความเขาใจในระบบ 2)  นักศึกษาสามารถนําความรูประสบการณ  - คาใชสอย -                  35,000             
    [1-1-0503-2-36]       การทํางานดานทรัพยากรมนุษย     ที่ไดรับไปประยุกตใชในการเรียน    1) คาเบี้ยเลี้ยง ที่พัก 20,000               

   2) คาพาหนะ 15,000               
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37. ศึกษาดูงานนักศึกษาสาขา 39.1 เพื่อสงเสริมใหนักศึกษาเกิดการ 1)  ศึกษาดูงานของนักศึกษาสาขาวิชา รวมงบประมาณ -                  130,000           
     การจัดการทั่วไป       เรียนรูนอกเหนือจากการเรียน    การจัดการทั่วไปอยางนอย  3 แหลง งบดําเนินงาน -                  130,000           

      ตามหลักสูตร  - คาใชสอย -                  130,000           
    [1-1-0502-2-37] 39.1 เพื่อใหนักศึกษารูจักรับผิดชอบและ    1) คาเบี้ยเลี้ยง 4,000                

      พัฒนาประสบการณวิชาชีพ    2) คาที่พักและยานพาหนะ 121,000             
   3) คาของที่ระลึก 5,000                

38. ศึกษาดูงานนักศึกษาสาขา 40.1 เพื่อใหนักศึกษา สาขาการบญัชี 1)  ศึกษาดูงานของนักศึกษา 80 คน รวมงบประมาณ -                  25,000             
     การบริหารธุรกิจ สาขาบญัชี       ปที่ 3  มีความรูและประสบการณ     อยางนอย  2  แหลง งบดําเนินงาน -                  25,000             

      ตรงเกี่ยวกับวงจรการผลิตและ  - คาใชสอย -                  25,000             
    [1-1-0506-2-38]       การจัดทําบัญชี    1) คาเชารถ 22,000               

40.2  เพื่อใหนักศึกษานําความรูที่ไดจาก    2) คาเบี้ยเลี้ยง 1,700                
การศึกษาดงานมาประยกตใชใน 3) คาของที่ระลึก 1 300      การศกษาดูงานมาประยุกตใชใน    3) คาของทระลก 1,300                

      การเรียนรูจากทฤษฎีสูการปฏิบัติ
      ไดอยางมีประสิทธิภาพ
40.3  เพื่อใหนักศึกษามีความพรอม
       ในการเปนนักบัญชีในอนาคต

39. ศึกษาดูงานและทัศนศึกษา 41.1  เพื่อสงเสริมใหนักศึกษาสราง 1)  ศึกษาดูงานนักศึกษาภาคปกติและ รวมงบประมาณ -                  80,000             
     นักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร       การเรียนรูนอกเหนือจากการเรียน    กศ.บป. เอกคอมพิวเตอรธุรกิจ ป 3-4 งบดําเนินงาน -                  80,000             
     ธุรกิจ       ตามหลักสูตร    อยางนอย  2 แหง  150 คน  - คาใชสอย -                  80,000             

      เหมาะสมในสถาบันการศึกษา    1) คาเบี้ยเลี้ยง 5,000                
    [1-1-0505-2-39] 41.2  เพื่อใหนักศึกษารูจักรับผิดชอบและ    2) คาของที่ระลึก 5,000                

       พัฒนาประสบการณทางวิชาชีพ    3) คาที่พักและยานพาหนะ 70,000               

40. ศึกษาดูงานและทัศนศึกษา 42.1  เพื่อใหนักศึกษาทราบกระบวนการ 1)  ศึกษาดูงานนักศึกษาภาคปกติและ รวมงบประมาณ -                  50,000             
     นักศึกษาสาขานิเทศศาสตร       และระบบทํางานของหนวยงาน    กศ.บป. เอกนิเทศศาสตร ป 3-4 งบดําเนินงาน -                  50,000             

42.2  เพื่อสรางวิสัยทัศนใหนักศึกษา    อยางนอย  2 แหง  150 คน  - คาใชสอย -                  50,000             
    [1-1-0507-2-40] 42.3  เพื่อเตรียมความพรอมกอนสูตลาด    1) คาเบี้ยเลี้ยง 3,000                

      แรงงาน    2) คาที่พัก 8,000                
   3) คายานพาหนะ 37,000               
   4) คาของที่ระลึก 2,000                
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41. ศึกษาดูงานและทัศนศึกษา 43.1 เพื่อใหนักศึกษาสาขาวิชาการตลาด 1)  การศึกษาดูงานสถานประกอบการ รวมงบประมาณ -                  25,000             
     นักศึกษาสาขาบริหารธุรกิจ       ชั้นปที่ 4  มีประสบการณจาก    ธุรกิจ  อยางนอย  2 แหง  งบดําเนินงาน -                  25,000             

      การศึกษาดูงานนอกสถานที่    จํานวน  1 ครั้ง  - คาใชสอย -                  25,000             
    [1-1-0506-2-41] 43.2 เพื่อใหนักศึกษาสาขาวิชาการตลาด 2)  ทัศนศึกษาสถานที่ทองเที่ยวสําคัญ    1) คาเชารถ  2 วัน ๆ ละ 11,000 บาท 22,000               

       ชั้นปที่ 4  สามารถประยุกตความรู     จํานวน  1  ครั้ง    2) คาเบี้ยเลี้ยงและที่พัก 1,000                
       จากการศึกษาดูงานในการเรียน    3) คาของที่ระลึก 2,000                
       และการทํางาน

42. สนับสนุนการฝกทักษะ 44.1  เพื่อใหนักศึกษามีวัสดุ  อุปกรณ  1)  นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ รวมงบประมาณ -                  1,500,000        
     นักศึกษา       เอกสาร  ตํารา  เพียงพอตอการเรียน    ภาคปกติ  ที่ไดรับการฝกทักษะ งบดําเนินงาน -                  1,500,000        

      การสอนและการฝกทักษะใน     ในรายวิชาไมต่ํากวา  รอยละ 80  - คาวัสดุ -                  1,500,000        
    [1-1-0501-2-42]       สาขาวิชาที่ศึกษา    ของรายวิชาที่เปดสอน    1) วัสดุการศึกษา 1,500,000          

43. สนับสนุนการฝก 45.1 เพื่อชี้แจงนักศึกษาใหมีความเขาใจ 1)  นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ รวมงบประมาณ -                  200,000           
     ประสบการณวิชาชีพ       ในเรื่องการไปฝกงานในสถาน    ที่ออกฝกงาน  300 คน งบดําเนินงาน -                  200,000           

      ประกอบการ  - คาตอบแทน -                  20,000             
    [1-1-0501-2-43] 45.2 เพื่อใหนักศึกษาไดเรียนรูและเขาใจ    1) คาตอบแทนวิทยากร 20,000               

      ถึงการปรับพฤติกรรมตนเองกอนที่
      จะตองไปทํางานรวมกับผูอื่น  - คาใชสอย -                  120,000           
45.3 เพื่อใหนักศึกษาไดรับความรูเพิ่มเติม    1) อาหารวางและเครื่องดื่ม 20,000               
      ในเรื่องบุคลิก  มนุษยสัมพันธ    2) คาเบี้ยเลี้ยงที่พัก และยานพาหนะ 100,000             
      การอยูรวมกับผูอื่น

 - คาวัสดุ -                  60,000             
   1) วัสดุสํานักงาน 60,000               

44. สานสัมพันธฉันทนองพี่ 46.1 เพื่อเสริมสรางความสามัคคี 1)  จัดกิจกรรมสายสัมพันธนองพี่ รวมงบประมาณ -                  35,000             
     ชาวบัญชี       การชวยเหลือซ้ํากันและกันของ    300 คน   อยางนอย  1 ครั้ง งบดําเนินงาน -                  35,000             

      นักศึกษาสาขาการบัญชี  - คาตอบแทน -                  14,000             
    [1-1-0506-2-44] 46.2 เพื่อใหนักศึกษารูจักการเสียสละ    1) คาตอบแทนวิทยากร 14,000               

     การทําตัวใหเปนประโยชนตอ
     สังคมและหมูคณะ  - คาใชสอย -                  21,000             
46.3 เพื่อเพิ่มศักยภาพของนักศึกษา    1) คาอาหารกลางวันและอาหารวาง 21,000               
      สาขาการบัญชี
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45. อบรมการใชโปรแกรม 47.1 เพื่อใหนักศึกษามีความรูความเขาใจ 1)  จํานวนนักศึกษาที่เขาอบรม รวมงบประมาณ -                  100,000           
      SPSS สําหรับนักศึกษา       ในโปรแกรม  Spss สําหรับการวิจัย     ไมต่ํากวา  300 คน งบดําเนินงาน -                  100,000           
      คณะวิทยาการจัดการ 47.2  เพื่อใหนักศึกษามีทักษะดานการวิจัย 2)  ความพึงพอใจการจัดฝกอบรม  - คาตอบแทน -                  30,000             

   ไมตากวาระดับดี    1) คาตอบแทนวิทยากร 30,000               
    [1-1-0501-2-45]

 - คาใชสอย -                  50,000             
   1) คาจางทําเอกสาร 50,000               

 - คาวัสดุ -                  20,000             
   1) วัสดุสํานักงาน 20,000               

46. อบรมคุณธรรมจริยธรรม 48.1  เพื่อพัฒนาและเสริมสรางคุณธรรม 1)  จัดอบรมคุณธรรม จริยธรรมนักศึกษา รวมงบประมาณ -                  24,000             
     นักศึกษาสาขาการบัญชี        จริยะรรม    สาขาบัญชี 300 คน  อยางนอย 1 ครั้ง งบดําเนินงาน -                  24,000             

48 2 เพื่อเปนการปลกจิตสํานึกของการ คาตอบแทน 10 00048.2  เพอเปนการปลูกจตสานกของการ  - คาตอบแทน -                  10,000             
    [1-1-0506-2-46]        มีระเบียบวินัย    1) คาวิทยากร 10,000               

48.3  เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะ
       เหมาะสมที่จะประกอบวิชาชีพ  - คาใชสอย -                  13,000             
       บัญชี    1) คาอาหารกลางวันและอาหารวาง 6,000                

   2) คาเชารถ 3,000                
   3) คาเชาสถานที่ 4,000                

 - คาวัสดุ -                  1,000               
   1) คาวัสดุสํานักงาน 1,000                

47. อบรมจริยธรรมนักศึกษา 49.1  เพื่ออบรมใหนักศึกษามีคุณธรรม 1)  จัดอบรมจริยะรรมอยางนอยปละ 1 ครั้ง รวมงบประมาณ -                  20,000             
     นิเทศศาสตร       จริยธรรม  ที่ดีในการดําเนินชีวิต      จํานวน  50 คน งบดําเนินงาน -                  20,000             

      และการออกไปประกอบวิชาชีพ  - คาใชสอย -                  15,000             
    [1-1-0507-2-47]       ในอนาคต    1) คายานพาหนะ 13,500               

   2) คาเบี้ยเลี้ยง 1,000                
   3) คาของที่ระลึก 500                   

 - คาวัสดุ -                  5,000               
   1) คาวัสดุสํานักงาน 5,000                
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แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 
คณะวิทยาการจัดการ

โครงการ/กิจกรรม/ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด / เปาหมาย หมวดรายจาย/รายการ
รหัสงบประมาณ ภาระงานประจํา ยุทธศาสตร

งบประมาณตาม

48. อบรมพัฒนาความเปนผูนํา 51.1  เพื่อเสริมทักษะความเปนผูนําใหกับ 1)  จัดอบรมพัฒนาความเปนผูนํา รวมงบประมาณ -                  50,000             
     คุณธรรมและจริยธรรม        นักศึกษาสาขาการจัดการทั่วไป    คุณธรรมและจริยธรรม อยางนอย งบดําเนินงาน -                  50,000             
     นักศึกษาสาขาการจัดการทั่วไ51.2  เพื่อพัฒนาทักษะการดํารงชีวิตและ     1 ครั้ง  - คาตอบแทน -                  3,600               

       การทํางานของนักศึกษา    1) คาตอบแทนวิทยากร 3,600                
    [1-1-0502-2-48] 51.3  เพื่อเสริมความรูดานคุณธรรมและ

      จริยธรรม  - คาใชสอย -                  25,000             
   1) คาอาหารกลางวันและอาหารวาง 15,000               
   2) คาของที่ระลึก 1,000                
   3) คายานพาหนะ 6,000                
   4) คาจางทําเอกสาร 3,000                

 - คาวัสดุ -                  21,400             
   1) คาวัสดุสํานักงาน 21,400               

49. อบรมมารยาทไทยนักศึกษา 52.1  เพื่อสงเสริมใหนักศึกษาไดเรียนรู 1)  จัดอบรมมารยาทไทย อยางนอย 1 ครั้ง รวมงบประมาณ -                  15,000             
     สาขาการตลาด       มารยาทไทยเกี่ยวกับการไหว งบดําเนินงาน -                  15,000             

      การกราบ  การเดิน การยืน การพูด  - คาตอบแทน -                  5,000               
    [1-1-0504-2-49]       ที่ถูกตองเหมาะสม    1) คาตอบแทนวิทยากร 5,000                

52.1  เพื่อสงเสริมใหนักศึกษาเห็นความ
      สําคัญของการแตงกายที่ถูกระเบียบ  - คาใชสอย -                  8,000               
      มากขึ้น    1) คาอาหารกลางวันและอาหารวาง 8,000                

 - คาวัสดุ -                  2,000               
   1) คาวัสดุสํานักงาน 2,000                

50. สนับสนุนการดําเนินงาน 53.1 เพื่อประสานงาน ประชุม ภายในและ 1)  นักศึกษาทุกชั้นป  2400 คน รวมงบประมาณ 780,100          -                   
     คณะวิทยาการจัดการ      ภายนอกหนวยงาน 2)  ความพึงพอใจของการรับบริการ งบดําเนินงาน 780,100          -                   

   ไมต่ํากวาระดับดี  - คาตอบแทน 50,000            -                   
    [2-1-0501-1-50]    1)  คาตอบแทนวิทยากร 50,000              

 - คาใชสอย 280,100          -                   
   1) คาจางทําเอกสาร 100,000            
   2) คาซอมแซมครุภัณฑ 130,100            
   3) คาอาหารกลางวันและอาหารวาง 50,000              

 - คาวัสดุ 450,000          -                   
   1) คาวัสดุสํานักงาน 450,000            
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แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 
คณะวิทยาการจัดการ

โครงการ/กิจกรรม/ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด / เปาหมาย หมวดรายจาย/รายการ
รหัสงบประมาณ ภาระงานประจํา ยุทธศาสตร

งบประมาณตาม

51. พัฒนาบุคลากร 54.1  เพื่อหึคณาจารยในคณะฯ ไดมี 1)  คณาจารยในคณะฯ อบรม  สัมมนา รวมงบประมาณ -                  400,000           
     คณะวิทยาการจัดการ       การพัฒนาวิชาการตาง ๆ  เพิ่มขึ้น     วิชาการตาง ๆ   30 คน งบดําเนินงาน -                  400,000           

      ตลอดเวลา 2)  เจาหนาที่ในคณะฯ อบรม สัมมนา  - คาใชสอย -                  400,000           
    [2-1-0501-2-51]     ดานตาง ๆ  8 คน    1) คาลงทะเบียน 100,000             

   2) คาเบี้ยเลี้ยง ที่พักและยานพาหนะ 300,000             

52. บริหารจัดการสําหรับ 55.1 เพื่อประสานงาน ประชุม ภายในและ 1)  นักศึกษาทุกชั้นป  480 คน รวมงบประมาณ 3,853,400       -                   
     นักศึกษา กศ.บป.      ภายนอกหนวยงาน ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ งบดําเนินงาน 3,853,400       -                   
     คณะวิทยาการจัดการ    ความพึงพอใจของการรับบริการ  - คาตอบแทน 2,940,000       -                   

ไมต่ํากวาระดับดี    1) คาตอบแทนการสอน 2,440,000         
    [3-1-0501-1-52]    2) คาตอบแทนการดําเนินงาน 500,000            

- คาใชสอย 200,000 -  คาใชสอย 200,000                             
   1) คาจางทําเอกสารประกอบการสอน 100,000            
   2) คาเบี้ยเลี้ยงที่พักและยานพาหนะ 100,000            

 - คาวัสดุ 713,400          -                   
   1) คาวัสดุสํานักงาน 413,400            
   2) คาวัสดุการศึกษา 300,000            

53. จัดการเรียนการสอน 59.1  เพื่อใหบริหารภายในทองถิ่น 1)  เพื่อใหบริหารภายในทองถิ่น รวมงบประมาณ -                  900,400           
       Ex. B.B.A ศูนยสุพรรณบุรี        ไดนําความรูไปพัฒนา     ไดนําความรูไปพัฒนาประสิทธิภาพ งบดําเนินงาน -                  900,400           

       ประสิทธิภาพในดานการบริหารงาน     ในดานบริหารงานไดดียิ่งขึ้น  - คาตอบแทน -                  430,000           
    [3-1-0501-2-53]       ไดดียิ่งขึ้น    1) คาตอบแทนการสอน 280,000             

   2) คาตอบแทนวิทยากร 30,000               
   3) คาตอบแทนการดําเนินการ 120,000             

 - คาใชสอย -                  370,000           
   1) คาพาหนะ 80,000               
   2) คาเชาสถานที่ 250,000             
   3) คาใชจายในการจัดอบรม ประชุม สัมมนา 40,000               

 - คาวัสดุ -                  100,400           
   1) คาวัสดุตํารา 90,000               
   2) คาวัสดุการศึกษา 10,400               
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แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 
คณะวิทยาการจัดการ

โครงการ/กิจกรรม/ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด / เปาหมาย หมวดรายจาย/รายการ
รหัสงบประมาณ ภาระงานประจํา ยุทธศาสตร

งบประมาณตาม

54. จัดการเรียนการสอนสําหรับ 57.1 เพื่อใหนักบริหารภายในทองถิ่น 1)  นักศึกษาโครงการจัดการศึกษา รวมงบประมาณ -                  2,431,400        
     นักบริหารธุรกิจ (Ex. B.B.A)      ไดนําความรูไปเสริมสรางประสิทธิภาพ    สําหรับผูบริหาร (Ex.BBA.) งบดําเนินงาน -                  2,431,400        

     ในการบริหารงานไดดียิ่งขึ้น  - คาตอบแทน -                  2,100,000        
    [3-1-0501-2-54]    1) คาตอบแทนการสอน 1,700,000          

   2) คาตอบแทนวิทยากร 100,000             
   3) คาตอบแทนการดําเนินการ 300,000             

 - คาใชสอย -                  100,000           
   1) คาใชจายในการจัดอบรม ประชุม สัมมนา 100,000             

 - คาวัสดุ -                  231,400           
   1) คาวัสดุตํารา 200,000             
   2) คาวัสดุการศึกษา 31,400               

55. จัดการศึกษาเฉพาะทาง 58.1 เพื่อผลิตบุคลากรทางการบญัชีใหมี 1)  นักศึกษาโครงการจัดการศึกษา รวมงบประมาณ -                  801,400           
     หลักสูตรปริญญาตรี       คุณสมบัติตามพระราชบัญญัติ     เฉพาะทาง หลักสูตรปริญญาตรี งบดําเนินงาน -                  801,400           
     สาขาบัญชี       การบัญชี พ.ศ.2543      สาขาบัญชี 60 คน  - คาตอบแทน -                  640,000           

   1) คาตอบแทนการสอน 500,000             
    [3-1-0501-2-55]    2) คาตอบแทนวิทยากร 20,000               

   3) คาตอบแทนการดําเนินการ 120,000             

 - คาใชสอย -                  50,000             
   1) คาใชจายในการจัดอบรม ประชุม สัมมนา 50,000               

 - คาวัสดุ -                  111,400           
   1) คาวัสดุตํารา 100,000             
   2) คาวัสดุการศึกษา 11,400               
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แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 
คณะวิทยาการจัดการ

โครงการ/กิจกรรม/ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด / เปาหมาย หมวดรายจาย/รายการ
รหัสงบประมาณ ภาระงานประจํา ยุทธศาสตร

งบประมาณตาม

56. จัดการศึกษาหลักสูตร 59.1 เพื่อผลิตบุคลากรทางดาน 1)  นักศึกษาโครงการหลักสูตรบริหาร รวมงบประมาณ -                  1,645,500        
     บริหารธุรกิจ       บริหารธุรกิจใหมีความรู ความสามารถ    ธุรกิจ (Modern Management) งบดําเนินงาน -                  1,645,500        

      และนําไปประยุกตใชในการปฏิบัติงาน     40 คน  - คาตอบแทน -                  1,300,000        
    [3-1-0501-2-56]       ไดอยางเหมาะสม    1) คาตอบแทนการสอน 1,000,000          

   2) คาตอบแทนการดําเนินการ 300,000             

 - คาใชสอย -                  100,000           
   1) คาใชจายในการจัดอบรม ประชุม สัมมนา 100,000             

 - คาวัสดุ -                  245,500           
   1) คาวัสดุตํารา 200,000             
   2) คาวัสดุการศึกษา 45,500               

57. บริหารจัดการสําหรับนัก 60.1 เพื่อประสานงาน ประชุม ภายในและ 1)  นักศึกษาภาคสมทบ/พิเศษ 120 คน รวมงบประมาณ 1,341,600       -                   
     ศึกษาภาคสมทบ       ภายนอกหนวยงาน 2)  ความพึงพอใจของการรับบริการ งบดําเนินงาน 1,341,600       -                   
     คณะวิทยาการจัดการ    ไมต่ํากวาระดับดี  - คาตอบแทน 720,000          -                   

   1) คาตอบแทนการสอน 600,000            
    [5-1-0501-1-57]    2) คาตอบแทนการดําเนินงาน 120,000            

 - คาใชสอย 100,000          -                   
   1) คาจางทําเอกสารประกอบการสอน 100,000            

 - คาวัสดุ 521,600          -                   
   1) คาวัสดุสํานักงาน 221,600            
   2) คาวัสดุการศึกษา 300,000            
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แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 
คณะวิทยาการจัดการ

โครงการ/กิจกรรม/ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด / เปาหมาย หมวดรายจาย/รายการ
รหัสงบประมาณ ภาระงานประจํา ยุทธศาสตร

งบประมาณตาม

58. จัดการศึกษาระดับบัณฑิต 61.1 เพื่อประสานงาน ประชุม ภายในและ 1)  นักศึกษาภาคสมทบ/พิเศษ 20 คน รวมงบประมาณ 2,602,900       -                   
     ศึกษา      ภายนอกหนวยงาน 2)  ความพึงพอใจของการรับบริการ งบดําเนินงาน 2,602,900       -                   

   ไมต่ํากวาระดับดี  - คาตอบแทน 1,200,000       -                   
    [6-1-0501-1-58]    1) คาตอบแทนการสอน 900,000            

   2) คาตอบแทนการดําเนินงาน 300,000            

 - คาใชสอย 700,000          -                   
   1) คาเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ 300,000            
   2) คาจางทําเอกสารประกอบการสอน 100,000            
   3) คาใชจายในการจัดอบรม ประชุม สัมมนา 300,000            

 - คาวัสดุ 702,900          -                   
   1) คาวัสดุสํานักงาน 402,900            

2) คาวัสดการศึกษา 300 000   2) คาวสดุการศกษา 300,000            

แผนงาน : บริการวิชการแกสังคม 177,000            
งาน : งานเผยแพรความรูและบริการวิชาการ -                    177,000            

59. พัฒนาเชิงปฏิบัตินักจัด 34.1  เพื่อใหความรูเกี่ยวกับการจัดรายการ รวมงบประมาณ -                  50,000             
     รายการวิทยุชุมชน        วิทยุกระจายเสียง งบดําเนินงาน -                  50,000             

34.2  เพื่อฝกปฏิบัติเกี่ยวกับการออกเสียง  - คาตอบแทน -                  25,200             
    [1-2-0501-2-59]       ในการจัดรายการที่ถูกตอง    1) คาตอบแทนวิทยากร 25,200               

34.3  เพื่อใหนักจัดรายการสามารถนําการ
       อบรมไปประยุกตใชในการพัฒนา  - คาใชสอย -                  14,400             
       การจัดรายการใหมีความนาเชื่อถือ    1) คายานพาหนะ 10,000               
       และเปนที่ยอมรับมากขึ้น    2) คาจางทําเอกสาร 4,400                

 - คาวัสดุ -                  10,400             
   1) คาวัสดุสํานักงาน 10,400               
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แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 
คณะวิทยาการจัดการ

โครงการ/กิจกรรม/ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด / เปาหมาย หมวดรายจาย/รายการ
รหัสงบประมาณ ภาระงานประจํา ยุทธศาสตร

งบประมาณตาม

60. พัฒนาเชิงปฏิบัติการพัฒนา 33.1  เพื่อใหความรูในการบริหารงาน 1)  จัดอบรมผูนําชุมชนในเขตจังหวัด รวมงบประมาณ -                  100,000           
     ประสิทธิภาพในการทํางาน       และปรับบุคลิกภาพใหแกผูนําชุมชน     เพชรบุรีหรือประจวบคีรีขันธ งบดําเนินงาน -                  100,000           
     ของผูนําชุมชน 33.2  เพื่อใหผูนําชุมชนมีการสรางเครือขาย     อยางนอย 1 ครั้ง  ระยะเวลา 2 วัน  - คาตอบแทน -                  42,000             

     ในการทํางาน     ผูนําชุมชน  200  คน    1) คาตอบแทนวิทยากร 42,000               
    [1-2-0501-2-60] 33.3  เพื่อใหผูนําชุมชน

 - คาใชสอย -                  38,000             
   1) คาเบี้ยเลี้ยง 3,000                
   2) คาที่พักและยานพาหนะ 10,000               
   3) คาจางทําเอกสาร 25,000               

 - คาวัสดุ -                  20,000             
   1) คาวัสดุสํานักงาน 20,000               

61. อบรมเทคนิคการเขียน 50.1  เพื่อใหผูเขารับการอบรมมีความรู 1)  อบรมเทคนิคการเขียนรายงาน รวมงบประมาณ -                  27,000             
     รายงานของผูตรวจบญัชีและ        ความเขาใจเกี่ยวกับเทคนิคในการ    ผูสอบบัญชี 100 คน  อยางนอย 1 ครั้ง งบดําเนินงาน -                  27,000             
     การแสดงรายงานใน        สอบบัญชี การเขียนรายงานของ  - คาตอบแทน -                  12,000             
     หมายเหตุประกอบการเงิน        ผูสอบบัญชีและรายการที่ดอง    1) คาวิทยากร 12,000               

       จัดแสดงไวในหมายเหตุประกอลงบ
    [1-2-0501-2-61]        การเงิน  - คาใชสอย -                   15,000               

50.2  เพื่อใหผูเขารับการอบรมสามารถ    1) คาอาหารกลางวันและอาหารวาง 7,000                
      พัฒนาทักษะการเขียนรายงานของ    2) คาเชาสถานที่ 4,000                
      ผูสอบบัญชีไดอยางมีประสิทธิภาพ    3) คาจางทําเอกสารประกอบการอบรม 4,000                
50.3  เพื่อใหผูเขารับการอบรมมีความ
      พรอมกอนออกไปฝกประสบการณ
      ในสํานักงานบัญชีและสอบบญัชี
      พรอมทั้งเขาสูตลาดแรงงานตอไป
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แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 
คณะวิทยาการจัดการ

โครงการ/กิจกรรม/ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด / เปาหมาย หมวดรายจาย/รายการ
รหัสงบประมาณ ภาระงานประจํา ยุทธศาสตร

งบประมาณตาม

แผนงบประมาณ : สนับสนุนดานวิทยาศาสตรเทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม -                  880,000           
แผนงาน : วิจัย -                  880,000           

งาน : วิจัยเพื่อสรางองคความรู -                  880,000           
62. สนับสนุนผลงานวิจัยและ 62.1  เพื่อพัฒนาศุกยภาพการวิจัยจอง 1)  งานวิจัย  3 เริ่อง รวมงบประมาณ -                  300,000           
     ผลงานทางวิชาการ      คณาจารยคณะวิทยาการจัดการ 2) ผูชวยศาสตราจารย 3 คน งบดําเนินงาน -                  300,000           

62.2  เพื่อสรางแรงจูงใจใหคณาจารยใน 3)  รองศาสตราจารย 1 คน  - คาใชสอย -                  200,000           
    [1-4-0501-2-62]      คณะวิทยาการจัดการสรางสรรคผลงาน 4)  บทความ  10 เรื่อง    1) คาจางทําเอกสาร 100,000             

     ทางวิชาการเพื่อดํารงตําแหนง    2) คาจางประเมินผล 48,000               
     ทางวิชาการที่สูงขึ้น    3) คาจางเก็บขอมูล 40,000               

   4) คาเชารถ 12,000               

 - คาวัสดุ -                  100,000           
   1) คาวัสดุสํานักงาน 100,000             

63. สนับสนุนศูนยวิจัยและ 63.1  เพื่อเปนแหลงรวบรวมขอมูลที่สําคัญ 1)  งานวิจัย  3 เรื่อง รวมงบประมาณ -                  200,000           
     ขอมูลทองถิ่น       ดานธุรกิจของจังหวัดเพชรบุรี 2)  ขอมูลทองถิ่น  3 ประเภท งบดําเนินงาน -                  200,000           

63.2  เพื่อสรางองคความรูจากงานวิจัย    วัด  อาหารหวาน  อาหารคาว  - คาใชสอย -                  100,000           
    [1-4-0501-2-63]       ที่เปนประโยชน    1) คาจางทําเอกสาร 40,000               

   2) คาจางประเมินผล 20,000               
   3) คาเชารถ  12,000               
   4) คาจางเก็บขอมูล 28,000               

 - คาวัสดุ -                  100,000           
   1) คาวัสดุสํานักงาน 100,000             
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แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 
คณะวิทยาการจัดการ

โครงการ/กิจกรรม/ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด / เปาหมาย หมวดรายจาย/รายการ
รหัสงบประมาณ ภาระงานประจํา ยุทธศาสตร

งบประมาณตาม

64. อุดหนุนทุนการวิจัย 64. เพื่อสงเสริมการทําวิจัยของบุคลากร 1) จํานวนโครงการวิจัย 1 เรื่อง รวมงบประมาณ -                  380,000           
     คณะวิทยาการจัดการ    ทางการศึกษาของมหาวิทยาลัย งบเงินอุดหนุน -                  380,000           

   เรื่อง การวิจัยและพัฒนาการกําหนด  - เงินอุดหนุนทั่วไป -                  380,000           
    [2-4-0501-2-64]    ยุทธศาสตรการจัดการตนทุน    1) เงินอุดหนุนการวิจัย 1 โครงการ 380,000             

   ที่เหมาะสมของผูประกอบการ
   ธุรกิจขนาดยอมในภาค
   ตะวันตกเพื่อเพิ่มขีดความ
   สามารถในการแขงขัน

รวมทั้งสิ้น 13,860,000     12,978,700      
26,838,700      
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แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 
คณะ คณะวิทยาศาสตรฯ

โครงการ/กิจกรรม/ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด / เปาหมาย หมวดรายจาย/รายการ
รหัสงบประมาณ ภาระงานประจํา ยุทธศาสตร

แผนงบประมาณ : เรงรัดปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต 6,516,400         2,329,800      
แผนงาน : จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา 6,516,400         2,329,800      

งาน :  สนับสนุนการจัดการศึกษา 6,516,400         2,329,800      
1. การบริหารงานทั่วไปสํานักงาน 1.1 เพื่อจัดหาและเตรียมความพรอมดาน 1) จํานวนบุคลากร 26 คน จํานวนครุภัณฑ รวมงบประมาณ 3,904,300       -                 
   คณบดีคณะวิทยศาสตร ฯ (1)     บุคลากรและครุภัณฑ ในการสนับสนุน    9 รายการ งบบุคลากร 3,070,400       -                 

    ภารกิจและคณะภายใตความพึงพอใจ 2) ความพรอมบุคลากร รอยละ 80  - คาจางพนักงานมหาวิทยาลัย 3,070,400       
    [1-1-0601-1-01]     ของบุคลากรภายในคณะ    ความพรอมครุภัณฑ รอยละ 80    1) พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ 14 คน 2,084,400         

   ความพึงพอใจของบุคลากรภายในคณะ    2) พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน 12 คน 986,000            
   ( 5 ระดับ ) มากกวา 3.50 
3) การดําเนินงานตามเปาหมาย 1 ป งบดําเนินงาน 203,400          -                 

     งบประมาณ  - คาใชสอย 183,400          
4) คาใชจายบุคลากรตอหัว 127,000บาท    1) คาใชจายในกสนพัฒนาบุคลากรสายผูสอน 120,000            
   คาใชจายครุภัณฑตอรายการ 75,000    2) คาใชจายในการพัฒนาบุคลากรสายสนับสน 63,400              

งบประมาณตาม

   บาท
 - คาสาธารณูปโภค 20,000            -                 
   1) คาโทรศัพท 20,000              

งบลงทุน 630,500          -                 
 - คาครุภัณฑ 630,500          -                 
   1) เครื่องไมโครคอมพิวเตอร 13 เครื่อง 286,000            
   2) เครื่องไมโครคอมพิวเตอร PC 1 เครื่อง 27,000              
   3) เครื่องถายเอกสาร 1 เครื่อง 33,000              
   4) ตูลอกเกอร 2 ตู 15,000              
   5) เครื่องวัดความเปนกรดดาง 1 เครื่อง 50,000              
   6) ลําโพงและไมโครโฟน 1 ชุด 15,000              
   7) เตาอบ 2 ถาด 1 เครื่อง 25,500              
   8) เครื่องตีไข ( 10 ลิตร ) 1 เครื่อง 25,000              
   9) เตาครัวไทย 2 หัว 24,000              
  10) เครื่องปรับอากาศขนาด 25,000 BTU
       จํานวน 3 เครื่อง 105,000            
  11) เครื่องปรับอากาศขนาด 18,000BTU 25,000              

6 - 87



แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 
คณะ คณะวิทยาศาสตรฯ

โครงการ/กิจกรรม/ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด / เปาหมาย หมวดรายจาย/รายการ
รหัสงบประมาณ ภาระงานประจํา ยุทธศาสตร

งบประมาณตาม

2. บริหารงานศูนยวิทยาศาสตร ฯ (12.1 เพื่อใหมีผูมาใชบริการทางวิทยาศาสตร 1) จํานวนนักศึกษาที่รับบริการ 500 คน รวมงบประมาณ 1,046,800       -                 
    และเทคโนโลยี    จํานวนผูวิจัยมาใชบริการ 5 คน งบบุคลากร 766,800          -                 

    [1-1-0601-1-02] 2.2 เพื่อใหการบริการทางวิทยาศาสตรและ    จํานวนผูนําตัวอยางมาวิเคราะห50  - คาจางพนักงานมหาวิทยาลัย 766,800          
    เทคโนโลยีมีคุณภาพ    ตัวอยาง จํานวนผูมาใชบริการวิชาการ    1) คาจางพนักงานมหาวิทยาลัย  8 อัตรา 766,800            
2.3 เพื่อใหผูใชบริการมีความพึงพอใจ    500 คน 

2) คุณภาพการใชบริการ รอยละ 70 งบลงทุน 280,000          -                 
   ความพึงพอใจผูใชบริการ มากวา3.50  - คาครุภัณฑ 280,000          -                 
3) นักศึกษาผานตามเปาหมาย    1) คาอางน้ําควบคุมอุณหภูมิเพื่อทดสอบ
    1 ปงบประมาณ       เชื้อโคลิฟอรม 1 เครื่อง 280,000            
4) คาใชจายรายหัว1,000บาท

3. การบริหารงานทั่วไปสํานักงาน 3.1 เพื่อจัดหาและเตรียมความพรอมดาน 1) จํานวนบุคลากร 33 คน จํานวนเอกสาร รวมงบประมาณ 716,300          -                 
คณบดีคณะวิทยศาสตร ฯ (2) บคลากร เอกสาร ครภัณฑ หองเรียน 10 000 ชด จํานวนครภัณฑ 10 รายการ งบดําเนินงาน 716 300   คณบดคณะวทยศาสตร ฯ (2)    บุคลากร เอกสาร ครุภณฑ หองเรยน    10,000 ชุด จานวนครุภณฑ 10 รายการ งบดาเนนงาน 716,300          -                 

   หองปฏิบัติการ หองประชุม ภูมิทัศน    จํานวนหองเรียน10หอง จํานวนหอง  - คาใชสอย 408,500          -                 
    [2-1-0601-1-03]    สาธารณูปโภค และคุณภาพการดําเนิน    ปฏิบัติการ 5 หอง จํานวนหองประชุม    1) คาใชจายในการพัฒนาบุคลากรสายผูสอน 150,000            

   การสนับสนุนภารกิจและคณะภายใต    2 หอง จํานวนภูมิทัศน 2 แหง จํานวน    2) คาใชจายในการพัฒนาบุคลากรสายสนับสน 20,000              
   ความพึงพอใจของผูใชบุคลากรภายใน    สาธารณูปโภค 1 รายการจํานวนกระบวน    3) คาใชจายในการพัฒนาผูบิรหารสาขาวิชา 50,000              
   คณะ    การควบคุมคุณภาพ 3 รายการ ความ    4) คาซอมแซมครุภัณฑและอาคาร 128,500            

   พึงพอใจของบุคลากรภายในคณะ    5) คาไปราชการนิเทศนักศึกษา 30,000              
   ( 5 ระดับ) มากกวา 3.50    6) คาใชจายในการการประเมินตนเอง 15,000              
2) ความพรอมบุคลากร รอยละ 80    7) คารับรองปฏิบัติราชการ 10,000              
   ความพรอมเอกสาร รอยละ80 ความ    8) คาใชจายในการจัดทํารายงานตรวจสอบภา 5,000                
   พรอมครุภัณฑ รอยละ80 ความพรอม
   หองเรียน รอยละ80 ความพรอมหอง  - คาวัสดุ 307,800          -                 
   ปฏิบัติการ รอยละ80 ความพรอมหอง    1) คาวัสดุสํานักงาน 155,100            
   ประชุม รอยละ90 ความพรอมภูมิทัศน    2) คาวัสดุตํารา 152,700            
   รอยละ90 ความพรอมสาธารณูปโภค 
   รอยละ90 ความพรอมคุณภาพดําเนิน
   งาน รอยละ 70 ความพึงพอใจของ
   บุคลากรในคณะ(5ระดับ)มากวา3.50
3) การดําเนินงานตามเปาหมาย 
   1 ปงบประมาณ
4) คาใชจายตอคน 20,500บาท
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แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 
คณะ คณะวิทยาศาสตรฯ

โครงการ/กิจกรรม/ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด / เปาหมาย หมวดรายจาย/รายการ
รหัสงบประมาณ ภาระงานประจํา ยุทธศาสตร

งบประมาณตาม

4. บริหารงานศูนยวิทยาศาสตร ฯ (24.1 เพื่อใหมีผูมาใชบริการทางวิทยาศาสตร 1) จํานวนนักศึกษาที่รับบริการ 500 คน รวมงบประมาณ 43,800            -                 
    และเทคโนโลยี    จํานวนผูวิจัยมาใชบริการ 5 คน งบดําเนินงาน 43,800            -                 

    [2-1-0601-1-04] 4.2 เพื่อใหการบริการทางวิทยาศาสตรและ    จํานวนผูนําตัวอยางมาวิเคราะห50  - คาวัสดุ 43,800            -                 
    เทคโนโลยีมีคุณภาพ    ตัวอยาง จํานวนผูมาใชบริการวิชาการ    1) คาวัสดุสํานักงาน 3,800                
4.3 เพื่อใหผูใชบริการมีความพึงพอใจ    500 คน    2) คาวัสดุวิทยาศาสตร 40,000              

2) คุณภาพการใชบริการ รอยละ 70 
   ความพึงพอใจผูใชบริการ มากวา3.50
3) นักศึกษาผานตามเปาหมาย
    1 ปงบประมาณ
4) คาใชจายรายหัว50บาท

5. การประชุมสัมมนาวิชาการ 5.1 เพื่อใหบุคลากรในสถาบันและภายนอก 1) จํานวนผูเขาประชุม 50 คน รวมงบประมาณ -                   40,000           
คณะวิทยาศาสตร ฯ ไดเขารวมสัมมนา จํานวนเรื่องที่นําเสนอ 5 เรื่อง งบดําเนินงาน - 40 000   คณะวทยาศาสตร ฯ     ไดเขารวมสมมนา    จานวนเรองทนาเสนอ 5 เรอง งบดาเนนงาน -                   40,000           

5.2 เพื่อใหไดเสนอเรื่องที่วิจัยและ 2) ความพึงพอใจ (5ระดับ)มากกวา 3.50  - คาตอบแทน -                   10,000           
    [2-1-0601-2-05]     เทคโนโลยีใหม 3) การดําเนินงานตามเปาหมาย    1) คาตอบแทนวิทยากร 10,000             

5.3 เพื่อใหผูเขารวมประชุมมีความพึงพอใจ    1ปงบประมาณ
4) คาใชจายรายหัว 800 บาท  - คาใชสอย -                   30,000           

   1) คาจางทําเอกสาร 10,000             
   2) คาอาหาร 20,000             

6. การพัฒนาหลักสูตร 6.1 เพื่อใหการพัฒนาหลักสูตรมีสวนรวมจาก 1) จํานวนหลักสูตร 1 สาขา รวมงบประมาณ -                   20,000           
   คณะวิทยาศาสตร ฯ     ภายนอก 2) จํานวนผูประสงคจะเขาเรียน 50 คน งบดําเนินงาน -                   20,000           

6.2 เพื่อใหไดหลักสูตรจากการมีสวนรวมที่    ความพึงพอใจผูมีสวนรวมและผูวิพากย  - คาตอบแทน -                   15,000           
    [2-1-0601-2-06]     เปนที่ตองการของตลาดแรงงาน    หลักสูตร มากกวา 3.50    1) คาตอบแทนวิทยากร 10,000             

3) การดําเนินงานตามเปาหมาย    2) คาอาหารทําการนอกเวลา 5,000               
   1ปงบประมาณ
4) คาใชจายตอหลักสูตร 20,000 บาท  - คาวัสดุ -                   5,000             

   1) คาวัสดุสํานักงาน 5,000               
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แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 
คณะ คณะวิทยาศาสตรฯ

โครงการ/กิจกรรม/ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด / เปาหมาย หมวดรายจาย/รายการ
รหัสงบประมาณ ภาระงานประจํา ยุทธศาสตร

งบประมาณตาม

7. แขงขันกีฬาดอนขังใหญเกมส 7.1 เพื่อใหนักศึกษาเขารวมกิจกรรม 1) จํานวนนักศึกษา500 คน รวมงบประมาณ -                   55,000           
   ของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร     แขงกีฬา 2) นักศึกษาไดคุณนิสัยที่ดีผานเกณฑ งบดําเนินงาน -                   55,000           

7.2 นักศึกษาไดคุณนิสัยที่ดีจากการ    รอยละ80 นักศึกษามีความพึงพอใจ  - คาใชสอย -                   20,000           
    [2-1-0601-2-07]     แขงกีฬา    ( 5ระดับ) มากกวา 3.50   1) คาใชจายในการจัดการแขงขัน 20,000             

7.3 นักศึกษาที่เขารวมกิจกรรมมีความ 3) การดําเนินงานตามเปาหมาย
    พึงพอใจ    1 ปงบประมาณ  - คาวัสดุ -                   35,000           

4) คาใชจายรายหัว 110 บาท   1) คาวัสดุสํานักงาน 15,000             
  2) คาวัสดุวิทยาศาสตร 20,000             

8. คายพุทธบุตร นักศึกษา 8.1 เพื่อใหนักศึกษาเขารวมกิจกรรม 1) จํานวนนักศึกษา 150 คน รวมงบประมาณ -                   35,000           
   คณะวิทยาศาสตร ฯ 8.2 นักศึกษาไดแนวทางปฏิบัติใจเปนสุข 2) แนวทางปฏิบัติใหเปนสุข รอยละ80 งบดําเนินงาน -                   35,000           

8.3 นักศึกษาที่เขารวมกิจกรรมมี    นักศึกษามีความพึงพอใจ ( 5ระดับ)  - คาตอบแทน -                   2,000             
[2 1 0601 2 08] ความพึงพอใจ มากกวา 3 50 1) คาตอบแทนวิทยากร 2 000    [2-1-0601-2-08]     ความพงพอใจ    มากกวา 3.50    1) คาตอบแทนวทยากร 2,000               

3) การดําเนินงานตามเปาหมาย
   1ปงบประมาณ  - คาใชสอย -                   33,000           
4) คาใชจายรายหัว 300 บาท    1) คาอาหารวาง 4 เมื้อ ( 150 คน ) 6,000               

   2) คาอาหาร 4 มื้อ ( 150 คน) 14,000             
   3) คาเชารถ 12,000             
   4) คาเชาสถานที่ 1,000               

9. โครงการอนุรักษพรรณพืช 9.1 เพื่อเก็บรักษาพันธพืช 1) จํานวนพันธุพืช 50 ชนิด รวมงบประมาณ -                   10,000           
9.2 เพื่อรักษาพันธุพืชที่ใชดานวิชาการ 2) พันธุพืชที่ใชทางวิชาการ รอยละ 80 งบดําเนินงาน -                   10,000           

    [2-1-0601-2-09] 9.3 เพื่อใหผูใชบริการมีความพึงพอใจ    ความพึงพอใจ (5ระดับ)มากกวา 3.50  - คาตอบแทน -                   1,000             
3) การดําเนินงานตามเปาหมาย    1) คาจางนักศึกษา 1,000               
   1ปงบประมาณ
4) คาใชจายตอชนิด 200 บาท  - คาใชสอย -                   9,000             

   1) คาวัสดุการเกษตร 9,000               
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แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 
คณะ คณะวิทยาศาสตรฯ

โครงการ/กิจกรรม/ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด / เปาหมาย หมวดรายจาย/รายการ
รหัสงบประมาณ ภาระงานประจํา ยุทธศาสตร

งบประมาณตาม

10. จัดทําวารสารรวิทยาศาสตร ฯ 10.1 เพื่อจัดทําวารสารวิทยาศาสตร 1) จํานวนวารสาร 200 เลม รวมงบประมาณ -                   40,000           
10.2 เพื่อใหอาจารยและผูสนใจสงบทความ    จํานวนบทความ 10 เรื่อง งบดําเนินงาน -                   40,000           

    [2-1-0601-2-10]       ลงตีพิมพ 2) คุณภาพของวารสาร รอยละ80  - คาใชสอย -                   40,000           
    10.3 เพื่อใหผูมีสวนรวมดําเนินการพึงพอใจ    ความพึงพอใจของผูมีสวนรวมดําเนินการ   1) คาจางทําเอกสาร 40,000             

    (5ระดับ)มากกวา 3.50 
3) การดําเนินงานตามเปาหมาย
   1ปงบประมาณ
4) คาใชจายตอเลม 200 บาท

11. จัดสัปดาหวิทยาศาสตร 11.1 เพื่อใหสาธารณชนเขารวมกิจกรรม 1) จํานวนผูเขารวมกิจกรรม2000 คน รวมงบประมาณ -                   50,000           
     สวนภูมิภาค 11.2 เพื่อจัดกิจกรรมทางวิทยาศาสตรและ     จํานวนกิจกรรม 10 กิจกรรม งบดําเนินงาน -                   50,000           

      เทคโนโลยี 2) ความพึงพอใจ (5ระดับ)มากกวา 3.50  - คาใชสอย -                   5,000             
    [2-1-0601-2-11] 11.3 เพื่อใหผูเขารวมกิจกรรม 3) การดําเนินงานตามเปาหมาย    1) คาจางถายเอกสาร 5,000               

มีความพึงพอใจ 1ปงบประมาณ      มความพงพอใจ    1ปงบประมาณ
4) คาใชจายรายหัว 25 บาท  - คาวัสดุ -                   45,000           

   1) คาวัสดุสํานักงาน 20,000             
   2) คาวัสดุวิทยาศาสตร 5,000               
   3) คาวัสดุกอสราง 5,000               
   4) คาวัสดุการเกษตร 5,000               
   5) คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร 5,000               
   6) คาวัสดุไฟฟาและวิทยุ 5,000               

12. ปฐมนิเทศและปจฉิมนิเทศ 12.1 เพื่อใหนักศึกษาไดเขารวมกิจกรรม 1) จํานวนนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรมการ รวมงบประมาณ -                   40,000           
     นักศึกษาคณะวิทยาศาสตรฯ       การปฐมนิเทศและปจฉิมนิเทศ     ปฐมนิเทศ 150 คน จํานวนนักศึกษาที่ งบดําเนินงาน -                   40,000           

12.2 เพื่อใหนักศึกษามีความรูดานบทบาท     เขารวมกิจกรรมปจฉิมนิเทศ 60 คน  - คาตอบแทน -                   6,000             
    [2-1-0601-2-12]       หนาที่ และการปฏิบัติตนในขณะที่ศึกษา2) นักศึกษาเขาปฐมนิเทศรูบทบาท หนาที่    1) คาตอบแทนวิทยากร 1 คน2 ครั้ง 6,000               

12.3 เพื่อใหนักศึกษามีความรูดานบทบาท    และการปฏิบัติตน รอยละ 70 นักศึกษา
      หนาที่ และการปฏิบัติตนหลังจากจบ    เขาปจฉิมนิเทศรูบทบาท หนาที่และการ  - คาใชสอย -                   21,000           
      การศึกษาแลว    ปฏิบัติตน รอยละ70 นักศึกษาเขารวม    1) คาอาหารวาง 2 มื้อ 10,500             
12.4 นักศึกษามีความพึงพอใจ    กิจกรรมมีความพึงพอใจ มากกวา3.50    2) คาอาหารกลางวัน 1 มื้อ 10,500             

3) นักศึกษาผานเปาหมาย 1 ปงบประมาณ
4) คาใชจายรายหัว 150 บาท  - คาวัสดุ -                   13,000           

   1) คาเอกสาร 210 ชุด 10,000             
   2) คาวัสดุสํานักงาน 3,000               
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แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 
คณะ คณะวิทยาศาสตรฯ

โครงการ/กิจกรรม/ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด / เปาหมาย หมวดรายจาย/รายการ
รหัสงบประมาณ ภาระงานประจํา ยุทธศาสตร

งบประมาณตาม

13. ประกวดความสามารถทาง 13.1 เพื่อใหนักศึกษาเขารวมกิจกรรม 1) จํานวนนักศึกษา 200 คน รวมงบประมาณ -                   20,000           
     วิชาการของนักศึกษา       การประกวด     จํานวนกิจกรรมที่ประกวด 8 กิจกรรม งบดําเนินงาน -                   20,000           

13.2 เพื่อจัดกิจกรรมการประกวด 2) ความสามารถตามเกณฑกําหนด4กิจกรร  - คาตอบแทน -                   17,000           
    [2-1-0601-2-13] 13.3 เพื่อใหผูชนะมีความสามารถตามเกณฑ    ความพึงพอใจ (5ระดับ)มากกวา 3.50    1) คาตอบแทนวิทยากร 1,000               

13.4 เพื่อใหผูเขารวมกิจกรรม 3) การดําเนินงานตามเปาหมาย    2) คาเงินรางวัล 16,000             
      มีความพึงพอใจ    1ปงบประมาณ

4) คาใชจายรายหัว 100 บาท  - คาใชสอย -                   3,000             
   1) คาวัสดุสํานักงาน 3,000               

14. ประกวดคุณนิสัยนักศึกษา 14.1 เพื่อใหนักศึกษาเขารวมกิจกรรมการ 1) จํานวนนักศึกษา 200 คน รวมงบประมาณ -                   20,000           
     คณะวิทยาศาสตร       ประกวดคุณนิสัย     จํานวนคุณนิสัยที่ประกวด 8 แบบ งบดําเนินงาน -                   20,000           

14.2 เพื่อจัดกิจกรรมการประกวดคุณนิสัยให 2) คุณนิสัยตามเกณฑกําหนด 4 แบบ  - คาใชสอย -                   16,000           
    [2-1-0601-2-14]       แกนักศึกษา     นักศึกษามีความพึงพอใจ    1) คาเงินรางวัล 16,000             

14 3 เพื่อใหผชนะมีคณนิสัยตามเกณฑ ( 5ระดับ) มากกวา 3 5014.3 เพอใหผูชนะมคุณนสยตามเกณฑ    ( 5ระดบ) มากกวา 3.50
      กําหนด 3) การดําเนินงานตามเปาหมาย  - คาวัสดุ -                   4,000             
14.4 เพื่อใหนักศึกษามีความพึงพอใจ    1ปงบประมาณ    1) คาวัสดุสํานักงาน 4,000               

4) คาใชจายรายหัว 100 บาท

15. ประชาสัมพันธการหาผูเรียน 15.1 เพื่อประชาสัมพันธการดําเนินงาน 1) จํานวนผูที่ไดรับขอมูลขาวสาร 1,000คน รวมงบประมาณ -                   70,000           
     และเขาสูงาน       ของคณะสูสาธารณชน    จํานวนนักเรียนที่เขาศึกษาปการศึกษา งบดําเนินงาน -                   70,000           

15.2 เพื่อประชาสัมพันธขอมูลที่ใชเปนทาง    2551 150 คน  - คาตอบแทน -                   3,600             
    [2-1-0601-2-15]       เปนทางเลือก    จํานวนนักศึกษาเขารวมกิจกรรมเตรียม    1) คาตอบแทนวิทยากร 3,600               

15.3 เพื่อใหนักศึกษามีความพรอมกอนการ    ความพรอมสมัครงาน 60 คน
      สมัครงาน    จํานวนแหลงงานเปาหมาย 100 แหง  - คาใชสอย -                   41,800           
15.4 เพื่อประชาสัมพันธขอมูลบัณฑิตใหแก 2) ผูรับขาวสารมาใชบริการกับคณะ รอยละ6   1) คาถายเอกสาร 8,000               
      แหลงตลาดแรงงาน     นักเรียนที่เขามาศึกษามีผลการเรียน    2) คาไปราชการ 13,400             
15.5 นักศึกษาที่เขารวมกิจกรรมมีความ     เฉลี่ย 2.20 นักศึกษามีความพรอมกอน    3) คาจางทําดอกไม 400                 
      พึงพอใจ     สมัครงาน รอยละ 80    4) คาอาหารวางและอาหารกลางวัน 20,000             

   แหลงงานที่แจงความประสงครับนักศึกษา
    รอยละ 20 ความพึงพอใจนักศึกษา  - คาวัสดุ -                   24,600           
    ( 5 ระดับ)  มากกวา 3.50    1) คาวัสดุสํานักงาน 14,600             
3) การดําเนินงานตามเปาหมาย 1 ป    2) คาวัสดุเชื้อเพลิง 10,000             
   งบประมาณ
4) คาใชจายผูที่ไดรับรายหัว 70 บาท
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แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 
คณะ คณะวิทยาศาสตรฯ

โครงการ/กิจกรรม/ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด / เปาหมาย หมวดรายจาย/รายการ
รหัสงบประมาณ ภาระงานประจํา ยุทธศาสตร

งบประมาณตาม

16. พัฒนาการเรียนการสอนสาขา 16.1 เพื่อใหนักศึกษาเขารวมจัดการเรียนรู 1) จํานวนนักศึกษา 90 คน รวมงบประมาณ -                   200,000         
     ฟสิกสและวิทยาศาสตรทั่วไป       ดานฟสิกสและวิทยาศาสตรทั่วไป 2) นักศึกษามีความรูผานเกณฑ รอยละ70 งบดําเนินงาน -                   200,000         

16.2 เพื่อใหนักศึกษามีความรูดาน    นักศึกษาที่มีทักษะผานเกณฑ รอยละ80 - คาตอบแทน -                   10,000           
    [2-1-0610-2-16]       ฟสิกสและวิทยาศาสตรทั่วไป    นักศึกษามีความพึงพอใจ ( 5ระดับ)    1) คาตอบแทนวิทยากร 10,000             

16.3 นักศึกษามีทักษะดาน    มากกวา 3.50
      ฟสิกสและวิทยาศาสตรทั่วไป 3) นักศึกษาผานเปาหมาย 1 ปงบประมาณ  - คาใชสอย -                   30,000           
16.4 นักศึกษามีความพึงพอใจ 4) คาใชจายรายหัว 1,000 บาท    1) คาเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ 10,000             

   2) คาซอมครุภัณฑ 10,000             
   3) คาใชสอย 10,000             

 - คาวัสดุ -                   160,000         
   1) คาวัสดุการศึกษา 50,000             
   2) คาวัสดุไฟฟาอิเล็กทรอนิกส 70,000             

3) คาวัสดอื่น ๆ 40 000   3) คาวสดุอน ๆ 40,000             

17. พัฒนาการเรียนการสอนสาขา 17.1 เพื่อใหนักศึกษาเขารวมจัดการเรียนรู 1) จํานวนนักศึกษา 140 คน รวมงบประมาณ -                   325,000         
     วิทยาศาสตรการกีฬา       ดานวิทยาศาสตรการกีฬา 2) นักศึกษามีความรูผานเกณฑ รอยละ70 งบดําเนินงาน -                   325,000         

17.2 เพื่อใหนักศึกษามีความรูดาน    นักศึกษาที่มีทักษะผานเกณฑ รอยละ80 - คาตอบแทน -                   108,000         
    [2-1-0608-2-17]       วิทยาศาสตรการกีฬา    นักศึกษามีความพึงพอใจ ( 5ระดับ)    1) คาตอบแทนวิทยากร 7,500               

17.3 นักศึกษามีทักษะดาน    มากกวา 3.50    2) คาจางพนักงานผูชวยอาจารย 1 คน 60,000             
      วิทยาศาสตรการกีฬา 3) นักศึกษาผานเปาหมาย 1 ปงบประมาณ    3) คาสอนอาจารยพิเศษ 40,500             
17.4 นักศึกษามีความพึงพอใจ 4) คาใชจายรายหัว 2,350 บาท

 - คาใชสอย -                   85,000           
   1) คาใชจายในการไปราชการ 25,000             
   2) คาอาหารวางและอาหารกลางวัน 17,000             
   3) คาซอมแซมครุภัณฑ 25,000             
   4) คาเชารถในการศึกษาดูงาน 18,000             

 - คาวัสดุ -                   132,000         
   1) คาวัสดุสํานักงาน 32,000             
   2) คาวัสดุกีฬา 100,000           
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แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 
คณะ คณะวิทยาศาสตรฯ

โครงการ/กิจกรรม/ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด / เปาหมาย หมวดรายจาย/รายการ
รหัสงบประมาณ ภาระงานประจํา ยุทธศาสตร

งบประมาณตาม

18. พัฒนาการเรียนการสอนสาขา 18.1 เพื่อใหนักศึกษาเขารวมจัดการเรียนรู 1) จํานวนนักศึกษา 60 คน รวมงบประมาณ -                   150,000         
     วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม       ดานวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 2) นักศึกษามีความรูผานเกณฑ รอยละ70 งบดําเนินงาน -                   150,000         

18.2 เพื่อใหนักศึกษามีความรูดาน    นักศึกษาที่มีทักษะผานเกณฑ รอยละ80 - คาตอบแทน -                   15,000           
    [2-1-0611-2-18]       วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม    นักศึกษามีความพึงพอใจ ( 5ระดับ)    1) คาตอบแทนวิทยากร 15,000             

18.3 นักศึกษามีทักษะดาน    มากกวา 3.50
      วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 3) นักศึกษาผานเปาหมาย 1 ปงบประมาณ  - คาใชสอย -                   35,000           
18.4 นักศึกษามีความพึงพอใจ 4) คาใชจายรายหัว 2,500 บาท    1) คาอาหารวางและอาหารกลางวัน 15,000             

   2) คาเชารถ 20,000             

 - คาวัสดุ -                   100,000         
   1) คาวัสดุสํานักงาน 20,000             
   2) คาวัสดุวิทยาศาสตร 80,000             

19. พัฒนาการเรียนการสอนสาขา 19.1 เพื่อใหนักศึกษาเขารวมจัดการเรียนรู 1) จํานวนนักศึกษา 130 คน รวมงบประมาณ -                   375,000         
     วิทยาศาสตรสุขภาพ       ดานวิทยาศาสตรสุขภาพ 2) นักศึกษามีความรูผานเกณฑ รอยละ70 งบดําเนินงาน -                   375,000         

19.2 เพื่อใหนักศึกษามีความรูดาน    นักศึกษาที่มีทักษะผานเกณฑ รอยละ80 - คาตอบแทน -                   20,000           
    [2-1-0612-2-19]       วิทยาศาสตรสุขภาพ    นักศึกษามีความพึงพอใจ ( 5ระดับ)    1) คาตอบแทนวิทยากร 20,000             

19.3 เพื่อใหนักศึกษามีทักษะดาน    มากกวา 3.50
      วิทยาศาสตรสุขภาพ 3) นักศึกษาผานเปาหมาย 1 ปงบประมาณ  - คาใชสอย -                   75,000           
19.4 เพื่อใหนักศึกษามีความพึงพอใจ 4) คาใชจายรายหัว 3,000 บาท    1) คาอาหารวางและอาหารกลางวัน 25,000             

   2) คาเชารถ 40,000             
   3) คาเบี้ยเลี้ยงและที่พัก 10,000             

 - คาวัสดุ -                   280,000         
   1) คาวัสดุสํานักงาน 130,000           
   2) คาวัสดุโฆษณาเผยแพร 75,000             
   3)  คาวัสดุวิทยาศาสตร 75,000             
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แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 
คณะ คณะวิทยาศาสตรฯ

โครงการ/กิจกรรม/ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด / เปาหมาย หมวดรายจาย/รายการ
รหัสงบประมาณ ภาระงานประจํา ยุทธศาสตร

งบประมาณตาม

20. พัฒนาการเรียนการสอนสาขา 20.1 เพื่อใหนักศึกษาเขารวมจัดการเรียนรู 1) จํานวนนักศึกษา 53 คน รวมงบประมาณ -                   65,000           
     คณิตศาสตรและสถิติ       ดานคณิตศาสตร คอมพิวเตอร และ 2) นักศึกษามีความรูผานเกณฑ รอยละ70 งบดําเนินงาน -                   65,000           

      สารสนเทศ    นักศึกษาที่มีทักษะผานเกณฑ รอยละ80 - คาตอบแทน -                   4,000             
    [2-1-0603-2-20] 20.2 เพื่อใหนักศึกษามีความรูดาน    นักศึกษามีความพึงพอใจ มากกวา 3.50    1) คาตอบแทนวิทยากร 4,000               

      คณิตศาสตรคอมพิวเตอร และ 3) นักศึกษาผานเปาหมาย 1 ปงบประมาณ
      สารสนเทศ 4) คาใชจายรายหัว 2,250 บาท  - คาใชสอย -                   33,000           
20.3 นักศึกษามีทักษะดานคณิตศาสตร    1) คาเบี้ยเลี้ยงและที่พัก 13,000             
      คอมพิวเตอร และสารสนเทศ    2) คาเชารถ 20,000             
20.4 นักศึกษามีความพึงพอใจ

 - คาวัสดุ -                   28,000           
   1) คาวัสดุสํานักงาน 28,000             

21 พัฒนาการเรียนการสอนสาขา 21 1 เพื่อใหนักศึกษาเขารวมจัดการเรียนร 1) จํานวนนักศึกษา 90 คน รวมงบประมาณ - 200 50021. พฒนาการเรยนการสอนสาขา 21.1 เพอใหนกศกษาเขารวมจดการเรยนรู 1) จานวนนกศกษา 90 คน รวมงบประมาณ -                   200,500         
     คหกรรมศาสตร       ดานคหกรรมศาสตร 2) นักศึกษามีความรูผานเกณฑ รอยละ70 งบดําเนินงาน -                   200,500         

21.2 เพื่อใหนักศึกษามีความรูดาน    นักศึกษาที่มีทักษะผานเกณฑ รอยละ80 - คาตอบแทน -                   4,000             
    [2-1-0604-2-21]       คหกรรมศาสตร    นักศึกษามีความพึงพอใจ ( 5ระดับ)    1) คาตอบแทนวิทยากร 4,000               

21.3 นักศึกษามีทักษะดานคหกรรมศาสตร    มากกวา 3.50
21.4 นักศึกษามีความพึงพอใจ 3) นักศึกษาผานเปาหมาย 1 ปงบประมาณ  - คาใชสอย -                   40,000           

4) คาใชจายรายหัว 1,650 บาท    1) คาเบี้ยเลี้ยงและที่พัก 10,000             
   2) คาเชารถ 30,000             

 - คาวัสดุ -                   156,500         
   1) คาวัสดุสํานักงาน 51,000             
   2) คาวัสดุงานบานงานครัว 100,000           
   3) คาวัสดุวิทยาศาสตร 5,500               
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แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 
คณะ คณะวิทยาศาสตรฯ

โครงการ/กิจกรรม/ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด / เปาหมาย หมวดรายจาย/รายการ
รหัสงบประมาณ ภาระงานประจํา ยุทธศาสตร

งบประมาณตาม

22. พัฒนาการเรียนการสอนสาขา 22.1 เพื่อใหนักศึกษาเขารวมจัดการเรียนรู 1) จํานวนนักศึกษา 300 คน รวมงบประมาณ -                   235,000         
     เคมี       ดานเคมี 2) นักศึกษามีความรูผานเกณฑ รอยละ70 งบดําเนินงาน -                   235,000         

22.2 เพื่อใหนักศึกษามีความรูดานเคมี    นักศึกษาที่มีทักษะผานเกณฑ รอยละ80 - คาตอบแทน -                   25,000           
    [2-1-0605-2-22] 22.3 นักศึกษามีทักษะดานเคมี    นักศึกษามีความพึงพอใจ ( 5ระดับ)    1) คาตอบแทนวิทยากร 25,000             

22.4 นักศึกษามีความพึงพอใจ    มากกวา 3.50
3) นักศึกษาผานเปาหมาย 1 ปงบประมาณ  - คาใชสอย -                   20,000           
4) คาใชจายรายหัว 800 บาท    1) คาเชารถ 20,000             

 - คาวัสดุ -                   190,000         
   1) คาวัสดุวิทยาศาสตร 180,000           
   2) คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร 10,000             

23 พัฒนาการเรียนการสอนสาขา 23 1 เพื่อใหนักศึกษาเขารวมจัดการเรียนร 1) จํานวนนักศึกษา 100 คน รวมงบประมาณ - 200 00023. พฒนาการเรยนการสอนสาขา 23.1 เพอใหนกศกษาเขารวมจดการเรยนรู 1) จานวนนกศกษา 100 คน รวมงบประมาณ -                   200,000         
     ชีววิทยา       ดานชีววิทยา 2) นักศึกษามีความรูผานเกณฑ รอยละ70 งบดําเนินงาน -                   200,000         

23.2 เพื่อใหนักศึกษามีความรูดานชีววิทยา    นักศึกษาที่มีทักษะผานเกณฑ รอยละ80 - คาตอบแทน -                   4,000             
    [2-1-0606-2-23] 23.3 นักศึกษามีทักษะดานชีววิทยา    นักศึกษามีความพึงพอใจ ( 5ระดับ)    1) คาตอบแทนวิทยากร 4,000               

23.4 นักศึกษามีความพึงพอใจ    มากกวา 3.50
3) นักศึกษาผานเปาหมาย 1 ปงบประมาณ  - คาใชสอย -                   10,000           
4) คาใชจายรายหัว 2,000 บาท    1) คาเชารถ 10,000             

 - คาวัสดุ -                   186,000         
   1) คาวัสดุสํานักงาน 42,000             
   2) คาวัสดุวิทยาศาสตร 120,000           
   3) คาวัสดุคอมพิวเตอร 16,000             
   4) คาวัสดุไฟฟาและวิทยุ 8,000               
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แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 
คณะ คณะวิทยาศาสตรฯ

โครงการ/กิจกรรม/ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด / เปาหมาย หมวดรายจาย/รายการ
รหัสงบประมาณ ภาระงานประจํา ยุทธศาสตร

งบประมาณตาม

24. พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 24.1 เพื่อใหนักศึกษาเขารวมกิจกรรมการ 1) จํานวนนักศึกษา 500 คน รวมงบประมาณ -                   10,000           
     นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร ฯ       พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 2) นักศึกษามีตระหนักดานคุณธรรมจริยธรร งบดําเนินงาน -                   10,000           

24.2 เพื่อใหนักศึกษามีความตระหนักดาน    รอยละ 70 นักศึกษามีความรูดาน  - คาตอบแทน -                   5,000             
    [2-1-0601-2-24]       คุณธรรมจริยธรรม    คุณธรรม รอยละ 80 นักศึกษามีความ    1) คาตอบแทนวิทยากร 5,000               

24.3 เพื่อใหนักศึกษามีความรูดาน    พึงพอใจ ( 5ระดับ) มากกวา 3.50
      คุณธรรมจริยธรรม 3) นักศึกษาผานเปาหมาย 1 ปงบประมาณ  - คาใชสอย -                   4,000             
24.4 เพื่อใหนักศึกษามีความพึงพอใจ 4) คาใชจายรายหัว 100 บาท    1) คาอาหารวาง 4,000               

 - คาวัสดุ -                   1,000             
   1) คาวัสดุสํานักงาน 1,000               

25. พัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษา 25.1 เพื่อใหนักศึกษาเขารวมกิจกรรมการ 1) จํานวนนักศึกษา 200 คน รวมงบประมาณ -                   10,000           
คณะวิทยาศาสตร ฯ พัฒนาบคลิกภาพ 2) นักศึกษามีตระหนักผานเกณฑรอยละ70 งบดําเนินงาน - 10 000     คณะวทยาศาสตร ฯ       พฒนาบุคลกภาพ 2) นกศกษามตระหนกผานเกณฑรอยละ70 งบดาเนนงาน -                   10,000           

25.2 เพื่อใหนักศึกษามีความตระหนักดาน    นักศึกษามีความรูดานผานเกณฑ  - คาตอบแทน -                   5,000             
    [2-1-0601-2-25]       พัฒนาบุคลิกภาพ    รอยละ80 นักศึกษามีความพึงพอใจ    1) คาตอบแทนวิทยากร 5,000               

25.3 เพื่อใหนักศึกษามีความรูดาน    ( 5ระดับ) มากกวา 3.50
      พัฒนาบุคลิกภาพ 3) นักศึกษาผานเปาหมาย 1 ปงบประมาณ  - คาใชสอย -                   4,000             
25.4 เพื่อใหนักศึกษามีความพึงพอใจ 4) คาใชจายรายหัว 100 บาท    1) คาอาหารวาง 4,000               

 - คาวัสดุ -                   1,000             
   1) คาวัสดุสํานักงาน 1,000               

26. พัฒนาสารสนเทศ 26.1 เพื่อพัฒนาสารสนเทศใชในการบริหาร 1) จํานวนสารสนเทศ 3 ชุด รวมงบประมาณ -                   30,000           
     คณะวิทยาศาสตร ฯ       จัดการ 2) จํานวนสารสนเทศที่สมบูรณ 2 ชุด งบดําเนินงาน -                   30,000           

26.2 สารสนเทศมีความสมบูรณพรอมใชงาน 3) การดําเนินงานตามเปาหมาย 1 ป  - คาใชสอย -                   28,000           
    [2-1-0601-2-26]    งบประมาณ    1) คาจางทําสารสนเทศ 16,000             

4) คาใชจายของสารสนเทศตอชุด10,000บ   2) คาพัฒนาบุคลากร 12,000             

 - คาวัสดุ -                   2,000             
   1) คาวัสดุสํานักงาน 2,000               
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27. พัฒนาหองสมุดเพื่อบริการ 27.1 เพื่อใหคณาจารยและนักศึกษา 1) จํานวนอาจารย 20 คน รวมงบประมาณ -                   50,000           
     นักศึกษาบุคลากร       ไดมาใชบริการ    จํานวนนักศึกษา 380 คน งบดําเนินงาน -                   50,000           
     คณะวิทยาศาสตร ฯ 27.2 เพื่อใหคณาจารยและนักศึกษาพึงพอใจ2) ความพึงพอใจ (5ระดับ)มากกวา 3.50  - คาวัสดุ -                   50,000           

      ตอการใชบริการ 3) การดําเนินงานตามเปาหมาย    1) คาวัสดุสํานักงาน 25,000             
    [2-1-0601-2-27]    1ปงบประมาณ    2) คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร 25,000             

4) คาใชจายรายหัว 125 บาท

28. สรางคานิยมทางวิทยาศาสตร 28.1 เพื่อใหนักศึกษามีคานิยมทาง 1) จํานวนนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรม100คน รวมงบประมาณ -                   30,000           
      วิทยาศาสตร 2) นักศึกษามีคานิยมทางวิทยาศาสตรผาน งบดําเนินงาน -                   30,000           

    [2-1-0601-2-28] 28.2 เพื่อหานักศึกษามีคานิยมทาง    เกณฑ รอยละ 70 นักศึกษามีคานิยมทาง - คาตอบแทน -                   20,000           
      วิทยาศาสตร    วิทยาศาสตรดีเดน 2 คน นักศึกษามี    1) คาตอบแทนวิทยากร 5,000               
28.3 เพื่อใหนักศึกษามีความพึงพอใจ    ความพึงพอใจ (5ระดับ)มากกวา 3.50    2) คารางวัล 15,000             

3) การดําเนินงานตามเปาหมาย3) การดาเนนงานตามเปาหมาย
   1ปงบประมาณ  - คาใชสอย -                   10,000           
4) คาใชจายตอชนิด 300 บาท    1) คาวัสดุสํานักงาน 10,000             

29. หนึ่งนวัตกรรมหนึ่งสาขา 29.1 เพื่อใหอาจารยเขารวมกิจกรรม 1) จํานวนอาจารย 30 คน รวมงบประมาณ -                   49,300           
      การผลิตนวัตกรรม    จํานวนนวัตกรรม 4 ชิ้นงาน งบดําเนินงาน -                   49,300           

    [2-1-0601-2-29] 29.2 เพื่อใหอาจารยแตละสาขาวิชาไดผลิต 2) นวัตกรรมที่มีคุณภาพ 2 ชิ้นงาน  - คาตอบแทน -                   4,300             
      นวัตกรรม 3) การดําเนินงานตามเปาหมาย    1) คาตอบแทนวิทยากร 4,300               
29.3 เพื่อใหไดนวัตกรรมที่มีคุณภาพ    1ปงบประมาณ
29.4 เพื่อใหอาจารยที่เขากิจกรรมมีความ 4) คาใชจายหนึ่งนวัตกรรม 25,000 บาท  - คาใชสอย -                   5,000             
      พึงพอใจ    1) คาอาหารวางและอาหารกลางวัน 5,000               

 - คาวัสดุ -                   40,000           
   1) คาวัสดุสํานักงาน 20,000             
   2) คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร 5,000               
   3) คาวัสดุไฟฟาและวิทยุ 5,000               
   4) คาวัสดุวิทยาศาสตร 5,000               
   5) คาวัสดุคอมพิวเตอร 5,000               
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30. การจัดการศึกษาสําหรับ 30.1 เพื่อใหนักศึกษาเขารวมการจัดเรียนรู 1) จํานวนนักศึกษา 200 คน รวมงบประมาณ 451,500          -                 
    นักศึกษาภาคก.ศ.บ.ป.       ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 2) นักศึกษามีความรูผานเกณฑรอยละ70 งบดําเนินงาน 451,500          -                 

30.2 เพื่อใหนักศึกษามีความรุดาน    นักศึกษามีทักษะผานเกณฑรอยละ70  - คาตอบแทน 450,000          -                 
    [3-1-0601-1-30]       วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี    นักศึกษามีความพึงพอใจมากวา3.50    1) คาตอบแทนผูดําเนินงาน 180,000            

30.3 เพื่อใหนักศึกษามีทักษะดาน 3) นักศึกษาผานตามเปาหมาย    2) คาตอบแทนผูสอน 270,000            
      วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี     1 ปงบประมาณ
30.4 เพื่อใหนักศึกษามีความพึงพอใจ 4) คาใชจายรายหัว 2,300 บาท  - คาวัสดุ 1,500               -                 

   1) คาวัสดุสํานักงาน 1,500                

31. การบริหารงานทั่วไปสํานักงาน 31.1 เพื่อใหนักศึกษาเขารวมการจัดเรียนรู 1) จํานวนนักศึกษา 30 คน รวมงบประมาณ 38,200            -                 
     คณบดีคณะวิทยศาสตร ฯ (3)       ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 2) นักศึกษามีความรูผานเกณฑรอยละ70 งบดําเนินงาน 38,200            -                 

31.2 เพื่อใหนักศึกษามีความรุดาน    นักศึกษามีทักษะผานเกณฑรอยละ70  - คาตอบแทน 38,000            -                 
[5 1 0601 1 31] วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี นักศึกษามีความพึงพอใจมากวา3 50 1) คาตอบแทนผดําเนินงาน 15 000    [5-1-0601-1-31]       วทยาศาสตรและเทคโนโลย    นกศกษามความพงพอใจมากวา3.50    1) คาตอบแทนผูดาเนนงาน 15,000              

31.3 เพื่อใหนักศึกษามีทักษะดาน 3) นักศึกษาผานตามเปาหมาย    2) คาตอบแทนผูสอน 23,000              
      วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี     1 ปงบประมาณ
31.4 เพื่อใหนักศึกษามีความพึงพอใจ 4) คาใชจายรายหัว 1,300 บาท  - คาวัสดุ 200                  -                 

   1) คาวัสดุสํานักงาน 200                  

32. การจัดการศึกษาสําหรับ 32.1 เพื่อใหนักศึกษาเขารวมการจัดเรียนรู 1) จํานวนนักศึกษา 10 คน รวมงบประมาณ 315,500          -                 
     บัณฑิตศึกษา       ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 2) นักศึกษามีความรูผานเกณฑรอยละ70 งบดําเนินงาน 315,500          -                 
     คณะวิทยาศาสตร ฯ 32.2 เพื่อใหนักศึกษามีความรุดาน     นักศึกษามีทักษะผานเกณฑรอยละ70  - คาตอบแทน 310,000            -                 

      วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี    นักศึกษามีความพึงพอใจมากวา3.50    1) คาตอบแทนผูดําเนินงาน 10,000              
    [6-1-0601-1-32] 32.3 เพื่อใหนักศึกษามีทักษะดาน 3) นักศึกษาผานตามเปาหมาย    2) คาตอบแทนผูสอน 300,000            

      วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี     1 ปงบประมาณ
32.4 เพื่อใหนักศึกษามีความพึงพอใจ 4) คาใชจายรายหัว 31,550 บาท  - คาวัสดุ 5,500               -                 

   1) คาวัสดุสํานักงาน 5,500                
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แผนงบประมาณ : สนับสนุนดานวิทยาศาสตรเทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม -                2,473,900   
แผนงาน : วิจัย -                2,473,900   

งาน : วิจัยเพื่อสรางองคความรู -                2,473,900   
33. การวิจัยเพื่อกพัฒนาการเรียน 33.1 เพื่อใหอาจารยเขารวมประชุมเขียน 1) จํานวนอาจารย 10 คน รวมงบประมาณ -                   10,000           
    การสอน คณะวิทยาศาสตร ฯ      โครงการวิจัยเกี่ยวกับการเรียนการสอน    จํานวนโครงการวิจัย 3 โครงการ งบดําเนินงาน -                   10,000           

33.2 เพื่อใหไดโครงการวิจัย 2) โครงการวิจัยมีคุณภาพผานเกณฑ  - คาใชสอย -                   9,000             
    [2-4-0601-2-33] 33.3 เพื่อใหไดโครงการวิจัยที่มีคุณภาพ     2 โครงการ   1) คาอาหารวางและอาหารกลางวัน 9,000               

33.4 เพื่อใหผูเขาประชุมมีความพึงพอใจ    ความพึงพอใจของผูเขาประชุม
    (5ระดับ)มากกวา 3.50  - คาวัสดุ -                   1,000             
3) การดําเนินงานตามเปาหมาย   1) คาวัสดุสํานักงาน 1,000               
   1ปงบประมาณ
4) คาใชจายแตละโครงงางวิจัย 3,500 บาท

34 สนับสนนงานวิจัย 34 1 เพื่อเผยแพรงานวิจัย 1) จํานวนโครงการวิจัยที่เผยแพร 2 เรื่อง รวมงบประมาณ 30 00034. สนบสนุนงานวจย 34.1 เพอเผยแพรงานวจย 1) จานวนโครงการวจยทเผยแพร 2 เรอง รวมงบประมาณ -                   30,000           
     คณะวิทยาศาสตร ฯ 34.2 เพื่อสนับสนุนบุคลากรไปเผยแพร    จํานวนบุคลากรที่ไดรับการพัฒนา 4 คน งบดําเนินงาน -                   30,000           

      งานวิจัย 2) ผลงานวิจัยที่ไดรับการยกยองในระดับ  - คาใชสอย -                   30,000           
    [2-4-0601-2-34] 34.3 เพื่อใหสนับสนุนใหผลงานวิจัยไดรับ    ชาติและระดับนานาชาติ 1 เรื่อง   1) คาลงทะเบียน 9,000               

      การยกยอง 3) การดําเนินงานตามเปาหมาย   2) คาที่พัก 7,000               
   1ปงบประมาณ   3) คาพาหนะ 5,000               
4) คาใชจายรายหัว 10,000 บาท   4) คาจางทําโปสเตอร 2,000               

  5) คาเบี้ยเลี้ยง 7,000               

35. อุดหนุนทุนการวิจัย 45.1 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกลวยไม 1) จํานวนโครงการวิจัยใหม 3 โครงการ รวมงบประมาณ -                   2,433,900      
     คณะวิทยาศาสตร ฯ       เพื่อเกษตรกรและการอนุรักษ 2) จํานวนโครงการวิจัยที่อยูในระหวาง งบเงินอุดหนุน -                   2,433,900      

      เปนเงิน 1,388,900 บาท    ดําเนินงาน 3 โครงการ  - เงินอุดหนุนทั่วไป -                   2,433,900      
    [2-4-0601-2-35] 45.2 วิจัยและพัฒนาเครือขายการจัด 3) จํานวนโครงการวิจัยที่จะแลวเสร็จ    1) เงินอุดหนุนการวิจัย 3 เรื่อง 2,433,900        

      การความรูทองถิ่นดานทรัพยากร    3 โครงการ
      ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กรณี 4) โครงการวิจัยที่แลวเสร็จภาย
      ศึกษา ต.ปากทะเล อําเภอ    ในระยะเวลาที่กําหนดรอยละ 90
      บานแหลม จังหวัดเพชรบุรี
      เปนเงิน 665,000 บาท
45.3 รางโครงการวิจัยเรื่องการจัดการ
      ทองเที่ยวเชิงอนุรักษ  อําเภอ
      บานแหลม  จังหวัดเพชรบุรี
      เปนเงิน 380,000 บาท

รวมทั้งสิ้น 6,516,400       4,803,700      
11,320,100   
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แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 
คณะ เทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงการ/กิจกรรม/ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด / เปาหมาย หมวดรายจาย/รายการ
รหัสงบประมาณ ภาระงานประจํา ยุทธศาสตร

แผนงบประมาณ : เรงรัดปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต 12,326,000       7,995,900         
แผนงาน : จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา 12,326,000       7,875,900         

งาน : งานจัดการศึกษาดานวิทยาศาสตร 12,326,000       7,875,900         
1) บริหารการจัดการศึกษาสําหรับ 1) นักศึกษาระดับปริญญาตรี รวมงบประมาณ 3,384,800       
    นักศึกษาภาคปกติ      สาขา การศึกษาปฐมวัย รอยละ 100 งบบุคลากร 2,682,200         

2) นักศึกษาครุศาสตรบัณาฑิต  - คาจางพนักงานมหาวิทยาลัย 2,682,200       
    [ 1-1-0701-1-01 ]    สาขา การศึกษาปฐมวัย มีสมรรถนะ   1) จางพนักงานสายวิชาการเดิม 10 อัตรา 1,685,800          

   ตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา   2) จางพนักงานสายวิชาการใหม 1 อัตรา 146,800             
   รอยละ 100   3) จางพนักงานสายสนับสนุนเดิม 8 อัตรา 565,800             
3) นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการ   4) จางพนักงานสายสนับสนุนใหม 2 อัตรา 149,400             
    ศึกษาเรียนจบการศึกษาภายในเวลา   5) คาจาง รปภ.2 อัตรา 134,400             

งบดําเนินงาน 702,600           
ี่ ํ  100  ใ  212 600

งบประมาณตาม

    ทีกําหนด รอยละ 100  - คาใชสอย 212,600           
4) คาใชจายในการศึกษาของนักศึกษา   1) คาประกันสังคม 112,600             
    ตลอดหลักสูตรไมเกิน1,875บาท/คน   2) คาซอมแซมครุภัณฑ/อาคาร 100,000               
    (นักศึกษา 110 คน) รอยละ 100  - คาวัสดุ 461,000             

  1) คาวัสดุคอมพิวเตอร/สํานักงาน 461,000               
 - คาสาธารณูปโภค 29,000               
   1) คาโทรศัพท 15,000                
   2) คาดวงตรางไปรษณีย 14,000                
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แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 
คณะ เทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงการ/กิจกรรม/ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด / เปาหมาย หมวดรายจาย/รายการ
รหัสงบประมาณ ภาระงานประจํา ยุทธศาสตร

งบประมาณตาม

2) บริหารการจัดการศึกษาสําหรับ 1) จํานวนนักศึกษาที่ไดรับบริการการเรียน รวมงบประมาณ 1,137,200       -                   
    นักศึกษา ภาค กศ.บป.     และอื่น ๆ 62 คน 3 ภาคการศึกษา งบดําเนินงาน 1,090,600         -                    

2) จํานวนอาจารยที่ไดรับบริการ การสอน  - คาตอบแทน 990,600           
    [ 3-1-0701-1-02 ]    12 คน / 3 ภาคการศึกษา  1) คาตอบแทนกรรมการอํานวยการ 

     ภาค กศ.บป. 23,000*3*1 69,000              
2) คาตอบแทนกรรมการการดําเนินงาน
    ภาค กศ.บป. 16,000*3*3 144,000             
3) คาตอบแทนการสอน 777,600             
 - คาวัสดุ 100,000           
1) คาวัสดุสํานักงาน 100,000             

งบลงทุน 46,600             
 - คาครุภัณฑ 46,600             
1) คาปมน้ําอัตโนมัติ 7 6001) คาปมนาอตโนมต 7,600                
2) คาเครื่องลางภาชนะอัตโนมัติ 39,000              

3) การจัดศึกษาคณะเทคโนโลยี รวมงบประมาณ 1,003,400       
    สารสนเทศ 1) จํานวนนักศึกษาที่ไดรับบริการ งบดําเนินงาน 1,003,400         -                    

   376 คนตอป  - คาตอบแทน 72,000             
    [ 2-1-0701-1-03 ] 2) จํานวนอาจารย-เจาหนาที่ดําเนินงาน    1) คาตอบแทนอาจารยพิเศษ 72,000              

   34 คน ตอป  - คาใชสอย 50,000             
1) คาจางทําวารสารวิชาการฉบับที่ 11 50,000              
 - คาวัสดุ 881,400           
1) คาวัสดุสํานักงาน 415,000             
2) คาวัสดุการศึกษา 250,000             
3) คาวัสดุคอมพิวเตอร 171,400             
4) คาวัสดุงานบานงานครัว 40,500              
5) คาวัสดุเชื้อเพลิง 4,500                
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แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 
คณะ เทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงการ/กิจกรรม/ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด / เปาหมาย หมวดรายจาย/รายการ
รหัสงบประมาณ ภาระงานประจํา ยุทธศาสตร

งบประมาณตาม

4) บริหารจัดการศึกษาสําหรับ 1) จํานวนนักศึกษาที่ไดรับบริการการเรียน รวมงบประมาณ 1,251,300       
    นักศึกษาภาคสมทบ/พิเศษ     และอื่น ๆ 135 คน/ป งบดําเนินงาน 1,251,300         

2) จํานวนอาจารยที่ไดรับบริการการสอน  - คาตอบแทน 1,203,200       
    [ 5-1-0701-1-04 ]    30 คน/ป  1) คาตอบแทนกรรมการอํานวยการ 15,000              

 2) คาตอบแทนกรรมการดําเนินงาน 48,000              
 3) คาตอบแทนเจาหนาที่ดําเนินงาน 168,200             
 4) คาตอบแทนการสอน 972,000             
 - คาวัสดุ 48,100             
 1) คาวัสดุสํานักงาน 48,100              

5) บริหารจัดการศึกษาสําหรับ 1) จํานวนนักศึกษาที่ไดรับบริการการเรียน รวมงบประมาณ 5,549,300       
    นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา     และอื่น ๆ 184 คน/ปการศึกษา งบดําเนินงาน 5,549,300         

2) จํานวนอาจารยที่ไดรับบริการการสอน  - คาตอบแทน 5,549,300       
[ 6 1 0701 1 05 ] จํานวน 10 คน/ปการศึกษา 1) คาตอบแทนเจาหนาที่ดําเนินงาน 132 500    [ 6-1-0701-1-05 ]     จานวน 10 คน/ปการศกษา  1) คาตอบแทนเจาหนาทดาเนนงาน 132,500             

 2) คาตอบแทนการสอน 5,196,800          
 3) คาตอบแทนที่ปรึกษาภาคนิพนธ/วิทยานิพนธ 120,000             
 4) คาตอบกรรมการสอบภาคนิพนธ/วิทยานิพนธ 50,000              
 5) คาตอบแทนการผลิตตํารา 50,000              

6) จัดหาตําราพัฒนาอาจารยดวย 1) เพื่อสนับสนุนใหอาจารยทุกคนได 1) จํานวนอาจารยที่ไดรับการพัฒนา รวมงบประมาณ 250,000           
    การคนควาดวยตนเอง     คนควาหาความรูใหมจากตําราใหม ๆ     25 คนตอป งบดําเนินงาน 250,000            

   ในการเตรียมการสอนรายวิชาตาง ๆ 2) ความพึงพอใจในการสอนความรูใหม  - คาวัสดุ 250,000           
    [ 2-1-0701-2-06 ]    ใหทันสมัย    ของนักศึกษา นักศึกษา 80% มีความ  1) คาวัสดุการศึกษา 250,000             

2) เพื่อสนับสนุนใหอาจารยทุกคนมีนิสัย    พึงพอใจ
   การเรียนรูแบบตลอดชีวิตอยางตอ
   เนื่องเพียงพอตอการปฏิบัติการสอน    
   ในแตละป
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แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 
คณะ เทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงการ/กิจกรรม/ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด / เปาหมาย หมวดรายจาย/รายการ
รหัสงบประมาณ ภาระงานประจํา ยุทธศาสตร

งบประมาณตาม

7) สนับสนุนกิจกรรมเสริมหลักสูตร 1) เถื่อจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรการ 1) จํานวนกิจกรรม 2 กิจกรรม จํานวน รวมงบประมาณ 100,000           
    คณะเทคโนโลยนีสารสนเทศ     เรียนนอกหองเรียนใหแกนักศึกษา     นักศึกษา 300 คน งบดําเนินงาน 100,000            

   คณะเทคโนโลยีสารสนเทศไมนอย 2) ความพึงพอใจของนักศึกษา 95%  - คาตอบแทน 14,000             
    [ 2-1-0701-2-07 ]    กวา 300 คน   1) คาวิทยากร 14,000              

 - คาใชสอย 82,000             
  1) คาอาหาร 36,000              
  2) คาอาหารวาง 36,000              
  3) คาจางเหมาบริการ 10,000              
 - คาวัสดุ 4,000               
  1) คาวัสดุคอมพิวเตอร 2,000                
  2) คาวัสดุสํานักงาน 2,000                

8) ฝกอบรมมารยาททางสังคม 1) เพื่อจัดหลักสูตรและการฝกอบรม 1) จํานวนนักศึกษาที่เขาฝกอบรม500คน รวมงบประมาณ 76,000             
นักศึกษาคณะเทคโนโลยี มารยาทในสังคมใหแกนักศึกษาคณะ ความรที่ไดจากการฝกอบรม งบดําเนินงาน 76 000    นกศกษาคณะเทคโนโลย    มารยาทในสงคมใหแกนกศกษาคณะ    ความรูทไดจากการฝกอบรม งบดาเนนงาน 76,000             

    สารสนเทศ    เทคโนโลยีสารสนเทศทุกคนจํานวน    ไมนอยกวา 80 %  - คาตอบแทน 24,000             
   2 รุน   1) คาตอบแทนวิทยากร 24,000              

    [ 2-1-0701-2-08 ]  - คาใชสอย 50,000             
  1) คาอาหาร 1 มื้อ 15,000              
  2) คาอาหารวาง 2 มื้อ 15,000              
  3) คาจางทําเอกสาร 20,000              
 - คาวัสดุ 2,000               
  1) คาวัสดุสํานักงาน 2,000                
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แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 
คณะ เทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงการ/กิจกรรม/ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด / เปาหมาย หมวดรายจาย/รายการ
รหัสงบประมาณ ภาระงานประจํา ยุทธศาสตร

งบประมาณตาม

9) การปฐมนิเทศและปจฉิมนิเทศ รวมงบประมาณ 75,000             
    นักศึกษาคณะเทคโนโลยี 1) เพื่อจัดการปฐมนิเทศแกนักศึกษาใหม 1) จํานวนนักศึกษาที่เขารับและรวม งบดําเนินงาน 75,000              
    สารสนเทศ    ปการศึกษา 2551 ใหมีความรูในการ    กิจกรรมปฐมนิเทศ 375 คน จํานวน  - คาใชสอย 72,000             

   ศึกษาเลาเรียนใหสําเร็จการศึกษา    นักศึกษา ที่เขารับและรวมกิจกรรม   1) คาอาหาร 44,600              
    [ 1-1-0701-2-09 ]    อยางมีคุณภาพ    ปจฉิมนิเทศ 375 คน   2) คาวิทยากร 14,400              

2) เพื่อจัดการปฐมนิเทศแกนักศึกษา 2) ความพึงพอใจในกิจกรรมปฐมนิเทศและ   3) คาเชาเวทีการแสดง 10,000              
   ปการศึกษาสุดทายที่จะจบการศึกษา    ปจฉิมนิเทศของนักศึกษาที่รับและรวม   4) คาเชาหองประชุม 3,000                
   ใหไดรับความรูและประสบการณที่    กิจกรรม 80% ของนักศึกษามีความ  - คาวัสดุ 3,000               
   จะออกไปหางานทําที่เหมาะสมได    พึงพอใจ   1) คาวัสดุ 3,000                

10) สนับสนุนอาจารยไปราชการ รวมงบประมาณ 60,000             
      และอบรมสัมมนา 1) เพื่อสนับสนุนการพัฒนาอาจารยและ 1) จํานวนอาจารย และพนักงานที่เขา งบดําเนินงาน 60,000              

   พนักงานมหาวิทยาลัยของคณะ    อบรม-สัมมนา 12 คน  - คาใชสอย 60,000             
[ 1 1 0701 2 10 ] เทคโนโลยีสารสนเทศ ใหมีคณภาพ 1) คาเบี้ยเลี้ยง/ที่พัก/เดินทาง 20 000    [ 1-1-0701-2-10 ]    เทคโนโลยสารสนเทศ ใหมคุณภาพ   1) คาเบยเลยง/ทพก/เดนทาง 20,000              

   ในการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง   2) คาลงทะเบียน 40,000              

11)สนับสนุนตําราและวัสดุการเรียน รวมงบประมาณ 150,200           
     การสอนนักศึกษาภาคปกติ 1) จัดหาตําราที่มีคุณภาพประจําวิชาให 1) จํานวนนักศึกษาที่ไดรับตําราประจําวิชา  - คาวัสดุ 150,200            

   ใหนักศึกษาใชคนควาประการเรียน    175 คน ( 3-4 วิชาตอภาคการศึกษา)   1) คาวัสดุการศึกษา 100,000             
    [ 1-1-0701-2-11 ]    ทุกคนรายวิชาเอกสําหรับนักศึกษา    ( 700 เลม)   2) คาวัสดุคอมพิวเตอร 50,200              

   ที่เขาเรียนปการศึกษา 2549-2551

12)สนับสนุนเครือขายคนควา รวมงบประมาณ 692,600           
     ความรูเพื่อการเรียนการสอน 1) เพื่อจัดหาอุปกรณและการบริการ 1) จํานวนผูใชระบบเครือขาย 500 คน งบดําเนินงาน 692,600            

   สารสนเทศสําหรับอํานวยความสะดวก    ตอวัน  - คาใชสอย 639,800           
    [ 1-1-0701-2-12 ]    ในการคนควาของ อาจารย พนักงาน   1) คาเชาสญัญาณความเร็วสูง 302,700             

   และนักศึกษา   2) คาเชาบริการอินเทอรเน็ต 256,800             
2) เพื่อสนับสนุนใหมีการเรียนการสอน   3) คาเชาดาวเทียมทรูวิชั่นส 61,100              
   ผานระบบเครือขายของคณะเทคโน   4) คาเชาโทรศัพท 16 เลขหมาย 19,200              
   โลยีสารสนเทศ ไปยังโลกไซเบอร  - คาวัสดุ 52,800             

  1) คาสวิทชฮัม 17,500              
  2) คาโหลดบาลานซ 35,300              
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13) ประชาสัมพันธการรับนักศึกษา รวมงบประมาณ 355,200           
      1) เพื่อจัดสงสารสนเทศการรับนักศึกษา 1) จํานวนนักศึกษาใหมที่ไดรับ 280 คน งบดําเนินงาน 355,200            

    [ 1-1-0701-2-13 ]    ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศไป     จํานวนครัวเรือนที่ไดรับสารสนเทศ  - คาใชสอย 48,000             
   ถึงครัวเรือนในเขตตะวันตก    ครัวเรือน 60,000 ครัวเรือน   1) คาจางทําปายไวนีล 48,000              
   60,000 ครัวเรือนตอป  - คาสาธารณูปโภค 307,200           
2) เพื่อจัดทําปายประชาสัมพันธการรับ   1) คาดวงตราไปรษณีย 307,200             
   นักศึกษาในจังหวัดเพชรบุรีและ

14) จัดทําวารสารคอมพิวเตอร รวมงบประมาณ 55,400             
       และเทคโนโลยีชั้นสูง 1) เพื่อจัดทําวารสารวิชา"คอมพิวเตอร 1) จํานวนผูไดรับวารสาร 800-1000 คน งบดําเนินงาน 55,400              
       ฉบับที่ 10    และเทคโนโลยีชั้นสูง"เผยแพรผลงาน    จํานวนบทความที่ตีพิมพ7เรื่อง(80หนา)  - คาใชสอย 45,000             

   การคนควาของอาจารยและคณะ   1) คาจางทําวารสารวิชาการ 45,000              
    [ 1-1-0701-2-14 ]    เทคโนโลยีสารสนเทศ" ในรูปแบบ  - คาสาธารณูปโภค 10,400             

ของบทความทางวิชาการ จํานวน 1) คาไปรษณียากรสงวารสาร 9 000   ของบทความทางวชาการ จานวน   1) คาไปรษณยากรสงวารสาร 9,000                
   1,000 เลมตอฉบับ   2) คาซองจดหมาย 2 กลอง 1,400                
2) เพื่อเปดโอกาสใหอาจารยคณะเทคโน
   โลยีสารสนเทศ ไดเผยแพรการคนควา
   ไปสูสังคมวิชาการภายนอก
   มหาวิทยาลัยตามภารกิจการบริการ
   วิชาการแกชุมชน

15) การจัดทําคูมือนักศึกษา รวมงบประมาณ 30,000             
      ปริญญาตรีคณะเทคโนโลยี 1) เพื่อจัดทําคูมือนักศึกษาใหมประจําป 1) จํานวนคูมือที่จัดทําขึ้น 200 เลม งบดําเนินงาน 30,000              
      สารสนเทศ    การศึกษา 2551 ใหแกนักศึกษา 2) ความพึงพอในการใชคูมือนักศึกษา  - คาใชสอย 30,000             

   ทุกคน    90% ของนักศึกษามีความพึงพอใจ   1) คาจางจัดทําคูมือนักศึกษา 30,000              
    [ 1-1-0701-2-15 ]

16) จัดหาเครื่องฉายสําหรับหอง รวมงบประมาณ 465,500           
      บรรยายรวม 1) เพื่อจัดหาครุภัณฑเครื่องฉายLCD 1) เครื่องฉายLCD 6000 Ansi Lumen งบลงทุน 465,500            

 - คาครุภัณฑ 465,500           
   มาติดตั้งในหองบรรยายรวม 521 ให    1 เครื่อง 1) เครื่องฉายภาพ LCD 500 Lm 1 เครื่อง 465,500             

    [ 1-1-0701-2-16 ]    สะดวกตอการสอนและการจัดประชุม 2) ความพึงพอใจของนักศึกษา 90%
   ขนาด 200 ที่นั้ง    ของนักศึกษามีความพึงพอใจ
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17) สนับสนุนตําราการคนควาและ รวมงบประมาณ 538,400           
      วัสดุการเรียนนักศึกษา 1) เพื่อสนับสนุนใหนักศึกษาไดมีตํารา 1) จํานวนนักศึกษา 80 คน จํานวนตํารา งบดําเนินงาน 538,400            
      บัณฑิตศึกษา    หลักในการคนควาและใชประกอบ    ที่จัดหาได ตํารา 1,200 เลม  - คาวัสดุ 538,400           

   การฟงบรรยายทุกคนทุกรายวิชา   1) คาวัสดุการศึกษา 321,000             
    [ 6-1-0701-2-17 ]   2) คาวัสดุคอมพิวเตอร 217,400             

18) ตอเติมอาคารเพื่อเพิ่มหองเรียน รวมงบประมาณ 1,500,000        
      และหองปฏิบัติการ 1) เพื่อตอเติมชั้นลางอาคารคณะ 1) จํานวนหองเรียน/หองปฏิบัติการ 3 หอง งบลงทุน 1,500,000         

   เทคโนโลยีสารสนเทศชั้นลางเปน คาที่ดินและสิ่งกอสราง 1,500,000        
    [ 6-1-0701-2-18 ]    หองเรียน/ปฏิบัติการ ขนาด8*8 ม.  1) คาจางตอเติมอาคาร 1,500,000          

   จํานวน 3 หอง

19) จัดหาคอมพิวเตอรทดแทน รวมงบประมาณ 2,066,800        
ิ ใ  ป ิ ั ิ 315 1) ื่ ป ั ป  ป ิ ั ิ ิ 1) ํ ิ  ี่ ั 6 ื่ 2 066 800      ของเดิมในหองปฏบิัติการ315 1)เพือปรับปรุงหองปฏบิัติการคอมพิว- 1) จํานวนคอมพิวเตอรทีจัดหา 6 เครือง งบลงทุน 2,066,800        

   เตอร และอุปกรณวิชวลไลเซอร    อุปกรณวิชวลไลเซอร 1 เครื่อง คาครุภัณฑ 2,066,800        
    [ 6-1-0701-2-19 ]    ชุดใหม แทนของเกา 2) ความพึงพอใจของนักศึกษา 90%ของ 1) ไมโครคอมพิวเตอร 60 ชุด 1,999,500          

   นักศึกษาที่ใชหอง ควาพึงพอใจของ 2) วิชวลไลเชอร 1 เครื่อง 67,300              
   อาจารย 90% ของอาจารยที่ใชหอง

20) จัดหาครุภัณฑเพื่อเพิ่มประสิทธิ รวมงบประมาณ 669,800           
      ภาพการบริการการสอน 1) จัดหาครุภัณฑเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 1) ความพึงพอใจในการบริการของอาจารย งบลงทุน 669,800            

   การบริการการสอนของอาจารยใน    80%ของจํานวนอาจารยที่มีความพอใจ คาครุภัณฑ 669,800           
    [ 5-1-0701-2-20 ]    คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 1) คาเครื่องโทรสาร 13,900              

2) คาเครื่องเรียงเอกสาร 99,500              
3) คาเครื่องบริการเครือขาย 78,400              
4) คาคอมพิวเตอรพกพา จํานวน 10 เครื่อง 450,000             
5) คาเครื่องสํารองไฟฟา 28,000              

21) ปรับปรุงหองบรรยายรวม รวมงบประมาณ 111,200           
1) เพื่อปรับปรุงหองบรรยายรวม 521ให 1) ครุภัณฑวิชวลไลเซอร 1 เครื่องครุภัณฑ งบดําเนินงาน 111,200            

    [ 5-1-0701-2-21 ]    มีครุภัณฑการนําเสนอที่มีประสิทธิ    ครุภัณฑจอรับภาพ 1 จอ คาใชสอย 111,200           
   ภาพในการสอน 1) วิชวลไลเซอร 1 เครื่อง 67,300              

2) จอภาพแบบมอเตอร 200 นิ้ว 43,900              
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22) สนับสนุนตําราและวัสดุประจํา รวมงบประมาณ 387,100           
      วิชาเพื่อการเรียนการสอน 1) เพื่อจัดหาตําราที่คุณภาพ มีสาระตรง 1)จํานวนนักศึกษา 85 คน จํานวนตําราที่ งบดําเนินงาน 387,100            
      นักศึกษาภาคพิเศษ    ตามหลักสูตรในหนักศึกษาภาคพิเศษ    จัดหาได 1020 เลม คาวัสดุ 387,100           

   ปการศึกษา 2549-2551 สําหรับ 1) คาวัสดุการศึกษา 340,700             
    [ 5-1-0701-2-22 ]    คนควาและประกอบการฟงบรรยาย 2) คาวัสดุคอมพิวเตอร 46,400              

   ในรายวิชาเอกทุกวิชา

23) สนับสนุนตําราและวัสดุประจํา รวมงบประมาณ 218,700           
      วิชาเพื่อการเรียนการสอน 1) เพื่อจัดหาตําราที่คุณภาพ มีสาระตรง 1) จํานวนนักศึกษา 45 คน จํานวนตํารา งบดําเนินงาน 218,700            
      นักศึกษาภาค กศ.บป.    ตามหลักสูตรในหนักศึกษา     ที่จัดหาได 305 เลม คาวัสดุ 218,700           

   ภาคกศ.บปปการศึกษา 2549-2551 1) คาวัสดุการศึกษา 162,000             
    [ 3-1-0701-2-23 ]    สําหรับคนควาและประกอบการฟง 2) คาวัสดุคอมพิวเตอร 56,700              

   บรรยายในรายวิชาเอกทุกวิชา

24) ประชาสัมพันธการรับนักศึกษา รวมงบประมาณ 74,000             
      ภาค กศ.บป. 1) เพื่อจัดทําสื่อประชาสัมพันธการรับ 1) จํานวนนักศึกษาที่รับได 105 คน งบดําเนินงาน 74,000              

   นักศึกษา กศ.บป. ไปถึงประชาชน    จํานวนสื่อที่ผลิตเพื่อการประชาสัมพันธ คาใชสอย 74,000             
    [ 3-1-0701-2-24 ]    ในทองถิ่นใหทราบสารสนเทศการ    10 ชื้น 1) คาจางทําสื่อประชาสัมพันธ 50,000              

   ศึกษาตอ ภาค กศ.บป. ในคณะ 2) คาเชาสถานที่ติดตั้งปายประชาสัมพันธ 24,000              
                                                 เทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนงาน : บริการวิชการแกสังคม 120,000            
งาน : งานเผยแพรความรูและบริการวิชาการ 120,000            

25) คายเยาวชนฝกอบรม รวมงบประมาณ 120,000           
    คอมพิวเตอรและไซเบอร 1) เพื่อฝกอบรมเยาวชนในโรงเรียนที่ 1) เยาวชนผูเขาอบรม 150 คน นักศึกษา งบดําเนินงาน 120,000            

   อยูหางไกลใหมีทักษะเบื้องตนเกี่ยว    เขารวมเปนพี่เลี้ยง 150 คน คูมือการ  - คาใชสอย 114,000           
    [ 2-2-0701-2-25 ]    กับคอมพิวเตอรและไซเบอรให    ปฏิบัติงานโครงการ 300 เลม   1) คาอาหารมื้อละ 20 บาท 7 มื้อ 300 คน 42,000              

   สามารถนําไปประโยชนในการศึกษา 2) ความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ   2) คาอาหารวางมื้อละ 10 บาท 6 มื้อ 300 คน 18,000              
   และชีวิตประจําวัน    90% ของผูเขารวมกิจกรรม   3) คาเสื้อยืดใสปฏิบัติกรรม ตัวละ 120 บาท
2) เพื่อถายทอดเจตคติและวัฒนธรรม       300 ตัว 36,000              
   การทํางานดานคอมพิวเตอรและ   4) คาจางทําคูมือปฏิบัติการฝกอบรมเลมละ
   ไซเบอรแกเยาวชนที่อยูหางไกลเพื่อ       60 บาท 300 เลม 18,000              
   ประโยชนในการเลือกเรียนตอระดับ  - คาวัสดุ 6,000               
   สูงขึ้นตอไป   1) คาวัสดุคอมพิวเตอร 4,000                

  2) คาวัสดุสํานักงาน 2,000                
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แผนงบประมาณ : สนับสนุนดานวิทยาศาสตรเทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม -                   625,000           
แผนงาน : วิจัย -                   625,000           

งาน : วิจัยเพื่อสรางองคความรู -                   625,000           
26) การประชุมสัมมนาการสราง 1) เพื่อจัดประชุมสัมมนาการสราง 1) เอกสารการประชุมสัมมนา 150 เลม รวมงบประมาณ 100,000           
    เครื่องมือทดสอบและวิจัย     เครื่องมือทดสอบและวิจัยทาง     ผูเขาสัมมนา 100 คน งบดําเนินงาน 100,000            
    ทางคอมพิวเตอร    คอมพิวเตอรใหกับอาจารยในคณะ 2) ความพึงพอใจของผูเขาประชุมสัมมนา  - คาตอบแทน 28,800             

   เทคโนโลยีสารสนเทศและในคณะ    80 %ของผูเขารวมประชุม    1) คาตอบแทนวิทยากร 28,800              
    [ 2-4-0701-2-26 ]    อื่น ๆ ของ  - คาใชสอย 62,500             

   มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี   1) คาจางทําเอกสาร 40,000              
  2) คาอาหาร 1 มื้อ 15,000              
  3) คาอาหารวาง 2 มื้อ 7,500                
 - คาวัสดุ 8,700               
 1) คาวัสดุคอมพิวเตอร 8,700                

27) การวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยี รวมงบประมาณ 50,000             
      คอมพิวเตอรเพื่อการศึกษา 1) เพื่อสนับสนุนทุนวิจัยใหอาจารยใน 1) งานวิจัยเชิงพัฒนาเทคโนโลยีการสอน งบดําเนินงาน 50,000              

   คณะเทคโนโลยีสารสนเทศทําวิจัย    1 เรื่อง การวิจัยการปฏิบัติงาน  - คาใชสอย 50,000             
    [ 6-4-0701-2-27 ]    ดานเทคโนโลยีคอมพิวเตอรเพื่อการ    ( action research) 5 เรื่อง 1) เงินอุดหนุนทั่วไป(อุดหนุนการวิจัย) 50,000              

   ศึกษาสําหรับพัฒนา ระบบการเรียน 2) ประโยชนในการนําไปประยุกตในการ
   การสอนในคณะ    สอน 6 วิชา

28) สนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย 1) เพื่อสนับสนุนการพัฒนาระบบ - โครงการวิจัย จํานวน 1 โครงการ รวมงบประมาณ 475,000           
     คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ      สารสนเทศในการบริหารจัดการรายได งบเงินอุดหนุน 475,000            

    และงบประมาณในการบริหาร  - เงินอุดหนุนทั่วไป 475,000           
    ขององคการบริหารสวนตําบล    1) อุดหนุนโครงการวิจัย 1 โครงการ 475,000             

    [ 2-4-0701-2-28 ]

รวมทั้งสิ้น 12,326,000     8,620,900        
20,946,900                                    
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แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 
กองกลาง สํานักงานอธิการบดี

โครงการ/กิจกรรม/ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด / เปาหมาย หมวดรายจาย/รายการ
รหัสงบประมาณ ตามภาระงานประจํา ตามยุทธศาสตร

แผนงบประมาณ : เรงรัดปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต 11,995,800     504,000           
แผนงาน : จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา 11,995,800     504,000           

งาน : สนับสนุนการจัดการศึกษา 11,995,800     504,000           
1. บริหารงานและ 1.1 เพื่อใชในการดําเนินงาน และ 1) สนับสนุนบริหารจัดการและอํานวยการ รวมงบประมาณ 293,300           -                   
   อํานวยการทั่วไป (3)     บริหารจัดการระบบบริหารงาน    จํานวน 11 หนวยงาน งบดําเนินงาน 293,300           -                   

    และอํานวยการทั่วไปสวนกลาง 2) จํานวนการซื้อจางไมต่ํากวา 100 ครั้ง  - คาใชสอย 220,000           -                   
    [1-1-0801-1- 01] 1.2 เพื่อประสานงาน ประชุม ภายใน 3) งานเสร็จตามกําหนดระยะเวลา 1 ป    1) คาซอมแซมครุภัณฑ 220,000             

    และภายนอกหนวยงาน 4) ความพึงพอใจของผูรับบริการ  
   รอยละ 75  - คาสาธารณูปโภค 73,300             -                   

   1) คาโทรศัพท 73,300              

2. บริหารงานพัสดุ อาคาร 2.1 เพื่อใชในการดําเนินงาน และ 1) สนับสนุนบริหารจัดการและอํานวยการ รวมงบประมาณ 1,999,000        -                   
สถานที่ และสาธารณปโภค บริหารจัดการดานงานพัสด อาคาร จํานวน 11 หนวยงาน งบดําเนินงาน 1 999 000 -

เงินงบประมาณ

    สถานท และสาธารณูปโภค     บรหารจดการดานงานพสด ุอาคาร    จานวน 11 หนวยงาน งบดาเนนงาน 1,999,000                           
    สถานที่ และสาธารณูปโภค 2) จํานวนการซื้อจางไมต่ํากวา 100 ครั้ง  - คาตอบแทน 387,000           -                   

    [1-1-0801-1- 02] 2.2 เพื่อประสานงาน ประชุม ภายใน 3) งานเสร็จตามกําหนดระยะเวลา 1 ป    1) คาตอบแทนกรรมการประมูลระบบ e-auction 87,000              
    และภายนอกหนวยงาน 4) ความพึงพอใจของผูรับบริการ     2) คาตอบแทนกรรมการควบคุมงานกอสราง 300,000             

   รอยละ 75
 - คาใชสอย 342,000           -                   
   1) คาซอมบํารุงรถยนตสวนกลาง 150,000             
   2) คา พรบ.รถยนตสวนกลาง 17,000              
   3) คาบํารุงรักษาลิฟท 96,000              
   4) คาจางเหมาเก็บขยะ 36,000              
   5) คาจางเหมากําจัดยุง 43,000              

 - คาวัสดุ 1,270,000        -                   
   1) คาวัสดุกอสราง-เกษตร(ปรับปรุงภูมิทัศน) 80,000              
   2) คาวัสดุสํานักงาน 70,000              
   3) คาวัสดุคอมพิวเตอร 20,000              
   4) คาวัสดุ ไฟฟา ประปา โทรศัพท 400,000             
   5) คาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 700,000             
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แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 
กองกลาง สํานักงานอธิการบดี

โครงการ/กิจกรรม/ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด / เปาหมาย หมวดรายจาย/รายการ
รหัสงบประมาณ ตามภาระงานประจํา ตามยุทธศาสตร

แผนงบประมาณ : เรงรัดปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต 11,995,800     504,000           
แผนงาน : จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา 11,995,800     504,000           

งาน : สนับสนุนการจัดการศึกษา 11,995,800     504,000           

เงินงบประมาณ

3. สนับสนุนการจัดการศึกษา 3.1 เพื่อใชในการดําเนินงาน และ 1) สนับสนุนบริหารจัดการและอํานวยการ รวมงบประมาณ 300,000           -                   
   นักศึกษาจีน     บริหารจัดการนักศึกษาจีน    นักศึกษาจีนจํานวน 347 คน งบดําเนินงาน 300,000           -                   

3.2 เพื่อประสานงาน ประชุม ภายใน 2) งานเสร็จตามกําหนดระยะเวลา 1 ป  - คาวัสดุ 300,000           -                   
    [1-1-0801-1- 03]     และภายนอกหนวยงาน 3) ความพึงพอใจของผูรับบริการ     1) คาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 200,000             

   รอยละ 75    2) คาวัสดุสํานักงาน 100,000             

4. ศึกษาดูงานและแขงขันกีฬา 4.1 เพื่อสงเสริมใหบุคลากรไดเลนกีฬา 1) จํานวนผูเขารวมโครงการ 174 คน รวมงบประมาณ -                   470,000           
   เจาหนาที่บุคลากรมหาวิทยาลัย     เพื่อสุขภาพ 2) ความพึงพอใจของผูเขารวมรอยละ 75 งบดําเนินงาน -                   470,000           
   ราชภัฏทั่วประเทศ 4.2 เพื่อสงเสริมใหบุคลกรไดรูรัก 3) งานเสร็จตามกําหนดระยะเวลารอยละ 80 - คาตอบแทน -                   57,000             

สามัคคีและแลกเปลี่ยนประสบการณ 4) คาใชจายตอคน 2350 บาท/คน 1) คาเก็บตัวนักกีฬา 57 000    สามคคและแลกเปลยนประสบการณ 4) คาใชจายตอคน 2350 บาท/คน    1) คาเกบตวนกกฬา 57,000               
    [1-1-0801-2- 04]     ในหมูบุคลากรระดับอุดมศึกษา

4.3 เพื่อสงเสริมใหบุคลากรที่สนใจกีฬา  - คาใชสอย -                   337,500           
     ไดเลือกกิจกรรมกีฬาสามารถ    1) คาเบี้ยเลี้ยงนักกีฬาและเจาหนาที่ 187,500             
4.4 เพื่อใหบุคลากรไดประสบการณ    2) คาพาหนะและน้ํามันเชื้อเพลิง 120,000             
     จากการศึกษาดูงานและสามารถ    3) คาสมทบการจัดการแขงขัน 30,000               
    นํามาปรับใชในการปฏิบัติงานให
     มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น  - คาวัสดุ -                   75,500             

   1) คาวัสดุกีฬา 75,500               
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แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 
กองกลาง สํานักงานอธิการบดี

โครงการ/กิจกรรม/ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด / เปาหมาย หมวดรายจาย/รายการ
รหัสงบประมาณ ตามภาระงานประจํา ตามยุทธศาสตร

แผนงบประมาณ : เรงรัดปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต 11,995,800     504,000           
แผนงาน : จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา 11,995,800     504,000           

งาน : สนับสนุนการจัดการศึกษา 11,995,800     504,000           

เงินงบประมาณ

5. บริหารงานและ 5.1 เพื่อจางพนักงานมหาวิทยาลัยปฏิบัติ 1) จํานวนพนักงานมหาวิทยาลัย 40 อัตรา รวมงบประมาณ 5,801,500        
   อํานวยการทั่วไป (1)      งานตามภารกิจหลักของกองกลาง 2) จํานวนหนังสือเขา-ออก 1500 เรื่อง งบบุคลากร 2,400,000        -                   

5.2 เพื่อใชในการดําเนินงาน และ 3) จํานวนการซื้อจาง 1000 ครั้ง  - คาจางพนักงานมหาวิทยาลัย  40 อัตรา 2,400,000        -                   
    [3-1-0801-1- 05]     บริหารจัดการระบบบริหารงาน 4) จํานวนครั้งในการประชุมของกอง 50 ครั้ง   1) จางพนักงานมหาวิทยาลัย 40 อัตรา 2,400,000          

    และอํานวยการทั่วไปสวนกลาง 5) ความพึงพอใจของผูรับบริการ  
    ภายนอกหนวยงาน    รอยละ 75 งบดําเนินงาน 3,401,500        -                   
5.3 เพื่อประสานงาน ประชุม ภายใน  - คาตอบแทน 3,131,500        -                   
    และภายนอกหนวยงาน    1) คาตอบแทนกรรมการดําเนินการ กศ.บป. 2,891,500          

   2) คาตอบแทนตํารวจจราจร 120,000             
   3) คาตอบแทนที่ปรึกษากฎหมาย 120,000             

 - คาใชสอย 270,000           -                   
   1) คาประกันสังคมพนักงานมหาวิทยาลัย 150,000             
   2) คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 120,000             

6. งานประชาสัมพันธกลาง (1) 6.1 เพื่อใชในการดําเนินงาน และ 1) สนับสนุนบริหารจัดการและอํานวยการ รวมงบประมาณ 20,000             -                   
    บริหารจัดการงานประชาสัมพันธกลาง    จํานวน 11 หนวยงาน งบดําเนินงาน 20,000             -                   

    [3-1-0801-1- 06] 6.2 เพื่อประสานงาน ประชุม ภายใน 2) ประชาสัมพันธไมต่ํากวา 15 ครั้ง  - คาวัสดุ 20,000             -                   
    และภายนอกหนวยงาน    1) คาวัสดุสํานักงาน 20,000              

7. บริหารงานและ 7.1 เพื่อใชในการดําเนินงาน และ 1) สนับสนุนบริหารจัดการและอํานวยการ รวมงบประมาณ 890,000           
   อํานวยการทั่วไป (2)     บริหารจัดการระบบบริหารงาน    จํานวน 11 หนวยงาน งบดําเนินงาน 890,000           -                   

    และอํานวยการทั่วไปสวนกลาง 2) จํานวนการซื้อจางไมต่ํากวา 100 ครั้ง  - คาตอบแทน 890,000           -                   
    [5-1-0801-1- 07]     ภายนอกหนวยงาน 3) งานเสร็จตามกําหนดระยะเวลา 1 ป    1) คาตอบแทนกรรมการดําเนินการ

7.2 เพื่อประสานงาน ประชุม ภายใน 4) ความพึงพอใจของผูรับบริการ        ภาคสมทบ/พิเศษ 890,000             
    และภายนอกหนวยงาน    รอยละ 75
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แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 
กองกลาง สํานักงานอธิการบดี

โครงการ/กิจกรรม/ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด / เปาหมาย หมวดรายจาย/รายการ
รหัสงบประมาณ ตามภาระงานประจํา ตามยุทธศาสตร

แผนงบประมาณ : เรงรัดปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต 11,995,800     504,000           
แผนงาน : จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา 11,995,800     504,000           

งาน : สนับสนุนการจัดการศึกษา 11,995,800     504,000           

เงินงบประมาณ

8. บริหารงานบุคคล (1) 8.1 เพื่อใชในการดําเนินงาน และ 1) สนับสนุนบริหารจัดการและอํานวยการ รวมงบประมาณ 70,000             
    บริหารจัดการระบบบริหารงาน    จํานวน 11 หนวยงาน งบดําเนินงาน 70,000             -                   

    [5-1-0801-1- 08]     บุคคคล 2) จํานวนการซื้อจางไมต่ํากวา 100 ครั้ง  - คาตอบแทน 20,000             -                   
8.2 เพื่อประสานงาน ประชุม ภายใน 3) งานเสร็จตามกําหนดระยะเวลา 1 ป    1) คาตอบแทนผูทรงคุณวุฒิกรรมการบริหาร
    และภายนอกหนวยงาน 4) ความพึงพอใจของผูรับบริการ        บุคคล 20,000              

   รอยละ 75
 - คาวัสดุ 50,000             -                   
   1) คาวัสดุสํานักงาน 20,000              
   2) คาวัสดุคอมพิวเตอร 30,000              

9. งานสภาคณาจารย (1) 9.1 เพื่อใชในการดําเนินงาน และ 1) จัดประชุมสภาคณาจารยไมต่ํากวา รวมงบประมาณ 40,000             -                   
    บริหารจัดการสภาคณาจารย    12 ครั้ง งบดําเนินงาน 40,000             -                   

    [5-1-0801-1- 09] 9.2 เพื่อประสานงาน ประชุม ภายใน 2) ผูเขารวมประชุมไมต่ํากวา 15 คน  - คาตอบแทน 10,000             -                   
    และภายนอกหนวยงาน    1) คาตอบแทนวิทยากร 10,000              

 - คาใชสอย 30,000             -                   
   1) คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 20,000              
   2) คาของรางวัลและของที่ระลึก 10,000              

10. บริหารงานและ 10.1 เพื่อใชในการดําเนินงาน และ 1) สนับสนุนบริหารจัดการและอํานวยการ รวมงบประมาณ 67,500             -                   
     อํานวยการทั่วไป (3)       บริหารจัดการระบบบริหารงาน    จํานวน 11 หนวยงาน งบดําเนินงาน 67,500             -                   

      และอํานวยการทั่วไปสวนกลาง 2) จํานวนการซื้อจางไมต่ํากวา 100 ครั้ง  - คาตอบแทน 17,000             -                   
    [6-1-0801-1- 10]       ภายนอกหนวยงาน 3) งานเสร็จตามกําหนดระยะเวลา 1 ป    1) คาตอบแทนปฏิบัติงานลวงเวลา 17,000              

10.2 เพื่อประสานงาน ประชุม ภายใน 4) ความพึงพอใจของผูรับบริการ  
      และภายนอกหนวยงาน    รอยละ 75  - คาใชสอย 50,500             -                   

   1) คารับรองงานประชุม+ประกันฯ 50,500              
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แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 
กองกลาง สํานักงานอธิการบดี

โครงการ/กิจกรรม/ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด / เปาหมาย หมวดรายจาย/รายการ
รหัสงบประมาณ ตามภาระงานประจํา ตามยุทธศาสตร

แผนงบประมาณ : เรงรัดปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต 11,995,800     504,000           
แผนงาน : จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา 11,995,800     504,000           

งาน : สนับสนุนการจัดการศึกษา 11,995,800     504,000           

เงินงบประมาณ

11. บริหารงานบุคคล (2) 11.1 เพื่อใชในการดําเนินงาน และ 1) สนับสนุนบริหารจัดการและอํานวยการ รวมงบประมาณ 76,500             -                   
      บริหารจัดการระบบบริหารงาน    จํานวน 11 หนวยงาน งบดําเนินงาน 8,000               -                   

    [6-1-0801-1- 11]       บุคคคล 2) จํานวนการซื้อจางไมต่ํากวา 100 ครั้ง  - คาวัสดุ 8,000               
11.2 เพื่อประสานงาน ประชุม ภายใน 3) งานเสร็จตามกําหนดระยะเวลา 1 ป    1) เครื่องสํารองไปฟา 2 เครื่อง 8,000                
      และภายนอกหนวยงาน 4) ความพึงพอใจของผูรับบริการ  

   รอยละ 75 งบลงทุน 68,500             -                   
 - คาครุภัณฑ 68,500             -                   
   1) เครื่องไมรโครคอมพิวเตอรทั่วไป 1 ชุด 36,500              
   2) พริ้นเตอร 2 เครื่อง 32,000              

12. บริหารงานคลัง 12.1 เพื่อใชในการดําเนินงาน และ 1) จํานวนการซื้อจางไมต่ํากวา 100 ครั้ง รวมงบประมาณ 458,000           -                   
     และทรัพยสิน       บริหารจัดการงานคลังและ 2) งานเสร็จตามกําหนดระยะเวลา 1 ป งบดําเนินงาน 458,000           -                   

      ทรัพยสิน 3) ความพึงพอใจของผูรับบริการ   - คาใชสอย 350,000           -                   
    [6-1-0801-1- 12] 12.2 เพื่อประสานงาน ประชุม ภายใน    รอยละ 75    1) คาพิมพฟอรมใบเสร็จรับเงิน 150,000             

      และภายนอกหนวยงาน    2) คาถอนคืนคาหนวยกิตนักศึกษา 200,000             

 - คาวัสดุ 108,000           -                   
   1) คาวัสดุสํานักงาน 60,000              
   2) คาวัสดุคอมพิวเตอร 48,000              
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แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 
กองกลาง สํานักงานอธิการบดี

โครงการ/กิจกรรม/ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด / เปาหมาย หมวดรายจาย/รายการ
รหัสงบประมาณ ตามภาระงานประจํา ตามยุทธศาสตร

แผนงบประมาณ : เรงรัดปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต 11,995,800     504,000           
แผนงาน : จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา 11,995,800     504,000           

งาน : สนับสนุนการจัดการศึกษา 11,995,800     504,000           

เงินงบประมาณ

13. งานสภามหาวิทยาลัย 13.1 เพื่อใชในการดําเนินงาน และ 1) จัดประชุมสภาไมต่ํากวา 10 ครั้ง รวมงบประมาณ 1,005,000        -                   
      บริหารจัดการงานสภามหาวิทยาลัย 2) ผูเขารวมประชุมไมต่ํากวา 35 คน งบดําเนินงาน 1,005,000        -                   

    [6-1-0801-1- 13] 13.2 เพื่อประสานงาน ประชุม ภายใน  - คาตอบแทน 36,000             -                   
      และภายนอกหนวยงาน    1) คาตอบแทนที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัย 36,000              

 - คาใชสอย 820,000           -                   
   1) คาเบี้ยประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัย 430,000             
   2) คาเบี้ยประชุมกรรมการสงเสริมกิจการ
      มหาวิทยาลัย 270,000             
   3) คาใชจายเดินทางไปราชการ 40,000              

4) คาเอกสารการประชม 80 000   4) คาเอกสารการประชุม 80,000              

 - คาวัสดุ 125,000           -                   
   1) คาวัสดุสํานักงาน 50,000              
   2) คาวัสดุคอมพิวเตอร 40,000              
   3) คาวัสดุงานบานงานครัว 35,000              

 - คาสาธารณูปโภค 24,000             -                   
   1) คาโทรศัพท 24,000              

14. งานประชาสัมพันธกลาง (2) 14.1 เพื่อใชในการดําเนินงาน และ 1) สนับสนุนบริหารจัดการและอํานวยการ รวมงบประมาณ 500,000           -                   
      บริหารจัดการงานประชาสัมพันธ    จํานวน 11 หนวยงาน งบดําเนินงาน 450,000           -                   

    [6-1-0801-1- 14] 14.2 เพื่อประสานงาน ประชุม ภายใน 2) ประชาสัมพันธไมต่ํากวา 15 ครั้ง  - คาใชสอย 450,000           -                   
      และภายนอกหนวยงาน    1) จัดทําดอนขังใหญ 450,000             

งบลงทุน 50,000             -                   
 - คาครุภัณฑ 50,000             -                   
   1) คากลองถายรูปดิจิตอล 50,000              
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แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 
กองกลาง สํานักงานอธิการบดี

โครงการ/กิจกรรม/ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด / เปาหมาย หมวดรายจาย/รายการ
รหัสงบประมาณ ตามภาระงานประจํา ตามยุทธศาสตร

แผนงบประมาณ : เรงรัดปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต 11,995,800     504,000           
แผนงาน : จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา 11,995,800     504,000           

งาน : สนับสนุนการจัดการศึกษา 11,995,800     504,000           

เงินงบประมาณ

15. งานสภาคณาจารย (2) 15.1 เพื่อใชในการดําเนินงาน และ 1) จัดประชุมสภาคณาจารยไมต่ํากวา รวมงบประมาณ 160,000           -                   
      บริหารจัดการสภาคณาจารย    12 ครั้ง งบดําเนินงาน 160,000           -                   

    [6-1-0801-1- 15] 15.2 เพื่อประสานงาน ประชุม ภายใน 2) ผูเขารวมประชุมไมต่ํากวา 15 คน  - คาใชสอย 160,000           -                   
      และภายนอกหนวยงาน    1) คาใชจายเดินทางไปราชการ 160,000             

16. พัฒนาวิทยาเขต 16.1 เพื่อใชในการดําเนินงาน และ 1) จํานวนการซื้อจางไมต่ํากวา 15 ครั้ง รวมงบประมาณ 200,000           -                   
      บริหารจัดการพัฒนาวิทยาเขต 2) งานเสร็จตามกําหนดระยะเวลา 1 ป งบดําเนินงาน 200,000           -                   

    [6-1-0801-1- 16] 16.2 เพื่อประสานงาน ประชุม ภายใน 3) ความพึงพอใจของผูรับบริการ   - คาใชสอย 200,000           -                   
      และภายนอกหนวยงาน    รอยละ 75    1) คาใชจายพัฒนาวิทยาเขตโปงสลอด 200,000             

17. งานตรวจสอบภายใน 17.1 เพื่อใชในการดําเนินงาน และ 1) จํานวนการซื้อจางไมต่ํากวา 15 ครั้ง รวมงบประมาณ 115,000           -                   
      บริหารจัดการงานตรวจสอบภายใน 2) งานเสร็จตามกําหนดระยะเวลา 1 ป งบดําเนินงาน 61,500             -                   

    [6-1-0801-1- 17] 17.2 เพื่อประสานงาน ประชุม ภายใน 3) ความพึงพอใจของผูรับบริการ   - คาใชสอย 25,000             
      และภายนอกหนวยงาน    รอยละ 75    1) คาใชจายเดินทางไปราชการ 25,000              

 - คาวัสดุ 36,500             -                   
  1) คาวัสดุสํานักงาน 36,500              

งบลงทุน 53,500             -                   
 - คาครุภัณฑ 53,500             -                   
  1) เครื่องไมรโครคอมพิวเตอรทั่วไป 1 ชุด 36,500              
  2) คาเครื่องโทรศัพท โทรสาร 17,000              
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แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 
กองกลาง สํานักงานอธิการบดี

โครงการ/กิจกรรม/ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด / เปาหมาย หมวดรายจาย/รายการ
รหัสงบประมาณ ตามภาระงานประจํา ตามยุทธศาสตร

แผนงบประมาณ : เรงรัดปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต 11,995,800     504,000           
แผนงาน : จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา 11,995,800     504,000           

งาน : สนับสนุนการจัดการศึกษา 11,995,800     504,000           

เงินงบประมาณ

18. สัมมนาผูปฏิบัติงานการเงิน 18.1 เพื่อใหหนวยรับตรวจทราบถึงภาระ 1) จํานวนผูเขารวมประชุมสัมมนา 35 คน รวมงบประมาณ -                   34,000             
     พัสดุ       หนาที่ในการปฏิบัติงานใหมี 2) ความพึงพอใจของผูเขาประชุมสัมมนา งบดําเนินงาน -                   34,000             

      ประสิทธิภาพ    รอยละ 75  - คาใชสอย -                   34,000             
    [6-1-0801-2- 18] 18.2 เพื่อใหบริการตอหนวยบริหารตาง ๆ 3) การประชุมสัมมนาแลวเสร็จตามระยะ   1) คาใชจายในการจัดประชุม 34,000               

      ใหเกิดความมั่นใจตอประสิทธิภาพ    เวลาที่กําหนด รอยละ 80 
      ประสิทธิผล ของการดําเนินงาน 4) คาใชจายตอคนในการเขารวมประชุม
18.3 เพื่อใหเกิดความคุมคาใน    สัมมนา 485.71 ตอคน
      การใชจายเงิน
18.4 เพื่อใหเกิดความถูกตอง เชื่อถือได
     ของขอมูลทางการเงินตลอดจนการ

ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบที่เกี่ยวของ     ปฏบตตามกฎ ระเบยบทเกยวของ

รวมทั้งสิ้น 11,995,800     504,000           
12,499,800     
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แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 
กองนโยบายและแผน  สํานักงานอธิการบดี  

โครงการ/กิจกรรม/ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด / เปาหมาย หมวดรายจาย/รายการ
รหัสงบประมาณ ภาระงานประจํา ยุทธศาสตร

แผนงบประมาณ : เรงรัดปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต 1,684,800       160,000            
แผนงาน : จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา 1,684,800       160,000            

งาน : สนับสนุนการจัดการศึกษา 1,684,800       160,000            
1. บริหารงานกองนโยบาย 1.1 เพื่อจางพนักงานมหาวิทยาลัยปฏิบัติ 1) จํานวนพนักงานมหาวิทยาลัย 4 อัตรา รวมงบประมาณ 734,800          -                    
    และแผน       งานตามภารกิจหลักของกองนโยบาย 2) จํานวนหนังสือเขา-ออก 300 เรื่อง งบบุคลากร 482,760            -                    

     และแผน 3) จํานวนการซื้อจาง 100 ครั้ง  - คาจางพนักงานมหาวิทยาลัย  4 อัตรา 482,760            
    [1 - 1 - 0803 - 1- 01] 1.2 เพื่อประสานงาน ประชุม ภายในและ 4) จํานวนครั้งในการประชุมของกอง 5 ครั้ง    1) ผูปฏิบัติงานบริหาร 1 อัตรา

     ภายนอกหนวยงาน 4) ความพึงพอใจของผูรับบริการ         อัตรา ๆ ละ 5,920 บาท/เดือน 71,040             
   รอยละ 75    2) ชางเครื่องคอมพิวเตอร 1 อัตรา

      อัตรา ๆ ละ 5,310 บาท/เดือน 63,720             
   3) นักวิเคราะหนโยบายและแผน 1 อัตรา
      อัตรา ๆ ละ 7,630 บาท/เดือน 91,560             
   4) นักวิเทศสัมพันธ 1 อัตรา

อัตรา ๆ ละ 8 000 บาท/เดือน 99 840

งบประมาณตาม

      อตรา ๆ ละ 8,000 บาท/เดอน 99,840             
   5) เงินเพิ่มคาจางพนักงานมหาวิทยาลัย
      รอยละ 4 156,600            

งบดําเนินงาน 142,040          -                    
 - คาตอบแทน 12,000            
   1) คาอาหารทําการนอกเวลาราชการ
       4 คน ๆ ละ 20 วัน ๆ 3 ชั่วโมง ๆ ละ 50 บาท 12,000             
 - คาใชสอย 65,000            -                    
   1) คาเดินทางเพื่องานราชการในประเทศ
       6 คน ๆ ละ 5 ครั้ง ๆ ละ 1000 บาท 30,000             
   2) เงินสมทบการประกันสังคม (สวนนายจาง
      รอยละ 5) 25,000             
   3) คาซอมบํารุงครุภัณฑและอาคารสถานที่ 10,000             
 - คาวัสดุ 32,640            -                    
   1) คาวัสดุสํานักงาน 12,640             
   2) คาวัสดุคอมพิวเตอร 10,000             
   3) คาวัสดุงานบานงานครัว 10,000             

 - คาสาธารณูปโภค 32,400            
   1) คาโทรศัพท 18,000             
   2) คาไปรษณียและขนสง 14,400             
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แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 
กองนโยบายและแผน  สํานักงานอธิการบดี  

โครงการ/กิจกรรม/ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด / เปาหมาย หมวดรายจาย/รายการ
รหัสงบประมาณ ภาระงานประจํา ยุทธศาสตร

งบประมาณตาม

งบลงทุน 110,000          
 - คาครุภัณฑ 27,000            
   1) เครื่องพิมพแบบพนหมึก (Inkjet) ขนาด A3
       1 เครื่อง 27,000             
 - คาที่ดินและสิ่งกอสราง 83,000            
   1) ตูเอกสารแบบบิลทอิน  1 ตู 83,000             

2. บริหารงานนโยบายและ - เพื่อกําหนดแนวทางการบริหาร การจัด 1) คําของบประมาณแผนดิน 1 ฉบับ รวมงบประมาณ 650,000          -                    
   ยุทธศาสตร    ทํางบประมาณ การติดตามประเมินผล 2) แผนปฏิบัติราชการประจําป 1 ฉบับ งบรายจายอื่น 650,000            -                    
    [2 - 1 - 0803 - 1- 02]   การดําเนินงานประจําปของมหาวิทยาลัย 3) รายงานการติดตามการดําเนินงาน  - คาตอบแทน 102,000          

   ของมหาวิทยาลัยเปนรายไตรมาส    1) คาอาหารทําการนอกเวลาราชการ
    รวม 4 ฉบับ        6 คน ๆ ละ 40 วัน ๆ 3 ชั่วโมง ๆ ละ 50 บาท 36,000             
4) รายงานผลการดําเนินงานประจําป    2) คาตอบแทนนักศึกษาชวยงาน
งบประมาณ พ ศ 2551 1 ฉบับ 2 คน ๆ ละ 220 วัน ๆ ละ 150 บาท 66 000   งบประมาณ พ.ศ. 2551  1 ฉบบ        2 คน ๆ ละ 220 วน ๆ ละ 150 บาท 66,000             

1) คําของบประมาณเงินรายได 1 ฉบับ  - คาใชสอย 260,000          -                    
   1) คาเดินทางเพื่องานราชการในประเทศ
       6 คน ๆ ละ 10 ครั้ง ๆ ละ 1000 บาท 60,000             
   2) คาจางจัดพิมพ 50,000             
   3) คาใชจายในการจัดประชุม 100,000            
   3) คาซอมแซมครุภัณฑ 50,000             
 - คาวัสดุ 288,000          -                    
   1) คาวัสดุสํานักงาน 100,000            
   2) คาวัสดุคอมพิวเตอร 100,000            
   3) คาวัสดุงานบานงานครัว 28,000             
   2) คาวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น 30,000             
   3) คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร 30,000             
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แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 
กองนโยบายและแผน  สํานักงานอธิการบดี  

โครงการ/กิจกรรม/ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด / เปาหมาย หมวดรายจาย/รายการ
รหัสงบประมาณ ภาระงานประจํา ยุทธศาสตร

งบประมาณตาม

3. บริหารงานวิเทศสัมพันธ - เพื่อดําเนินงานดานการติดตอ ประสาน 1) จํานวนสถาบันอุดมศึกษาที่ทําความ รวมงบประมาณ 300,000          -                    
    [3 - 1 - 0803 - 1- 03]    งาน ความรวมมือกับสถาบันการศึกษา     ตกลงรวมมือทางวิชาการกับ งบดําเนินงาน 300,000            -                    

  ทั้งในและตางประเทศเพื่อแลกเปลี่ยน    มหาวิทยาลัย 3 แหง  - คาตอบแทน 13,500            -                    
  นักศึกษา  อาจารย  นักวิจัย 2) จํานวนนักศึกษาตางชาติที่รับบริการ    1) คาอาหารทําการนอกเวลาราชการ

   350 คน        2 คน ๆ ละ 30 วัน ๆ 3 ชั่วโมง ๆ ละ 50 บาท 13,500             
3) ระดับความพึงพอใจในการบริการของ  - คาใชสอย 250,000          -                    
   นักศึกษาตางชาติ    1) คาเดินทางเพื่องานราชการในประเทศ
4) จํานวนอาจารยแลกเปลี่ยนระหวาง        3 คน ๆ ละ 10 ครั้ง ๆ ละ 1000 บาท 30,000             
   มหาวิทยาลัย 3 คน    2) คาเดินทางเพื่องานราชการในตางประเทศ

       5 คน ๆ ละ 2 ครั้ง ๆ ละ 20000 บาท 200,000            
   3) คาเลี้ยงรับรอง 20,000             
 - คาวัสดุ 36,500            -                    
   1) คาวัสดุสํานักงาน 16,500             

2) คาวัสดคอมพิวเตอร 10 000   2) คาวสดุคอมพวเตอร 10,000             
   3) คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร 10,000             

4. จัดทํารายงานประจําป - เพื่อรวบรวมขอมูลผลการดําเนินงาน -  รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจของ รวมงบประมาณ -                  97,500              
    ปงบประมาณ พ.ศ. 2550    ของหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย    ผูใชบัณฑิต 1 ฉบับ งบดําเนินงาน -                    97,500              
    [3 - 1 - 0803 - 2- 04]   จัดทําเปนรายงานประจําป  - คาตอบแทน -                  7,500                

   1) คาอาหารทําการนอกเวลาราชการ
       5 คน ๆ ละ 10 วัน ๆ 3 ชั่วโมง ๆ ละ 50 บาท 7,500                 
 - คาใชสอย -                  20,000              
   1) คาจางจัดพิมพ 20,000               
 - คาวัสดุ -                  70,000              
   1) คาวัสดุสํานักงาน 30,000               
   2) คาวัสดุคอมพิวเตอร 30,000               
   3) คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร 10,000               
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แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 
กองนโยบายและแผน  สํานักงานอธิการบดี  

โครงการ/กิจกรรม/ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด / เปาหมาย หมวดรายจาย/รายการ
รหัสงบประมาณ ภาระงานประจํา ยุทธศาสตร

งบประมาณตาม

5. การจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร - เพื่อจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร -  แผนพัฒนาบุคลากร 1 ฉบับ รวมงบประมาณ -                  62,500              
   มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี     ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี งบดําเนินงาน -                    62,500              
    [3 - 1 - 0803 - 2- 05]     ป พ.ศ. 2551 - 2554  - คาตอบแทน -                  7,200                

   1) คาตอบแทนวิทยากร
       2 คน ๆ ละ 6 ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท 7,200                 
 - คาใชสอย -                  25,300              
   1) คาจางจัดพิมพ 10,000               
   2) คาใชจายในการจัดประชุมปฏิบบัติการ 15,300               
 - คาวัสดุ -                  30,000              
   1) คาวัสดุสํานักงาน 10,000               
   2) คาวัสดุคอมพิวเตอร 10,000               
   3) คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร 10,000               

แผนงบประมาณ : สนับสนุนดานวิทยาศาสตรเทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม -                  40,000              
แผนงาน : วิจัย -                  40,000              

งาน : วิจัยเพื่อสรางองคความรู -                  40,000              
6. การติดตามการมีงานทํา - เพื่อสํารวจการมีงานทําของบัณฑิต -  รายงานผลการสํารวจการมีงานทํา รวมงบประมาณ -                  20,000              
    ของบัณฑิต   ที่จบการศึกษาในปการศึกษา 2550   ของบัณฑิต 1 ฉบับ งบเงินอุดหนุน -                  20,000              
    [3 - 4 - 0803 - 2- 06]  - เงินอุดหนุนทั่วไป -                  20,000              

   1) การสํารวจการมีงานทําของบัณฑิต
      ปการศึกษา 2550 20,000               

7. การสํารวจความึงพอใจของ - เพื่อสํารวจความพึงพอใจของบัณฑิต -  รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจของ รวมงบประมาณ -                  20,000              
    ผูใชบัณฑิต   ที่มีตอบัณฑิตที่จบการศึกษาและมี   ผูใชบัณฑิต 1 ฉบับ งบเงินอุดหนุน -                  20,000              
    [3 - 4 - 0803 - 2- 07]   งานทําในปการศึกษา 2550  - เงินอุดหนุนทั่วไป -                  20,000              

   1) การสํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
      ปการศึกษา 2550 20,000               

รวมทั้งสิ้น 1,684,800       200,000            
1,884,800         
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แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 
กองพัฒนานักศึกษา

โครงการ/กิจกรรม/ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด / เปาหมาย หมวดรายจาย/รายการ
รหัสงบประมาณ ภาระงานประจํา ยุทธศาสตร

แผนงบประมาณ : เรงรัดปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต 1,900,000         4,421,500         
แผนงาน : จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา 1,900,000         4,421,500         

งาน :  สนับสนุนการจัดการศึกษา 1,900,000         4,267,700         
1. บริหารงานกองพัฒนา 1.1 เพื่อจางพนักงานมหาวิทยาลัยปฏิบัติ 1) จํานวนงาน/โครงการที่กองพัฒนา รวมงบประมาณ 1,500,000        -                   
   นักศึกษา      งานตามภารกิจหลักของกองพัฒนา    นักศึกษารับผิดชอบบรรลุวัตถุประสงค งบบุคลากร 890,800           -                   

     นักศึกษา    จํานวน 30 โครงการ  - คาจางพนักงานมหาวิทยาลัย 890,800           
    [1-1-0804-1- 01] 1.2 เพื่อประสานงาน ประชุม ภายในและ 2) การดําเนินงานของกองพัฒนานักศึกษา    1) คาจางเงินเดือน 890,800             

     ภายนอกหนวยงาน    เปนไปตามวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิ
   ภาพ ประสิทธิภาพในการดําเนินงาน งบดําเนินงาน 537,700           -                   
3) จํานวนงาน/โครงการ/กิจกรรมตาง ๆ  - คาตอบแทน 5,000               -                   
   ดําเนินการภายในระยะเวลาที่กําหนด    1) คาอาหารทําการนอกเวลา 5,000                
4) จํานวนงานที่ใชตนทุนในการดําเนินงาน
   ต่ํา จํานวน 30 โครงการ  - คาใชสอย 230,000           -                   

1)   ั  30 000

งบประมาณตาม

   1) คาซอมครุภัณฑ 30,000              
   2) คาเบี้ยเลี้ยงไปราชการ 150,000             
   3) คาเชายานพาหนะ 50,000              

 - คาวัสดุ 247,700           -                   
   1) คาวัสดุเชี้อเพลิง 50,000              
   2) คาวัสดุสํานักงาน 90,000              
   3) คาวัสดุคอมพิวเตอร 63,500              
   4) คาวัสดุโฆษณาเผยแพร 44,200              

 - คาสาธารณูปโภค 55,000             -                   
   1) คาโทรศัพท 55,000              

งบลงทุน 71,500             
 - คาครุภัณฑ 71,500             -   
   1) คาจอคอมพิวเตอร LCD 35,000              
   2) เครื่องไมดครคอมพิวเตอร 36,500              
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แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 
กองพัฒนานักศึกษา

โครงการ/กิจกรรม/ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด / เปาหมาย หมวดรายจาย/รายการ
รหัสงบประมาณ ภาระงานประจํา ยุทธศาสตร

งบประมาณตาม

2. รณรงคขับขี่ปลอดภัย 2.1 เพื่อใหนักศึกษาซึ่งเปนผูขับขี่รถ 1) จํานวนนักศึกษาที่เขารับการอบรมเขาใจ รวมงบประมาณ -                   20,000             
    จักรยานยนตมีจิตสํานึกในการปฏิบัติ    การใชกฎจราจร และการขับขี่รถ งบดําเนินงาน -                   20,000             

    [1-1-0804-2-02]     ตามกฏจราจร    จักรยานยนตไดอยางถูกตอง จํานวน  - คาตอบแทน -                   3,600               
2.2 เพื่อเปนการจัดระเบียบสรางวินัยการ    นักศึกษาที่เขารับการสอน    1) คาตอบแทนวิทยากร 3,600                
    ใชรถใชถนนใหกับนักศึกษา 2) ระบบการจราจรของมหาวิทยาลัยเปน
    มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี    ระเบียบเรียบรอยมีประสิทธิภาพ  - คาวัสดุ -                   16,400             
2.3 เพื่อใหการจราจรมีความคลองตัวและ    การปฏิบัติตามกฏจราจรของนักศึกษา    1) คาวัสดุเผยแพร 16,400               
    เปนระเบียบมากขึ้น 3) การดําเนินโครงการเสร็จสิ้นภายในระยะ
2.4 เพื่อเปนการปองกันและลดอุบัติเหตุที่    เวลาที่กําหนด เดือนกรกฎาคม 2551
    อาจเกิดขึ้นจากการใชรถใชถนน 4) รอยละของงบประมาณคารักษาบาลที่

   ลดลง งบประมาณคารักษาพยาบาล
   ลดลง30%

3 จัดขบวนแหพระนครคีรี 3 1 เพื่อใหนักศึกษาไดมีสวนรวมในกิจกรรม1) จํานวนนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรม รวมงบประมาณ - 50,0003. จดขบวนแหพระนครคร 3.1 เพอใหนกศกษาไดมสวนรวมในกจกรรม1) จานวนนกศกษาทเขารวมกจกรรม รวมงบประมาณ                    50,000             
    ศิลปวัฒนธรรมทองถิ่นจังหวัดเพชรบุรี   ตระหนักถึงประเพณีของจังหวัดเพชรบุรี งบดําเนินงาน -                   50,000             

    [1-1-0804-2-03] 3.2 เพื่อสนองนโยบายและความรวมมือกับ   จํานวนนักศึกษา 500 คน  - คาใชสอย -                   20,000             
    จังหวัดเพชรบุรี ในการสืบสานงาน 2) ความสวยงามของรูปขบวน รูปแบบขบวน   1) คาเชารถขบวนแห 5,000                
    ประเพณีอันดีงาม 3) การดําเนินโครงการเสร็จสิ้นภายในระยะ    2) คาเชาชุดการแสดง 5,000                
3.3 นักศึกษาไดประสบการณ ในการรับรู    เวลาที่กําหนด กุมภาพันธ 2551    3) คาจางตกแตงรถขบวนแห 7,000                
    ถึงวัฒนธรรมของแตละทองถิ่น 4) การใชงบประมาณอยางประหยัด    4) คาอาหารวางนักศึกษา 3,000                

   ความคุมคาของการใชงบประมาณ
 - คาวัสดุ -                   30,000             
   1) คาวัสดุโฆษณาเผยแพร 20,000               
   2) คาวัสดุสํานักงาน 10,000                

4. อบรมอาชีพระยะสั้น 4.1 เพื่อใหนักศึกษามีวิชาชีพติดตัวและ 1) จํานวนนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรม รวมงบประมาณ -                   10,000             
    สามารถนําไปประกอบอาชีพไดไมวาจะ    จํานวน 40 คน งบดําเนินงาน -                   10,000             

    [1-1-0804-2-04]     อยูระหวางเรียนหรือเมื่อสําเร็จการศึกษา2) การดําเนินโครงการเสร็จสิ้นภายในระยะ  - คาตอบแทน -                   3,600               
    ไปแลว    เวลาที่กําหนด 2551    1) คาตอบแทนวิทยากร 3,600                
4.2 เพื่อเปนการสนองนโยบายของรฐับาล
    ในการสงเสริมใหนักศึกษามีงานทํา  - คาใชสอย -                   2,800               
    ระหวางเรียน จะเปนการชวยคาใชจาย    1) คาอาหารวาง 1,600                
    ของผูปกครอง    2) คาอาหารกลางวัน 1,200                
4.3 เปนการใชเวลาวางใหเปนประโยชน
    สงเสริมความคิดริเริ่มสรางสรรคใหกับ  - คาวัสดุ -                   3,600               
    นักศึกษา    1) คาวัสดุสํานักงาน 3,600                
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5. บริหารงานชมรม 5.1 เพื่อสงเสริมใหนักศึกษาไดแสดงเชิง 1) จํานวนนักศึกษาที่สังกัดชมรมตาง ๆ รวมงบประมาณ -                   200,000           
    สรางสรรคในสิ่งที่ถูกที่ควร    นักศึกษา 2500 คน งบดําเนินงาน -                   200,000           

    [1-1-0804-2-05] 5.2 เพื่อสงเสริมสรางประสบการณให 2) นักศึกษี่สังกัดชมรมตาง ๆ ดําเนินงาน  - คาวัสดุ -                   200,000           
    นักศึกษารูจักการบริหารงาน การเสียสล    บรรลุตามวัตถุประสงคของชมรมที่สังกัด     1) คาวัสดุโฆษณาเผยแพร 100,000             
    การแกไขปญหาเฉพาะหนา    และไดประสบการณจากการดําเนินงาน     2) คาวัสดุสํานักงาน 100,000             
5.3 เพื่อเสริมสรางความเปนผูนํา และผูตาม    นักศึกษาที่สังกัดชมรม
    ใหกับนักศึกษา 3) การดําเนินงานเสร็จสิ้นภายในระยะเวลา
5.4 เพื่อเสริมสรางการใชชีวิตอยูรวมกัน    ที่กําหนด สิ้นปงบประมาณ 2551
    กับผูอื่น สามารถ ปรับตัวไดในสังคม 4) การจัดสรรงบประมาณใหชมรมตาง ๆ 
    สวนรวม    เปนไปอยางประหยัดคุมคา ผลการดําเนิน

   งานของชมรมตาง ๆ จํานวน 20 ชมรม

6. รณรงคแตงกายชุดนักศึกษา 6.1 เพื่อปลูกจิตสํานึกใหนักศึกษาได 1) จํานวนนักศึกษาที่แตงกายชุดนักศึกษา รวมงบประมาณ -                   56,000             
ถกระเบียบ ตระหนักถึงเครื่องแบบอันมีเกียรติ ถกระเบียบ จํานวน 5000 คน งบดําเนินงาน - 56 000   ถูกระเบยบ     ตระหนกถงเครองแบบอนมเกยรต     ถูกระเบยบ จานวน 5000 คน งบดาเนนงาน -                   56,000             

    ของความเปนนักศึกษา 2) นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี  - คาวัสดุ -                   56,000             
    [1-1-0804-2-06] 6.2 เพื่อความเปนระเบียบเรียบรอยของ     มีความตระหนักถึงสิ่งการแตงกายที่    1) คาวัสดุโฆษณาเผยแพร 28,000               

    การแตงกายชุดนักศึกษาเปนไปใน     ถูกตอง สุภาพเรียบรอย ไมตามแฟชั่น    2) วัสดุสํานักงาน 28,000               
    ทิศทางเดียวกัน     นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี
6.3 เพื่อเสริมสรางบุคลิกภาพของนักศึกษา 3) การดําเนินงานเสร็จสิ้นภายในระยะเวลา    
    ที่เหมาะสม    ที่กําหนด สิ้นปงบประมาณ 2551
6.4 เพื่อลดทัศนคติและคานิยมของแฟชั่น 4) การจัดสรรงบประมาณในการดําเนิน
    ในสังคม     โครงการ เปนไปอยางประหยัดคุมคา

7. สงเสริมกิจกรรมหอพัก 7.1 เพื่อสงเสริมใหเกิดความรักความ 1) จํานวนนักศึกษาหอพักไดรับการพัฒนา รวมงบประมาณ -                   20,000             
    สามัคคีในแตละหอพักและระหวาง     คุณภาพชีวิต นักศึกษาหอพัก 600 คน งบดําเนินงาน -                   20,000             

    [1-1-0804-2-07]     หอพัก 2) นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี  - คาวัสดุ -                   20,000             
7.2 เพื่อปลูกฝงความเอื้ออาทร เสมือนหนึ่ง     มีความรัก ความสามัคคี นักศึกษาหอพัก   1) คาวัสดุโฆษณาเผยแพร 10,000               
    เปนพี่เปนนองของนักศึกษา ที่ตองชวย     มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี    2) วัสดุกีฬา 10,000               
    ดูแลซึ่งกันและกัน 3) การดําเนินงานเสร็จสิ้นภายในระยะเวลา

   ที่กําหนด สิ้นปงบประมาณ 2551
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8. พัฒนาบุคลากรกองพัฒนา 8.1 เพื่อใหบุคลากรของพัฒนานักศึกษา 1) จํานวนบุคลากรกองพัฒนานักศึกษาได รวมงบประมาณ -                   95,000             
   นักศึกษา     ไดรับประสบการณใหมที่ทันสมัย    รับการพัฒนาการดําเนินงาน บุคลากร งบดําเนินงาน -                   95,000             

    นํามาประยุกตใชในการทํางานที่จะ    กองพัฒนานักศึกษา จํานวน 15 คน  - คาใชสอย -                   45,000             
    [1-1-0804-2-08]     บริการใหกับนักศึกษาใหไดรับความ 2) บุคลากรกองพัฒนานักศึกษา มีความคิด    1) คาเบี้ยเลี้ยง/ที่พัก/ไปราชการ 20,000               

    พึงพอใจสูงสุด    ริเริ่มสรางสรรค ในการพัฒนา การปฎิบัติ    2) คาเชายานพาหนะ 25,000               
8.2 เพื่อใหงานดานกิจการนักศึกษาไดรับ    งาน เกิดความกระตือรือรนอยูเสมอ 
    การพัฒนาทันตอการเปลี่ยนแปลงทั้ง    บุคลากรกองพัฒนาสามารถ ปฎิบัติงาน  - คาวัสดุ -                   50,000             
    ในดานเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี    ไดอยางมีประสิทธิภาพ    1) คาวัสดุเชื้อเพลิง 25,000               
    ดานอื่น ๆ เชน การรับนอง การดูแล 3) การดําเนินงานเสร็จสิ้นภายในระยะเวลา    2) วัสดุสํานักงาน 25,000               
    หอพัก การปฐมนิเทศ ฯลฯ    ที่กําหนด สิ้นปงบประมาณ 2551

9 เชิดชเกียรตินักศึกษาดีเดน 9 1 สงเสริมใหนักศึกษาที่มีความรความ 1) จํานวนนักศึกษาที่ไดสรางชื่อเสียงใหกับ รวมงบประมาณ - 20,0009. เชดชูเกยรตนกศกษาดเดน 9.1 สงเสรมใหนกศกษาทมความรูความ 1) จานวนนกศกษาทไดสรางชอเสยงใหกบ รวมงบประมาณ                    20,000             
    สามารถในทักษะดานตาง ๆ ไดมีโอกาส    มหาวิทยาลัย นักศึกษา 20 คน งบดําเนินงาน -                   20,000             

    [1-1-0804-2-09]     เขารวมแสดงรวมแขงขันในระดับประเทศ2) นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี  - คาใชสอย -                   5,000               
9.2 เพื่อเผยแพรชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย    ที่สรางชื่อเสียงมหาวิทยาลัยไดรับการ    1) คาเชารถ 5,000                
    ใหเปนที่ประจักษแกสังคม อันจะสงผล    ยกยอง การชื่นชม การยอมรับจาก
    ใหเกิดความเชื่อมั่นสงบุตรหลาน มา    มหาวิทยาลัย นักศึกษา มหาวิทยาลัย  - คาวัสดุ -                   15,000             
    ศึกษาเลาเรียน    ราชภัฎเพชรบุรี    1) คาวัสดุสํานักงาน 10,000               

3) การดําเนินงานเสร็จสิ้นภายในระยะเวลา    2) คาโลรางวัล 5 โล ๆ ละ 1000 บาท 5,000                
   ที่กําหนด 2551 

10. กิจกรรมเครือขายบัณฑิต 10.1 เพื่อสรางทักษะความเปนผูนําใหกับ 1) จํานวนนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรมกับ รวมงบประมาณ -                   80,000             
     อุดมคติไทย      นักศึกษา     มหาวิทยาลัยเครือขายบัณฑิตอุดมคติ งบดําเนินงาน -                   80,000             

10.2 เพื่อฝกประสบการณการทํางานรวมกับ    ไทยกลุมภาคตะวันตก นักศึกษา 500 คน - คาใชสอย -                   40,000             
    [1-1-0804-2-10]      ผูอื่น ความสามัคคี การมีมนุษยสัมพันธ 2) นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี    1) คาเชารถ 20,000               

     และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวา    มีศักยภาพในการทํางานรวมกับผูอื่นได    2) คาเบี้ยเลี้ยงไปราชการ 17,000               
     มหาวิทยาลัยบัณฑิตอุดมคติไทยในกลุม   เปนอยางดี นักศึกษา มหาวิทยาลัย    3) คาสมาชิก 3,000                
     ภาคตะวันตก    ราชภัฎเพชรบุรี

3) การดําเนินงานเสร็จสิ้นภายในระยะเวลา  - คาวัสดุ -                   40,000             
   ที่กําหนด 2551    1) คาวัสดุสํานักงาน 10,000               

   2) คาวัสดุเชื้อเพลิง 10,000               
   3) คาวัสดุกีฬา (เสื้อ 100 ตัว ๆ ละ 200 บาท) 20,000               
   3) คาวัสดุกีฬา (เสื้อ 100 ตัว ๆ ละ 200 บาท)
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11. บริหารจัดการหอพัก 11.1 เพื่อใหนักศึกษาไดพักในหอพักของ 1) จํานวนนักศึกษาที่พักในหอพักของ รวมงบประมาณ 400,000           -                   
     นักศึกษา       มหาวิทยาลัยไดอยางมีความสุข เพื่อ    มหาวิทยาลัยไดรับการบริหารดูแลเอาใจ งบดําเนินงาน 317,010           -                   

      มีผลตอความตั้งใจในศึกษาเลาเรียน    ใสความเปนอยู นักศึกษา 500 คน  - คาตอบแทน 37,000             -                   
    [1-1-0804-1-11] 2) นักศึกษาหอพักในมหาวิทยาลัยราชภัฎ    1) คาตอบแทนอาจารยประจําหอพัก 12,000              

   เพชรบุรี มีสุขจิตที่ดีมีความสุข สามารถ    2) จางกําจัดสิ่งปฏิกูล 25,000              
   ใชชีวิตอยูในมหาวิทยาลัยไดอยางมีสุข
   มหาวิทยาลัย     ราชภัฎเพชรบุรี  - คาวัสดุ 280,010           -                   
3) การดําเนินงานเสร็จสิ้นภายในระยะเวลา    1) คาวัสดุงานบานงานครัว 180,010             
   ที่กําหนด 2551    2) คาวัสดุกอสราง 100,000             

งบลงทุน 82,990             -                   
 - คาครุภัณฑ 82,990             -                   
   1) คาปมน้ํา 5,000                

2) คตเย็น 5 5 คิว 5 990   2) คูตูเยน 5.5 คว 5,990                
   3) คาเครื่องตัดหญาแบบเข็น 15,000              
   4) คากลองวงจรปด 7 ชุด 50,000              
   5) คาสวานไรสาย 7,000                

12. จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 12.1 เพื่อใหนักศึกษาไดแสดงออกถึงความ 1) นักศึกษาเขารวมกิจกรรมมีความจงรัก รวมงบประมาณ -                   50,000             
      จงรักภักดีในสถาบันพระมหากษัตริยไท    ภักดีตอชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย งบดําเนินงาน -                   50,000             

    [1-1-0804-2-12] 12.2 เพื่อสรางความรวมมือกับชุมชนในการ    นักศึกษา 500 คน  - คาวัสดุ -                   50,000             
     จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาท 2) นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี    1) คาวัสดุสํานักงาน 25,000               
     สมเด็จพระเจาอยูหัว    ที่เขารวม มีความจงรักภักดีตอ ชาติ    2) คาวัสดุโฆษณาเผยแพร 25,000               
12.3 เพื่อเปนการสนองนโยบายของรฐับาล    ศาสนา พระมหากษัตริย สํานึกในพระมหา

   กรุณาธิคุณ นักศึกษามหาวิทยาลัย
   ราชภัฎเพชรบุรี
3) การดําเนินงานเสร็จสิ้นภายในระยะเวลา
   ที่กําหนด 2551 
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แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 
กองพัฒนานักศึกษา

โครงการ/กิจกรรม/ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด / เปาหมาย หมวดรายจาย/รายการ
รหัสงบประมาณ ภาระงานประจํา ยุทธศาสตร

งบประมาณตาม

13. สงเสริมศักยภาพและพัฒนา 13.1 เพื่อเปนการสรางเสริมศักยภาพ 1) จํานวนนักศึกษาแตละคณะที่ดําเนิน รวมงบประมาณ -                   1,000,000        
     คุณภาพชีวิตนักศึกษา       นักศึกษา ใหมีความพรอมในการที่จะ    กิจกรรมที่ตนเองเสนอโครงการนักศึกษา งบดําเนินงาน -                   1,000,000        

      ออกไปใชชีวิตอยูสังคมภายนอกหลัง    จํานวน 500 คน  - คาตอบแทน -                   19,200             
    [1-1-0804-2-13]       สําเร็จการศึกษา 2) นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี มี    1) คาตอบแทนวิทยากร 19,200               

13.2 เพื่อสรางเสริมทัศนคติใหเปน คนดี    ศักยภาพ เปนคนดี คนเกง นักศึกษา
      คนเกง มี่ความเปนเลิศในดานตาง ที่    มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี  - คาใชสอย -                   922,000           
      ตนเองถนัด 3) การดําเนินงานเสร็จสิ้นภายในระยะเวลา    1) คาอาหารกลางวัน 24,000               

   ที่กําหนด 2551    2) คาอาหารวาง 16,000               
   3) คาเชายานพาหนะ 12,000               
   4) คาสนับสนุนโครงการกิจกรรมของนักศึกษา 870,000             

 - คาวัสดุ -                   58,800             
   1) คาวัสดุสํานักงาน 58,800               

14. พัฒนางานกองทุนกูยืมเพื่อ 14.1 เพื่อใหสามารถบริการนักศึกษาได 1) จํานวนนักศึกษากองทุนฯที่มาขอรับ รวมงบประมาณ -                   112,000           
     การศึกษา       รวดเร็วทันตอเวลาที่สํานักงานคณะ    บริการ นักศึกษา 2500 คน งบลงทุน -                   112,000           

      กรรมการกองทุนใหกูยืมเพื่อการศึกษา2) สามารถบริการนักศึกษาและสงเอกสาร  - คาครุภัณฑ -                   112,000           
    [1-1-0804-2-14]       กําหนด    ไปยังกองทุนฯไดรวดเร็วขึ้น    1) คาเครื่องคอมพิวเตอร 22,000               

14.2 เพื่อพัฒนางานของกองพัฒนานักศึกษ     นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี    2) คาเครื่องโรเนียวดิจิตอล 90,000               
      ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 3) การดําเนินงานเสร็จสิ้นภายในระยะเวลา

   ที่กําหนด 2551 

15. โครงการทูบีนัมเบอรวัน 15.1 เพื่อใหนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราช 1) จํานวนนักศึกษาที่เขารวมโครงการ รวมงบประมาณ -                   10,000             
       (To be number one)       เพชรบุรี ตระหนักถึงอันตรายและโทษ    สามารถบอกตอ กลุมเพื่อน 1:5 งบดําเนินงาน -                   10,000             
    [1-1-0804-2-15]       โดยไมของเกี่ยวกับยาเสพติด    นักศึกษา 2500 คน  - คาวัสดุ -                   10,000             

15.2 เพื่อเปนการสนองความรวมมือในนโยบ2) นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี    1) คาวัสดุสํานักงาน 10,000               
      ของกระทรวงสาธารณสุข โดยทูล    หางไกลยาเสพติดทุกชนิด นักศึกษา
      กระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกญัญา    มหาวิทยาลัยราชภฎัเพชรบุรี
      สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงเปนองคประธาน3) การดําเนินงานเสร็จสิ้นภายในระยะเวลา
      โครงการ To Bee Number One    ที่กําหนด 2551 

8.3 - 132



แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 
กองพัฒนานักศึกษา

โครงการ/กิจกรรม/ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด / เปาหมาย หมวดรายจาย/รายการ
รหัสงบประมาณ ภาระงานประจํา ยุทธศาสตร

งบประมาณตาม

16. รวมกิจกรรมของจังหวัด 16.1 เพื่อสนองนโยบายของจังหวัดเพชรบุรี1) จํานวนนักศึกษาที่เขารวมโครงการ รวมงบประมาณ -                   38,200             
      ในการสงเสริมใหเยาวชนกลาคิด    กับจังหวัดเพชรบุรี นักศึกษา 2500 คน งบดําเนินงาน -                   38,200             

    [1-1-0804-2-16]       กลาแสดงออก 2) นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี  - คาใชสอย -                   20,000             
16.2 เพื่อใหนักศึกษาไดตระหนักถึงการล    รูจักการเสียสละเพื่อสวนรวม และการ    1) คาอาหารวาง 20,000               
      บําเพ็ญตนเพื่อสังคม รูจักการเสียสละ    บําเพ็ญประโยชนตอสังคม ประเทศชาติ
      มีความอดทน    นักศึกษาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี  - คาวัสดุ -                   18,200             

3) การดําเนินงานเสร็จสิ้นภายในระยะเวลา    1) คาวัสดุเผยแพร 18,200               
   ที่กําหนด 2551 

17. บริการสวัสดิการนักศึกษาจีน 17.1 เพื่อใหนักศึกษาชาวตางชาติมีความ 1) จํานวนนักศึกษาชาวตางชาติ(นศ.จีน) รวมงบประมาณ -                   927,480           
      เปนอยูที่ดี ทั้งสุขภาพอนามัย และ    ไดรับการดูแล นักศึกษาจีน 347 คน งบบุคลากร -                   53,400             

    [1-1-0804-2-17]       สิ่งอํานวยความสะดวก 2) นักศึกษาจีนไดรับการดูแลอยางทั่วถึง  - คาจางพนักงานชั่วคราว -                   53,400             
นักศึกษาชาวตางชาติ(จีน) 1) คาจางเงินเดือนแมบานหอพัก 1 อัตรา   นกศกษาชาวตางชาต(จน)    1) คาจางเงนเดอนแมบานหอพก 1 อตรา

3) การดําเนินงานเสร็จสิ้นภายในระยะเวลา       อัตรา ๆ ละ 4,450 บาท 53,400               
   ที่กําหนด 2551 

งบดําเนินงาน -                     874,080            
 - คาตอบแทน -                   149,640           
   1) คาดําเนินการวันเสาร-อาทิตย 1 คน ๆ ละ
       104 วัน ๆ ละ160 บาท 16,640               
   2) คาตอบแทนผูดูแลนักศึกษาจีนประจําหอพัก
        5 คน ๆ ละ1000 บาท 60,000               
   3) คาตอบแทนผูดูแลสวัสดิการทั่วไป 1 คน
      คนละ 200 บาท 73,000               

 - คาใชสอย -                   80,000             
   1) คาเชายานพาหนะ 20,000               
   2) คาวัสดุเชื้อเพลิง 10,000               
   3) คารักษาพยาบาล 50,000               

 - คาวัสดุ -                   644,440           
   1) คาวัสดุงานบานงานครัว 644,440             
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แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 
กองพัฒนานักศึกษา

โครงการ/กิจกรรม/ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด / เปาหมาย หมวดรายจาย/รายการ
รหัสงบประมาณ ภาระงานประจํา ยุทธศาสตร

งบประมาณตาม

18. ประกันอุบัติเหตุนักศึกษาจีน 18.1 เพื่อคุมครอง และชวยเหลือนนักศึกษา1) จํานวนนักศึกษาชาวตางชาติ(นศ.จีน) รวมงบประมาณ -                   55,520             
      ชาวตางชาติ ( นักศึกษาจีน ) ที่ประสบ    ไดรับการดูแล นักศึกษาจีน 347 คน งบดําเนินงาน -                   55,520             

    [1-1-0804-2-18]       อุบัติเหตุในระหวางที่ศึกษาใน 2) นักศึกษาจีนไดรับการดูแลเปนอยางดี  - คาใชสอย -                   55,520             
      มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี    เมื่อประสบอุบัติเหตุ    1) คาเบี้ยประกันอุบัติเหตุ (347 คนๆ ละ160) 55,520               

   นักศึกษาชาวตางชาติ(จีน)
3) การดําเนินงานเสร็จสิ้นภายในระยะเวลา
   ที่กําหนด 2551 

19. จัดกิจกรรมสายสัมพันธ 19.1 เพื่อใหนักศึกษาจีนเกิดความคุนเคย 1) จํานวนนักศึกษาชาวตางชาติ(นศ.จีน) รวมงบประมาณ -                   40,000             
     นักศึกษาตางชาติ      กันและกันปองกันการเกิดปญหาตางๆ    ของมหาวิทยาลัย นักศึกษาจีน 347 คน งบดําเนินงาน -                   40,000             

     ในความเขาใจกันและกัน 2) นักศึกษาจีน มีความรัก ความสามัคคี ใน  - คาใชสอย -                   31,350             
    [1-1-0804-2-19]    หมูคณะ นักศึกษาจีน    1) คาเชาสถานที่ 6,000                

3) การดําเนินงานเสร็จสิ้นภายในระยะเวลา 2) คาอาหาร( 347 คนๆละ50 ) 17 3503) การดาเนนงานเสรจสนภายในระยะเวลา    2) คาอาหาร( 347 คนๆละ50 ) 17,350               
   ที่กําหนด 2551    3) คาเชารถ 8,000                

 - คาวัสดุ -                   8,650               
   1) คาวัสดุเชื้อเพลิง 5,000                
   2) คาวัสดุกีฬา 3,650                

20. จัดตั้งชมรมนักศึกษาจีน 20.1 เพื่อใหนักศึกษาจีนไดแสดงความกลา 1) จํานวนนักศึกษาจีนที่สังกัดชมรมตาง ๆ รวมงบประมาณ -                   50,000             
     คิดกลาแสดงออก มีความเปนผูนํา    จํานวน นักกีฬา 30 คน งบดําเนินงาน -                   50,000             

    [1-1-0804-2-20]      สามารถปรับเขากับสภาพสังคมไทยได 2) นักศึกษาจีนไดแสดงความกลาคิดกลา  - คาตอบแทน -                   50,000             
     อยางมีประสิทธืภาพ    แสดงออกมีความเปนผูนํา นักศึกษาจีน    1) คาวัสดุสํานักงาน 25,000               

3) การดําเนินงานเสร็จสิ้นภายในระยะเวลา    2) คาวัสดุเผยแพรโฆษณา 25,000               
   ที่กําหนด 2551 
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แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 
กองพัฒนานักศึกษา

โครงการ/กิจกรรม/ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด / เปาหมาย หมวดรายจาย/รายการ
รหัสงบประมาณ ภาระงานประจํา ยุทธศาสตร

งบประมาณตาม

21. จัดกิจกรรมีฬานักศึกษาจีน 21.1 เพื่อการมีสวนรวมในการจัดกิจกรรม 1) จํานวนนักกีฬาที่เขารวมการแขงขัน รวมงบประมาณ -                   100,000           
21.2 เพื่อสุขภาพรางกายที่แข็งแรงของ    และกองเชียร นักศึกษาจีน 347 คน งบดําเนินงาน -                   100,000           

    [1-1-0804-2-21]       นักศึกษาจีน 2) ความสรางเสริมความรัก ความสามัคคี  - คาตอบแทน -                   4,000               
21.3 ความสรางเสริมความรัก ความสามัคคี    รูแพ รูชนะ มีน้ําใจนักกีฬา    1) คาตอบแทนกรรมการตัดสิน 4,000                
      รูแพ รูชนะ มีน้ําใจนักกีฬา    นักศึกษาจีน ทุกๆ คน

3) การดําเนินงานเสร็จสิ้นภายในระยะเวลา  - คาใชสอย -                   8,000               
   ที่กําหนด 2551    1) คาอาหารกรรมการดําเนินงานและกรรมการ

      ผูตัดสิน ( 2 วัน ๆ ละ 50 คนๆ 30 ) 3,000                
   2) คาตกแตงสถานที่ 5,000                

 - คาวัสดุ -                   88,000             
   1) คาวัสดุกีฬา 18,600               
   2) คาเสื้อกีฬา ( 347 คน ๆ ละ 200 ) 69,400               

22. จัดคายอาสาวิชาการ 22.1 เพื่อใหนักศึกษาไดมีจิตสํานึกในการ 1) จํานวนนักศึกษาที่นําความรูออกไปเผยล รวมงบประมาณ -                   100,000           
     พ.จ.น.ก. พัฒนาทองถิ่น    บําเพ็ญสาธารณประโยชน เพื่อพัฒนา    แพรแกชาวบาน นักศึกษา 300 คน งบรายจายอื่น -                   100,000           

   พัฒนาทองถิ่น ตามปรัชญาในมาตรา7 2) นักศึกษาสามารถใชถายทอดความรูที่ได  - คาใชสอย -                   45,000             
    [2-1-0804-2-22]    แหง พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฎ ใน    ศึกษามาแกชาวบานไดอยางมีประสิทธภ    1) คาเชายานพาหนะ 15,000               

   การเปนสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการ    นักศึกษาวิทยาลัยราชภฎัเพชรบุรี    2) คาอาหาร 30,000               
   พัฒนาทองถิ่น เสริมสรางพลังปญญา 3) การดําเนินงานเสร็จสิ้นภายในระยะเวลา
   ของแผนดิน    ที่กําหนด 2551  - คาวัสดุ -                   55,000             
22.2 เพื่อใหนักศึกษาที่เขารวมโครงการ    1) คาวัสดุโฆษณาเผยแพร 30,000               
   สามารถ ไดนําวิชาความรูที่ไดศึกษา    2) คาวัสดุเชื้อเพลิง 10,000               
   มาบูรณาการกับชีวิตความจริงที่ไดพบ    3) คาวัสดุสํานักงาน 15,000               
   และนําไปเปนแนวทางในการดําเนิน
   ชีวิตหลังจบการศึกษาแลว
22.3 สานสราง ความรัก ความผูกพัน สามัคคี
   ของนักศึกษา ในกลุมมหาวิทยาลัย
   ราชภัฎภาคตะวันตกและสืบทอดความ
   เปนเครือขาย พ.จ.น.ก. ใหยั่งยืนสืบไป
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แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 
กองพัฒนานักศึกษา

โครงการ/กิจกรรม/ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด / เปาหมาย หมวดรายจาย/รายการ
รหัสงบประมาณ ภาระงานประจํา ยุทธศาสตร

งบประมาณตาม

23. จัดการแขงขันกีฬา 23.1 เพื่อใหนักศึกษาทุกคณะไดแสดงออก 1) จํานวนนักศึกษาที่เขารวมเชียร รวมการ รวมงบประมาณ -                   100,000           
     ดอนขังใหญเกมสครั้งที่ 20    ในเชิงสรางสรรค ไมวาจะเปนการเชียร    แขงขันมีสุขภาพรางกายที่แข็งแรง งบรายจายอื่น -                   100,000           

   การเดินขบวนพาเหรด การแขงขันกีฬา    จํานวนนักศึกษา 5,000 คน  - คาตอบแทน -                   24,000             
    [2-1-0804-2-23]    รวมทั้งสรางความสมานฉันทใหเกิด 2) นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี    1) คาตอบแทนกรรมการตัดสิน 24,000               

   ความรัก ความสามัคคี รูแพ รูชนะ    มีสุขภาพรางกายที่แข็งแรง พรอมที่จะ
   ศึกษาเลาเรียนเกิดความรักความสามัคคี  - คาใชสอย -                   19,000             
   ระหวางคณะ    1) คาอาหารกรรมการดําเนินการ 9,000                
3) การดําเนินงานเสร็จสิ้นภายในระยะเวลา    2) คาตกแตงสถานที่ 10,000               
   ที่กําหนด 2551 

 - คาวัสดุ -                   57,000             
   1) คาวัสดุกีฬา 57,000               

24. รวมการแขงขันกีฬา 24.1 เพื่อสรางชื่อเสียงและภาพลักษณอัน 1) จํานวนนักกีฬาที่เขารวมการแขงขัน รวมงบประมาณ -                   150,000           
มหาวิทยาลัยประเทศไทย เปนเอกลักษณ ของมหาวิทยาลัยให จํานวนนักกีฬา 30 คน งบรายจายอื่น - 150 000     มหาวทยาลยประเทศไทย      เปนเอกลกษณ ของมหาวทยาลยให    จานวนนกกฬา 30 คน งบรายจายอน -                   150,000           

     เปนที่ยอมรับของประชาชนทั่วไป 2) นักศึกษามีสุขภาพรางกายที่แข็งแรง  - คาตอบแทน -                   65,000             
    [2-1-0804-2-24]     พรอมที่จะศึกษาเลาเรียน รูแพ รูชนะ    1) ผูควบคุมการฝกซอม (10คนๆละ2,000บ.) 20,000               

    รูอภัย มีน้ําใจนักกีฬา นักศึกษา    2) คาเบี้ยเลี้ยงนักกีฬา(25คนๆละ1800 บาท) 45,000               
    มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี
3) การดําเนินงานเสร็จสิ้นภายในระยะเวลา  - คาใชสอย -                   45,000             
   ที่กําหนด 2551    1) คาที่พัก/เบี้ยเลี้ยง ไปราชการ 20,000               

   2) คาเงินลงขัน 25,000               

 - คาวัสดุ -                   40,000             
   1) คาวัสดุเชื้อเพลิง 20,000               
   2) คาวัสดุกีฬา 20,000               

25. การสืบสานวันชาวหอ 25.1 เพื่อเปดเวทีใหนักศึกษาหอพักไดกลา 1) นักศึกษาหอพักที่รวมกันดําเนินโครงการ รวมงบประมาณ -                   23,580             
     คิด กลาแสดงออก ในเชิงสรางสรรค     จํานวน 600 คน งบดําเนินงาน -                   23,580             

    [3-1-0804-2-25]      มีความรัก ความสามัคคี ฉันพี่นอง 2) นักศึกษาหอพัก ในมหาวิทยาลัยราชภัฎ  - คาใชสอย -                   13,580             
     ไมทอดทิ้งกัน จะคอยชวยเหลือกัน    เพชรบุรี เกงเรียน เกงคิด เปนผูสําเร็จ    1) คาอาหาร 10,500               
     เมื่อสําเร็จการศึกษาไปแลว    กาศึกษาออกไปอยางมีคุณภาพ    2) คาเชาชุดการแสดง 3,080                

   นักศึกษาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี
3) การดําเนินงานเสร็จสิ้นภายในระยะเวลา  - คาวัสดุ -                   10,000             
   ที่กําหนด 2551    1) คาวัสดุเผยแพร 10,000               
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แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 
กองพัฒนานักศึกษา

โครงการ/กิจกรรม/ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด / เปาหมาย หมวดรายจาย/รายการ
รหัสงบประมาณ ภาระงานประจํา ยุทธศาสตร

งบประมาณตาม

26. จัดแขงขันกีฬา พ.จ.น.ก. 27.1 เพื่อเขารวมการแขงขันกีฬาเชื่อม 1) จํานวนนักศึกษารวมกิจกรรม 1,000คน รวมงบประมาณ -                   400,000           
      ความสัมพันธของนักศึกษากลุม 2) นักศึกษาลงแขงขันสามารถไดชัยชนะ งบดําเนินงาน -                   400,000           

    [3-1-0804-2-26]       ภาคตะวันตก    กลับมหาวิทยาลัย นักศึกษามหาวิทยาลัย - คาใชสอย -                   250,000           
27.2 เพื่อสรางความสามัคคีของ    ราชภัฎเพชรบุรี    1) คาเบี้ยเลี้ยงผูควบคุมการฝกซอมกีฬา 50,000               
      นักศึกษา 4 สถาบัน 3) การดําเนินงานเสร็จสิ้นภายในระยะเวลา    2) คาเบี้ยเลี้ยงนักกีฬา 60,000               

   ที่กําหนด 2551    3) คาเชายานพาหนะ 30,000               
   4) คาอาหาร 60,000               
   5) คาเงินลงขัน 50,000               

 - คาวัสดุ -                   150,000           
   1) คาวัสดุกีฬา 50,000               
   2) คาวัสดุโฆษณาเผยแพร 45,000               
   3) คาเสื้อกีฬากองเชียร 35,000               

4) คาวัสดเชื้อเพลิง 20 000   4) คาวสดุเชอเพลง 20,000               

27. ประกันอุบัติเหตุนักศึกษา 28.1 เพื่อชวยใหนักศึกษาที่ประสบอุบัติ 1) จํานวนนักศึกษาที่ประสบอุบัติเหตุไดรับ รวมงบประมาณ -                   449,920           
     ชั้นปที่ 1       เหตุไดรับเงินคารักษาพยาบาล     การชดใชคารักษาพยาบาล จํานวน งบดําเนินงาน -                   449,920           

      หรือเงินชดเชยตาง ๆ     นักศึกษาที่ทําประกันฯ  - คาใชสอย -                   449,920           
    [3-1-0804-2-27] 2) นักศึกษาสามารถดูแลทําการรักษา    1) คาเบี้ยประกันอุบัติเหตุ 449,920             

   ระหวางที่ไดรับอุบัติเหตุได นักศึกษา         (2,812 คน ๆ ละ 160 บาท)
   มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี
3) การดําเนินงานเสร็จสิ้นภายในระยะเวลา
   ที่กําหนด 2551 

28. บริการเวชภัณฑและ 29.1 เพื่อใหนักศึกษา ไดมีสุขภาพรางกาย 1) จํานวนนักศึกษาที่เขารับการรักษา/ รวมงบประมาณ -                   110,000           
     ปฐมพยาบาล      ที่แข็งแรงสมบูณร ไมมีโรคภัยไขเจ็บ     ปฐมพยาบาลเบื้องตน จํานวนนักศึกษา งบดําเนินงาน -                   110,000           

29.2 เพื่อบริการใหนักศึกษาที่ไดรับบาดเจ็บ2) ระบบการจราจรของมหาวิทยาลัยเปน  - คาใชสอย -                   80,000             
    [3-1-0804-2-28]      หรือ เจ็บปวยระหวางเรียน ไดรับการ    ระเบียบเรียบรอยมีประสิทธิภาพ    1) คารักษาพยาบาลนักศึกษา 80,000               

     ชวยเหลือไดทันทวงที เกิดความภัย    นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี
     ในชีวิต 3) การดําเนินงานเสร็จสิ้นภายในระยะเวลา  - คาวัสดุ -                   30,000             

   ที่กําหนด 2551    1) คาเวชภัณฑ 30,000               
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แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 
กองพัฒนานักศึกษา

โครงการ/กิจกรรม/ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด / เปาหมาย หมวดรายจาย/รายการ
รหัสงบประมาณ ภาระงานประจํา ยุทธศาสตร

งบประมาณตาม

แผนงบประมาณ : อนุรักษ สืบทอด ประเพณี วัฒนธรรมที่ดีงาม -                   153,800           
แผนงาน : ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 153,800        

งาน : ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม -                153,800        
29. สืบสานวัฒนธรรมไทย 26.1 เพื่อใหนักศึกษาไดตระหนักถึงความ 1) จํานวนนักศึกษารวมกิจกรรม รวมงบประมาณ -                   100,000           

     เปนไทย เปนสิ่งที่นาภาคภูมิใจ และ    จํานวนนักศึกษา 5000 คน งบดําเนินงาน -                   100,000           
    [3-3-0804-2-29]      ตองอนุรักษ ทํานุบํารุงรักษาไวใหอยู 2) นักศึกษาสามารถรับรูและอนุรักษ  - คาใชสอย -                   35,000             

     คูกับไทยตลอดไป    วัฒนธรรมไทยไวอยางดียิ่ง เผยแพรตอ    1) คาจางวงกลองยาว 10,000               
   ไปยังรุนนอง ตอ ๆไป นักศึกษา    2) คาเชาชุดการแสดง 10,000               
   มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี    3) คาอาหารวาง 5,000                
3) การดําเนินงานเสร็จสิ้นภายในระยะเวลา    4) คาจางวงดนตรี 10,000               
   ที่กําหนด 2551 

 - คาวัสดุ -                   65,000             
   1) คาวัสดุโฆษณาเผยแพร 35,000               

2) คาวัสดสํานักงาน 30 000   2) คาวสดุสานกงาน 30,000               

30. สงคุณธรรมจริยธรรม 30.1 เพื่อใหนักศึกษาไดขัดเกลาจิตใจ มี 1)จํานวนนักศึกษาที่เขารับการอบรมเขาใจ รวมงบประมาณ -                   53,800             
     นักศึกษา       คุณธรรมจริยธรรมในหัวใจ สามารถ   ในการดําเนินชีวิตอยางมีคุณธรรม งบดําเนินงาน -                   53,800             

      แนะนําผูอื่นไดและตนเองสามารถ    จริยธรรม มีคุณธรรมนําความรู จํานวน  - คาตอบแทน -                   15,000             
    [3-3-0804-2-30]       ดําเนินชีวิตอยูในสังคมไดอยางมี    นักศึกษาที่เขารับการอบรม    1) คาตอบแทนวิทยากร 15,000               

      ความสุขไมเบียนผูอื่น 2) นักศึกษาสามารถใชชีวิตอยางมีคุณธรรม
   จริยธรรมไดเปนอยางดี  - คาใชสอย -                   30,000             
   นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี    1) คาอาหารวาง 30,000               
3) การดําเนินงานเสร็จสิ้นภายในระยะเวลา
   ที่กําหนด 2551  - คาวัสดุ -                   8,800               

   1) คาวัสดุเผยแพร 8,800                

รวมทั้งสิ้น 1,900,000        4,421,500        
6,321,500        
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แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน

โครงการ/กิจกรรม/ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด / เปาหมาย หมวดรายจาย/รายการ
รหัสงบประมาณ ภาระงานประจํา ยุทธศาสตร

แผนงบประมาณ : เรงรัดปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต
แผนงาน : จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา

งาน : สนับสนุนการจัดการศึกษา
1. บริหารสํานักงานสงเสริมวิชา 1.1 เพื่อจางพนักงานมหาวิทยาลัยปฏิบัติ 1) จํานวนพนักงานมหาวิทยาลัย 9 อัตรา รวมงบประมาณ 1,186,600       -                   
   การและงานทะเบียน (1)     งานตามภารกิจหลักของสํานักสงเสริม 2) บริการนักศึกษาไมต่ํากวา 10000 คน งบบุคลากร 950,000          -                   

    วิชาการและงานทะเบียน 3) บริการวิชาการ หลักสูตรและงานทะเบียน - คาจางพนักงานมหาวิทยาลัย 950,000            -                    
    [1-1-0901-1- 01] 1.2 เพื่อประสานงาน ประชุม ภายในและ 4) งานเสร็จตามกําหนดระยะเวลา 1 ป    1) จางพนักงานมหาวิทยาลัย 10 อัตรา 950,000            

    ภายนอกหนวยงาน 5) คาใชจายเฉลี่ยในการใหบริการ
1.3 เพื่อใหบริการแกนักศึกษาทุกระดับชั้น    23.66 บาท/คน งบดําเนินงาน 236,600          -                   
    จํานวน 10000 คน  - คาใชสอย 201,600          -                   

    1) คาเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ 31,600             
    2) คาประกันสังคม 50,000             
    3) คาซอมแซมครุภัณฑ 120,000            

งบประมาณตาม

 - คาสาธารณูปโภค 35,000            -                   
    1) คาแสตมป 8,000               
    2) คาโทรศัพท 27,000             

2. สอบคัดเลือกนักศึกษา 2.1 เพื่อเปดสอบคัดเลือกนักศึกษาเขา 1) มีนักศึกษาสมัครไมต่ํากวา 1800 คน รวมงบประมาณ 300,000          -                   
   ภาคปกติ     ศึกษาตอจํานวน 1500 คน 2) มีผูเขาสอบไมต่ํากวา 1500 คน งบดําเนินงาน 300,000          -                   

2.2 เพื่อประสานงาน ประชุม ภายในและ 3) งานเสร็จตามกําหนดระยะเวลา 1 ป  - คาตอบแทน 200,000          -                   
    [1-1-0902-1- 02]     ภายนอกหนวยงาน 4) คาใชจายเฉลี่ยในการใหบริการ    1) คาตอบแทนกรรมการดําเนินงาน 200,000            

   200 บาท/คน
 - คาใชสอย 40,000            -                   
   1) คาโฆษณาประชาสัมพันธ 40,000             

 - คาวัสดุ 60,000            -                   
   1) คาวัสดุสํานักงาน 30,000             
   2) คาวัสดุคอมพิวเตอร 20,000             
   3) คาวัสดุประชาสัมพันธ 10,000             
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แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน

โครงการ/กิจกรรม/ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด / เปาหมาย หมวดรายจาย/รายการ
รหัสงบประมาณ ภาระงานประจํา ยุทธศาสตร

งบประมาณตาม

3. สนับสนุนงานประกันคุณภาพ 3.1 เพื่อนําบุคลากรเขารวมการทําประกัน 1) หนวยงานเขารวมกิจกรรม11 หนวยงาน รวมงบประมาณ -                  400,000           
   การศึกษาของมหาวิทยาลัย     คุณภาพการศึกษา 2) บุคลากรเขารวมกิจกรรมทุกหนวยงาน งบรายจายอื่น -                  400,000           

3.2 เพื่อประสานงาน ประชุม ภายในและ 3) งานเสร็จตามกําหนดระยะเวลา 1 ป  - รายจายอื่น -                  400,000           
    [2-1-0904-2- 03]     ภายนอกหนวยงาน    1) คาใชจายในการพัฒนาระบบประกัน 400,000             

      คุณภาพการศึกษา

4. พัฒนาระบบสารสนเทศ 4.1 เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศมาตรฐาน 1) มีขอมูลพื้นฐานจากทุกหนวยงาน 1 ฐาน รวมงบประมาณ -                  100,000           
   งานมาตรฐานและประกัน     ประกันคุณภาพการศึกษา 2) มีระบบสารสนเทศสามารถนําขอมูล งบรายจายอื่น -                  100,000           
   คุณภาพการศึกษา 4.2 เพื่อใหการดําเนินงานประกันคุณภาพ    มาใชไดครบวงจร 1 ระบบ  - รายจายอื่น -                  100,000           

    มีความถูกตองชัดเจนมากยิ่งขึ้น 3) งานเสร็จตามกําหนดระยะเวลา 1 ป    1) คาใชจายในการพัฒนาระบบสารสนเทศ 100,000             
    [2-1-0904-2- 04] 4.3 เพื่อประสานงาน ประชุม ภายในและ       สนับสนุนงานประกันคุณภาพการศึกษา

    ภายนอกหนวยงาน

5. งานบริหารสํานักงาน 23.1 เพื่อใหบริการบัณฑิตศึกษาไมต่ํากวา 1) มีนักศึกษาใชบริการไมต่ํากวา 600 คน รวมงบประมาณ 250,000          -                   
    บัณฑิตศึกษา         600 คน และอาจารย 80 คน 2) มีคณาจารยใชบริการไมต่ํากวา 80 คน งบดําเนินงาน 250,000          -                   

23.2 เพื่อประสานงาน ประชุม ภายในและ 3) งานเสร็จตามกําหนดระยะเวลา 1 ป  - คาตอบแทน 40,000            -                   
    [ 6-1-0903-1-05]       ภายนอกหนวยงาน 4) คาใชจายเฉลี่ยในการใหบริการ    1) คาเบียประชุมคณกรรมการบัณฑิต 40,000             

23.3 เพื่อจัดทําวารสารบัณฑิตศึกษาและ    400 บาท/คน
      รายงานการประชุม 2 ฉบับ  - คาใชสอย 30,000            -                   

    1) คาซอมแซมครุภัณฑ 20,000             
    2) คาเชายานพาหนะ 10,000             

 - คาวัสดุ 160,000          -                   
   1) คาวัสดุสํานักงาน 80,000             
   2) คาวัสดุคอมพิวเตอร 40,000             
   3) คาวัสดุจัดทําวารสาร 40,000             

 - คาสาธารณูปโภค 20,000            -                   
    1) คาโทรศัพท 15,000             
    2) คาแสตมป 5,000               
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แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน

โครงการ/กิจกรรม/ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด / เปาหมาย หมวดรายจาย/รายการ
รหัสงบประมาณ ภาระงานประจํา ยุทธศาสตร

งบประมาณตาม

6. บริหารสํานักงานสงเสริมวิชา 6.1 เพื่อบริการทางดานเอกสารสําคัญให 1) บริการดานเอกสารไมต่ํากวา 5505 ครั้ง รวมงบประมาณ 1,500,000       -                   
   การและงานทะเบียน (2)     กับนักศึกษาและอาจารย 2) บริการอาจารย เจาหนาที่ นักศึกษา งบดําเนินงาน 732,000          -                   

6.2 เพื่อประสานงาน ประชุม ภายในและ    ไมตํากวา 10300 คน  - คาตอบแทน 410,000          -                   
    [ 3-1-0901-1- 06]     ภายนอกหนวยงาน 3) งานเสร็จตามกําหนดระยะเวลา 1 ป    1) คาตอบแทนกรรมการดําเนินงาน 400,000            

4) คาใชจายเฉลี่ยในการใหบริการ    2) คาอาหารทําการนอกเวลา 10,000             
   116 บาท/คน

 - คาวัสดุ 322,000          -                   
   1) คาวัสดุสํานักงาน 100,000            
   2) คาวัสดุคอมพิวเตอร 200,000            
   3) คาวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิง 22,000             

งบลงทุน 768,000          -                   
 - คาครุภัณฑ 768,000          -                   

1) เครื่องตรวจกระดาษคําตอบ 1 เครื่อง 590 000   1) เครองตรวจกระดาษคาตอบ 1 เครอง 590,000            
   2) กลองถายวีดีโอ 1 เครื่อง 40,000             
   3) เครื่องไมโครคอมพิวเตอรประมวลผลทั่วไป
        3 ชุด 105,000            
   4) จอคอมพิวเตอร LCD 17 นิ้ว 3 จอ 24,000             
   5) เครื่องตมน้ํารอน 18 นิ้ว 1 เครื่อง 9,000               

7. บริหารสํานักงานสงเสริมวิชา 7.1 เพื่อบริการทางดานเอกสารสําคัญให 1) บริการนักศึกษาไมต่ํากวา 500 คน รวมงบประมาณ 193,000          -                   
   การและงานทะเบียน (4)     กับนักศึกษาและอาจารย 2) ผูรับบริการพึงพอใจรอยละ 100 งบดําเนินงาน 193,000          -                   

7.2 เพื่อประสานงาน ประชุม ภายในและ 3) งานเสร็จตามกําหนดระยะเวลา 1 ป  - คาวัสดุ 193,000          -                   
    [ 3-1-0901-1- 07]     ภายนอกหนวยงาน 4) คาใชจายเฉลี่ยในการใหบริการ    1) คาวัสดุสํานักงาน 193,000            

   380 บาท/คน

8. งานสอบคัดเลือกนักศึกษา 8.1 เพื่อเปดสอบคัดเลือกนักศึกษาเขา 1) มีนักศึกษาสมัครไมต่ํากวา 250 คน รวมงบประมาณ 50,000            -                   
   ภาค กศ.บป.     ศึกษาตอจํานวน 250 คน 2) มีผูเขาสอบไมต่ํากวา 250 คน งบดําเนินงาน 50,000            -                   

8.2 เพื่อประสานงาน ประชุม ภายในและ 3) งานเสร็จตามกําหนดระยะเวลา 1 ป  - คาตอบแทน 30,000            -                   
    [ 3-1-0902-1- 08]     ภายนอกหนวยงาน 4) คาใชจายเฉลี่ยในการใหบริการ    1) คาตอบแทนกรรมการดําเนินงาน 30,000             

   200 บาท/คน
 - คาใชสอย 15,000            -                   
   1) คาโฆษณาประชาสัมพันธ 15,000             

 - คาวัสดุ 5,000              -                   
   1) คาวัสดุสํานักงาน 5,000               
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แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน

โครงการ/กิจกรรม/ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด / เปาหมาย หมวดรายจาย/รายการ
รหัสงบประมาณ ภาระงานประจํา ยุทธศาสตร

งบประมาณตาม

9. งานบริหารสํานักงาน 9.1 เพื่อจัดทํารายงานการประเมิน 1) คูมือประกันคุณภาพ 1 ฉบับ รวมงบประมาณ 250,000          -                   
   ประกันคุณภาพ      ของมหาวิทยาลัย 2) รายงานการประเมิน 1 ฉบับ งบดําเนินงาน 250,000          -                   

9.2 เพื่อประสานงาน ประชุม ภายในและ 3) รายงานอาจารย 1 ฉบับ  - คาตอบแทน 85,000            -                   
    [ 3-1-0904-1- 09]     ภายนอกหนวยงาน 4) มหาวิทยาลัยมีการประเมินคุณภาพ    1) คาตอบแทนกรรมการดําเนินงาน 85,000             

9.3 เพื่อจัดทําวารสารประกันคุณภาพและ    ที่ผานเกณฑของมหาวิทยาลัย
    รายงานการประชุม 1 ครั้ง 5) งานเสร็จตามกําหนดระยะเวลา 1 ป  - คาใชสอย 50,000            -                   

6) คาใชจายเฉลี่ยในการใหบริการ     1) คาเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ 30,000             
   400 บาท/คน     2) คาใชจายในการจัดประชุม 20,000             

 - คาวัสดุ 100,000          -                   
   1) คาวัสดุสํานักงาน 80,000             
   2) คาวัสดุคอมพิวเตอร 20,000             

- คาสาธารณปโภค 15 000 -  คาสาธารณูปโภค 15,000                               
    1) คาโทรศัพท 10,000             
    2) คาแสตมป 5,000               

10. งานประชุมวิชาการ 10.1 เพื่อจัดประชุมสภาวิชาการ 1) การจัดประชุมสภาวิชาการ 5 ครั้ง รวมงบประมาณ 200,000          -                   
10.2 เพื่อประสานงาน ประชุม ภายในและ 2) จัดประชุมดานเนื้อหาและคุณภาพ 1 ครั้ง งบดําเนินงาน 200,000          -                   

    [ 3-1-0902-1- 10]       ภายนอกหนวยงาน 3) งานเสร็จตามกําหนดระยะเวลา 1 ป  - คาตอบแทน 180,000          -                   
4) คาใชจายเฉลี่ยในการใหบริการ    1) คาเบี้ยประชุมกรรมการสภาวิชาการ 180,000            
   15400 บาท/คน

 - คาใชสอย 5,000              -                   
    1) คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 5,000               

 - คาวัสดุ 15,000            -                   
   1) คาวัสดุสํานักงาน 10,000             
   2) คาเอกสารประกอบการประชุม 5,000               
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แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน

โครงการ/กิจกรรม/ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด / เปาหมาย หมวดรายจาย/รายการ
รหัสงบประมาณ ภาระงานประจํา ยุทธศาสตร

งบประมาณตาม

11. งานประชุมคณะกรรมการ 11.1 เพื่อจัดประชุมพิจารณาตําแหนง 1) การจัดประชุมสภาวิชาการ 12 ครั้ง รวมงบประมาณ 270,000          -                   
     พิจารณาตําแหนงทางวิชาการ       ทางวิชาการ 2) การประชุมสูต่ําแหนงทางวิชากร 12 ครั้ง งบดําเนินงาน 270,000          -                   

11.2 การประเมินเขาสูตําแหนงทางวิชาการ 3) งานเสร็จตามกําหนดระยะเวลา 1 ป  - คาตอบแทน 220,000          -                   
    [ 3-1-0902-1- 11] 11.3 เพื่อประสานงาน ประชุม ภายในและ 4) คาใชจายเฉลี่ยในการใหบริการ    1) คาเบี้ยประชุมกรรมการ 150,000            

      ภายนอกหนวยงาน    22500 บาท/คน    2) คาตอบแทนกรรมการดําเนินงาน 70,000             

 - คาใชสอย 40,000            -                   
    1) คาเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ 40,000             

 - คาวัสดุ 8,000              -                   
   1) คาวัสดุสํานักงาน 8,000               

 - คาสาธารณูปโภค 2,000              -                   
1) คาแสตมป 2 000    1) คาแสตมป 2,000               

12. ปฐมนิเทศอาจารยใหม 12.1 เพื่อสรางความเขาใจอันดีระหวาง 1) อาจารยใหมเขารับการอบรม 15 คน รวมงบประมาณ -                  20,000             
      อาจารยใหมกับมหาวิทยาลัย 2) อาจารยมีความรูความสามารถในเทคนิก งบดําเนินงาน -                  20,000             

    [ 3-1-0902-2-12] 12.2 เพื่อใหความรูและแนวทางในการ    การสอนและวัดผล 15 คน  - คาตอบแทน -                  8,000               
      ปฏิบัติตนในมหาวิทยาลัย 3) งานเสร็จตามกําหนดระยะเวลา 1 ป    1) คาตอบแทนวิทยากร 8,000                
12.3 เพื่อใหความรูความเขาใจแกอาจารย 4) คาใชจายเฉลี่ยในการใหบริการ
      ใหมในดานการทางวิชาการ    1333.33 บาท/คน  - คาใชสอย -                  10,000             
12.4 เพื่อสรางความรู ความกาวหนาใน     1) คาจัดปฐมนิเทศและอบรม 10,000              
      วิทยาการใหม ๆ แกคณาจารย
12.5 เพื่อประสานงาน ประชุม ภายในและ  - คาวัสดุ -                  2,000               
      ภายนอกหนวยงาน    1) คาวัสดุสํานักงาน 2,000                

13. การพัฒนาหลักสูตร 13.1 เพื่อสรางความเขาใจถูกตองในการ 1) อาจารยใหมเขารับการอบรม 15 คน รวมงบประมาณ -                  20,000             
      พัฒนากลักสูตรใหแกสาขาวิชา 2) อาจารยมีความรูความสามารถในเทคนิก งบดําเนินงาน -                  20,000             

    [ 3-1-0902-2-13] 13.2 เพื่อปรับปรุงหลักสูตรใหมีความ    การสอนและวัดผล 15 คน  - คาตอบแทน -                  6,000               
      เหมาะสมและทันสมัย 3) งานเสร็จตามกําหนดระยะเวลา 1 ป    1) คาตอบแทนวิทยากร 6,000                
13.3 เพื่อสรางหลักสูตรใหมของ 4) คาใชจายเฉลี่ยในการใหบริการ
      มหาวิทยาลัย    1333.33 บาท/คน  - คาใชสอย -                  5,000               
13.4 เพื่อประสานงาน ประชุม ภายในและ     1) คาใชจายในการอบรม 5,000                
      ภายนอกหนวยงาน

 - คาวัสดุ -                  9,000               
   1) คาวัสดุสํานักงาน 1,000                
   2) คาจัดทําเอกสารหลักสูตร 8,000                
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แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน

โครงการ/กิจกรรม/ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด / เปาหมาย หมวดรายจาย/รายการ
รหัสงบประมาณ ภาระงานประจํา ยุทธศาสตร

งบประมาณตาม

14. พัฒนาบุคลากรสํานักสงเสริม 14.1 เพื่อพัฒนาระบบงานใหมีประสิทธิภาพ1) จัดอบรมจํานวน 1 ครั้ง รวมงบประมาณ -                  40,000             
     วิชาการและงานทะเบียน 14.2 เพื่อพัฒนาบุคลากรใหมีความรูความ 2) อาจารยและเจาหนาที่ศึกษาดูงาน งบดําเนินงาน -                  40,000             

      สามารถและมีทักษะในการปฏิบัติงาน    จํานวน 24 คน  - คาตอบแทน -                  5,000               
    [ 3-1-0901-2-14] 14.3 เจาหนาที่มีความรูในการวิเคราะห 3) งานเสร็จตามกําหนดระยะเวลา 1 ป    1) คาตอบแทนวิทยากร 5,000                

      งานในหนาที่ของตนเอง 4) คาใชจายเฉลี่ยในการใหบริการ
14.4 เพื่อประสานงาน ประชุม ภายในและ    1666.66 บาท/คน  - คาใชสอย -                  35,000             
      ภายนอกหนวยงาน     1) เบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพานะ 30,000              

    2) คาใชจายในการอบรม 5,000                

15. การแนะแนวศึกษาตอ 15.1 เพื่อเปนการประชาสัมพันธ 1) มีนักศึกษาเขาศึกษาตอ 1500 คน รวมงบประมาณ -                  100,000           
      มหาวิทยาลัย 2) แนะแนวโรงเรียนมัฐยมศึกษา 80 โรง งบดําเนินงาน -                  100,000           

    [ 3-1-0902-2-15] 15.2 เพื่อเปนการแสดงศักยภาพเชิงรุก    ที่มีการออกแนะแนว  - คาตอบแทน -                  20,000             
ของมหาวิทยาลัย 3) งานเสร็จตามกําหนดระยะเวลา 1 ป 1) คาตอบแทนนักศึกษาชวยงาน 20 000      ของมหาวทยาลย 3) งานเสรจตามกาหนดระยะเวลา 1 ป    1) คาตอบแทนนกศกษาชวยงาน 20,000              

15.3 เพื่อเปนการใหขอมูลทางตรงแกกลุม 4) คาใชจายเฉลี่ยในการใหบริการ
      เปาหมาย     66.66 บาท/คน  - คาใชสอย -                  60,000             
15.4 เพื่อเปนการเพิ่มยอดนักศึกษาในป     1) คาเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพานหะ 60,000              
      การศึกษาใหม
15.5 เพื่อประสานงาน ประชุม ภายในและ  - คาวัสดุ -                  20,000             
      ภายนอกหนวยงาน    1) คาวัสดุสํานักงาน 10,000              

   2) คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร 10,000              

16. การสงเสริมความเขาใจอันดี 16.1 เพื่อเปนการสรางความเขาใจระบบ 1) มีอาจารยและผูบริหารโรงเรียนมัฐยม รวมงบประมาณ -                  80,000             
     ระหวางแนะแนวกับ       การจัดการศีกษาของมหาวิทยาลัย   ตอบรับเขารวมการสัมมนา 100 คน งบดําเนินงาน -                  80,000             
     มหาวิทยาลัย 16.2 เพื่อสรางเครือขายและสานความ 2) โรงเรียนมัฐยมรวมกิจกรรม 40 โรง  - คาตอบแทน -                  6,000               

      สัมพันธอันดีระหวางผูบริหารกับอาจาร 3) งานเสร็จตามกําหนดระยะเวลา 1 ป    1) คาตอบแทนวิทยากร 6,000                
    [ 3-1-0902-2-16] 16.3 เพื่อเปนการแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น 4) คาใชจายเฉลี่ยในการใหบริการ

      ในการจัดการแนะแนวศึกษาตอ     800 บาท/คน  - คาใชสอย -                  60,000             
16.4 เพื่อเปนการนําเสนอสาขาวิชาที่จะเปด     1) คาเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพานหะ 30,000              
      สอนในปการศึกษา 2551     2) คาอาหารจัดเลี้ยง 22,000              
16.5 เพื่อประสานงาน ประชุม ภายในและ     3) คาเชาหองประชุม 3,000                
      ภายนอกหนวยงาน     4) คาลงโฆษณาหนังสือพิมพ 5,000                

 - คาวัสดุ -                  14,000             
   1) คาวัสดุสํานักงาน 14,000              
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แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน

โครงการ/กิจกรรม/ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด / เปาหมาย หมวดรายจาย/รายการ
รหัสงบประมาณ ภาระงานประจํา ยุทธศาสตร

งบประมาณตาม

17. เสริมสรางศักยภาพทาง 17.1 เพื่อเปนการสงเสริมใหอาจารยได 1) จัดอบรมจํานวน 2 ครั้ง รวมงบประมาณ -                  50,000             
     วิชาการใหแกคณาจารย       พัฒนาตนเองทางดานวิชาการ 2) ผูเขาอบรมจํานวน 100 คน งบดําเนินงาน -                  50,000             

17.2 เพื่อเปนการเพิ่มพูนความรูในดาน 3) ผูเขาอบรมมีความพึงพอใจในการอบรม  - คาตอบแทน -                  21,600             
    [ 3-1-0902-2-17]       วิชาการตาง ๆ ใหแกอาจารย    รอยละ 100    1) คาตอบแทนวิทยากร 21,600              

17.3 คณาจารยสามารถนําความรูที่ไดรับ 4) งานเสร็จตามกําหนดระยะเวลา 1 ป
      ไปประยุกตไดจริงในการปฏิบัติงาน 5) คาใชจายเฉลี่ยในการใหบริการ  - คาใชสอย -                  20,000             
17.4 เปนการพัฒนาความกาวหนาทางดาน     500 บาท/คน     1) คาใชจายในการจัดอบรม 20,000              
      วิชาการของมหาวิทยาลัย
17.5 เพื่อประสานงาน ประชุม ภายในและ  - คาวัสดุ -                  8,400               
      ภายนอกหนวยงาน    1) คาวัสดุสํานักงาน 8,400                

18. การสนับสนุนทุนการทํา 18.1 เพื่ออาจารยเขาสูต่ําแหนงทางวิชาการ1) ผูขอกําหนดตําแหนง ผศ. 15 คน รวมงบประมาณ -                  1,450,000        
     ผลงานทางวิชาการ       เพิ่มมากขึ้น 2) ผูขอกําหนดตําแหนง รศ. 5 คน งบดําเนินงาน -                  1,450,000        

18 2 เพื่ออาจารยมีผลงานทางวิชาการมากข3ึ) ผขอสนับสนนการเขียนบทความ 20 คน - คาตอบแทน - 1 345 00018.2 เพออาจารยมผลงานทางวชาการมากข3) ผูขอสนบสนุนการเขยนบทความ 20 คน  - คาตอบแทน -                  1,345,000        
    [ 3-1-0902-2-18] 18.3 การจัดอบรมไดมาตราฐานและ 4) มีผูเขาสูต่ําแหนงทางวิชาการ 10 คน    1) คาตอบแทนผูทรงคุณวุฒิ (ผูอาน) 330,000             

      คุณภาพตามเกณฑของ สมศ. 5) งานเสร็จตามกําหนดระยะเวลา 1 ป    2) คาตอบแทนผูขอกําหนดต่ําแหนง 835,000             
18.4 เพื่อประสานงาน ประชุม ภายในและ 6) คาใชจายเฉลี่ยในการใหบริการ    3) คาตอบแทนผูประเมินผลการสอน 180,000             
      ภายนอกหนวยงาน     151000 บาท/คน

 - คาใชสอย -                  100,000           
    1) คาเบี้ยเลี้ยงประชุม 100,000             

 - คาวัสดุ -                  5,000               
   1) คาวัสดุสํานักงาน 5,000                
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แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน

โครงการ/กิจกรรม/ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด / เปาหมาย หมวดรายจาย/รายการ
รหัสงบประมาณ ภาระงานประจํา ยุทธศาสตร

งบประมาณตาม

19. การประชาสัมพันธและ 19.1 เพื่อสรางเสริมความรูใหแกบุคลากร 1) นักศึกษาทุกสาขาเขารวมงาน 3000 คน รวมงบประมาณ -                  400,000           
     จัดนิทรรศการทางวิชาการ       นักศึกษา และชุมชน 2) นักเรียนและประชาชนในทองถิ่นเขา งบดําเนินงาน -                  400,000           

19.2 เพื่อฝกใหนักศึกษามีความคิดริเริ่ม    รวมงาน 2000 คน  - คาตอบแทน -                  50,000             
    [ 3-1-0902-2-19] 19.3 เพื่อจัดใหนักศึกษามีกิจกรรมเผยแพร 3) นักเรียน นักศึกษา และประชาชนไดรับ    1) คาตอบแทนวิทยากร 20,000              

19.4 เพื่อเปนการประสัมพันธผลงานของ    ความรูนําไปใชจํานวน 5000 คน    2) คาตอบแทนผูเขาแขงขัน 30,000              
      นักศึกษาใหเปนที่เผยแพร 4) งานเสร็จตามกําหนดระยะเวลา 1 ป
19.5 เพื่อเปนการประสัมพันธมหาวิทยาลัย 5) คาใชจายเฉลี่ยในการใหบริการ  - คาใชสอย -                  40,000             
19.6 เพื่อประสานงาน ประชุม ภายในและ     8 บาท/คน    1) คาเชาเต็น 30,000              
      ภายนอกหนวยงาน    2) คาจางทําซุมพิธีเปด 5,000                

   3) คาอาหารวาง 2,000                
   4) คาโฆษณาประชาสัมพันธ 3,000                

 - คาวัสดุ -                  310,000           
1) คาวัสดสํานักงาน 150 000   1) คาวสดุสานกงาน 150,000             

   2) คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร 60,000              
   3) คาวัสดุคอมพิวเตอร 70,000              
   4) คาวัสดุงานบานงานครัว 30,000              

20. จัดทําวารสารราชภัฏวิชาการ 20.1 เพื่อเผยแพรความรูทางดานวิชาการ 1) มีวารสารราชภัฏวิชาการจํานวน 1500 เล รวมงบประมาณ -                  140,000           
     กลุมตะวันตก       ในรูปบทความของคณาจารย 2) วารสารที่เปนที่ยอมรับจากสังคมจํานวน งบดําเนินงาน -                  140,000           

20.2 เพื่อสนับสนุนใหอาจารยไดสรางสรร    1500 เลม  - คาตอบแทน -                  44,800             
    [ 3-1-0902-2-20]       ผลงานทางวิชาการใหเปนที่ยอมรับ 3) งานเสร็จตามกําหนดระยะเวลา 1 ป    1) คาตอบแทนผูเขียนบทความ 32,000              

20.3 เพื่อเผยแพรชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย4) คาใชจายเฉลี่ยในการใหบริการ    2) คาตอบแทนผูอานและประเมินบทความ 12,800              
      ราชภัฏใหเปนที่เผยแพรและยอมรับ     93 บาท/คน
      ในแวดวงวิชาการ  - คาใชสอย -                  2,000               
20.4 เพื่อประสานงาน ประชุม ภายในและ     1) คาจางจัดทําตนฉบับ 2,000                
      ภายนอกหนวยงาน

 - คาวัสดุ -                  93,200             
    1) คาจัดพิมพวารสาร 91,500              
    2) คาวัสดุจัดทําตนฉบับ 1,700                

9 - 147



แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน

โครงการ/กิจกรรม/ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด / เปาหมาย หมวดรายจาย/รายการ
รหัสงบประมาณ ภาระงานประจํา ยุทธศาสตร

งบประมาณตาม

21. บริหารสํานักงานสงเสริม 21.1 เพื่อบริการทางดานเอกสารสําคัญให 1) บริการนักศึกษาไมต่ํากวา 10000 คน รวมงบประมาณ 300,000          -                   
     วิชาการและงานทะเบียน (3)       กับนักศึกษาและอาจารย 2) ผูรับบริการพึงพอใจรอยละ 100 งบดําเนินงาน 300,000          -                   

21.2 เพื่อประสานงาน ประชุม ภายในและ 3) งานเสร็จตามกําหนดระยะเวลา 1 ป  - คาตอบแทน 240,000          -                   
    [ 5-1-0901-1-21]       ภายนอกหนวยงาน 4) คาใชจายเฉลี่ยในการใหบริการ    1) คาตอบแทนกรรมการดําเนินงาน 240,000            

   30 บาท/คน
 - คาวัสดุ 60,000            -                   
   1) คาวัสดุสํานักงาน 60,000             

22. งานสอบวัดความรูพื้นฐาน 22.1 เพื่อสอบวัดผลความรูวิชาพื้นฐาน 1) บริการนักศึกษาไมต่ํากวา 4000 คน รวมงบประมาณ 300,000          -                   
      4 วิชา       ใหกับนักศึกษา 2) นักศึกษาผานการสอบรอยละ 50 งบดําเนินงาน 300,000          -                   

22.2 เพื่อประสานงาน ประชุม ภายในและ 3) สอบวัดความรูภาคเรียนละ 2 ครั้ง  - คาตอบแทน 230,000          -                   
    [ 5-1-0902-1-22]       ภายนอกหนวยงาน 4) คาใชจายเฉลี่ยในการใหบริการ    1) คาตอบแทนกรรมการดําเนินงาน 230,000            

75 บาท/คน   75 บาท/คน
 - คาวัสดุ 70,000            -                   
   1) คาวัสดุสํานักงาน 50,000             
   2) คาวัสดุคอมพิวเตอร 20,000             

รวมทั้งสิ้น 4,799,600       2,800,000        
7,599,600        
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แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 
สถาบันวิจัยและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม

โครงการ/กิจกรรม/ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด / เปาหมาย หมวดรายจาย/รายการ
รหัสงบประมาณ ภาระงานประจํา ยุทธศาสตร

แผนงบประมาณ : อนุรักษ สืบทอดประเพณี วัฒนธรรมที่ดีงาม 950,000         1,937,900        
แผนงาน : จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา 950,000      -                 

งาน : สนับสนุนการจัดการศึกษา 950,000      -                 
1. บริหารงานวิจัยและทํานุบํารุง 1.1 เพื่อจางพนักงานมหาวิทยาลัยปฏิบัติ 1) จํานวนหนังสือเขา-ออก 300 เรื่อง รวมงบประมาณ 180,900         -                    
   ศิลปวัฒนธรรม (1)      งานตามภารกิจหลักของสถาบนวิจัย 2) จํานวนการซื้อจาง 100 ครั้ง งบดําเนินงาน 180,900         -                    

     และศิลปวัฒนธรรม 3) จํานวนครั้งในการประชุม 5 ครั้ง  - คาใชสอย 50,000            -                    
    [1-1-1001-1- 01] 1.2 เพื่อประสานงาน ประชุม ภายในและ 4) ความพึงพอใจของผูรับบริการ     1) คาซอมแซมครุภัณฑ 20,000             

     ภายนอกหนวยงาน    รอยละ 75    2) คาเบี้ยเลี้ยงที่พักคาพาหนะ 30,000             

 - คาวัสดุ 105,900         -                    
   1) คาวัสดุสํานักงาน 105,900           

 - คาสาธารณูปโภค 25,000            -                    
1) คาโทรศัพท 25 000

งบประมาณตาม

   1) คาโทรศพท 25,000             

2. บริหารงานวิจัยและทํานุบํารุง 7.2 เพื่อประสานงาน ประชุม ภายในและ 1) จํานวนครั้งในการประชุม 5 ครั้ง รวมงบประมาณ 59,400            -                    
   ศิลปวัฒนธรรม (2)      ภายนอกหนวยงาน 2) ความพึงพอใจของผูรับบริการ  งบดําเนินงาน 59,400            -                    

   รอยละ 75  - คาตอบแทน 30,000            -                    
    [3-1-1001-1-02]    1) คาตอบแทนกรรมการดําเนินงานกศ.บป. 30,000             

 - คาวัสดุ 29,400            -                    
   1) คาวัสดุสํานักงาน 29,400             
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3. บริหารงานวิจัยและทํานุบํารุง 10.1 เพื่อจางพนักงานมหาวิทยาลัยปฏิบัติ 1) จํานวนพนักงานมหาวิทยาลัย 4 อัตรา รวมงบประมาณ 709,700         -                    
    ศิลปวัฒนธรรม (3)      งานตามภารกิจหลักของสถาบนวิจัย 2) จํานวนหนังสือเขา-ออก 300 เรื่อง งบบุคลากร 450,000         

     และศิลปวัฒนธรรม 3) จํานวนการซื้อจาง 100 ครั้ง  - คาจางพนักงานมหาวิทยาลัย 4 อัตรา 450,000           -                   
    [6-1-1001-1-03] 10.2 เพื่อประสานงาน ประชุม ภายในและ 4) จํานวนครั้งในการประชุม 5 ครั้ง    1) จางพนักงานมหาวิทยาลัย 4 อัตรา 450,000           

     ภายนอกหนวยงาน 5) ความพึงพอใจของผูรับบริการ  
   รอยละ 75 งบดําเนินงาน 194,700         -                    

 - คาใชสอย 81,600            -                    
  1) คาประกันสังคม 20,400             
  2) คาปรับปรุงพึ้นที่ภายในสํานักงาน 61,200             

 - คาวัสดุ 88,100            -                    
  1) คาวัสดุสํานักงาน 88,100             

- คาสาธารณปโภค 25 000 -  คาสาธารณูปโภค 25,000                                
   1) คาโทรศัพท 25,000             

งบลงทุน 65,000            -                    
 - คาครุภัณฑ 65,000            -                    
  1) เครื่องถายเอกสาร 1 เครื่อง 65,000             

4. พัฒนาบุคลากรและศึกษา 15.1 เพื่อพัฒนาบุคลากรใหสอดคลองกับ 1) จัดศึกษาดูงาน 1 ครั้ง/13 คน รวมงบประมาณ -                  48,000              
    ดูงานสถาบันวิจัย ฯ    ยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยราชภัฎ- 2) บุคลากรสถาบันวิจัยและสงเสริมศิลป งบดําเนินงาน -                  48,000              

   เพชรบุรี    วัฒนธรรม ไดศึกษาดูงานนอกสถานที่  - คาใชสอย -                  48,000              
    [6-1-1001-1-04] 15.2 เพื่อสรางความสามัคคีในองคกร    จํานวน 13 คน    1) คานยานพาหนะ 15,000              

15.3 เพื่อพัฒนาดานวิชาการและคุณธรรม 3) เตรียมการ ดําเนินการ ประเมินผล    2) คาที่พัก/คาเบี้ยเลี้ยงเดืนทาง 33,000              
15.4 เพื่อปลูกจิตสํานึกในการใหบริการ    เวลา 8 เดือน
   แกมหาวิทยาลัยและสวนราชการอื่นๆ 4) ความรวมมือกับหนวยงานที่เกี่ยวของ

   2 หนวยงาน
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แผนงาน : บริการวิชการแกสังคม -                  759,000           
งาน : งานเผยแพรความรูและบริการวิชาการ -                  759,000           

5. อบรมเชิงปฏิบัติการและจัดตั้ง 18.1 เพื่อเปนการนอมรับพระราชดํารัสสู 1) จัดอบรมนักเรียน ประชาชนในเรื่องการ รวมงบประมาณ -                  140,000           
    ศูนยเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อตาม    การปฏิบัติจริง    เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ โรงเรียนละ 10 คน งบดําเนินงาน -                  10,000              
    แนวพระราชดําริ 18.2 เพื่อเปนการสรางองคความรูใหม นการ    จํานวน 10 โรงเรียน 100 คน 5 ครัว  - คาตอบแทน -                  5,000                

   เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อใหเกิดแกนักเรียน 2) จัดตั้งศูนยเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อของโรง    1) คาตอบแทนวิทยากรในการจัดอบรม 5,000                
    [6-2-1002-2-05]    และประชาชนในความรับผิดชอบของ    เรียนตํารวจตระเวนชายแดน ในเขต

   โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน    จังหวัดเพชรบุรีและประจวบฯ 2 ศูนย  - คาใชสอย -                  5,000                
18.3 เพื่อเปนการอนุรักษพันธุพืชหายากให 3) นักเรียน และประชาชนทั่วไป มีความรู    1) คาอาหารและเครื่องดื่มผูเขารับการอบรม 5,000                
   อยูตอไป    ความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับเรื่องการ

   เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 500 คน งบลงทุน -                  130,000           
4) เตรียมการ ดําเนินการ ประเมินผล 8 เดือ  - คาครุภัณฑ -                  130,000           
5) ความรวมมือกับหนวยงานที่เกี่ยวของ    1) ตูปลอดเชื้อ 2 ตู 25,000              

4 หนวยงาน 2) หมอนึ่งความดัน 2 หมอ 15 000   4 หนวยงาน    2) หมอนงความดน 2 หมอ 15,000              
   3) เครื่องชั่งไฟฟา 3 ตําแหนง 2 เครื่อง 90,000              

6. ปลูกปาตนน้ําตามพระราชเสาวนยี3.1 เพื่อสรางจิตสํานึกใหเกิดขึ้นแกประชาชน1) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการแกชุมชนตนน้ํา รวมงบประมาณ -                  35,000              
    ที่อาศัยอยูในปาตนน้ํา    60 คน 1 ครั้ง 3 วัน งบดําเนินงาน -                  35,000              

    [2-2-1002-2- 06] 3.2 เพื่อรณรงคใหลดการตัดไมทําลายปา 2) ปลูกปาตนน้ํา จัดตั้งกลุมอนุรักษทรัพยาก - คาตอบแทน -                  6,000                
3.3 เพื่อปลูกปาทดแทนปาไมที่ถูกทําลาย    ธรรมชาติ 1,000 ตน ตอ 1 กลุม    1) คาตอบแทนวิทยากร 6,000                
3.4 มุงปราสานความรวมมือกับทุกหนวย 3) ชุมชนตนน้ํามีความรูความเขาใจและเกิด
   งานที่เกี่ยวของในลักษณะบูรณาการ    ความหวงแหนในทรัพยากรธรรมชาติ 60  - คาใชสอย -                  14,000              

   คน    1) คาเบี้ยเลี้ยง 4,000                
4) ใชเวลาในการดําเนินการ 1 เดือน    2) คาอาหารและเครื่องดื่ม 5,000                
5) ความรวมือกับหนวยงานที่เกี่ยวของ 4    3) คาเชารถ 5,000                
   หนวยงาน

 - คาวัสดุ -                  15,000              
   1) คาวัสดุสํานักงานจัดทําเอกสาร 15,000              
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7. พัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียน 4.1 พัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนโรงเรียน1) นักเรียนโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน รวมงบประมาณ -                  100,000           
   โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน    ตํารวจตระเวนชายแดนในดานวิชการ    มีความรูและเพิ่มพูนทักษะในดานตางๆ งบดําเนินงาน -                  100,000           
    "กิจกรรมคายเยาวชน"    วิชาชีพ และทักษะ ที่จําเปนตอการ    จากการเขาอบรมเสริมความรูทางวิชากา  - คาตอบแทน -                  40,000              

   ดําเนินชีวิตในระหวางกําลังศึกษา และ    และวิชาชีพ 1500/10 โรงเรียนเขารวม    1) คาตอบแทนวิทยากรแตละสาขา 40,000              
    [2-2-1002-2- 07]    เมื่อจบการศึกษา    กิจกรรม 300 คน

4.2 เพื่อใหนักเรียนสามารถชวยเหลือตน 2) ประชาชนบริเวณรอบโรงเรียนไดรับการ  - คาใชสอย -                  40,000              
   เองไดในทางวิชาชีพแมไมไดศึกษาตอ    ถายทอดความรู เทคนิค กระบวนการใน    1) คาเบี้ยเลี้ยง 5,000                
4.3 เพื่อใหนักเรียนโรงเรียนตํารวจตระเวน    ดานวิชาชีพ การรวมกลุมสหกรณ 300 ค    2) คาน้ํามันเชื้อเพลิง 15,000              
   ชายแดนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ในดาน 3) เตรียมการ ดําเนินการ ประเมินผล 8เดือน   3) คาอาหารและเครื่องดื่ม 20,000              
   การศึกษาและชีวิตความเปนอยู เพื่อ 4) ความรวมมือกับหนวยงานที่เกี่ยวของ 8
   ใหเกิดความทัดเทียมกับบุคคลอื่น    หนวยงาน  - คาวัสดุ -                  20,000              

   1) คาวัสดุสํานักงาน 20,000              

8. หมูบานเศรษฐกิจพอเพียง 5.1 เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 1) จัดอบรมเชิงปฏิบัติในดานอาชีพใน รวมงบประมาณ -                  140,000           
   ตามแนวพระราชดําริ    ใหดีขึ้นสามารถพึ่งตนเองได     ลักษณะตางๆ 80 คน 2 ครั้ง 3 วัน งบดําเนินงาน -                  140,000           

5.2 เพื่อสรางรายได สรางอาชีพที่เปนทาง 2) ศึกษาดูงานองคกรและหนวยงานที่เกี่ยว  - คาตอบแทน -                  12,000              
    [2-2-1002-2- 08]    เลือกใหมที่เหมาะสมแกชุมชน    ของ 40 คน 2 ครั้ง 4 วัน    1) คาตอบแทนวิทยากร 12,000              

5.3 เพื่อลดรายจายครัวเรือนในรูปแบบตางๆ 3) ชุมชนมีความรูความเขาใจในหลัก
   เพื่อนําไปสูการเก็บออม    เศรษฐกิจพอเพียง 80 คน  - คาใชสอย -                  93,000              
5.4 มุงประสานความรวมมือกับหนวยงาน 4) เตรียมการ ดําเนินการ ประเมินผล 2 เดือ    1) คาเบี้ยเลี้ยง 6,000                
   ที่เกี่ยวของเนนการบูรณาการในการ 5) ความรวมือกับหนวยงานที่เกี่ยวของ 3    2) คาอาหารและเครื่องดื่ม 40,000              
   ทํางาน    หนวยงาน    3) คาเชารถ 35,000              
5.5 พัฒนาหมูบานตนแบบเศรษฐกิจพอ    4) คาที่พัก 12,000              
   เพียงของเพชรบุรี
5.6 เพื่อเปนแหลงเรียนรูและหองเรียนที่มี  - คาวัสดุ -                  35,000              
   ชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ    1) คาวัสดุสํานักงานจัดทําเอกสาร 15,000              
   เพชรบุรี    2) คาวัสดุฝกอาชีพ 20,000              
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9. อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มพูน 9.1 เพื่อสรางความรูความเขาใจและทักษะ 1) ครูผูสอนในชั้น ป1-ป6 เขารับการอบรม รวมงบประมาณ -                  134,000           
    ประสิทธิภาพการจัดการเรียน    การจัดการเรียนการสอนในสาระการ    แบบเขมขนและผูปฏิบัติจริงจากวิทยากร งบดําเนินงาน -                  134,000           
    การสอนโรงเรียนตํารวจตระเวน    เรียนรูภาษาอังกฤษและภาษาไทยของ    ใน 2 กลุมสาระเปนเวลา 5 วัน 90 คน  - คาตอบแทน -                  30,000              
    ชายแดนประจําป 2551    หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ใหเปน    10 โรงเรียน    1) คาตอบแทนวิทยากร 30,000              

   ไปตามเจรนารมณของหลักสูตรและ 2) ครูในชั้นปฐมวัยเขารับการอบรมทักษะ
    [3-2-1002-2- 09]    สอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษา    และเทคนิคในการสอบจากวิทยากรและ  - คาใชสอย -                  84,000              

   แหงชาติ    ศึกษาดูงานเปนเวลา 5 วัน 20 คน 10    1) คาอาหารและเครื่องดื่ม 5 วัน 110 คน 70,000              
9.2 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียน    โรงเรียน    2) คาที่พัก 4,000                
   การสอนใหกับครูโรงเรียนตํารวจตระ 3) ผูบริหารการศึกษาดูงานดานการบริการ    3) คาเชายานพาหนะ 10,000              
   เวนชายแดนสังกัดกองกํากับการตํารวจ    เปนเวลา 3 วัน 10 คน 10 โรงเรียน
   ตระเวนชายแดนที่ 14 4) เตรียมการ ดําเนินการ ประเมินผล 8 เดือ  - คาวัสดุ -                  20,000              
9.3 เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใหกับ 5) ความรวมมือกับหนวยงานที่เกี่ยวของ 4    1) คาวัสดุสํานักงานและจัดทําเอกสาร 20,000              
   นักเรียนในโรงเรียนตํารวจตระเวนชาย    หนวยงาน
แดนสังกัดกอบกํากับการตํารวจตระเวน   แดนสงกดกอบกากบการตารวจตระเวน

   ชายแดนที่ 14

10. ราชภัฏพัฒนา ถวายแด 16.1 โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน ไดรับ 1) ปรับปรุงโรงอาหารของโรงเรียน ตชด. รวมงบประมาณ -                  150,000           
     พอหลวง    การปรับปรุง ดานสิ่งกอสรางและ    1 หลัง งบดําเนินงาน -                  150,000           

   สาธารณประโยชนอื่นๆ 2) กอสรางที่แปรงฟนและลางมือของนัก  - คาใชสอย -                  50,000              
    [6-2-1002-2- 10] 16.2 นักเรียนและประชาชนรอบโรงเรียนได    เรียนที่ถูกตองตามสุขลักษณะขนาด    1) อาหารผูเขารวมกิจกรรม 25,000              

   รับความรูความสามารถนําไปประยุกตใช    8Í2.5 เมตร 2 ที่    2) คาเชื้อเพลิง 25,000              
   ไดจริง 3) ปรับปรุงซอมแซมหองน้ําขนาดกวาง 
16.3 เพื่อใหนักศึกษามีความรับผิดชอบตอ     2.20 เมตร ยาว  8 เมตร 4 หอง  - คาวัสดุ -                  100,000           
   ตนเองและสังคม 4) นักศึกษาเขารวมโครงการไดพัฒนาตน    1) คาวัสดุกอสราง 100,000            
16.4 เพื่อสงเสริมใหนักศึกษาใชเวลาวาง     เองในดานตางๆ ตามลักษณะที่พึงประสงค
   จากการศึกษาไปบําเพ็ญประโยชนให     ของมหาวิทยาลัย 80 คน
   สังคม 5) เตรียมการ ดําเนินการ ประเมินผล 8 เดือน
16.5 เพื่อเปนการฝกนักศึกษาคายอาสาพัฒ 6) ความรวมมือกับหนวยงานที่เกี่ยวของ 4 
   ใหเกิดความอดทนและเสริมสรางความดี    หนวยงาน
16.6 เพื่อใหนักศึกษาเห็นแกประโยชนสวน
   รวม
16.7 เพื่อเปนการฝกนักศึกษาใหทํางานเปน
   หมูคณะ
16.8 สรางความสัมพันธอันดีระหวางชุมชน
   และมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
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11. นิเทศติดตามและประเมินผล 14.1 เพื่อนิเทศติดตามและประเมินผลการ 1) อาจารยนิเทศ ผูรับผิดชอบงานการศึกษา รวมงบประมาณ -                  60,000              
      การเรียนการสอนครูโรงเรียน    เรียนการสอนของครูตชด.และนักเรียน    ของกอบกํากับการ ตชด.ที่ 14 ไดตรวจ งบดําเนินงาน -                  60,000              
      ตํารวจตระเวนชายแดน    ของโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน    เยี่ยมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการ  - คาใชสอย -                  38,000              

   จํานวน 10 โรงเรียน    จัดการเรียนการสอนโรงเรียนตชด.10     1) คาเชารถ 30,000              
    [6-2-1002-2- 11] 14.2 เพื่อใหคําแนะนําแกครูและผูบริหาร    โรงเรียน 10 ครั้งตอ 1 ภาคเรียน    2) คาเบี้ยเลี้ยงคณะผูนิเทศ 8,000                

   ของโรงเรียนตชด.เพื่อพัฒนาการเรียน 2) ครูโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน 10
   การสอนใหมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น    โรงเรียน 100คน  - คาวัสดุ -                  22,000              

3) นักเรียนโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน    1) วัสดุสํานักงานและจัดทํารูปเลมเสนอผล
   10 โรงเรียน 200 คน        การประเมิน ขั้นที่ 1 22,000              
4) เตรียมการ ดําเนินการ ประเมินผล 8เดือน
5) ความรวมมือกับหนวยงานที่เกี่ยวของ 4
   หนวยงาน

แผนงบประมาณ : อนุรักษ สืบทอด ประเพณี วัฒนธรรมที่ดีงาม -                  1,178,900        
แผนงาน : ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม -               1,178,900     

งาน : ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม -               1,178,900     
12. อบรมสุนทรียยภาพดนตรีและ 6.1 เพื่อตองการอนุรักษและเผยแพร 1) จัดอบรมดนตรี 1 ครั้ง 60 คน รวมงบประมาณ -                  100,000           
     นาฏศิลปไทย    วัฒนธรรมดนตรีไทยและนาฏศิลปสู 2) จัดอบรมนาฏศิลป 1 ครั้ง 60 คน งบดําเนินงาน -                  100,000           

   เยาวชนไทยไดเกิดความซาบซึ้งและ 3) เยาวชนนักเรียน นักศึกษาและประชาชน  - คาตอบแทน -                  21,600              
    [2-3-1003-2- 12]    ตระหนักในความสําคัญ    ทั่วไป ไดรวมกิจกรรมและมีความรูความ    1) คาตอบแทนวิทยากร 3 วัน 2 ครั้ง 21,600              

6.2 ตองการใหเยาวชนไทยเกิดทักษะ เขา    เขาใจในดนตรีและนาฏศิลปไทย 200 คน
   ใจทฤษฎี และสามารถปฏิบัติไดจริง 4) เตรียมการ ดําเนินการ ประเมินผล 8 เดือ  - คาใชสอย -                  41,400              
6.3 ตองการใหเยาวชนรูจักใชเวลาวางให 5) ความรวมมือกับหนวยงานที่เกี่ยวของ 3    1) คาอาหาร 3 วัน 90 บาท 30 คน 2 ครั้ง 16,200              
   เกิดประโยชน และใชดนตรีนาฏศิลป    หนวยงาน    2) คาอาหารวาง 3 วัน 40 บาท 30 คน 2 ครั้ง 7,200                
   เปนเครื่องพัฒนาจิตใจ    3) คายานพาหนะ 3 วัน 2 ครั้ง 18,000              

 - คาวัสดุ -                  37,000              
   1) คาวัสดุอุปกรณ 37,000              
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13. โครงการธรรมทัศนาจร 2.1 เพื่อใหเด็ก เยาวชนและประชาชนได 1) จัดอบรมศาสนมัคคุเทศกเพื่อเปนผูนํา รวมงบประมาณ -                  100,000           
   เสริมสรางประสบการณและพัฒนาการ     การทองเที่ยวในวัด 1 ครั้ง 50 คน งบดําเนินงาน -                  100,000           

    [2-3-1003-2- 13]    เรียนรูแกนแทของหลักธรรมจาก 2) จัดกิจกรรมธรรมทัศนาจรตามวัดตางๆใน  - คาตอบแทน -                  14,400              
   ศาสนวัตถุ ศาสนสถาน นําไปสูการ     จังหวัดเพชรบุรีตามความเหมาะสม 1 คร   1) คาตอบแทนวิทยากร 4 คน 600 บาท 6 ชม. 14,400              
   เรียนรูศาสนธรรม     50 คน
2.2 เพื่อสงเสริมใหมีศาสนมัคคุเทศกประ 3) จัดทําสื่อคูมือเอกสารการอบรม 100 ฉบั  - คาใชสอย -                  38,200              
   จําวัด ทําหนาที่นําชมและใหความรูแก 4) ไดอบรมศาสนมัคคุเทศกเพื่อเปนผูนํา    1) คาอาหาร 60 คน 50 บาท 3 วัน 9,000                
   นักทองเที่ยวเกี่ยวกับศาสนสถานมาก    การทองเที่ยวในวัด 100 คน    2) คาเครื่องดื่ม 60 คน 20 บาท  6 มื้อ 7,200                
   ขึ้น 5) เตรียมการ ดําเนินการ ประเมินผล 8เดือน   3) คาเชาพาหนะเดินทาง 2 คัน 22,000              
2.3 เพื่อสงเสริมใหวัดและศาสนสถานเปน 6) ความรวมมือกับหนวยงานที่เกี่ยวของ 4
   แหลงเรียนรูใหกับเยาวชน นักเรียน และ    หนวยงาน  - คาวัสดุ -                  47,400              
   นักศึกษา เพื่อเปนการสรางเครื่อขาย    1) คาวัสดุจัดทําสื่อ เอกสารประกอบการอบรม 25,400              
   ความรวมมือในการสืบทอดภูมิปญญา    2) คาน้ํามันเชื้อเพลิง 10,000              
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงโดยผานทาง 3) คาวัสดสํานักงาน 12 000   ตามแนวเศรษฐกจพอเพยงโดยผานทาง    3) คาวสดุสานกงาน 12,000              

   ศาสนมัคคุเทศก

14. การเผยแพรและแลกเปลี่ยน 11.1 เพื่อใหเยาวชนและประชาชนเห็น 1) จัดเผยแพรศิลปวัฒนธรรมระดับชาติ รวมงบประมาณ -                  300,000           
      วัฒนธรรมระดับชาติ    คุณคาของวัฒนธรรมสาขาตาง ๆ อัน    1 ชาติ งบดําเนินงาน -                  300,000           

   เปนสื่อในการสรางความเปนเอกภาพ 2) ชาวตางชาติเขารวมชมการแสดง  - คาใชสอย -                  240,000           
    [6-3-1003-2- 14]    รวมกัน    3,000 คน    1) จัดทําสื่อเพื่อการเผยแพรวัฒนธรรม 30,000              

11.2 เพื่อจัดทําสื่อสําหรับการเผยแพร 3) เตรียมการ,ดําเนินการ,ประเมินผล    2) คาพาหนะเดินทาง 190,000            
   ศิลปวัฒนธรรมแกเยาวชน และ     8 เดือน    3) คาจัดการแสดง 20,000              
   ประชาชนทั่วไป ทั้งคนไทยและ 4) ความรวมมือกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
   ชาวตางชาติ    4 หนวยงาน  - คาวัสดุ -                  60,000              
11.3 เพื่อเผยแพรวัฒนธรรมทองถิ่นใหเปน    1) คาวัสดุ(สํานักงานและเครื่อแตงกาย) 60,000              
   ที่รูจักและยอมรับในระดับนานาชาติ
11.4 เพื่อสงเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู
   วัฒนธรรมซึ่งกันและกัน
11.5 เพื่อสงเสริมการทองเที่ยวทางวัฒธรรม
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15. การเผยแพรและแลกเปลี่ยน 12.1 เพื่อใหเยาวชนและประชาชนเห็น 1) จัดเผยแพรศิลปวัฒนธรรมระดับ รวมงบประมาณ -                  150,000           
      วัฒนธรรมระดับทองถิ่น    คุณคาของวัฒนธรรมสาขาตาง ๆ อัน    ทองถิ่น 2 ครั้ง/120 คน งบดําเนินงาน -                  150,000           

   เปนสื่อในการสรางความเปนเอกภาพ 2) เยาวชนนักเรียน/นักศึกษาไดรวม  - คาใชสอย -                  90,000              
    [6-3-1003-2- 15]    รวมกัน    โครงการเผยแพรศิลปวัฒนธรรมระดับ    1) จัดทําสื่อเพื่อการเผยแพรวัฒนธรรม 20,000              

12.2 เพื่อจัดทําสื่อสําหรับการเผยแพร    ทองถิ่น 120 คน    2) คาพาหนะเดินทาง 30,000              
   ศิลปวัฒนธรรมแกเยาวชน และ 3) เตรียมการ,ดําเนินการ,ประเมินผล    3) คาจัดแสดง 10,000              
   ประชาชนทั่วไป     8 เดือน    4) คาอาหาร 30,000              
12.3 เพื่อเผยแพรวัฒนธรรมทองถิ่นใหเปน 4) ความรวมมือกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
   ที่รูจักและยอมรับในระดับภูมิภาค    3 หนวยงาน  - คาวัสดุ -                  60,000              
12.4 เพื่อสงเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู    1) คาวัสดุสํานักงาน 40,000              
   วัฒนธรรมซึ่งกันและกัน    2) คาวัสดุเครื่อแตงกาย 20,000              
12.5 เพื่อสงเสริมการทองเที่ยวทางวัฒธรรม

16. จัดงานสงเสริมพระพุทธ 13.1 เพื่อใหเด็ก/เยาวชน/นักเรียน 1) จัดนิทรรศการวันสําคัญและเทศกาลตาง รวมงบประมาณ -                  151,000           
      ศาสนาเนื่องในวันสําคัญทาง 13.2 เพื่อสงเสริมการเผยแผพระพุทธศาสนา     7 ครั้ง/1,400 คน งบดําเนินงาน -                  151,000           
      ศาสนาและเทศกาลตาง ๆ    อยางแพรหลาย 2) เยาวชน/นักเรียน/นักศึกษาและประชาชน - คาใชสอย -                  151,000           

13.3 เพื่อดํารงไวซึ่งหลักธรรมคําสอนทาง    ไดรวมชมการจัดนิทรรศการวันสําคัญ    1) คาปจจัยถวายพระเจริญพุทธมนต จํานวน
    [6-3-1003-2- 16]    พระพุทธศาสนาใหคงอยูกับสังคมไทย     วันสําคัญทางเทศกาลตาง ๆ 1,400 คน         9 รูป *500 บาท * 6 ครั้ง 27,000              

   ตลอดไป 3) เตรียมการ,ดําเนินการ,ประเมินผล    2) คาปจจัยถวายพระแสดงพระธรรมเทศนา
    8 เดือน         เทศนมหาชาติ 13 กัณฑ 13,000              
4) ความรวมมือกับหนวยงานที่เกี่ยวของ    3) คาอาหารทําบุญตักบาตรพระสงฆ 50 ชุด
   4 หนวยงาน        ชุดละ 50 บาท 6 ครั้ง 15,000              

   4) คาจัดทํานิทรรศการ 6 ชุดๆละ 10000 บาท 60,000              
   5) คาเกียรติบัตร 1,000แผน ๆ ละ 6 บาท 6,000                
   6) คาเงินรางวัลประกวดกิจกรรมสงเสริม
       พระพุทธศาสนา 10,000              
   7) คาจัดทําแผนพับ 5,000 แผนๆละ 4 บาท 20,000              
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17. อบรมจริยธรรมนักเรียน 17.1 เพื่อใหเด็ก เยาวชน มีความรูความเขา 1) เยาวชน นักเรียน นักศึกษาเขารวมอบรม รวมงบประมาณ -                  71,300             
      นักศึกษา    ใจหลักธรรมทางศาสนา และตระหนัก    โครงการอบรมจริยธรรมนักเรียนนักศึกษ งบดําเนินงาน -                  71,300             

   ในคุณธรรม ใชสติปญญาในการ    1 ครั้ง 3 วัน จํานวน 60 คน  - คาตอบแทน -                  14,000             
    [6-3-1003-2- 17]    ดําเนินชีวิต 2) เยาวชน นักเรียนนักศึกษา และประชาชน   1) คาตอบแทนวิทยากร 14,000               

17.2 เพื่อใหเด็กและเยาวชนนําหลักคุณธรรม   ทั่วไป มีความรูความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยว
   จริยธรรมไปพัฒนาคุณภาพชีวิตไดอยาง    กับการประกอบศาสนพิธีที่ถูกตองตาม  - คาใชสอย -                  57,300             
   เหมาะสม ใชชีวิตพอเพียงตามแนว    แบบแผน 60 คน    1) คาอาหาร 8 มื้อ 50 บาท 60 คน 24,000              
   พระบรมราโชวาท 3) เตรียมการ ดําเนินการ ประเมินผล 8เดือน   2) คาอาหารวาง 8 มื้อ 20 บาท 60 คน 9,600                 

4) ความรวมมือกับหนวยงานที่เกี่ยวของ 3    3) คาจัดพิมพคูมือการฝกอบรม 100 ฉบับ 8,000                 
   หนวยงาน    4) คาจัดพิมพหนังสือคูมือ 100 ฉบับ 6,000                 

   5) คายานพาหนะ 9,000                 
   6) คาทําวุฒิบัตร 700                   

18. สงเสริมการเรียนรูศาสนพิธี 8.1 เพื่อเผยแพรและสืบทอดศาสนพิธี 1) จัดอบรมใหกับเยาวชน นักเรียนนักศึกษา รวมงบประมาณ -                  106,600           
     สําหรับเยาวชนและประชาชน 8.2 เพื่อเพิ่มพูนความรูความสามารถในดาน     และประชาชนทั่วไปเกี่ยวกับการประกอบงบดําเนินงาน -                  106,600           

     การปฏิบัติศาสนพิธี     ศาสนพิธีที่ถูกตองตามแบบแผน 1 ครั้ง  - คาตอบแทน -                  10,000              
    [3-3-1003-2- 18] 8.3 เพื่อสงเสริมใหเกิดการตระหนักถึง     3 วัน จํานวน 100คน    1) การฝกอบรมศาสนพิธี 10,000              

    ความสําคัญของศาสนพิธี 2) เยาวชน นักเรียนนักศึกษาและประชาชน
8.4 เพื่อสรางเครือขายศาสนพิธีกรใน    ทั่วไป มีความรูความเขาใจที่ถูกตอง  - คาใชสอย -                  96,600              
     จังหวัดเพชรบุรี    เกี่ยวกับการประกอบศาสนพิธีที่ถูกตอง    1) การฝกอบรมศาสนพิธี 64,600              

   ตามแบบแผน 200 คน    2) จัดพิมพคูมือการฝกอบรม 100 ฉบับ 10,000              
3) เตรียมการ ดําเนินการ ประเมินผล 8 เดือ    3) จัดพิมพหนังสือศาสนพิธี 100 ฉบับ 12,000              
4) ความรวมมือกับหนวยงานที่เกี่ยวของ 4    4) จัดประชุมเครือขาย 1 ครั้ง 10,000              
   หนวยงาน
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19. อบรมเผยแพรความรูทาง 19.1 เพื่อเผยแพรความรู ความเขาใจเกี่ยว 1) การจัดฝกอบรมและเผยแพรวัฒนธรรม รวมงบประมาณ -                  200,000           
      วัฒนธรรมสาขาตาง ๆ แก    กับศิลปวัฒนธรรมของทองถิ่นและ    สาขาตางๆ แบบหมุนเวียน (ทั้งในและ งบดําเนินงาน -                  200,000           
      นักเรียน นักศึกษา และเยาวชน    ของชาติ    นอกมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี) เชน  - คาตอบแทน -                  43,200              

19.2 เพื่อสงเสริมใหนักเรียน นักศึกษา    หนังตะลุง ละครชาตรี ชางปูนปน ชาง    1) คาวิทยากร 4 คน 3 วัน 2 ครั้ง 43,200              
    [6-3-1003-2- 19]    เยาวชน และประชาชนทั่วไป ตระหนัก    ปนหัวสัตว ชางตอกกระดาษ และงาน

   ถึงความสําคัญของการอนุรักษศิลปะ    ประดิษฐดอกไมใบตอง 2 ครั้ง 3 วัน 60  - คาใชสอย -                  64,000              
   วัฒนธรรมของชาติ    คน ผูเขารวมกิจกรรม 200 คน    1) คาอาหาร 2 วัน 200 คน 36,000              

2) เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาช    2) คาอาหารวาง 2 วัน 200 คน 16,000              
   ทั่วไป มีความรูความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยว   3) คายานพาหนะ 4 วัน 12,000              
   กับศิลปวัฒนธรรม 120 คน
3) เตรียมการ ดําเนินการ ประเมินผล 8 เดือ  - คาวัสดุ -                  92,800              
4) ความรวมมือกับหนวยงานที่เกี่ยวของ    1) คาวัสดุ 92,800              
   8 หนวยงาน

แผนงบประมาณ : สนับสนุนดานวิทยาศาสตรเทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม -                  2,850,000        
แผนงาน : วิจัย -               2,850,000     

งาน : วิจัยเพื่อสรางองคความรู -               2,850,000     
20. อุดหนุนทุนการวิจัย 1. เพื่อสงเสริมการทําวิจัยของบุคลากร 1) จํานวนโครงการวิจัยไมต่ํากวา 30 เรื่อง รวมงบประมาณ -                  2,850,000        

   ทางการศึกษาของมหาวิทยาลัย งบเงินอุดหนุน -                  2,850,000        
    [3-4-1002-2- 20]  - เงินอุดหนุนทั่วไป -                  2,850,000        

   1) เงินอุดหนุนการวิจัย 2,850,000         

รวมทั้งสิ้น 950,000         4,835,900        
5,785,900        
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แผนงบประมาณ : เรงรัดปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต 8,331,780         436,320            
แผนงาน : จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา 8,331,780    220,000        

งาน : สนับสนุนการจัดการศึกษา 8,331,780    220,000        
1. บริหารจัดการงานวิทยบริการ 1.1 เพื่อจางพนักงานมหาวิทยาลัยปฏิบัติ 1) รอยละของจํานวนทรัพยากรสารสนเทศ รวมงบประมาณ 2,024,400       -                   
    [1-1-1101-1- 01]      งานตามภารกิจหลักของศูนยคอม    /นักศึกษาในระดับปริญญาตรี โทและเอกงบบุคลากร 1,000,000       -                   

      พิวเตอร     ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีที่  - คาจางพนักงานมหาวิทยาลัย 29 อัตรา 1,000,000         -                    
1.2 เพื่อประสานงาน ประชุม ภายในและ     เพิ่มขึ้นเปาหมายป  51  ตั้งไวที่เกณฑ    1) จางพนักงานมหาวิทยาลัย 29 อัตรา 1,000,000           
      ภายนอกหนวยงาน     ระดับ 3 กําหนดระยะหาง  +/-2

2) มีทรัพยากรสารสนเทศที่ตรงตามสาขา งบดําเนินงาน 1,024,400         -                    
    วิชาและระดับการศึกษาที่ไดมาตรฐาน  - คาใชสอย 805,000            -                    
    เปาหมายป 51 ตั้งไวที่เกณฑระดับ 3    1) คาประกันสังคมพนักงานมหาวิทยาลัย 79,000                
    กําหนดระยะหาง   +/-2    2) คาซอมแซมครุภัณฑ 200,000              
3) สํา ร็จตามโครงการ 3) คา บี้ย ลี้ยงที่พัก ละพาหนะ 250 000

งบประมาณตาม

3) สาเรจตามโครงการ    3) คาเบยเลยงทพก และพาหนะ 250,000            
    เปาหมายป 51 ตั้งไวที่เกณฑระดับ 3     4) คาจางบํารุงรักษาระบบ VTLS 240,000              
    กําหนดระยะหาง   +/-2    5) คาจางบํารุงลิฟท 36,000                

4) ลงทุนไป  8,768,100   บาท คาดวา
     จะไดผลรับของทรัพยากรสารสนเทศ  - คาวัสดุ 210,400            -                    
     ตอจํานวนนักศึกษาตามตนทุนที่    1) คาวัสดุสํานักงาน 210,400              
     ลงทุนไป

 - คาสาธารณูปโภค 9,000                -                    
   1) คาโทรศัพทและดวงตราไปรษณีย 9,000                 
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2. งานวิทยบริการ 2.1 เพื่อประสานงาน ประชุม ภายในและ 1) รอยละของจํานวนทรัพยากรสารสนเทศ รวมงบประมาณ 600,000          -                   
   นักศึกษาภาคปกติ      ภายนอกหนวยงาน    /นักศึกษาในระดับปริญญาตรี โทและเอกงบรายจายอื่น 600,000          -                   

2.2 เพื่อจัดหาตําราทั้งในและตาง    ของมหาวิทยาลัยราชภฏัเพชรบุรีที่  - คาวัสดุ 600,000          -                   
    [2-1-1101-1- 02]     ประเทศและวารสารสื่อสิ่งพิมพ    เพิ่มขึ้นเปาหมายป  51  ตั้งไวที่เกณฑ    1) คาวัสดุตําราในประเทศและตางประเทศ 300,000            

   ระดับ 3 กําหนดระยะหาง  +/-2    2) คาวารสารในประเทศและสื่อสิ่งพิมพ 300,000            
2) มีทรัพยากรสารสนเทศที่ตรงตามสาขา
   วิชาและระดับการศึกษาที่ไดมาตรฐาน
   เปาหมายป 51 ตั้งไวที่เกณฑระดับ 3
   กําหนดระยะหาง   +/-2
3) สําเร็จตามโครงการ
   เปาหมายป 51 ตั้งไวที่เกณฑระดับ 3  
   กําหนดระยะหาง   +/-2
4) ลงทุนไป  8,768,100   บาท คาดวา
จะไดผลรับของทรัพยากรสารสนเทศ    จะไดผลรบของทรพยากรสารสนเทศ

    ตอจํานวนนักศึกษาตามตนทุนที่
    ลงทุนไป

3. บริหารจัดการงานทั่วไป 3.1 เพื่อใหบริการทรัพยากรสารสนเทศ 1) รอยละของจํานวนทรัพยากรสารสนเทศ รวมงบประมาณ 3,100,680       -                   
   นักศึกษาภาค กศ.บป.     ตามภารกิจหลักของสํานักวิทยบริการ    /นักศึกษาในระดับปริญญาตรี โทและเอกงบบุคลากร 1,164,920       -                   

    สําหรับนักศึกษาภาค กศ.บป.    ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีที่  - คาจางพนักงานมหาวิทยาลัย 29 อัตรา 1,164,920       -                   
    [3-1-1101-1- 03]    เพิ่มขึ้นเปาหมายป  51  ตั้งไวที่เกณฑ   1) จางพนักงานมหาวิทยาลัย 29 อัตรา 1,164,920         

   ระดับ 3 กําหนดระยะหาง  +/-2
2) มีทรัพยากรสารสนเทศที่ตรงตามสาขา งบดําเนินงาน 1,834,760       -                   
   วิชาและระดับการศึกษาที่ไดมาตรฐาน  - คาตอบแทน 650,000          -                   
   เปาหมายป 51 ตั้งไวที่เกณฑระดับ 3   1) คาตอบแทนกรรมการดําเนินงาน 650,000            
   กําหนดระยะหาง   +/-2

 - คาวัสดุ 1,184,760       -                   
  1) คาวัสดุตําราในประเทศและตางประเทศ 926,380            
  2) คาวัสดุคอมพิวเตอร 258,380            

งบลงทุน 101,000          -                   
 - คาครุภัณธ 101,000          -                   
  1) คากลองถายภาพนิ่งดิจิตอล 6 ลานพิเซล 11,000              
  2) คา RAM DDR 2 Kington 1 GB 800 4 ตัว 60,000              
  3) คา RAM DDR 2 kington 256 MB 1400 30,000              
       20 ตัว
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4. งานวิทยบริการสําหรับ 5.1 เพื่อใหบริการทรัพยากรสารสนเทศ 1) รอยละของจํานวนทรัพยากรสารสนเทศ รวมงบประมาณ 500,000          -                   
   นักศึกษาภาคสมทบ/พิเศษ      ตามภารกิจหลักของสํานักวิทยบริการ     /นักศึกษาในระดับปริญญาตรี โทและเอกงบดําเนินงาน 500,000            -                    

     สําหรับนักศึกษาภาคสมทบ/พิเศษ     ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีที่  - คาตอบแทน 200,000            -                    
    [5-1-1101-1- 04]     เพิ่มขึ้นเปาหมายป  51  ตั้งไวที่เกณฑ    1) คาตอบแทนกรรมการดําเนินงาน 200,000              

    ระดับ 3 กําหนดระยะหาง  +/-2
2) มีทรัพยากรสารสนเทศที่ตรงตามสาขา  - คาวัสดุ 300,000            -                    
    วิชาและระดับการศึกษาที่ไดมาตรฐาน    1) คาวารสารในประเทศและสื่อสิ่งพิมพ 300,000              
    เปาหมายป 51 ตั้งไวที่เกณฑระดับ 3
    กําหนดระยะหาง   +/-2

5. บริหารจัดการงานทั่วไป 6.1 เพื่อใหบริการทรัพยากรสารสนเทศ 1) รอยละของจํานวนทรัพยากรสารสนเทศ รวมงบประมาณ 2,106,700       -                   
   นักศึกษาบัณฑิตศึกษา     ตามภารกิจหลักของสํานักวิทยบริการ    /นักศึกษาในระดับปริญญาตรี โทและเอกงบดําเนินงาน 2,106,700       -                   

    สําหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา    ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีที่  - คาตอบแทน 192,000          -                   
    [6-1-1101-1- 05]    เพิ่มขึ้นเปาหมายป  51  ตั้งไวที่เกณฑ   1) คาตอบแทนนักศึกษาชวยงาน 192,000            

   ระดับ 3 กําหนดระยะหาง  +/-2
2) มีทรัพยากรสารสนเทศที่ตรงตามสาขา  - คาวัสดุ 1,914,700       -                   
   วิชาและระดับการศึกษาที่ไดมาตรฐาน   1) คาวัสดุตําราในประเทศและตางประเทศ 661,400            
   เปาหมายป 51 ตั้งไวที่เกณฑระดับ 3   2) คาวารสารตางประเทศ 653,300            
   กําหนดระยะหาง   +/-2   3) คาวารสารในประเทศและสื่อสิ่งพิมพ 200,000            
3) สําเร็จตามโครงการ   4) คาวัสดุคอมพิวเตอร 150,000            
   เปาหมายป 51 ตั้งไวที่เกณฑระดับ 3    5) คาวัสดุสํานักงาน 250,000            
   กําหนดระยะหาง   +/-2
4) ลงทุนไป  8,768,100   บาท คาดวา

    จะไดผลรับของทรัพยากรสารสนเทศ
    ตอจํานวนนักศึกษาตามตนทุนที่
    ลงทุนไป

11.1 - 163



แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 
สํานักวิทยบริการฯ

โครงการ/กิจกรรม/ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด / เปาหมาย หมวดรายจาย/รายการ
รหัสงบประมาณ ภาระงานประจํา ยุทธศาสตร

งบประมาณตาม

6. การสรางสมรรถนะคน 7.1 ใหคนและบุคลากรทั้งภายในและ 1) จัดอบรมคนและบุคลากรภายในและ รวมงบประมาณ -                  100,000           
   สูสังคมแหงการเรียนรู     ภายนอกไดมีโอกาสศึกษาหาความ    ภายนอก 2 ครั้ง/ป จัดศึกษาดูงาน งบดําเนินงาน -                  100,000           

    รูเพิ่มเติม    1 ครั้ง/ป ศึกษาตอ 1 คน/ป  - คาใชสอย -                  100,000           
    [6-1-1101-2- 06] 7.2 ใหบุคลากรผูปฏิบัติงานไดศึกษา 2) คนและบุคลากร ที่ใฝรูใฝเรียน ภายใน    1) คาเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ 100,000             

    อบรม สัมมนาในสาขาที่ตองการ    29 คน ภายนอก 30% ขึ้นไป
    และเกี่ยวของกับงานที่ปฏิบัติ 3) 1 ปการศึกษา สื้นปการศึกษา 2551
7.3 ใหบุคลากรไดมีโอกาสไปเรียนรู 4) งบประมาณที่ตั้งไว 100,000 บาท
    รวมกับผูอื่นและนํามาปรับปรุงงาน
    จากการไปศึกษาดูงาน

7. การพัฒนาสํานักวิทยบริการ 8.1 เพื่อกําหนดแผน ตัวบงชี้ และเปา 1) ไดระบบหรือนวัตกรรม1ระบบ/นวัตกรรม รวมงบประมาณ -                  120,000           
   สูองคการแหงการเรียนรู     หมายในการจัดการความรู 2) ผูใชพึงพอใจในการใหบริการ 80% งบดําเนินงาน -                  120,000           

8.2 เพื่อใหสํานักวิทยบริการฯมีระบบใน    ( ระดับดี )  - คาตอบแทน -                  20,000             
[6-1-1101-2- 07] การจัดการเรียนร 3) 1ป การศึกษา สิ้นปการศึกษา 2551 1) คาตอบแทนวิทยากร 20 000    [6-1-1101-2- 07]     การจดการเรยนรู 3) 1ป การศกษา สนปการศกษา 2551    1) คาตอบแทนวทยากร 20,000              

8.3 เพื่อใหสามารถนําระบบการบริหาร 4) คาใชจายการดําเนินการ 120,000บาท
    จัดการองคการความรูมาเพิ่ม  - คาวัสดุ -                  100,000           
    ประสิทธิภาพของสํานักวิทยบริการฯ    1) คาวัสดุสํานักงาน 100,000             
    อยางตอเนื่อง
8.1 เพื่อจะไดนําองคความรูและนวัตกรรม
     ที่ไดไปจัดการความรูใหชุมชนและ
     เผยแพรในสังคมตอไป
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แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 
สํานักวิทยบริการฯ

โครงการ/กิจกรรม/ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด / เปาหมาย หมวดรายจาย/รายการ
รหัสงบประมาณ ภาระงานประจํา ยุทธศาสตร

งบประมาณตาม

แผนงาน : บริการวิชการแกสังคม -               216,320        
งาน : งานเผยแพรความรูและบริการวิชาการ -               216,320        

8. งานสืบสานโครงการ 4.1 เพื่อพัฒนารูปแบบพิพิธภัณฑ 1) จํานวนฐานขอมูล 1 ฐาน รวมงบประมาณ -                  216,320           
    พระราชดําริ     ธรรมชาติที่มีชีวิตของศูนยศึกษา 2) รูปแบบพิพิธภัณฑธรรมชาติที่มีชีวิต งบดําเนินงาน -                  216,320           

    การพัฒนาหวยทราย จ.เพชรบุรี    1 รูปแบบ  - คาตอบแทน -                  96,320             
    [3-2-1101-2- 08] 4.2 เพื่อศึกษาและพัฒนาจัดระบบ 3) 1 ปการศึกษา สิ้นปการศึกษา 2551    1) คาจางผูชวยนักวิจัย 1 คน 6360 บาท/เดือน 76,320              

    ฐานขอมูลออนไลน ไวเพื่อเผยแพร 4) คาใชจายการดําเนินการ 216,320 บาท    2) คาตอบแทนวิทยากร 20,000              
    ความรู
4.3 เพื่อนําเสนอรูปแบบ (ความรูและ  - คาใชสอย -                  20,000             
    สารสนเทศที่กลุมเปาหมายตองการ    1) คาเชารถและน้ํามันเชื้อเพลิง 10,000              
    โดยใชทักษะเทคโนโลยีสานสรเทศ    2) คาจางถายเอกสาร 10,000               
    และการสื่อสาร) 
4 4 ื่ ื่ โ ื  ิ  ั 100 0004.4 เพือเชือโยงเครือขายการบริการ  - คาวัสดุ -                  100,000           
    ความรูระหวางสํานักวิทยบริการฯ    1) คาวัสดุสํานักงาน 50,000              
    และศูนยศึกษาการพัฒนาหวยทราย    2) คาวัสดุตํารา 50,000              
    จ.เพชรบุรี

รวมทั้งสิ้น 8,331,780       436,320           
8,768,100        
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แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงการ/กิจกรรม/ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด / เปาหมาย หมวดรายจาย/รายการ
รหัสงบประมาณ ภาระงานประจํา ยุทธศาสตร
แผนงบประมาณ : เรงรัดปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต 2,985,100    640,000        

แผนงาน : จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา 2,985,100    640,000        
งาน : สนับสนุนการจัดการศึกษา 2,985,100    640,000        

1. งานบริหารศูนย 1.1 เพื่อจางพนักงานมหาวิทยาลัยปฏิบัติ 1) จํานวนพนักงานมหาวิทยาลัย 3 อัตรา รวมงบประมาณ 1,875,100       -                   
   เทคโนโลยีสารสนเทศ      งานตามภารกิจหลักของศูนยคอม 2) นักศึกษา/บุคลากรของมหาวิทยาลัย งบบุคลากร 208,170          -                   

     พิวเตอร    11 หนวยงาน  - คาจางพนักงานมหาวิทยาลัย 3 อัตรา 208,170          -                   
    [1-1-1103-1- 01] 1.2 เพื่อประสานงาน ประชุม ภายในและ 3) ความพึงพอใจของผูรับบริการรอยละ 80    1) ชางเครื่องคอมพิวเตอร 2 อัตรา

     ภายนอกหนวยงาน 4) จํานวนโครงการที่ดําเนินการตามระยะ       อัตรา ๆ ละ 5,760 บาท/เดือน
   เวลาที่กําหนดรอยละ 100       อัตรา ๆ ละ 5,610 บาท/เดือน 136,440            
5) งบประมาณที่ใชตามแผนที่กําหนด    2) ผูปฏิบัติงานบริหาร 1 อัตรา
   รอยละ 100       อัตรา ๆ ละ 5,310 บาท/เดือน 63,720             

   3) เงินเพิ่มคาจางพนักงานมหาวิทยาลัย
      รอยละ 4 8,010               

งบประมาณตาม

งบดําเนินงาน 1,666,930       -                   
 - คาตอบแทน 50,000            -                   
   1) คาตอบแทนนักศึกษาชวยงาน 50,000             

 - คาใชสอย 270,040          -                   
   1) คาเบี้ยเลี้ยงที่พักและพาหนะ 100,000            
   2) เงินสมทบการประกันสังคม (สวนนายจาง
      รอยละ 5) 10,040             
   3) คาพัฒนาศักยภาพบุคลากรดาน ICT 160,000            

 - คาวัสดุ 782,590          -                   
   1) คาวัสดุสํานักงาน 450,700            
   2) คาวัสดุตํารา 60,000             
   3) คาวัสดุคอมพิวเตอร 271,890            

 - คาสาธารณูปโภค 564,300          -                   
   1) คาเชาสญัญาณอินเทอรเน็ต 564,300            
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แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงการ/กิจกรรม/ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด / เปาหมาย หมวดรายจาย/รายการ
รหัสงบประมาณ ภาระงานประจํา ยุทธศาสตร

งบประมาณตาม

2. โครงการจัดหา Software 2.1 เพื่อบุคลากรของมหาวิทยาลัยใช 1) ดําเนินการจัดหา Software สํานักงาน    รวมงบประมาณ -                  400,000           
   ลิขสิทธิ์ สําหรับมหาวิทยาลัย     โปรแกรมคอมพิวเตอรที่มีลิขสิทธิ์ 2) เครื่องคอมพิวเตอรทั้งหมดของ งบรายจายอื่น -                  400,000           

    ถูกตองตามกฏหมาย   มหาวิทยาลัยมี Software ลิขสิทธิ์  - คาวัสดุ -                  400,000           
    [2-1-1103-2- 02]   ถูกตองรอยละ 100    1) โปรแกรมสนับสนุนการศึกษาสําหรับ

3) ติดตั้งและดําเนินการใหแลวเสร็จใน       มหาวิทยาลัย
  ไตรมาสที่สองของปงบประมาณภายใน        (Microsoft Campus Agreement) 400,000           
   6 เดือน
4) เบิกจายจากงบประมาณรายไดของ
  มหาวิทยาลัยทั้งหมด

3. บริหารงานเทคโนโลยี 3.1 เพื่อใหบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 1) นักศึกษา/บุคลากรของมหาวิทยาลัย รวมงบประมาณ 1,090,000       -                   
   สารสนเทศ  (1)     ตามภารกิจหลักของศูนยคอมพิวเตอร    11 หนวยงาน งบดําเนินงาน 621,800          -                   

สําหรับนักศึกษาภาค กศ บป 2) ความพึงพอใจของผรับบริการรอยละ 80 - คาตอบแทน 131 700 -    สาหรบนกศกษาภาค กศ.บป. 2) ความพงพอใจของผูรบบรการรอยละ 80  - คาตอบแทน 131,700            -                    
    [3-1-1103-1- 03] 3) จํานวนโครงการที่ดําเนินการตามระยะ    1) คาตอบแทนกรรมการดําเนินงานภาค กศ.บป 131,700            

   เวลาที่กําหนดรอยละ 100
4) งบประมาณที่ใชตามแผนที่กําหนด  - คาวัสดุ 490,100          -                   
   รอยละ 100    1) คาวัสดุคอมพิวเตอร 490,100            

งบลงทุน 468,200          -                   
 - คาครุภัณฑ 468,200          -                   
   1) เครื่องถายเอกสาร A4/A3 98,000             
   2) Wireless Lan Access Point 55,200             
   3) Gigabit Ethernet  Switch 16 Port 63,000             
   4) Gigabit Ethernet POE Switch 24 Port 96,000             
   5) Gigabit Ethernet  Media Transceivers 156,000            

4. ติดตั้งระบบบริการอินเทอรเน็ต 4.1 เพื่อใหบริการโครงขายอินเทอรเน็ต 1) ดําเนินการติดดั้งใหครอบคลุมหอพัก รวมงบประมาณ -                  240,000           
   หอพักนักศึกษา     สําหรับหอพักนักศึกษา   นักศึกษา 4 หอ งบดําเนินงาน -                  240,000           

2) นักศึกษาหอพัก 1, 2, 3, 4 สามารถใช  - คาใชสอย -                  240,000           
    [3-1-1103-2- 04]   งานอินเทอรเน็ตได    1) คาจางติดตั้งระบบอินเทอรเน็ต

3) ติดตั้งและดําเนินการใหแลวเสร็จใน       หอพักนักศึกษา 240,000             
  ไตรมาสที่สองของปงบประมาณภายใน
   6 เดือน
4) เบิกจายจากงบประมาณรายไดของ
  มหาวิทยาลัยทั้งหมด
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แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงการ/กิจกรรม/ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด / เปาหมาย หมวดรายจาย/รายการ
รหัสงบประมาณ ภาระงานประจํา ยุทธศาสตร

งบประมาณตาม

5. บริหารงานเทคโนโลยี 5.1 เพื่อใหบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 1) นักศึกษา/บุคลากรของมหาวิทยาลัย รวมงบประมาณ 20,000            -                   
   สารสนเทศ  (2)     ตามภารกิจหลักของศูนยคอมพิวเตอร    11 หนวยงาน งบดําเนินงาน 20,000            -                   

    สําหรับนักศึกษาภาคสมทบ/พิเศษ 2) ความพึงพอใจของผูรับบริการรอยละ 80  - คาตอบแทน 20,000             -                    
    [5-1-1103-1- 05] 3) จํานวนโครงการที่ดําเนินการตามระยะ    1) คาตอบแทนกรรมการดําเนินงานภาค 20,000             

   เวลาที่กําหนดรอยละ 100       สมทบ/พิเศษ
4) งบประมาณที่ใชตามแผนที่กําหนด
   รอยละ 100

รวมทั้งสิ้น 2,985,100       640,000           
3,625,100        
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แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 
งบกลาง 232,779,200    

110,264,400      122,514,800      
โครงการ/กิจกรรม/ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด / เปาหมาย หมวดรายจาย/รายการ
รหัสงบประมาณ ภาระงานประจํา ยุทธศาสตร
แผนงบประมาณ : เรงรัดปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต 120,932,100 131,234,100

แผนงาน : จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา 120,932,100 126,234,100
งาน : สนับสนุนการจัดการศึกษา 120,932,100 126,234,100

1. จางเหมาบริการทําความ - เพื่อจางทําความสะอาดอาคาร 14 - อาคารเรียนรวมทั้ง 2 หลัง รวมงบประมาณ 840,000           -                   
   สะอาดอาคารเรียนอํานวยการ    และอาคาร 11     สะอาดเรียบรอย ผูใชบริการมี งบดําเนินงาน 840,000             -                    
   สวนกลาง   ความพึงพอใจในระดับดี  - คาใชสอย 840,000           -                   

   - คาจางเหมาทําความสะอาดอาคาร 3 หลัง 840,000             
    [1-1-1201-1- 01]

2. บริการสาธารณูปโภค - เพื่อใหบริการสาธารณูปโภคแก - หนวยงานผูรับบริการ มีความพึงพอใจ รวมงบประมาณ 5,288,600       -                   
   สวนกลาง (1)    หนวยงานตาง ๆ ในมหาวิทยาลัย    ในระดับดี งบดําเนินงาน 5,288,600         -                    

 - คาสาธารณูปโภค 5,288,600       -                   

งบประมาณตาม

    [1-1-1201-1- 02]    - คาไฟฟา 5,288,600          

3. บริการสาธารณูปโภค - เพื่อใหบริการสาธารณูปโภคแก - หนวยงานผูรับบริการ มีความพึงพอใจ รวมงบประมาณ 6,405,100       -                   
   สวนกลาง (4)    หนวยงานตาง ๆ ในมหาวิทยาลัย    ในระดับดี งบดําเนินงาน 6,405,100         -                    

 - คาสาธารณูปโภค 6,405,100       -                   
    [2-1-1201-1- 03]    - คาไฟฟา 6,405,100          

4. พัฒนาและสรางนักวิจัย - เพื่อพัฒนานักวิจัยรุนใหม ใหเปนผูมี - จํานวนบุคลากรที่ไดรับการพัฒนา รวมงบประมาณ -                   1,622,300        
   รุนใหม    ความสามารถทางการวิจัยในระดับสูง     50  คน งบรายจายอื่น -                     1,622,300         

   - รายจายอื่น -                   1,622,300        
    [3-1-1201-2- 04]    - คาใชจายในการพัฒนานักวิจัยรุนใหม 1,622,300          

5. บริการสาธารณูปโภค - เพื่อใหบริการสาธารณูปโภคแก - หนวยงานผูรับบริการ มีความพึงพอใจ รวมงบประมาณ 99,100             -                   
   สวนกลาง (2)    หนวยงานตาง ๆ ในมหาวิทยาลัย    ในระดับดี งบดําเนินงาน 99,100               -                    

 - คาสาธารณูปโภค 99,100             -                   
    [5-1-1201-1- 05]    - คาโทรศัพท 99,100              
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แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 
งบกลาง 232,779,200    

110,264,400      122,514,800      
โครงการ/กิจกรรม/ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด / เปาหมาย หมวดรายจาย/รายการ
รหัสงบประมาณ ภาระงานประจํา ยุทธศาสตร

งบประมาณตาม

6. จัดการศึกษาดานวิทยาศาสตร - เพื่อบริหารจัดการการจัดการศึกษา - ผูเรียนมีความพึงพอใจตอการจัด รวมงบประมาณ 36,835,800     -                   
       ดานวิทยาศาสตร    การเรียนการสอนในระดับดี งบบุคลากร 28,491,400       -                    
    [2-1-1201-1- 06]  - เงินเดือน 24,800,900     -                   

   1) อัตราเดิม 21,451,500        
   2) เงินตอบแทนรายเดือนสําหรับขาราชการ 2,202,000          
   3) เงินชวยเหลือคาครองชีพขาราชการ 20,600              
       ระดับตน
   4) เงินประจําตําแหนงทางวิชาการ 1,126,800          

 - คาจางประจํา 2,339,100       -                   
   1) อัตราเดิม 2,178,800          
   2) เงินเพิ่มคาจางประจํา 130,700             
   3) เงินชวยเหนือคาครองชีพ 29,600              

 - คาตอบแทนพนักงานราชการ 1,351,400       -                   
   1) คาตอบแทนพนักงานราชการ 1,351,400          

งบดําเนินการ 5,064,000       -                   
 - คาตอบแทน 4,441,400       
   1) เงินประจําตําแหนงผูบริหารฯ 4,334,400          
   2) คาตอบแทนพิเศษขาราชการและ
       ลูกจางประจําที่ไดรับเงินเดือนเต็มขั้น 107,000             

 - คาใชสอย 622,600           -                   
   1) คาเบี้ยเลี้ยงที่พักและพาหนะ 500,000             
   2) คาจางเหมาบริการ 55,000              
   3) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 67,600              

 - คาวัสดุ -                   -                   
   1) วัสดุสํานักงาน

งบเงินอุดหนุน 3,280,400       
 - เงินอุดหนุนทั่วไป 3,280,400       
    1) อุดหนุนคาใชจายบุคลากร 3,280,400          
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แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 
งบกลาง 232,779,200    

110,264,400      122,514,800      
โครงการ/กิจกรรม/ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด / เปาหมาย หมวดรายจาย/รายการ
รหัสงบประมาณ ภาระงานประจํา ยุทธศาสตร

งบประมาณตาม

7. จัดการศึกษาดานสังคมศาสตร - เพื่อบริหารจัดการการจัดการศึกษา - ผูเรียนมีความพึงพอใจตอการจัด รวมงบประมาณ 60,404,500     -                   
       ดานสังคมศาสตร    การเรียนการสอนในระดับดี งบบุคลากร 48,450,400       -                    
    [2-1-1201-1- 07]  - เงินเดือน 41,794,700     -                   

   1) อัตราเดิม 35,291,700        
   2) เงินตอบแทนรายเดือนสําหรับขาราชการ 2,709,600          
   3) เงินชวยเหลือคาครองชีพขาราชการ 8,600                
       ระดับตน
   4) เงินประจําตําแหนงทางวิชาการ 3,463,200          
   2) เงินประจําตําแหนงผูบริหารไมมีวาระ 321,600             

 - คาจางประจํา 3,708,600       -                   
   1) อัตราเดิม 3,474,500          
   2) เงินเพิ่มคาจางประจํา 208,500             

3) เงินชวยเหนือคาครองชีพ 25 600   3) เงนชวยเหนอคาครองชพ 25,600              

 - คาจางชั่วคราว 1,099,300       -                   
   1) คาจางรายเดือน 1,099,300          

 - คาตอบแทนพนักงานราชการ 1,847,800       -                   
   1) คาตอบแทนพนักงานราชการ 1,847,800          

งบดําเนินการ 11,954,100     -                   
 - คาตอบแทน 11,806,700     
   1) คาเชาบาน 612,000             
   2) คาตอบแทนรายเดือนผูบริหารที่เกษียณ
       อายุราชการ 521,300             
   3) เงินประจําตําแหนงผูบริหารมหาวิทยาลัย 8,644,800          
   3) คาตอบแทนพิเศษขาราชการและ
       ลูกจางประจําที่ไดรับเงินเดือนเต็มขั้น 123,000             
   4) คาตอบแทนเหมาจายแทนการจัดหา
       ระประจําตําแหนง 1,905,600          

 - คาใชสอย 147,400           -                   
   3) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 147,400             

 - คาวัสดุ -                   -                   
   1) วัสดุสํานักงาน
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แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 
งบกลาง 232,779,200    

110,264,400      122,514,800      
โครงการ/กิจกรรม/ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด / เปาหมาย หมวดรายจาย/รายการ
รหัสงบประมาณ ภาระงานประจํา ยุทธศาสตร

งบประมาณตาม

8. สนับสนุนจัดการศึกษา - เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน - ผูเรียนมีความพึงพอใจตอการจัด รวมงบประมาณ 3,212,500       -                   
    ดานสังคมศาสตร    ดานสังคมศาสตร ใหบัณฑิตเปนผูมี    การเรียนการสอนในระดับดี งบดําเนินการ 3,212,500         -                    

  คุณธรรมนําความรู  - คาวัสดุ 3,212,500       -                   
    [2-1-1201-1- 08]    1) วัสดุการศึกษา 3,212,500          

9. สนับสนุนจัดการศึกษา - เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน - ผูเรียนมีความพึงพอใจตอการจัด รวมงบประมาณ 3,406,500       -                   
    ดานวิทยาศาสตร    ดานวิทยาศาสตร ใหบัณฑิตเปนผูมี    การเรียนการสอนในระดับดี งบดําเนินการ 3,406,500         -                    

  คุณธรรมนําความรู  - คาวัสดุ 3,406,500       -                   
    [2-1-1201-1- 09]    1) วัสดุการศึกษา 3,406,500          

10. จางเหมาบริการยาม - เพื่อใหนักศึกษา บุคลากร มีความ - นักศึกษา บุคลากร มีความพึงพอใจ รวมงบประมาณ 1,440,000       -                   
ั ป ั ป ั ไ  ั ส ส  ิ ใ ั ี ํ ิ 1 440 000     รักษาความปลอดภัย   ปลอดภัย ไดรับความสะดวก สบาย   ตอการบริการในระดับดี งบดําเนนงาน 1,440,000       -                   

  ในการสัญจรไปมาภายในมหาวิทยาลัย  - คาใชสอย 1,440,000       -                   
    [3-1-1201-1- 10]    - คาจางเหมาบริการ 1,440,000          

11. สํารองฉุกเฉินสั่งจาย - เพื่อใหผูบริหารแกปญหาฉุกเฉินที่ - จํานวนปญหาที่ไดรับการแกไข รวมงบประมาณ 3,000,000       -                   
     ตามนธยบายอธิการบดี    เกิดขึ้นไดอยางมีประสิทธิภาพ    ไมนอยกวา 20 รายการ งบรายจายอื่น 3,000,000         -                    

 - รายจายอื่น 3,000,000       -                   
    [3-1-1201-1- 11]    - คาใชจายสํารองฉุกเฉิน 3,000,000          

12. โครงการขยายเขตไฟฟา - เพื่อขยายเขตไฟฟารองรับการระบบน้ํา - จํานวนกิจกรรมตาง ๆ ที่มหาวิทยาลัย รวมงบประมาณ -                   550,000           
     วิทยาเขตโปงสลอด    สําหรับปลูกปาและการจัดกิจกรรม    จัดในวิทยาเขตโปรงสลอด งบลงทุน -                     550,000            

  ตาง ๆ ภายในวิทยาเขตโปรงสลอด - ปาไมที่ปลูกภายในวิทยา  - คาที่ดินและสิ่งกอสราง -                   550,000           
    [1-1-1201-2- 12]    - คาจางขยายเขตไฟฟา 550,000             

13. การพัฒนาระบบ - เพื่อจางเหมาดูแลระบบสารสนเทศ - จํานวนฐานขอมูลที่ไดรับการ รวมงบประมาณ -                   350,000           
      สารสนเทศเพื่อการบริหาร    เพื่อการบริหารใหสามารถใชงาน    แกไขปรับปรุง  8 ฐาน งบดําเนินงาน -                     350,000            

  ไดอยางมีประสิทธิภาพ - จํานวนฐานขอมูลใหมที่ไดรับ  - คาใชสอย -                   350,000           
    [1-1-1201-2- 13]   การพัฒนา  2 ฐาน    - คาจางเหมาบริการดูแลและพัฒนาระบบ ฯ 350,000             
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แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 
งบกลาง 232,779,200    

110,264,400      122,514,800      
โครงการ/กิจกรรม/ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด / เปาหมาย หมวดรายจาย/รายการ
รหัสงบประมาณ ภาระงานประจํา ยุทธศาสตร

งบประมาณตาม

14. โครงการความรวมมือ - เพื่อสงเสรมิความรวมมือกับสถาบัน - จํานวนมหาวิทยาลัยที่ทําความตกลง รวมงบประมาณ -                   500,000           
     ทางการศึกษา วิจัย    อุดมศึกษาทั้งในและตางประเทศ    รวมมือทางวิชาการ 3 แหง งบดําเนินงาน -                     500,000            
     กับสถาบันุดมศึกษาใน   ดานการแลกเปลี่ยนนักศึกษา อาจารย  - คาตอบแทน -                   200,000           
     และตางประเทศ   และ การวิจัย    1) คาตอบแทนอาจารยและนักศึกษา 200,000             

       โครงการแลกเปลี่ยน
    [1-1-1201-2- 14]

 - คาใชสอย -                   270,000           
   - คาเบี้เลี้ยงที่พักและพหาะ 270,000             

 - คาวัสุด -                   30,000             
   - วัสดุสํานักงาน 20,000              
   - วัสดุคอมพิวเตอร 10,000              

15 โครงการจัดตั้งหนวยบม - เพื่อจัดตั้งหนวยบมเพาะวิสาหกิจ - จํานวนกิจกรรมที่เกิดจากการจัดตั้ง รวมงบประมาณ - 197 00015. โครงการจดตงหนวยบม  เพอจดตงหนวยบมเพาะวสาหกจ  จานวนกจกรรมทเกดจากการจดตง รวมงบประมาณ -                   197,000           
      เพาะวิสาหกิจ    ใหนักศึกษาไดรับโอกาสในการ    หนวยบมเพาะวิสาหกิจ 3 กิจกรรม งบรายจายอื่น -                     197,000            
      มหาวิทยาลัยราชภัฏ   พัฒนาตนเองในมีความสามารถสูงขึ้น  - รายจายอื่น -                   197,000           
      เพชรบุรี    1) คาใชจายในการจัดตั้งหนวยบมเพาะ 197,000             

      วิสาหกิจ
    [1-1-1201-2- 15]

16. โครงการสนับสนุน - เพื่อจัดกิจกรรมตาง ๆ ตามคํารับรอง - จํานวนกิจกรรมที่ดําเนินการ รวมงบประมาณ -                   500,000           
      กิจกรรมเพื่อพัฒนางาน    การปฏิบัติราชการในป 2551    ไมนอยกวา 5 กิจกรรม งบรายจายอื่น -                     500,000            
      ตามตัวชี้วัดคํารับรองการ  - รายจายอื่น -                   500,000           
      ปฏิบัติราชการ ป 2551    1) คาใชจายในการพัฒนากิจกรรมตาม 500,000             

      คํารับรองการปฏิบัติราชการ
    [1-1-1201-2- 16]

17. โครงการกอสรางอาคาร - เพื่อกอสรางอาคารเรียนและคณะ - กอสรางอาคาร 2 หลัง รวมงบประมาณ -                   69,640,000     
      เรียนและอาคารประกอบ    วิทยาการจัดการ งบลงทุน -                     69,640,000      

- เพื่อกอสรางอาคารเรียนรวมและอเนก  - คาที่ดินและสิ่งกอสราง -                   69,640,000     
    [2-1-1201-2- 17]   ประสงค    1) กอสรางอาคารคณะวิทยาการจัดการ 37,440,000        

   2) กอสรางอาคารเรียนและอเนกประสงค 32,200,000        
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แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 
งบกลาง 232,779,200    

110,264,400      122,514,800      
โครงการ/กิจกรรม/ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด / เปาหมาย หมวดรายจาย/รายการ
รหัสงบประมาณ ภาระงานประจํา ยุทธศาสตร

งบประมาณตาม

18. โครงการปรับปรุง - เพื่อปรับปรุงอาคารและสิ่งกอสราง - ปรับปรุงอาคารและสิ่งกอสราง รวมงบประมาณ -                   46,074,800     
      สิ่งกอสราง    ใหมีสภาพที่ใชงานไดเปนปกติ    จํานวน 8 รายการ งบลงทุน -                     46,074,800      

 - คาที่ดินและสิ่งกอสราง -                   30,123,000     
    [2-1-1201-2- 18]    1) ปรับปรุงหอพักนักศึกษา 4,000,000          

   2) กอสรางโรงเรือนสัตวปกระบบปรับ
       อากาศ 2 หลัง 2,000,000          
   3) ปรับปรุงหอประชุม 500 ที่นัง 9,643,000          
   4) ปรับปรุงอาคาร 6 (หอสมุด) 1,800,000          
   5) ปรับปรุงอาคารเรียน 4 1,000,000          
   6) ตอเติมอาคารปฏิบัติการเครื่องกล 1,185,000          
   7) ปรับปรุงบานพักขาราชการ 4,000,000          
   8) ปรับปรุงสนามกีฬากลาง 6,495,000          

- คาครภัณฑ 15 951 800 - คาครุภณฑ 15,951,800     
   1) เกาอี้หองประชุม 500 ที่นั่ง 500 ตัว 2,500,000          
   2) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวนชนิดตั้งพื้น
       หรือแขวน ขนาด18,000 BTU  28 เครื่อง 310,400             
   3) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวนชนิดตั้งพื้น
       หรือแขวน ขนาด24,000 BTU  132 เครื่อง 4,224,000          
   4) ระบบปรับอากาศหองประชุม 500 ที่นั่ง 1,926,000          
   5) ระบบแสงสวางสําหรับหองประชุม 500 ที่นั่ง 1,130,800          
   6) ระบบเสียงสําหรับหองประชุม 500 ที่นั่ง 2,125,000          
   7) ระบบไฟเวทีสําหรับหองประชุม 500 ที่นั่ง 1,366,000          
   8) ระบบภาพสําหรับหองประชุม 500 ที่นั่ง 2,369,600          

19. โครงการพัฒนาสาขาวิชา - เพื่อสนับสนุนการพัฒนาสาขาวิชาสู - จํานวนสาขาวิชาที่ไดรับการพัฒนา รวมงบประมาณ -                   1,000,000        
     สูความเปนเลิศ    ความเปนเลิศทางวิชาการ    3 สาขา งบรายจายอื่น -                     1,000,000         

 - รายจายอื่น -                   1,000,000        
    [2-1-1201-2- 19]    1) คาใชจายในการพัฒนาสาขาวิชา 1,000,000          

      สูความเปนเลิศ

20. โครงการสนับสนุน - เพื่อสนับสนุนการพัฒนาทองถิ่น - จํานวนกิจกรรมที่ดําเนินการ รวมงบประมาณ -                   800,000           
      ยุทธศาสตรจังหวัดและ    ตามภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย    4 กิจกรรม งบรายจายอื่น -                     800,000            
      ภาคกลลางตอนลาง  - รายจายอื่น -                   800,000           

   1) คาใชจายในการสนับสนุนยุทธศาสตร 800,000             
    [2-1-1201-2- 20]        จังวหัดภาคกลางตอนลาง
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แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 
งบกลาง 232,779,200    

110,264,400      122,514,800      
โครงการ/กิจกรรม/ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด / เปาหมาย หมวดรายจาย/รายการ
รหัสงบประมาณ ภาระงานประจํา ยุทธศาสตร

งบประมาณตาม

21. โครงการพัฒนาระบบ - เพื่อพัฒนาเครือขายภายใน - พัฒนาระบบเครือขาย 1 ระบบ รวมงบประมาณ -                   4,000,000        
      เครือขายตามแผน    มหาวิทยาลัยและอาคารศูนย งบลงทุน -                     4,000,000         
      แมบท ICT   คอมพิวเตอรหลังใหม  - คาที่ดินและสิ่งกอสราง -                   4,000,000        

   1) ปรับปรุงหอง SERVER หลัก
    [3-1-1201-2- 21]        และจัดหาอุปกรณที่เกี่ยวของ 4,000,000          

22. โครงการพัฒนาบุคลากร - เพื่อเสริมการพัฒนาบุคลากร  - จํานวนบุคลากรที่ไดรับการพัฒนา รวมงบประมาณ -                   1,000,000        
      สายผูสอนและสาย    ของมหาวิทยาลัยใหมีความแขงแกรง     100  คน งบรายจายอื่น -                     1,000,000         
      สนับสนุนวิชาการ   ในทุก ๆ ดาน  - รายจายอื่น -                   1,000,000        

   1) คาใชจายในการพัฒนาบุคลการ 1,000,000          
    [5-1-1201-2- 22]

แผนงาน : บริการวิชการแกสังคม 5 000 000แผนงาน : บรการวชการแกสงคม 5,000,000     
งาน : งานเผยแพรความรูและบริการวิชาการ 5,000,000     

23. โครงการเผยแพรความรู - เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการใหบริการ - จํานวนกิจกรรมที่ดําเนินการ รวมงบประมาณ -                   5,000,000        
     และบริการวิชาการ    วิชาการและเผยแพรความรูแกชุมชน    60 กิจกรรม งบเงินอุดหนุน -                     5,000,000         
     ป 2551  - รายจายอื่น -                   5,000,000        

   1) อุดหนุนการเผยแพรความรูและ 5,000,000          
    [2-2-1201-2- 23]       บริการวิชาการ

รวมทั้งสิ้น 120,932,100   136,234,100   
257,166,200   

24,387,000        
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แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 
ศูนยคายธนะรัชต
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แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 
ศูนยคายธนะรัชต

โครงการ/กิจกรรม/ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด / เปาหมาย หมวดรายจาย/รายการ
รหัสงบประมาณ ภาระงานประจํา ยุทธศาสตร
แผนงบประมาณ : เรงรัดปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต

แผนงาน : จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
งาน : สนับสนุนการจัดการศึกษา

1) การจัดการศึกษาศูนย 1.1 เพื่อจางพนักงานมหาวิทยาลัยปฏิบัติ 1) นักศึกษาศูนยใหการศึกษาคายธนะรัชต รวมงบประมาณ 2,439,000       -                   
   คายธนะรัชต      งานตามภารกิจหลักของศูนยอุดม    ไดรับการศึกษาในระดับอุดมศึกษา งบบุคลากร 91,560            -                   

     ศึกษาประจวบคีรีขันธ    นักศึกษาเกาจํานวน 194 คน  - คาจางพนักงานมหาวิทยาลัย 1 อัตรา 91,560            -                   
    [3-1-1301-1- 01] 1.2 เพื่อประสานงาน ประชุม ภายในและ    นักศึกษาใหมจํานวน 100 คน    1) หนาที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา 91,560              

     ภายนอกหนวยงาน 2) นักศึกษาเปนบัณฑิตที่มีความรู ความ
   สามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม และมี งบดําเนินงาน 2,261,840       -                   
   คุณภาพ อยูในสังคมอยางมีความสุขตาม  - คาตอบแทน 1,024,300       -                   
   จุดมุงหมายของหลักสูตร การเรียนการ    1) คาตอบแทนการสอน 1,000,000         
   สอน ที่มีคุณภาพ และเปนไปตามแผน    2) คาตอบแทนกรรมการคุมสอบ 10,800              
   การเรียนการสอน    3) คาตอบแทนอาจารยที่ปรึกษา 13,500              

ั ึ 

งบประมาณตาม

   นักศึกษาเกาจํานวน 194 คน 
   นักศึกษาใหมจํานวน 100 คน  - คาใชสอย 448,700          -                   
3) ระยะเวลา 1 ป เริ่มตน 1 ตุลาคม พ.ศ.    1) คาดําเนินการ 200,000            
   2550 ถึง 30 กันยายน พ.ศ.2551    2) คาใชสอย 98,000              
   นักศึกษาเกาจํานวน 194 คน    3) คาประกันสังคมของเจาหนาที่ 4,200               
   นักศึกษาใหมจํานวน 100 คน    4) คาเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ 80,000              

   5) คาซอม-บํารุงรถตู 12,000              
   6) คาสถานที่ 50,000              
   7) คาประกันชีวิต 4,500               

 - คาวัสดุ 726,840          -                   
   1) คาวัสดุ 726,840            

 - คาสาธารณูปโภค 62,000            -                   
   1) คาสาธารณูปโภค 50,000              
   2) คาโทรศัพท 12,000              

งบลงทุน 85,600            -                   
 - คาครุภัณฑ 85,600            -                   
   1) เครื่องถายทอดสัญญาณภาพจาก
      คอมพิวเตอรและวิดีโอ 44,940              
   2) เครื่องถายทอดสัญญาณภาพวัตถุ 3 มิติ 40,660              
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แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 
ศูนยคายธนะรัชต

โครงการ/กิจกรรม/ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด / เปาหมาย หมวดรายจาย/รายการ
รหัสงบประมาณ ภาระงานประจํา ยุทธศาสตร

งบประมาณตาม

2) ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา 1) เพื่อพัฒนาบุคลากรและนักศึกษา 1) อาจารยประจําและอาจารยพิเศษไดไป รวมงบประมาณ -                  100,000           
   บุคลากรของศูนยใหการศึกษา    ของศูนยใหการศึกษาคายธนะรัชต    ศึกษาดูงาน อาจารย 15 คน งบดําเนินงาน -                  100,000           
   คายธนะรัชต    ใหมีความรูทันกับวิทยากรและ 2) คณาจารยมีความรูดานการบริหารจัดการ  - คาใชสอย -                  100,000           

   เทคโนโลยี    และดานเทคโนโลยี อาจารย 15 คน    1) คาเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และยานพาหนะ 100,000             
    [3-1-1301-2- 02] 2) เพื่อใหคณาจารย นําความรูที่ไดรับ

   ไปพัฒนาเพิ่มความรู ใหแกนักศึกษา
   เพื่อบัณฑิตที่มีคุณภาพ

3. กีฬาหาศูนยเกมส 1) เพื่อใชกีฬาเชื่อมความสัมพันธของ 1) นักศึกษาคายธนะรัชต และนักศึกษาอีก รวมงบประมาณ -                  150,000           
   นักศึกษาทั้ง 5 ศูนย    4 ศูนย ไดรวมจัดแขงขัน และเขารวม งบดําเนินงาน -                  150,000           

    [3-1-1301-2- 03] 2) เพื่อฝกการทํางานเปนทีม    การแขงขันกีฬาระหวางศูนยฯ นักศึกษา  - คาใชสอย -                  150,000           
3) เพื่อสรางความสามัคคี รูแพ รูชนะ    ทั้งหมด 5 ศูนย    1) คาเสื้อกิจกรรม 50,000               
รอภัยในการแขงขันกีฬา 2) นักศึกษาสามารถจัดการแขงขันกีฬา 2) คาจัดการแขงขัน 80 000   รูอภยในการแขงขนกฬา 2) นกศกษาสามารถจดการแขงขนกฬา    2) คาจดการแขงขน 80,000               

   ไดอยางมีประสิทธิภาพและแขงขันกีฬา    3) คาเชารถ 20,000               
    ดวยความมีน้ําใจนักกีฬา นักศึกษา
    ทั้งหมด 5 ศูนย

รวมทั้งสิ้น 2,439,000       250,000           
2,689,000        
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แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 
ศูนยอุดมศึกษาประจวบคีรีขันธ สํานักจัดการศึกษาภายนอก

โครงการ/กิจกรรม/ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด / เปาหมาย หมวดรายจาย/รายการ
รหัสงบประมาณ ภาระงานประจํา ยุทธศาสตร

แผนงบประมาณ : เรงรัดปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต
แผนงาน : จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา

งาน : จัดการศึกษาภายนอกมหาวิทยาลัย
1. บริหารการจัดการศึกษา 1.1 เพื่อจางพนักงานมหาวิทยาลัยปฏิบัติ 1) จํานวนพนักงานมหาวิทยาลัย 1 อัตรา รวมงบประมาณ 2,558,660       -                   
   ระดับปริญญาตรี      งานตามภารกิจหลักของศูนยอุดม 2) จํานวนการเดินทางไปยังศูนย 3 ภาค งบบุคลากร 91,560            -                   

     ศึกษาประจวบคีรีขันธ 3) จํานวนการซื้อจาง 100 ครั้ง  - คาจางพนักงานมหาวิทยาลัย  1 อัตรา 91,560            -                   
    [3-1-1302-1- 01] 1.2 เพื่อประสานงาน ประชุม ภายในและ 4) จํานวนครั้งในการประชุม 50 ครั้ง    1) เจาหนาที่บริหารงานทั้วไป 1 อัตรา

     ภายนอกหนวยงาน 4) ความพึงพอใจของผูรับบริการ        อัตรา ๆ ละ 7,630 บาท/เดือน 91,560             
   รอยละ 75

งบดําเนินงาน 2,330,100       -                   
 - คาตอบแทน 1,549,500       -                   
   1) คาตอบแทนการสอน 1,500,000         
   2) คาตอบแทนอาจายที่ปรึกษา 13,500             

3)  ส 16 000

งบประมาณตาม

   3) คาตอบแทนกรรมการคุมสอบ 16,000             
   4) คาตอบแทนวิทยากร 20,000             

 - คาใชสอย 478,200          -                   
   1) คาเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ 378,200            
   2) คาประกันชีวิต 10,000             
   3) คาโฆษณาและประชาสัมพันธ 20,000             
   4) คาซอมแซมครุภัณฑ 70,000             

 - คาวัสดุ 302,400          -                   
   1) คาวัสดุสํานักงาน 213,400            
   2) คาวัสดุคอมพิวเตอร 30,000             
   3) คาวัสดุสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ 59,000             

งบลงทุน 137,000          -                   
 - คาครุภัณฑ 137,000          -                   
   1) เครื่องขยายเสียงไรสาย 17,000             
   2) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร ระดับ SVGA
     ขนาดไมนอยกวาง 1600 ANSI Lumens 120,000            
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แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 
ศูนยอุดมศึกษาประจวบคีรีขันธ สํานักจัดการศึกษาภายนอก

โครงการ/กิจกรรม/ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด / เปาหมาย หมวดรายจาย/รายการ
รหัสงบประมาณ ภาระงานประจํา ยุทธศาสตร

งบประมาณตาม

2. บริหารศูนยใหการศึกษา 2.1 เพื่อจางพนักงานมหาวิทยาลัยปฏิบัติ 1) จํานวนพนักงานมหาวิทยาลัย 1 อัตรา รวมงบประมาณ 862,440          -                   
   ประจวบคีรีขันธ      งานตามภารกิจหลักของศูนยอุดม 2) จํานวนการเดินทางไปยังศูนย 3 ภาค งบดําเนินงาน 862,440          -                   

     ศึกษาประจวบคีรีขันธ 3) จํานวนการซื้อจาง 100 ครั้ง  - คาตอบแทน 321,000          -                   
    [3-1-1302-1- 02] 2.2 เพื่อประสานงาน ประชุม ภายในและ 4) จํานวนครั้งในการประชุม 50 ครั้ง    1) คาตอบแทนคณะกรรมการดําเนินงานประจําศ 321,000            

     ภายนอกหนวยงาน 4) ความพึงพอใจของผูรับบริการ  
   รอยละ 75  - คาใชสอย 541,440          -                   

   1) คาเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ 326,440            
   2) คาเชาสถานที่ดําเนินงาน 165,000            
   3) คาอาหารและอาหารวาง 50,000             

3. ศึกษาดูงานของบุคลากร 3.1 เพื่อใหคณะกรรมการศูนยเพิ่มพูนความรู1) กรรมการศูนยไดรับประสบการ 7 คน รวมงบประมาณ -                  50,000             
   ศูนยใหการศึกษาภายนอก     และประสบการณในดานการจัดการเรียน2) กรรมการศูนยไดรับการพัฒนาจากการ งบดําเนินงาน -                  50,000             

    การสอน   ศึกษาดูงาน 7 คน  - คาใชสอย -                  50,000             
[3-1-1302-2- 03] 3 2 เพื่อแลกเปลี่ยน นําขอมล และ 3) จํานวนโครงการที่ดําเนินการตามระยะ 1) คาเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ 50 000    [3-1-1302-2- 03] 3.2 เพอแลกเปลยน นาขอมูล และ 3) จานวนโครงการทดาเนนการตามระยะ    1) คาเบยเลยง ทพก และพาหนะ 50,000              

    ประสบการณที่ดีมาปรับปรุงในการ    เวลาที่กําหนดรอยละ 100
     ทํางานของศูนยใหการศึกษา 4) งบประมาณที่ใชดําเนินงานรอยละ 100

4. พิธีไหวครูของศูนยใหการ 4.1 เพื่อใหนักศึกษาไดแสดงออกถึงความ 1) นักศึกษาเขารวมโครงการ 300 คน รวมงบประมาณ -                  25,000             
   ศึกษาประจวบคีรีขันธ     เคารพ กตัญูกตเวที่ และระลึกถึง 2) นักศึกษามีความรูเกี่ยวกับวัฒนาธรรม งบดําเนินงาน -                  25,000             

    พระคุณของครูอาจารย   และประเพณีอันดีงาม  - คาใชสอย -                   25,000              
    [3-1-1302-2- 04] 4.2 เพื่อสืบทอดและดํารงไวซึ่งวัฒนธรรม 3) จํานวนโครงการที่ดําเนินการตามระยะ    1) คาเชาสถานที่และจัดสถานที่ 8,000                

    และประเพณีอันดีงามของไทย    เวลาที่กําหนดรอยละ 100    2) คาอาหารและอาหารวาง 7,000                
4.3 เพื่อสืบทอดและดํารงไวซึ่งวัฒนธรรม 4) งบประมาณที่ใชดําเนินงานรอยละ 100    3) คาเชาอุปกรณในการจัด 7,000                
    และประเพณีอันดีงามของไทย    4) คาลาง-อัดภาพ 3,000                

5. แขงขันกีฬาเชื่อมความสัม 5.1 เพื่อใหนักศึกษาไดแสดงออกถึงความ 1) นักศึกษาเขารวมโครงการ 300 คน รวมงบประมาณ -                  45,000             
   พันธระหวางศูนยใหการศึกษา     สมัคคี มีน้ําใจ รูแพ รูชนะ รูอภัย 2) นักศึกษาไดเพิ่มทักษะทางดานกีฬาและ งบดําเนินงาน -                  45,000             

5.2 เพื่อเปดโอกาสใหนักศึกษาไดแสดง   การทํางานรวมกันเปนทีม  - คาใชสอย -                  45,000             
    [3-1-1302-2- 05]     ออกถึงความสามารถดานการกีฬา 3) จํานวนโครงการที่ดําเนินการตามระยะ    1) คาเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ 33,000              

5.3 เพื่อสงเสริมสุขภาพ พลานามัยแข็งแรง    เวลาที่กําหนดรอยละ 100    2) คาอาหารและอาหารวาง 10,000              
    และมีการพัฒนาบุคลิกภาพของ นศ. 4) งบประมาณที่ใชดําเนินงานรอยละ 100    3) คาประกันชีวิต 2,000                
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แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 
ศูนยอุดมศึกษาประจวบคีรีขันธ สํานักจัดการศึกษาภายนอก

โครงการ/กิจกรรม/ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด / เปาหมาย หมวดรายจาย/รายการ
รหัสงบประมาณ ภาระงานประจํา ยุทธศาสตร

งบประมาณตาม

6. บริหารการจัดการศึกษาระดับ 6.1 เพื่อจางพนักงานมหาวิทยาลัยปฏิบัติ 1) จํานวนพนักงานมหาวิทยาลัย 2 อัตรา รวมงบประมาณ 3,287,100       -                   
   บัณฑิตศึกษา      งานตามภารกิจหลักของศูนยอุดม 2) จํานวนการเดินทางไปยังศูนย 3 ภาค งบบุคลากร 196,320          -                   

     ศึกษาประจวบคีรีขันธ 3) จํานวนการซื้อจาง 100 ครั้ง  - คาจางพนักงานมหาวิทยาลัย  2 อัตรา 196,320          -                   
    [6-1-1302-1- 06] 6.2 เพื่อประสานงาน ประชุม ภายในและ 4) จํานวนครั้งในการประชุม 50 ครั้ง    1) เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา

     ภายนอกหนวยงาน 4) ความพึงพอใจของผูรับบริการ        อัตรา ๆ ละ 7,630 บาท/เดือน 91,560             
   รอยละ 75    2) นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา

      อัตรา ๆ ละ 8,730 บาท/เดือน 104,760              

งบดําเนินงาน 2,785,180       -                   
 - คาตอบแทน 1,836,000       -                   
   1) คาตอบแทนการสอน 1,422,000         
   2) คาตอบแทนกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 100,000            
   3) คาตอบแทนกรรมการสอบวิทยานิพนธ 120,000            

4) คาตอบแทนประธานกรรมการหลักสตร 144 000   4) คาตอบแทนประธานกรรมการหลกสูตร 144,000            
   5) คาตอบแทนวิทยากร 50,000             

 - คาใชสอย 749,180          -                   
   1) คาเชารถ เบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ 466,400            
   2) คาเชาสถานที่ดําเนินงาน 140,000            
   3) คาโฆษณาและประชาสัมพันธ 60,000             
   4) คาจางทําคูมือนักศึกษา 16,000             
   5) คาอาหารและอาหารวาง 36,780             
   6) คาซอมแซมครุภัณฑ 30,000             

 - คาวัสดุ 200,000          -                   
   1) คาวัสดุสํานักงาน 100,000            
   2) คาวัสดุคอมพิวเตอร 50,000             
   3) คาวัสดุสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ 30,000             
   4) คาวัสดุตํารา 20,000             

งบลงทุน 305,600          -                   
 - คาครุภัณฑ 305,600          -                   
   1) เครื่องถายทอดสัญญาณภาพ 44,940             
   2) เครื่องถายทอดสัญญาณภาพวัตถุ 3 มิติ 40,660             
   3) เครื่องไมโครคอมพิวเตอรแบบพกพา 2 เครื่อ 80,000             
   4) เครื่องไมโครคอมพิวเตอรประมวลผลทั่วไป
        5 ชุด 100,000            
   5) กลองถายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล 2 ตัว 40,000             
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แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 
ศูนยอุดมศึกษาประจวบคีรีขันธ สํานักจัดการศึกษาภายนอก

โครงการ/กิจกรรม/ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด / เปาหมาย หมวดรายจาย/รายการ
รหัสงบประมาณ ภาระงานประจํา ยุทธศาสตร

งบประมาณตาม

7. การผลิตมหาบัณฑิต 7.1 เพื่อเพิ่มพูนทักษะและประสบการณ 1) นักศึกษาเขารวมโครงการ 75 คน รวมงบประมาณ -                  150,000           
   รัฐประศาสนศาสตร     ในการเรียนการสอน 2) นักศึกษาไดพัฒนาตนดานแนวคิด งบดําเนินงาน -                  150,000           

7.2 เพื่อเพิ่มพูนความรูนํามาบูรณาการเรียน   วิสัยทัศนดานการเมืองการปกครอง  - คาใชสอย -                  150,000           
    [6-1-1302-2- 07]     การสอนในระดับบัณฑิตศึกษา 3) จํานวนโครงการที่ดําเนินการตามระยะ    1) คาเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ 150,000             

7.3 เพื่อเปดโลกทัศนและกระบวนทัศนใน    เวลาที่กําหนดรอยละ 100
    การจัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิ 4) งบประมาณที่ใชดําเนินงานรอยละ 100
    ภาพยิ่งขึ้น

รวมทั้งสิ้น 6,708,200       270,000           
6,978,200        
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แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 
ศูนยอุดมศึกษาหัวหิน สํานักจัดการศึกษาภายนอก

โครงการ/กิจกรรม/ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด / เปาหมาย หมวดรายจาย/รายการ
รหัสงบประมาณ ภาระงานประจํา ยุทธศาสตร

แผนงบประมาณ : เรงรัดปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต 3,833,800         279,000            
แผนงาน : จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา 3,833,800    279,000        

งาน : จัดการศึกษาภายนอกมหาวิทยาลัย 3,833,800    279,000        
1. บริหารการจัดการศึกษาระดับ 1.1 เพื่อจางพนักงานมหาวิทยาลัยปฏิบัติ 1) จํานวนพนักงานมหาวิทยาลัย 1 อัตรา รวมงบประมาณ 2,731,600       -                   
   ปริญญาตรี      งานตามภารกิจหลักของศูนยอุดม 2) จํานวนนักศึกษาที่เขาศึกษา 300 คน งบบุคลากร 91,560            -                   

     ศึกษาหัวหิน 3) ความพึงพอใจของนักศึกษารอยละ 80  - คาจางพนักงานมหาวิทยาลัย  1 อัตรา 91,560            -                   
    [3-1-1303-1- 01] 1.2 เพื่อประสานงาน ประชุม ภายในและ 4) นักศึกษาสําเร็จตามระยะเวลารอยละ 90    1) เจาหนาที่บริหารงานทั้วไป 1 อัตรา

     ภายนอกหนวยงาน 5) คาใชจายในการจัดการศึกษาตอคน       อัตรา ๆ ละ 7,630 บาท/เดือน 91,560             
   9,000 บาท

งบดําเนินงาน 2,580,040       -                   
 - คาตอบแทน 1,834,000       -                   
   1) คาตอบแทนการสอน 1,800,000         
   2) คาตอบแทนอาจายที่ปรึกษา 9,000               

) 

งบประมาณตาม

   3) คาตอบแทนกรรมการคุมสอบ 15,000             
   4) คาตอบแทนวิทยากร 10,000             

 - คาใชสอย 465,000          -                   
   1) คาประกันสังคมเจาหนาที่ 5,000               
   2) คาประกันชีวิต 10,000             
   3) คาโฆษณาและประชาสัมพันธ 50,000             
   4) คาเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ 350,000            
   5) คาจางประมวลผลขอมูลและพัฒนาเว็บไซค 25,000             
   6) คาซอมแซมครุภัณฑ 25,000             

 - คาวัสดุ 281,040          -                   
   1) คาวัสดุสํานักงาน 146,040            
   2) คาวัสดุคอมพิวเตอร 20,000             
   3) คาวัสดุสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ 25,000             
   4) คาวัสดุตํารา 90,000             

งบลงทุน 60,000            -                   
 - คาครุภัณฑ 60,000            -                   
   1) เครื่องไมโครคอมพิวเตอรแบบพกพา 1 เครื่อ 60,000             
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แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 
ศูนยอุดมศึกษาหัวหิน สํานักจัดการศึกษาภายนอก

โครงการ/กิจกรรม/ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด / เปาหมาย หมวดรายจาย/รายการ
รหัสงบประมาณ ภาระงานประจํา ยุทธศาสตร

งบประมาณตาม

2. บริหารศูนยการศึกษา 1.2 เพื่อประสานงาน ประชุม ภายในและ 1) จํานวนนักศึกษาที่เขาศึกษา 300 คน รวมงบประมาณ 650,000          -                   
     ภายนอกหนวยงาน 2) ความพึงพอใจของนักศึกษารอยละ 80 งบดําเนินงาน 650,000          -                   

    [3-1-1303-1- 02] 3) นักศึกษาสําเร็จตามระยะเวลารอยละ 90  - คาตอบแทน 400,000          -                   
4) คาใชจายในการจัดการศึกษาตอคน    1) คาตอบแทนการสอน 400,000            
   2,000 บาท

 - คาใชสอย 250,000          -                   
   1) คาเชาสถานที่ 250,000            

3. ศึกษาดูงานของนักศึกษา 3.1 เพื่อใหบุคลากรของศูนยอุดมศึกษา 1) จํานวนผูเขารวมศึกษาดูงาน 4 คน รวมงบประมาณ -                  50,000             
   ศูนยอุดมศึกษาหัวหิน     หัวหินมีความรู และประสบการณ 2) ความพึงใจของผูรวมศึกษาดูงาน งบดําเนินงาน -                  50,000             

    มาพัฒนางานใหกาวทันโลกปจจุบัน    รอยละ 85  - คาใชสอย -                  50,000             
    [3-1-1303-2- 03] 3) การศึกษาดูงานแลวเสร็จตาระยะเวลา    1) คาเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ 50,000              

ที่กําหนดรอยละ 90   ทกาหนดรอยละ 90
4) คาใชจายในการศึกษาดูงานตอคน
   12,500 บาท

4. ศึกษาดูงานของนักศึกษา 4.1 เพื่อใหนักศึกษามีความรู และประสบ 1) จํานวนผูเขารวมศึกษาดูงาน 150 คน รวมงบประมาณ -                  30,000             
   ศูนยอุดมศึกษาหัวหิน     การณที่กวางขึ้น 2) ความพึงใจของผูรวมศึกษาดูงาน งบดําเนินงาน -                  30,000             

4.2 เพื่อทําใหนักศึกษาเตรียมความพรอม    รอยละ 80  - คาใชสอย -                  28,000             
    [3-1-1303-2- 04]     ในการทํางาน 3) การศึกษาดูงานแลวเสร็จตาระยะเวลา    1) คาเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ 28,000              

   ที่กําหนดรอยละ 80
4) คาใชจายในการศึกษาดูงานตอคน  - คาวัสดุ -                  2,000               
   200 บาท    1) คาของที่ระลึก 2,000                

5. พิธีไหวครูของศูนยให 5.1 เพื่อใหนักศึกษาไดแสดงออกถึงความ 1) นักศึกษาเขารวมโครงการ 300 คน รวมงบประมาณ -                  30,000             
   การศึกษาหัวหิน     กตัญูกตเวที่ตอครูอาจารย 2) ความพึงพอใจของนักศึกษาที่เขารวม งบดําเนินงาน -                  30,000             

5.2 เพื่อปลูกฝงคุณธรรม และจริยธรรม   โครงการรอยละ 80  - คาใชสอย -                  30,000             
    [3-1-1303-2- 05]     ใหกับนักศึกษา 3) การจัดพิธีไหวครูแลวเสร็จตามระยเวลา    1) คาเชาสถานที่และจัดสถานที่ 7,000                

5.3 เพื่อสืบสานวัฒนธรรม และประเพณี    ที่กําหนดรอยละ 99    2) คาอาหารและอาหารวาง 8,000                
    อันดีงามของไทย 4) คาใชจายในการจัดโครงการตอคน    3) คาเชาอุปกรณในการจัด 7,000                

   100 บาท    4) คาจางทําพานไหวครู 8,000                
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แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 
ศูนยอุดมศึกษาหัวหิน สํานักจัดการศึกษาภายนอก

โครงการ/กิจกรรม/ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด / เปาหมาย หมวดรายจาย/รายการ
รหัสงบประมาณ ภาระงานประจํา ยุทธศาสตร

งบประมาณตาม

6. สนับสนุนการจัดประชุม 6.1 เพื่อใหนักศึกษามีความรูและมีทักษะ 1) นักศึกษาเขารวมโครงการ 300 คน รวมงบประมาณ -                  45,000             
   สัมมนา ของนักศึกษา     ในสาขาวิชาที่เรียนมากยิ่งขึ้น 2) ความพึงพอใจของนักศึกษาที่เขารวม งบดําเนินงาน -                  45,000             

6.2 เพื่อใหนักศึกษารูจักการทํางานเปนทีม   โครงการรอยละ 80  - คาตอบแทน -                  3,000               
    [3-1-1303-2- 06] 3) การจัดพิธีไหวครูแลวเสร็จตามระยเวลา    1) คาตอบแทนวิทยากร 3,000                

   ที่กําหนดรอยละ 80
4) คาใชจายในการจัดโครงการตอคน  - คาใชสอย -                  40,000             
   150 บาท    1) คาเชาสถานที่ 15,000              

   2) คาอาหารและอาหารวาง 20,000              
   3) คาจางถายเอกสาร 3,000                
   4) คาจางทําปายประชาสัมพันธ 2,000                

 - คาวัสดุ -                  2,000               
   3) คาวัสดุสํานักงาน 2,000                

7. สนับสนุนการฝกทักษะ 7.1 เพื่อใหนักศึกษามีวัสดุ อุปกรณ สื่อตาง 1ๆ) นักศึกษาเขารวมโครงการ 200 คน รวมงบประมาณ -                  20,000             
   ของนักศึกษา     ในการฝกทักษะ 2) ความพึงพอใจของนักศึกษาที่เขารวม งบดําเนินงาน -                  20,000             

7.2 เพื่อทําใหนักศึกษาเกิดทักษะ และ   โครงการรอยละ 80  - คาใชสอย -                  10,000             
    [3-1-1303-2- 07]     ความชํานาญมากยิ่งขึ้น 3) การจัดพิธีไหวครูแลวเสร็จตามระยเวลา    1) คาจางถายเอกสาร 10,000              

   ที่กําหนดรอยละ 85
4) คาใชจายในการจัดโครงการตอคน  - คาวัสดุ -                  10,000             
   100 บาท    1) คาวัสดุสํานักงาน 5,000                

   2) คาวัสดุเผยแพรและโฆษณา 5,000                

8. แขงขันกีฬาหาศูนยเกมส 8.1 เพื่อใหนักศึกษามีความสามัคคี รูจัก 1) นักศึกษาเขารวมโครงการ 1000 คน รวมงบประมาณ -                  80,000             
    การทํางานเปนทีม 2) ความพึงพอใจของนักศึกษาที่เขารวม งบดําเนินงาน -                  80,000             

    [3-1-1303-2- 08] 8.2 เพื่อสงเสริมสุขภาพของนักศึกษาให   โครงการรอยละ 80  - คาใชสอย -                  30,000             
    แข็งแรง 3) การจัดพิธีไหวครูแลวเสร็จตามระยเวลา    1) คาเชารถ 30,000              
8.3 เพื่อใหนักศึกษาหางไกลยาเสพติด    ที่กําหนดรอยละ 80

4) คาใชจายในการจัดโครงการตอคน  - คาวัสดุ -                  50,000             
   80 บาท    1) คาวัสดุกีฬา 50,000              
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แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 
ศูนยอุดมศึกษาหัวหิน สํานักจัดการศึกษาภายนอก

โครงการ/กิจกรรม/ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด / เปาหมาย หมวดรายจาย/รายการ
รหัสงบประมาณ ภาระงานประจํา ยุทธศาสตร

งบประมาณตาม

9. สนับสนุนการจัดทําสื่อ 9.1 เพื่อใหนักศึกษามีสื่อตาง ๆ ที่ชวยใน 1) นักศึกษาเขารวมโครงการ 150 คน รวมงบประมาณ -                  24,000             
   การเรียนการสอน     การเรียนใหสะดวกยิ่งขึ้น 2) ความพึงพอใจของนักศึกษาที่เขารวม งบดําเนินงาน -                  24,000             

9.2 เพื่อทําใหนักศึกษามีความรูและความ   โครงการรอยละ 90  - คาใชสอย -                  14,000             
    [3-1-1303-2- 09]     เขาใจในการเรียนมากยิ่งขึ้น 3) การจัดพิธีไหวครูแลวเสร็จตามระยเวลา    1) คาจางพิมพเอกสาร 7,000                

   ที่กําหนดรอยละ 95    2) คาจางถายเอกสาร 7,000                
4) คาใชจายในการจัดโครงการตอคน
   8000 บาท  - คาวัสดุ -                  10,000             

   1) คาวัสดุสํานักงาน 10,000              

10. บริหารการจัดการศึกษา 10.1 เพื่อตอบแทนการสอน ประสานงาน 1) นักศึกษาเขาศึกษา 25 คน รวมงบประมาณ 452,200          -                   
     ระดับบัณฑิตศึกษา        ประชุม ภายใน และภายนอกหนวยงาน2) ความพึงพอใจของนักศึกษารอยละ 90 งบดําเนินงาน 452,200          -                   

3) นักศึกษาสําเร็จตามระยะเวลารอยละ 90  - คาตอบแทน 452,200          -                   
[6 1 1303 1 10] 4) คาใชจายในการจัดการศึกษาตอคน 1) คาตอบแทนการสอน 452 200    [6-1-1303-1- 10] 4) คาใชจายในการจดการศกษาตอคน    1) คาตอบแทนการสอน 452,200            

   18,000 บาท

รวมทั้งสิ้น 3,833,800       279,000           
4,112,800        

13.3 - 191



13.4 - 192



แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 
ศูนยบางสะพาน

โครงการ/กิจกรรม/ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด / เปาหมาย หมวดรายจาย/รายการ
รหัสงบประมาณ ภาระงานประจํา ยุทธศาสตร

แผนงบประมาณ : เรงรัดปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต 10,087,360      557,340            
แผนงาน : จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา 10,087,360 557,340        

งาน : สนับสนุนการจัดการศึกษา 10,087,360 557,340        
1. การจัดการเรียนการสอน 1.1 เพื่อจางพนักงานมหาวิทยาลัยปฏิบัติ 1) รับนักศึกษาในปการศึกษา 2550 รวมงบประมาณ 6,447,660       -                   
   ศูนยบางสะพาน      งานตามภารกิจหลักของศูนยอุดม   จํานวน 2,312 คน ในปการศึกษา 2551 งบบุคลากร 91,560            -                   

     ศึกษาหัวหิน   รับเพิ่มอีก จํานวน 88 คน รวม 2,400 คน  - คาจางพนักงานมหาวิทยาลัย 91,560            -                   
    [3-1-1304-1- 01] 1.2 เพื่อประสานงาน ประชุม ภายในและ    2,400 คน    1) เจาหนาที่บริหารงานทั้วไป 1 อัตรา 91,560              

     ภายนอกหนวยงาน 2) ผลิตบัณฑิตในระดับปรัญญาตรี       อัตรา ๆ ละ 7,630 บาท/เดือน
   รอยละ 90 
3) เริ่มตั้งแตภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา งบดําเนินงาน 5,876,140       -                   
   2550 จนถึงภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา  - คาตอบแทน 3,338,600       -                   
   2552 รวม 4 ภาคเรียน ตั้งแตเดือน    1) คาตอบแทนผูอํานวยการศูนยฯ 72,000              
  ตุลาคม 2550 - กันยายน 2552 รอยละ70   2) คาตอบแทนรองผูอํานวยการศูนยฯ 45,000              
)  ใ    ั ึ ) 

งบประมาณตาม

4) คาใชจายตอคนของจํานวนนักศึกษา    3) คาตอบแทนการสอน 2,790,000         
   ในการจัดการเรียนการสอน 2,690    4) คาตอบแทนกรรมการคุมสอบ 28,000              
   คาใชจายตอคนของจํานวน    5) คาตอบแทนอาจารยที่ปรึกษา 18,000              
   อาจารย 25,820    6) คาตอบแทนคณะกรรมการอํานวยการ 300,000            

   7) คาอตอบแทนคณะดําเนินการจัดการศึกษา 27,000              
   8) คาตอบแทนเจาหนาที่ 58,600              

 - คาใชสอย 1,848,240       -                   
   1) คาเชารถ 240,000            
   2) คาเบี้ยเลี้ยง ที่พัก 1,474,740           
   3) คาประกันชีวิต 15,000                
   4) คาประชาสัมพันธ 86,000                
   5) คาประกันเจาหนาที่ 4,500                 
   6) คาซอมแซมวัสดุ / ครุภัณฑ 28,000                

 - คาวัสดุ 689,300            -                    
   1) คาวัสดุสํานักงาน 243,000              
   2) คาวัสดุคอมพิวเตอร 161,300              
   3) คาสื่อสิ่งพิมพและสื่อโฆษณา 95,000                
   4) คาปายประชาสัมพันธ 190,000              
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แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 
ศูนยบางสะพาน

โครงการ/กิจกรรม/ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด / เปาหมาย หมวดรายจาย/รายการ
รหัสงบประมาณ ภาระงานประจํา ยุทธศาสตร

งบประมาณตาม

งบลงทุน 479,960          -                   
 - คาครุภัณฑ 479,960            -                    
   1) คาเครื่องถายทอดสัญญาณภาพ 3 มิติ 194,000              
   2) คาเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค 98,000                
   3) คาเครื่องคอมพิวเตอรพีซี 96,000                
   4) คาเครื่องถายเอกสาร 62,000                
   5) คาเครื่องปริ๊นเตอร 29,960                

2. บริหารศูนยอุดมศึกษา 2.1 เพื่อประสานงาน ประชุม ภายในและ 1) รับนักศึกษาในปการศึกษา 2550 รวมงบประมาณ 1,200,000       -                   
   บางสะพาน      ภายนอกหนวยงาน    จํานวน 2,312 คน ในปการศึกษา 2551 งบดําเนินงาน 1,200,000       -                   

    รับเพิ่มอีก จํานวน 88 คน รวม 2,400 คน  - คาใชสอย 1,200,000         -                    
    [3-1-1304-1- 02]     2,400 คน  1) คาเชาสถานที่ 550,000              

2) ผลิตบัณฑิตในระดับปรัญญาตรี 2) คาเชารถ คาเบี้ยเลี้ยงและคาที่พัก 650 0002) ผลตบณฑตในระดบปรญญาตร   2) คาเชารถ คาเบยเลยงและคาทพก 650,000            
    รอยละ 90 
3) เริ่มตั้งแตภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา
    2550 จนถึงภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา
    2552 รวม 4 ภาคเรียน ตั้งแตเดือน
   ตุลาคม 2550 - กันยายน 2552 รอยละ75
4) คาใชจายตอคนของจํานวนนักศึกษา
    ในการจัดการเรียนการสอน 500
    คาใชจายตอคนของจํานวน
    อาจารยผูสอนในการจัดการเรียน
    การสอน 4,800

3. พิธีไหวครูนักศึกษา 3.1 ใหนักศึกษารูและเขาใจวัฒนธรรม 1) จํานวนผูเขารวมกิจกรรมไหวครู 412 คน รวมงบประมาณ -                  49,800             
   ภาค กศ.บป.     ประเพณีอันดีงานของไทย 2) ความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรม งบดําเนินงาน -                  49,800             

3.2 ใหนักศึกษานําไปประยุกตใชให    ไหวครู รอยละ 95  - คาใชสอย -                  33,800             
    [3-1-1304-2-03]     เปนแบบอยางเกี่ยวกับการสราง 3) กิจกรรมไหวครูแลวเสร็จตามระยะเวลา    1) คาอาหารและอาหารวาง 25,000               

    เสริมลักษณะนิสัยตอไป    ที่กําหนด รอยละ 90    2) คาตกแตงเวที หองประชุม 2,000                
3.3 ใหนักศึกษาเกิดความพึงพอใจ 4) คาใชจายตอคนในการเขารวมกิจกรรม    3) คาเชาเครื่องเสียง 2,500                
    ศัทธา เชื่อถือและเห็นคุณคาของ    4) คาเชาวงดนตรีไทย 2,000                
    กิจกรรม    5) คาเชาเกาอี้ 2,300                

 - คาวัสดุ -                  16,000             
   1) คาทําพานไหวครู ดอกไม ธูป เทียน 16,000               
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แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 
ศูนยบางสะพาน

โครงการ/กิจกรรม/ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด / เปาหมาย หมวดรายจาย/รายการ
รหัสงบประมาณ ภาระงานประจํา ยุทธศาสตร

งบประมาณตาม

4. กีฬาสัมพันธสรางสรรคสามัคคี 4.1 เพื่อสรางความสัมพันธและความ 1) จํานวนผูเขารวมโครงการแขงขันกีฬา รวมงบประมาณ -                  73,000             
   ครั้งที่ 4     สามัคคีระหวางนักศึกษาอาจารย    720 คน งบดําเนินงาน -                  73,000             

    ของศูนยใหการศึกษา 2) ความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ  - คาตอบแทน -                  18,000             
    [3-1-1304-2-04] 4.2 เพื่อใหนักศึกษาตระหนักถึงประโยชน    แขงขันกีฬา รอยละ 90    1) คาเบี้ยเลี้ยงเก็บตัวนักกีฬา 18,000               

    ของการออกกําลังกาย 3) การแขงขันกีฬาแลวเสร็จตามระยะ
4.3 เพื่อสรางความมีนําใจเปนนักกีฬา    เวลาที่กําหนด รอยละ 80  - คาใชสอย -                  46,000             

4) คาใชจายตอคนในการเขารวมการ    1) คาอาหารวางอาจารย 1,200                
   แขงขันกีฬา ( 73,000บาท/720คน)    2) คาอาหารสําหรับนักกีฬา 800                   

   3) คาประกันชีวิตนักศึกษาและอาจารย 8,000                
   4) คาพาหนะ 36,000               

 - คาวัสดุ -                  9,000               
   1) คาอัด-ลางขยายภาพ 1,000                

2) คาสนับสนนชดนักกีฬา 8 000   2) คาสนบสนุนชุดนกกฬา 8,000                

5. สงเสริมคุณภาพนักศึกษา 5.1 เพื่อเปนการสนับสนุนการบริการ 1) จํานวนนักศึกษาเขารวมโครงการ 720คน รวมงบประมาณ -                  87,840             
   ศูนยอุดมศึกษาบางสะพาน     ดานสวัสดิการสวนหนึ่งใหแก 2) ความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ งบดําเนินงาน -                  87,840             

    นักศึกษาศูนยอุดมศึกษาบางสะพาน    รอยละ 80  - คาใชสอย -                  87,840             
    [3-1-1304-2-05] 5.2 เพื่อใหนักศึกษาเฝาระวังสุขภาพ 3) โครงการแลวเสร็จตามระยะเวลาที่    1) คาตรวจสุขภาพนักศึกษา 87,840               

    ของตนเอง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ    กําหนดรอยละ 80 
    การเรียนการสอน 4) คาใชจายตอคนในการเขารวม
5.3 เพื่อเสริมสรางความพึงพอใจและ    โครงการ122
    รูสึกในคุณคาของความสัมพันธ
    อันดีระหวางศูนยฯ และนักศึกษา
     ของศูนยฯ

6. บริหารทางวิชาการและ 6.1 เปนการเปดโลกทัศนเครือขายให 1) จํานวนนักศึกษาปการศึกษา 2550-2551 รวมงบประมาณ -                  131,500           
    การประชาสัมพันธ     ใหเปนที่รูจัก เขาใจของชุมชน    จํานวน 2,400 คน งบดําเนินงาน -                  131,500           

    ภายนอก มหาวิทยาลัย    จํานวนคณาจารยที่สอนศูนยอุดมศึกษา  - คาใชสอย -                  131,500           
    [3-1-1304-2-06] 6.2 เพื่อบริการทางดานการศึกษาใน    บางสะพาน ในปการศึกษา 2550-2551    1) คาจางทําเลมเอกสารจดหมายขาว 31,500               

    เชิงวิชาการแกนักศึกษาของศูนย    จํานวน 250 คน    2) คาจัดทําเลมเอกสารบรรยายบทความ 70,000               
6.3 สรางเสริมทักษะวิชาการแก 2) ความพึงพอใจของนักศึกษาและ    3) คาจางทําแผนปายโฆษณา 30,000               
    นักศึกษาเพื่อสรางความพึงพอใจ    คณาจารย รอยละ 85 
    ทั้งการเรียนและการประกอบอาชีพ 3) โครงการแลวเสร็จตามเวลาที่กําหนด

   รอยละ 90 
4) คาใชจายตอคนในการจัดโครงการ 
    คนละ 50 บาท
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ศูนยบางสะพาน

โครงการ/กิจกรรม/ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด / เปาหมาย หมวดรายจาย/รายการ
รหัสงบประมาณ ภาระงานประจํา ยุทธศาสตร

งบประมาณตาม

7. พัฒนาบุคลากรศูนย 7.1 เพื่อใหบุคลากรไดรับประสบการณ 1) จํานวนผูเขารวมศึกษาดูงาน 7 คน รวมงบประมาณ -                  50,000             
   อุดมศึกษาบางสะพาน     ตรงจากการดูงานและ นํามาประยุกต 2) ความพึงพอใจของผูเขาศึกษาดูงาน งบดําเนินงาน -                  50,000             

    ใชกับการดําเนินงานในปจจุบัน    รอยละ 80  - คาใชสอย -                  40,000             
    [3-1-1304-2-07] 7.2 เพื่อใหบุคลากรมีความรักสามัคคี  3) การศึกษาดูงานแลวเสร็จตามระยะเวลา    1) คาเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ 30,000               

    และไดมีประสบการณรวมกัน   ที่กําหนดรอยละ 90    2) คาประกันชีวิต 10,000               

 - คาวัสดุ -                  10,000             
   1) คาอัด-ลางขยายภาพ 10,000               

8. บริหารงานระดับบัณฑิตศึกษา 8.1 เพื่อประสานงาน ประชุม ภายใน 1) รับนักศึกษาในปการศึกษา 2550 รวมงบประมาณ 2,355,700       -                   
    ศูนยอุดมศึกษาบางสะพาน      และภายนอกหนวยงาน 2) ความพึงพอใจของนักศึกษารอยละ 90 งบดําเนินงาน 2,171,700       -                   

8.2 เพื่อบริหารจัดการบัณฑิตศึกษา 3) นักศึกษาสําเร็จตามระยะเวลารอยละ 90  - คาตอบแทน 1,525,000       -                   
    [6-1-1304-1-08]    1) คาตอบแทนการสอน 1,350,000         

2)  ส ิ ิ  50 000   2) คาตอบแทนกรรมการสอบวิทยานิพนธ 50,000              
   3) คาตอบแทนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 90,000              
   4) คาตอบแทนวิทยากร 35,000              

 - คาใชสอย 400,000          -                   
   1) คาเชารถ คาเบี้ยเลี้ยง คาที่พัก 315,000            
   2) คาประกันชีวิต 10,000              
   3) คาประชาสัมพันธ 75,000              

 - คาวัสดุ 246,700          -                   
   1) คาวัสดุสํานักงาน 116,800            
   2) คาวัสดุคอมพิวเตอร 34,900              
   3) คาสื่อสิ่งพิมพและโฆษณา 45,000              
   4) คาปายประชาสัมพันธ 50,000              

งบลงทุน 184,000          -                   
 - คาครุภัณฑ 184,000          -                   
   1) คาเครื่องถายทอดสัญญาณภาพ 3 มิติ 135,000            
   2) คาเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค 49,000              
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ศูนยบางสะพาน

โครงการ/กิจกรรม/ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด / เปาหมาย หมวดรายจาย/รายการ
รหัสงบประมาณ ภาระงานประจํา ยุทธศาสตร

งบประมาณตาม

9. บริหารงานระดับบัณฑิตศึกษา 9.1 เพื่อประสานงาน ประชุม ภายในและ 1) จํานวนนักศึกษาที่เขาศึกษาป 2550 รวมงบประมาณ 84,000            -                   
    ศูนยอุดมศึกษาบางสะพาน      ภายนอกหนวยงาน 2) ความพึงพอใจของนักศึกษารอยละ 80 งบดําเนินงาน 84,000            -                   

9.2 เพื่อบริหารจัดการบัณฑิตศึกษา 3) นักศึกษาสําเร็จตามระยะเวลารอยละ 90  - คาใชสอย 84,000            -                   
    [6-1-1304-1-09]    1) คาเชาสถานที่ 54,000              

   2) คาเชารถ คาเบี้ยเลี้ยงและคาที่พัก 30,000              

10. พัฒนาบุคลากรและนักศึกษา 10.1 เพื่อใหคณาจารยและนักศึกษา 1) จํานวนผูเขารวมศึกษาดูงาน 50 คน รวมงบประมาณ -                  165,200           
     ศูนยอุดมศึกษาบางสะพาน       ปริญญาโทหลักสูตรครุศาสตร 2) ความพึงพอใจของผูเขาศึกษาดูงาน งบดําเนินงาน -                  165,200           

      บัณฑิตสาขาการบริหารการศึกษา    รอยละ 90  - คาใชสอย -                  160,200           
    [6-1-1304-2-10]       และสาขาหลักสูตรและการสอน 3) การศึกษาดูงานแลวเสร็จตามระยะ    1) คาเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ 58,900               

      ไดรับประสบการณตรงจากการ    เวลาที่กําหนด รอยละ 90    2) คาเชารถและน้ํามันเชื้อเพลิง 70,000               
      ดูงานและนํามาใชกับการดําเนิน 4) คาใชจายตอคนในการเขารวมศึกษา    3) คาประกันชีวิต 4,000                

งานในปจจบัน ดงาน ( บาท/คน ) 3 304 บาท 4) คาอาหารและอาหารวาง 27 300      งานในปจจุบน    ดูงาน ( บาท/คน ) 3,304 บาท    4) คาอาหารและอาหารวาง 27,300               
10.2 เพื่อใหคณาจารยและนักศึกษา
   ปริญญาโทหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  - คาวัสดุ -                  5,000               
   สาขาการบริหารการศึกษาและ    1) คาลาง-อัดขยายภาพสี 5,000                
   สาขาหลักสูตรและการสอนมีความ  
   รักสามัคคี และไดมีประสบการณ
   รวมกัน

รวมทั้งสิ้น 10,087,360    557,340           
10,644,700     
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แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 
ศูนยอุดมศึกษานครปฐม สํานักจัดการศึกษาภายนอก

โครงการ/กิจกรรม/ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด / เปาหมาย หมวดรายจาย/รายการ
รหัสงบประมาณ ภาระงานประจํา ยุทธศาสตร

แผนงบประมาณ : เรงรัดปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต 12,027,200      630,000            
แผนงาน : จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา 12,027,200 630,000        

งาน : จัดการศึกษาภายนอกมหาวิทยาลัย 12,027,200 630,000        
1. บริหารการจัดการศึกษา 1.1 เพื่อจางพนักงานมหาวิทยาลัยปฏิบัติ 1) จํานวนพนักงานมหาวิทยาลัย 3 อัตรา รวมงบประมาณ 10,326,800    -                   
   ศูนยนครปฐม      งานตามภารกิจหลักของศูนยอุดม 2) จํานวนการเดินทางไปยังศูนย 3 ภาค งบบุคลากร 399,720          -                   

     ศึกษานครปฐม 3) จํานวนการซื้อจาง 100 ครั้ง  - คาจางพนักงานมหาวิทยาลัย  3 อัตรา 399,720          -                    
    [3-1-1305-1- 01] 1.2 เพื่อประสานงาน ประชุม ภายในและ 4) จํานวนครั้งในการประชุม 50 ครั้ง    1) นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา 125,040            

     ภายนอกหนวยงาน 4) ความพึงพอใจของผูรับบริการ        อัตรา ๆ ละ 10,420 บาท/เดือน
   รอยละ 75    2) เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 2 อัตรา 274,680            

      อัตรา ๆ ละ 7,630 บาท/เดือน

งบดําเนินงาน 9,441,430       -                   
 - คาตอบแทน 5,239,000       -                   

1)  ส 5 000 000

งบประมาณตาม

   1) คาตอบแทนการสอน 5,000,000         
   2) คาตอบแทนคณะกรรมการดําเนินงานประจําศ 117,000            
   3) คาตอบแทนอาจายที่ปรึกษา 27,000             
   4) คาตอบแทนกรรมการคุมสอบ 45,000             
   5) คาตอบแทนวิทยากร 50,000             

 - คาใชสอย 3,497,590       -                   
   1) คาเชารถและน้ํามันเชื้อเพลิง 660,790            
   2) คาเชาสถานที่ดําเนินงาน 1,800,000         
   3) คาประกันชีวิต 196,800            
   4) คาโฆษณาและประชาสัมพันธ 250,000            
   5) คาเบี้ยเลี้ยง 550,000            
   6) คาอาหารและอาหารวาง 20,000             
   7) คาซอมแซมครุภัณฑ 20,000             

 - คาวัสดุ 704,840          -                   
   1) คาวัสดุสํานักงาน 474,840            
   2) คาวัสดุคอมพิวเตอร 60,000             
   3) คาวัสดุสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ 90,000             
   4) คาวัสดุตํารา 80,000             
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แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 
ศูนยอุดมศึกษานครปฐม สํานักจัดการศึกษาภายนอก

โครงการ/กิจกรรม/ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด / เปาหมาย หมวดรายจาย/รายการ
รหัสงบประมาณ ภาระงานประจํา ยุทธศาสตร

งบประมาณตาม

งบลงทุน 485,650          -                   
 - คาครุภัณฑ 485,650          -                   
   1) เครื่องขยายเสียงไรสาย 5 เครื่อง 48,150             
   2) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร ระดับ SVGA
     ขนาดไมนอยกวาง 1600 ANSI Lumens
       5 เครื่อง 225,000            
   3) เครื่องไมโครคอมพิวเตอรแบบพกพา 2 เครื่อ 100,000            
   4) จอรับภาพ 3 จอ 22,500             
   5) เครื่องพิมพแบบเลเซอร ความเร็วไมต่ํากวา
       14 แผนตอนาที 1 เครื่อง 60,000             
   6) กลองถายแบบดิจิตอล 1 เครื่อง 30,000             

2. ศึกษาดูงานของบุคลากรศูนย 2.1 เพื่อใหบุคลากรของศูนยอุดมศึกษา 1) จํานวนผูเขารวมศึกษาดูงาน 10 คน รวมงบประมาณ -                  200,000           
   อุดมศึกษานครปฐม     นครปฐมมีความรู และประสบการณ 2) ความพึงใจของผูรวมศึกษาดูงาน งบดําเนินงาน -                  200,000           

    มาพัฒนางานใหกาวทันโลกปจจุบัน    รอยละ 85  - คาใชสอย -                  200,000           
    [3-1-1305-2- 02] 2.2 เพื่อแลกเปลี่ยนความรูในดานการ 3) การศึกษาดูงานแลวเสร็จตาระยะเวลา    1) คาเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ 200,000             

    บริหารจัดการ    ที่กําหนดรอยละ 90
4) คาใชจายในการศึกษาดูงานตอคน
   20,000 บาท

3. ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม 3.1 เพื่อแนะนําคณะผูบริหารในสถาบันให 1) จํานวนผูเขารวมโครงการ 150 คน รวมงบประมาณ -                  50,000             
    นักศึกษาใหมทราบ 2) ความพึงใจของผูรวมโครงการ งบดําเนินงาน -                  50,000             

    [3-1-1305-2- 03] 3.2 เพื่อชั้แจง กฏระเบียบ ขอบังคับและ    รอยละ 85  - คาใชสอย -                  50,000             
    การปฏิบัติตัวในรั้วมหาวิทยาลัย 3) โครงการแลวเสร็จตาระยะเวลา    1) คาเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ 17,000              
3.3 เพื่อสรางความเขาใจในความสัมพันธ    ที่กําหนดรอยละ 90    2) คาอาหารและอาหารวาง 10,000              
    และความเคารพระหวางรุนพีรุนนอง 4) คาใชจายในดําเนินโครงการตอคน    3) คาเชาเครื่องเสียง 5,000                
3.4 เพื่อสรางความสามัคคีในหมูคณะและ    20,000 บาท    4) คาเชาเต็น 7,000                
    เปนการสรางความสัมพันธกับเพื่อนใหม    5) คาประกันชีวิต 5,000                

   6) คาลาง อัดภาพ 6,000                
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แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 
ศูนยอุดมศึกษานครปฐม สํานักจัดการศึกษาภายนอก

โครงการ/กิจกรรม/ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด / เปาหมาย หมวดรายจาย/รายการ
รหัสงบประมาณ ภาระงานประจํา ยุทธศาสตร

งบประมาณตาม

4. กีฬาเชื่อมความสัมพันธ 4.1 เพื่อใหนักศึกษามีความสามัคคี มีน้ําใจ 1) จํานวนผูเขารวมโครงการ 900 คน รวมงบประมาณ -                  100,000           
   ระหวางศูนยใหการศึกษา     รูแพ รูชนะ และรูอภัย 2) ความพึงใจของผูรวมโครงการ งบดําเนินงาน -                  100,000           

4.2 เพื่อเปดโอกาสใหนักศึกษาไดแสดง    รอยละ 85  - คาตอบแทน -                  5,000               
    [3-1-1305-2- 04]     ออกถึงความสามารถดานการกีฬา 3) โครงการแลวเสร็จตาระยะเวลา    1) คาตอบแทนกรรมการ 5,000                

4.3 เพื่อสงเสริมสุขภาพ พลานามัยแข็งแรง    ที่กําหนดรอยละ 90
    และมีการพัฒนาบุคลิกภาพ 4) คาใชจายในดําเนินโครงการตอคน  - คาใชสอย -                  95,000             

   20,000 บาท    1) คาเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ 43,000              
   2) คาอาหารและอาหารวาง 20,000              
   3) คาเชาเครื่องเสียง 10,000              
   4) คาเชาเต็น 12,000              
   5) คาประกันชีวิต 5,000                
   6) คาลาง อัดภาพ 5,000                

5. พิธีไหวครูของศูนยให 5.1 เพื่อใหนักศึกษาไดแสดงออกถึงความ 1) นักศึกษาเขารวมโครงการ 800 คน รวมงบประมาณ -                  80,000             
   การศึกษานครปฐม     กตัญูกตเวที่ตอครูอาจารย 2) ความพึงพอใจของนักศึกษาที่เขารวม งบดําเนินงาน -                  80,000             

5.2 เพื่อปลูกฝงคุณธรรม และจริยธรรม   โครงการรอยละ 80  - คาใชสอย -                  80,000             
    [3-1-1305-2- 05]     ใหกับนักศึกษา 3) การจัดพิธีไหวครูแลวเสร็จตามระยเวลา    1) คาจัดพานไหวครู 8,000                

5.3 เพื่อสืบสานวัฒนธรรม และประเพณี    ที่กําหนดรอยละ 99    2) คาเชาเครื่องเสียง 5,000                
    อันดีงามของไทย 4) คาใชจายในการจัดโครงการตอคน    3) คาจางจัดสถานที่ 3,000                

   100 บาท    4) คาอาหารและอาหารวาง 13,000              
   5) คาเครื่องไทยธรรม 4,000                
   6) คาเชาเต็น 9,000                
   7) คาภัตตาหารเพล 2,000                
   8) คาเชาเกาอี้ 4,000                
   9) คาลาง อัดภาพ 3,000                
   9) คาเชารถบัสและอื่น ๆ 29,000              
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แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 
ศูนยอุดมศึกษานครปฐม สํานักจัดการศึกษาภายนอก

โครงการ/กิจกรรม/ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด / เปาหมาย หมวดรายจาย/รายการ
รหัสงบประมาณ ภาระงานประจํา ยุทธศาสตร

งบประมาณตาม

6. สนับสนุนการจัดประชุม 6.1 เพื่อใหนักศึกษามีความรูและมีทักษะ 1) นักศึกษาเขารวมโครงการ 100 คน รวมงบประมาณ -                  100,000           
   สัมมนา ของนักศึกษา     ในสาขาวิชาที่เรียนมากยิ่งขึ้น 2) ความพึงพอใจของนักศึกษาที่เขารวม งบดําเนินงาน -                  100,000           

6.2 เพื่อใหนักศึกษารูจักการทํางานเปนทีม   โครงการรอยละ 80  - คาตอบแทน -                  20,000             
    [3-1-1305-2- 06] 3) การจัดพิธีไหวครูแลวเสร็จตามระยเวลา    1) คาตอบแทนวิทยากร 20,000              

   ที่กําหนดรอยละ 80
4) คาใชจายในการจัดโครงการตอคน  - คาใชสอย -                  80,000             
   150 บาท    1) คาเชาสถานที่ 20,000              

   2) คาอาหารและอาหารวาง 30,000              
   3) คาจางถายเอกสาร 4,000                
   4) คาจางทําปายประชาสัมพันธ 10,000              
   5) คาอกไม ตัวอักษร และอื่น ๆ 16,000              

7. สนับสนุนการศึกษาดูงาน 7.1 เพื่อใหนักศึกษามีความรู และประสบ 1) จํานวนผูเขารวมศึกษาดูงาน 100 คน รวมงบประมาณ -                  100,000           
   ของนักศึกษา     การณที่กวางขึ้น 2) ความพึงใจของผูรวมศึกษาดูงาน งบดําเนินงาน -                  100,000           

7.2 เพื่อทําใหนักศึกษาเตรียมความพรอม    รอยละ 80  - คาใชสอย -                  90,000             
    [3-1-1305-2- 07]     ในการทํางาน 3) การศึกษาดูงานแลวเสร็จตาระยะเวลา    1) คาเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ 90,000              

   ที่กําหนดรอยละ 80
4) คาใชจายในการศึกษาดูงานตอคน  - คาวัสดุ -                  10,000             
   1000 บาท    1) คาของที่ระลึก 10,000              
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ศูนยอุดมศึกษานครปฐม สํานักจัดการศึกษาภายนอก

โครงการ/กิจกรรม/ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด / เปาหมาย หมวดรายจาย/รายการ
รหัสงบประมาณ ภาระงานประจํา ยุทธศาสตร

งบประมาณตาม

8. บริหารการจัดการศึกษาระดับ 8.1 เพื่อประสานงาน ประชุม ภายในและ 1) จํานวนการเดินทางไปยังศูนย 3 ภาค รวมงบประมาณ 1,700,400       -                   
   บัณฑิตศึกษา ศูนยนครปฐม      ภายนอกหนวยงาน 2) จํานวนการซื้อจาง 100 ครั้ง งบดําเนินงาน 1,546,910       -                   

8.2 เพื่อดําเนินการจัดการเรียนการสอน 3) จํานวนครั้งในการประชุม 50 ครั้ง  - คาตอบแทน 595,000          -                   
    [6-1-1305-1- 08]     ระดับบัณฑิตศึกษา 4) ความพึงพอใจของผูรับบริการ     1) คาตอบแทนการสอน 495,000            

   รอยละ 75    2) คาตอบแทนวิทยากร 100,000            

 - คาใชสอย 520,500          -                   
   1) คาเชารถและน้ํามันเชื้อเพลิง 180,500            
   2) คาเชาสถานที่ดําเนินงาน 90,000             
   3) คาโฆษณาและประชาสัมพันธ 100,000            
   4) คาเบี้ยเลี้ยง 100,000            
   5) คาอาหารและอาหารวาง 25,000             

6) คาซอมแซมครภัณฑ 25 000   6) คาซอมแซมครุภณฑ 25,000             

 - คาวัสดุ 431,410          -                   
   1) คาวัสดุสํานักงาน 285,410            
   2) คาวัสดุคอมพิวเตอร 30,000             
   3) คาวัสดุสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ 66,000             
   4) คาวัสดุตํารา 50,000             

งบลงทุน 153,490          -                   
 - คาครุภัณฑ 153,490          -                   
   1) กลองเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร ระดับ SVGA
     ขนาดไมนอยกวาง 1600 ANSI Lumens
       1 เครื่อง 45,000             
   2) เครื่องไมโครคอมพิวเตอรแบบพกพา 2 เครื่อ 50,000             
   3) จอรับภาพ 1 จอ 4,500               
   4) เครื่องถายวีดีโอ 1 ตัว 53,990             

รวมทั้งสิ้น 12,027,200    630,000           
12,657,200     
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